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� ـدين  ـاكُورَة الراـق ـوات وصــار ـب ـن األـم ـام المســيح ـم ـد ـق َاآلن ـق َِ ِِ َّ َ ََ ََ َِ َ ْ َ ُ ِ َ ْ َ َْ َ.  
ــه إذ المـــوت بإنســـان ٍفإـن َ ْ َِّ ِِ ُ ْ َ ْ ِ ِ ُ َ بإنســـ،َ ْ ِ ًان أيضـــاِ ٍْ ــوات َ ــة األـم ِقياـم َ ْ ََ ُ َ ِ.  

ُألنه ك4َ يف آدم 0وت الجميع ِ َ ْ ُ ُ َ َ َ ِ َ ُ َّ ُ هكذا يف المسـيح سـيحيا الجميـع،َ ِ َِ ْ َْ َْ ُ ِ َ ِ َ َ َ. 
 )٢٢ ـ ٢٠ : ١٥ كو ١                                                        (
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كأنها يوم القيامة املجيـد Jتد و ،ابتهاجرتة الخ4سD املقدسة أيام فرح وف
 عـن األبديـة التـي ِّعـربُ، يطويل حدأو بالحري يوم أحد، أخمسD يوم  بطول

 يف هـذه ًقلبيـا وًروحيـا جاهـدوا الذين عاشوا و،لقديسDاألبرار وا تنتظر كل
 ...  حييةُرشكة آالمه املبقيامة الرب و Jتعواالحياة، و

 
 ْتَبـِت، كُمن الخ4سD املقدسة ق كل يومِرافُهذا الكتاب تأمالت قصcة ت

 ،كـرك ويف قلبـكِف ن تحفـظ حيويـة قيامـة املسـيح يفأ هـدفها .رسائل كأنها
 ...  تخترب فاعليتها يف حياتك اليوميةو، تهَّوقلتعيش القيامة و

 
`  Xrictoc   anecth .      ̀  Alhqwc   anecth . 
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.... افـرح  الصـليب م منـه عـىل... تعلـَّ مسـيحك قبـل الصـليب مع ْش عِ 
  .بقيامته بعد الصليب

  .... راعياً و  قبل الصليب كان السيد املسيح معل	ً 
سائل املتاحة للتعليم مـن عظـات ، استخدم كل الو كان يجول يصنع خcاً 

تقابل مع أناس كثcين: زكـا العشـار، املـرأة  معجزات ....مثال ومقابالت و أ و 
  .احتواء وحب وكان يعلمهم بكل .طفالواأل  ،لسامرية، نيقود0وسا

  ... راً حرِّ مُ و  صاً خلِّ عىل الصليب صار املسيح مُ 
 الصليب yوذجاً  قدم لنا السيد املسيح بالعبارات القليلة التي نطقها عىل

   :لعدة فضائل فريداً 
"����������	
������ن������������������אْ������� ��ذא���  .قدم عىل الصليب قمة التسامح "�!�ن���
واالهــت4م  يرس : كتعبــc عــن فضــيلة الــدفء األ "
 ""$��#�""��ذא"�"א	�%""$��#�""��ذא"

  .ساعات الضيق الشخيص حتى يف
قدمها السـيد  ي: تعبc عن شكل املصالحة الت"א����د�وس,�+�*� ���*�(�)!�ن��אْ�'��م�"

  .نسانه واإل ـَّ املسيح عىل الصليب بD الل
  .مفرحاً و  اً ر ـبعد القيامة أصبح املسيح حاض ماأ 

الفـرح األبـدي  ، هـيَ نسـانقلب اإل  حضور املسيح الدائم يف القيامة هيَ 
  .الذي 0أل حياتنا

ة قلــق حالــ لتالميــذ بعــد القيامــة وقــد كــانوا يفظهــر الســيد املســيح ل
   .ففرح التالميذ اذ رأوا الرب ."سالم لكم" :.... قال لهمخوفو 

زمانـاً  ير أ ـجاء ليبدأ عهداً جديداً مع البشـ ياملسيح الذهذا هو السيد 
  .ملئه الفرح والسالم واملحبة جديداً 
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 ،لحياتنـا رجـاء يعطتُ بدية و الحياة األ  قيامة السيد املسيح تعطينا أمل يف
  . العملوالنهضة والبداية الجديدة و  اليقظة يفالقيامة تعن

  
  رة نقرتب من كل م نذوقه يف يالقيامة حياة واختبار يوم"

 القمص بيشوي كامل                "الصليب ونحمله بفرح
 
��' 01)�٣١��:٣١( : ��#"�
�<و "���D,1"��א���B'�C	�A"�'��� "<��ْ@?�"<��و
�،א�"��=>����;!"�ل���،(�*(�"����8"�م�7

�A�'�	ًא"������ذ�א�F��F�GًאF���H.  
، فـ	 هـو عهـدك رسائيـلإمـع بيـت  جديـداً  يتنبأ عن عهداً  يرميا النبإ

  ؟هـالجديد مع اللَّ 
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، البدايـة الجديـدة، األمل :يجابية يف حياتنا0ثل الكثc من املعا� اإل النور
  .ريةـوقيامة املسيح خلقت طاقة من نور لكل البش...  العمل بشغف ،األمان

  ...... والفصح تعني العبور Pass overفعيد القيامة هو عيد الفصح 
مـن عبوديـة ، النور فبقيامة السيد املسيح عربت البرشية من الظلمة إىل

  .هـحرية أوالد اللَّ  إىل الخطية
يف الظـالم وتنتهـي بالقـداس  تبدأ الصلوات لـيالً يف طقس األبوغلمسيس

  .نور حياتنا لتذكرنا أن القيامة هيَ  ،يف النور لهي باكراً اإل
 .أي رشق Eastأخوذة من كلمـة م وهيَ  Easter عيد القيامة أيضاً  ىيسم

... فهو جهة رشوق الشمس التي Jحو بوجودها ظالم  النور والرشق يرمز إىل
  .رية من ظالمـالبش فقيامة املسيح محت كل ما ألقته الخطية عىل .الليل

  .واألحد هو يوم النور Sundayوعيد القيامة هو عيد األحد 
... نورك الذي يبـدد ظـالم  ا�ني يا إلهي أن أJتع بنور قيامتك يف حيأعطِ 
  ... عطيني الرجاء للقيام من سقطتي... قيامتك التي تُ  خطيتي

  .للنور يف حياة اآلخرين سبباً  ي.... واجعل من مأل حيا� وقلبي بنوركاِ 
  
  املسيُح قام من بD األموات، فقوموا أنتم معه.  
  املسيح عاد واستوى يف مكانه، فعودوا أنتم معه.  
  حرر من ُربُِط القرب، فتحرروا أنتم من ُربُِط الخطيئة.املسيح ت  
آدم القديم يبتعـد والجديـد  .، واملوت ينحّل ْت حَ أبواب الجحيم قد فُتِ   
  فإذا كانت خليقة جديدة باملسيح، فتجددوا أنتم.  يعود إلينا.  

  ينز القديس غريغوريوس النزيَ                                                
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   .فسس طالبهم بالسلوك كأبناء النورأ هل أ  إىلرسالته  بولس الرسول يف
   ي.ونحن كقا�D مع املسيح القائم نسc مع النور الحقيق

ن يزيل مسـيحنا عنـا أ ا النور، وبه نطلب ج4ل هذ فيوماً  تشف يوماً ونك
  .كل ظالم القلب

  .طفئال ين يعطيك املسيح النور الذارفع قلبك بصالة ليُ 
..........................................................................................................................................................
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  .0انناإ ب عقيدة لْ وهو صُ  ... عيد القيامة هو قمة األعياد املسيحية
  :أربع مستويات أن تتمتع بربكات عيد القيامة عىل 0كنك
  .... يف صالة باكر اليومي ى: املستو األول ىاملستو 

  :ر أفراح القيامة... ويف صالة باكر نتذكَّ. كانت القيامة يف فجر األحد
  .ألن الرب نارصي: املزمور الثالث) ؛(أنا اضطجعت وyت ثم استيقظت

  ..... يوم األحد سبوعياأل  ى: املستو الثا� ىاملستو 
  .... صنعه الرب ألجلنا هذا هو اليوم الذي صنعه الرب

  .وذبيحة الصليب ّب حِ ه املُ ـر عمل اللَّ فنتذكَّ
  ... ... وقام ألجلنا ... ومات َب لِ ... صُ  . حمل آثامنا وخطايانا.. دتجسَّ 

مـن كـل شـهر قبطـي هـو  ٢٩يوم  :الشهري ى... املستو  الثالث ىاملستو 
  ... تذكار القيامة

 ىمـد . نحتفـل بـه عـىل.. عيـد فريـد: السنوي ى: املستو الرابع ىاملستو 
  ... عيد القيامة وفرتة الخ4سD املقدسة ... خمسD يوماً 

 ، الرسائل ،نجيلاإل : يف فرتة الخ4سD أوصيك أن تحيا مع يوحنا يف كتاباته
  .سفر الرؤيا

بجناحيـك معـه يف  ْق لـِّوحَ  ،رب من شـخص املسـيحم منه املحبة والقُ تعلَّ 
  .رؤياه نحو الس4ء

  
  "لكنه يجتذب الذين يريدون ،م الذين ال يريدونهلِز ه ال يُ ـاللَّ "

  القديس يوحنا ذهبي الفم                                          
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لهـا  و� تجـد مسـتقراً رسـلها نـوح أ يالتـ ةقصة الح4م نجد ٩تكوين  يف

  .دخلهاأ فمد يده و ، ليهإعت جكه فر لْ خارج فُ 
كتابـك عـن  ابحث يف ... ما فعلت خpات ثpاً كالكتاب املقدس  واليد يف

   ؟عطت خpاتأ قامت من سقطات و أ شخاص صنعت و أيد 
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  ....  نسان املسيحيطريق الفرح يف حياة اإل  فرتة الخ4سD املقدسة هيَ 
  ... خمسD يوماً  فقط ولكنه 0تد إىل واحداً  فعيد القيامة ليس يوماً 

  حيا الفرح والقيامة بداخلك؟تأتريد أن 
  :بينك وب� الس	ء (خالل الصالة) ضع صلةـ ١

(يف الصالة) وأر� وجهـك  عني صوتكسمِ أ ه يشتاق لصوتك وصورتك: ـاللَّ 
ه يشـتاق ـ... فاللـَّ. (يف الكتاب املقدس) ألن صـوتك لطيـف ووجهـك جميـل

  .أليدينا املرفوعة أمامه ،للجاجتنا يف الصالة
  :....) م به،، علِّ به باستمرار (تكلم اً نجيلك مفتوحإ احرص أن يكون ـ ٢

ه يرسل لك رسالة شخصية ـفاللَّ  يرشب عرقك ودموعك! الذينجيلك هو إ 
  .من خالل كلمته

  :الكنيسة طريق امللكوت ـ٣
االعــرتاف " ارَّ ـوســ. طريــق امللكــوت العالمــات عــىل أرسار الكنيســة هــيَ 

 ... ففي االعرتاف تجـد الراحـة ه4 أهم ما يربطك بحياتك األبدية "التناولو 
تـك يف والتنـاول يثبِّ  ،لنفسك والغفران لخطيتك وتجديد العهد مـع مسـيحك

  .يف كرمه مثمراً  صناً جسد املسيح ويضمن لك أن تكون غُ 
...  وسـائط النعمـة ي أن أحيا فرحك يف داخيل مـن خـاللني يا سيدأعطِ 
. .. تـك.... للوقـوف أمامـك والتمتـع �عيَّ  لكلمتـك حقيقيـاً  اشـتياقاً  اخلق يفَّ 

امنحنـي يـا إلهـي . .. وفرحي يف القرب منك. � يف وصيتكني أن أجد لذّ أعطِ 
  ... بهجة قيامتك املقدسة

ه الرسمدي ذاك الذي ال ـالتصق باللَّ  اً باقي اً فإن شئت أن يكون فرحك ثابت
  األبد. عىل حال واحد إىل اً يعرتيه تغيc بل يستمر ثابت
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لـه حوَّ  يىل فرح عاملإيسوع  عىَ فل	 دُ  .يوفرح عامل يهناك فرح حقيق
  ي ...ىل فرح حقيقإ

ىل إ لهـايـد املسـيح ليحوِّ  تضـعها يف يفـراح العامليـة التـاأل  يَ نت ما هأ و 
  ؟فراح حقيقيةأ 
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  :قصة املرأة السامرية ترسدها الكنيسة لنا ثالث مرات سنوياً 
 .رنا بالتوبةكِّألحد الرابع من الصوم الكبc لتذ ا  - 
 -   Dفهوم املاء الحيرنا كِّلتذ األحد الثالث من الخ4س�. 
 .جودعيد العنرصة لتنبهنا ألهمية الس  - 

   :تفيض قصة السامرية �شاعر االشتياق
  ...ينبوع املاء الحي .... االشتياق إىل هـاللَّ  االشتياق إىل

هــذا  ىفــرو  ،أدرك الســيد املســيح مــا يف قلــب الســامرية مــن اشــتياق
  .االشتياق من ينبوع املاء الحي

ف الوقـو  ... إىل بيتـك أشتاق إىل ... الوجود يف حرضتك أشتاق يا إلهي إىل
أشتاق  ... س4ع صوتك يف صال� .... إىل خو�إ رؤية صورتك يف  مامك .... إىلأ 

رسائلك الشخصية يل يف  . إىل.. حالوة ناموسك أشتاق إىل ... كلمتك ر� إىل يا
أشـتاق يـا  ... اهت4مك بالبرشية يف أمثالك ومعجزاتـك إىل ... كتابك املقدس

رة ـحـالوة عشـ إىل ... ود يف سـ4كمتعة الوجـ إىل ... الحياة األبدية إلهي إىل
 Dالقديس...  

بهـاء نـورك  ىنـي أن أر ... أعطِ  بالس4ء دومـاً  رب فكري متعلقاً  اجعل يا
  .من ينبوع املاء الحي ،أرو� من نبع محبتك ء ...الذي هو أفضل من كل يش

  
  هـفالنفس يعطها اللَّ  ... هـاللَّ  إن النفس والجسد يعطشان إىل"

  ،ه احتياجاتهلمة الحق، والجسد يعطِ خبزها الذي هو ك
  وغسطينوسأ القديس              ".ه خالق كليه4ـألن اللَّ 
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حوارها مـع السـيد  نهاية نها �لك املاء ويفأ املرأة السامرية كانت تظن 
  .نها تحتاج املاء منهأ املسيح اكتشفت 

الوجـود مـع  دوا يفشـخاص وَجـأكتابك املقدس، ابحث عن  بحثك يف يف
 .ه الشبع واالرتواءـاللَّ 
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  ... يهمس املسيح يف أذننا: أنا هو الطريق والحق والحياة
الطريـق أفضـل مـن  األعـرج السـائر عـىل" يقول القـديس أغسـطينوس:

من رصـيد جهـادك  هيَ كل محاوالتك للسc يف الطريق ". عنها العداء خارجاً 
  .والكنيسة تأخذ بأيدينا منذ الصغر لنسc يف الطريق الروحي ... الروحي

9�+
��KKKK�KKKKא �
� �Wطاعة املرشد والكنيسة ط  

  .ر التوبة واالعرتافـخطية يف ستقدم لنا الكنيسة الراحة لنفوسنا من عبء ال
  .ريقمسئولية الطمن خليك والطاعة تُ  ،اطع أب اعرتافك كيف4 استطعت

� �W' املدينة املحبوبة رجاء الوصول إىل  
.... رجاؤك يف معية املسيح والتمتـع  األرض  فرحك عىلرجاؤك يف الس4ء رس

  ... بعرشته تذيب كل الهموم األرضية
� �W> يقظة   

 املحـراث ال ينظـر إىل مـن يضـع يـده عـىل. آخـر ءيش يف الطريق ال تنتبه إىل
  .ودال يخدعك الع ىحت كن يقظاً .  التهاونيأ� ،قبل الخطية تأ� الغفلة. الوراء
� �Wقوة ق  

التنـاول  ... ن خالل الوسائط الروحية املختلفةالقوة الروحية التي تكتسبها م
  ... القداسات واالجت4عات الروحية تشبع روحك.يثبتك يف املسيح

دام  مـا ل¤ أتاجر بالوزنات ني فه4ً عطِ أ ر سفينة حيا� بوصاياك و دبِّ "    .كلمة الرس ومفتاح الطريق هو الصليب  
  فرام الرسيا�أ مار " � تجارة زمانكرِ أم لُ قال يل: هَ يل الوقت قبل أن يُ 
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  ؟ بك صاحِ يُ  الطريق ومتى ال ه يفـبك اللَّ صاحِ رت متى يُ هل فكَّ
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.... عـن جهـادك  اهت4ماتك يف حياتك الروحيةيسألك السيد املسيح عن 
    ؟أتدري ما الذي يعوقنا عن تبعية املسيح .يف تبعيته

  :تقابل ثالثة أشخاص مع املسيح
دفقـة ، كانت لـه عاطفـة متيـينJ 4ضأ تبعك أ : قال للسيد املسيح األول

جابـه أ و  .متغـcة دا�ـاً  يَ هـ ،تكمـل الطريـقال ن العاطفـة ولكنه � يفكر، أل 
يـن أ نسان فليس له ا ابن اإل مَّ أ  ،وكارأ وجرة ولطيور الس4ء أ "للثعالب  املسيح

  .و� يكمل الطريق هذا الشخص � يفكر .يسند رأسه"
  .احذر أن يكون لك املشاعر بال فكر

�ن يـأذن لـه أ وكـان رشط هـذا الشـخص : املسيح قـال لـه اتبعنـى، الثا
املـو¦ يـدفنون  عَد  :جابـهأ بيه، ولكن املسيح أ ويدفن  والًأ املسيح ان يذهب 

املو¦ بالروح  .ملو¦ بالجسدع املو¦ بالروح يدفنون اَد  :كان قصدهو  .موتاهم
  .اتاألرضيَّ  نسان كل فكره يفإ هو 

  .حياتك ية يففرصة ذهبلحظة فارقة و  يَ دعوة املسيح لك فه �أ عندما ت
ن أ  والًأ  يل�ائِْذنْ ولكن  ـيينJ 4ضأ اتبعك  :: تقدم للمسيح وقال لهالثالث

التأجيـل ىل إخطية الرتدد وقد Jتد خطية الرتدد إنها  .... يبيت يف ع الذينودِّ أ 
   .داخلك ع الحرارة الروحية يفضيّ التوبة فيُ  الذي هو لص الزمان حتى يف

  ...ى افعل مثل	 فعل مت ... احذر من تسويف العمر باطل
  .صار متى الرسولمكان الجباية و  تبعه تاركاً فقام و  .اتبعني :ل له املسيحقا

مـن  ء� واختيارا� .... أن أترك كل يشني يا سيدي أن أتبعك يف قرار أعطِ 
نـي أن يكـون فكـري ني اليقظة لعمل نعمتك يف حيـا�.... أعطِ أجلك... أعطِ 

  ... تكوقلبي وكنزي الحقيقي يف ملكو 
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ــا كلهــا للــرب ودفــع هــو الــثمن عــىل الصــليب "      ،لقــد بعنــا حياتن
  فـإن أكلنـا  .بـدون اسـتئذانه ،ء مـاف يف يشرُّ ـلنـا حـق التصـ دْ عُ و� يَ 

  الشيخ الروحا�          ".ليكن الكل ملجد اسمه ،مناأو رشبنا أو صُ 
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رسائيـل إ ين بنو ريـاملص ك4 تبع ،غراض غc شخصهنتبع املسيح أل  حياناً أ 

  .ولكن للقضاء عليهم ،رسائيلإ يله بنإهم بليس لعلمِ 
باب التي تـدفعك لتبعيـة األس هيَ  مام عينيك ماأ وضع  اً نت واضحأ ن كُ

  ؟ربنا يسوع
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نجيله مالمح دستور الحيـاة إ صحاح السابع عرش من رسم لنا يوحنا يف األ 
إذا أردت التمتـع بحــالوة قيامـة املسـيح أوصــيك بهـذا الدســتور . املسـيحية

  :لحياتك
 "تعمق يف املعرفـة"وهنا  :"أن تعرفه اإلله الحقيقي وحده" و:دأ األول هاملب

. ه أكـ¨ـهت4م �عرفة الكتـاب املقـدس، الـذي يجعلـك تقـرتب إىل اللـَّأي اال 
" درة هـذا التـاج الجبل هيَ  "الكتاب املقدس هو تاج الكتب، واملوعظة عىل

  .نك تسمع عنهأ ه أفضل بكثc من ـاملعرفة الشخصية بكلمة اللَّ  .)غاندي(
� .فأنت بالصالة مسئول عن كل العـا� ":اختبار قوة حياة الصالة" :املبدأ الثا

ضعف ووجع العا� اليوم هو من نقص الصالة وضعفها، واإلنسان مسـئول  إنَّ 
  .بد أن يرفع يده من أجلها وديعة ال ه له، فهيَ ـعن الخليقة بعدما سلمها اللَّ 

ففي العا� اليـوم  ":تك وحياة من حولك بالفرحامأل حيا"املبدأ الثالث هو: 
فبـدأوا . بدأ البرش يتعاملون مع اآللة أك¨ من تعامـل اإلنسـان مـع اإلنسـان

  .وبدأت تظهر عليهم معا� الكآبة والحزن ،ن روح الفرحو يفقد
يف  اً ن أمينـبـد أن يكـون اإلنسـا ال ":حياة األمانة الكاملـة" :املبدأ الرابع هو

ولكـن كربيـاء اإلنسـان . وطنـه واإلنسـانية كافـةجتمعـه و عمله وخدمته وم
إىل  اً كـن أمينـ". ر مـن حولـه بـل ونفسـهيكرس األمانة، وبكرسه األمانة يـدمِّ 

  .فالنجاح يأ� من األمانة ."املوت
فالحـب هـو الـذي  :"اً ّبـوازرع حُ  اصـنع سـالماً " :املبدأ الخامس واألخp هو

نسـان الـذي يسـتطيع أن يصـنع فاإل . يصنع الوحدة، والوحدة قـوة وانتصـار
  .عمل الصناعة األصعب السالم هو الناجح وهو األقدر عىل
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ه املُحب الـرحيم أطلـق بنفسـه الجسـد مـن أرسه، وحـرره مـن "  اللـَّ
عبودية الهالك ـ العبودية املُرَّة املُميتـة ـ ومنحـه الخلـود يف األبديـة. 

له خالـداً غـc بذلك منح الجسد البرشي عطية األبدية املقدسة، فجع
  القديس اكليمندس السكندريمائت إىل األبد.   
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بحـر  يَ ه هــلذا معرفه اللَّ  ،خوانناإ  منا ولو كانوا Dال نعرف القريب حياناً أ 

  .يكشف لنا ذاته ل¤ ،ىل جهاد وصالةإا واسع يحتاج من
نهـا خاطئـة بعـد أ فت واكتشـ املـايض ه يفـرسمتها عـن اللـَّ ةهل تذكر صور 

   .نها خاطئة عنهأ ه ـقد عرفت بعد قربك من اللَّ  يبعض الصور الت نْ وِّ دَ  ؟ذلك
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رجـاء يف  ،ألبديـةرجـاء يف الحيـاة ا .منحنا السيد املسـيح بقيامتـه رجـاءً 
. ما يفقـده رجـاءه نسان ل¤يحارب عدو الخc اإل . القيامة من موت الخطية

    .نسان بال رجاء صار بال حياةواإل 
قدم الذبيحة اليوم ويحتاج يُ  ..رجاء . العهد القديم بال كانت البرشية يف

ه ـوظلت الخطيـة تحجـب اللـَّ. فال يوجد من 0سح الخطية ،قدمها غداً ن يُ أ 
 ،الصـليب ومـات عـىل ،م ذاته ذبيحة حيةجاء الكلمة وقدَّ  ىحت نسانعن اإل 

  .رية كلها الرجاءـالخطية و0نح البش رة عىلـوقام ليعلن بقيامته النص
  :فتصp حياته بال يأس ن بالطاقةنساالرجاء �د اإل ـ ١

عنـدما 0تلـك  .ا اليـأس أو الشـكثنـD إّمـامـن  ءيحاربنا عدو الخc بيش
حياتـه  نسـان يفن يكـون لإل أ مهـم  ءيش .نسان الرجاء 0تلك طاقـة لحياتـهاإل 

  .اليومية هذه النظرة اململؤة بالرجاء
  :نسانف جذب العا� لإل ضعِ الرجاء يُ ـ ٢

ياة الح نسان يفولكن رجاء اإل  ،نساناذيبه يجذب اإل كأالعا� بكل شهواته و 
ن و ن الناسـكو باء القديسوهذا ما فعله اآل  .رضالجديدة يجعله غc مرتبط باأل 

  .ىل مستوى الس4ءإرض نسان من مستوى األ الرجاء يرفع اإل  .والشهداء
  :للمسيح حقيقياً  الرجاء يجعلك شاهداً  ـ٣

الحياة،  رى يد املسيح تعمل يفيجعلك ت ... الرجاء يجعلك تشهد للمسيح
  ... حياته عد جديد يفنسان بُ لإل  يعطالرجاء يُ . .. يامكأ  يفو عمرك،  يف

ر وتـذكَّ ".عـDعD من ليس لـه مُ يا مُ " :رن وجدت ضيقات ومتاعب تذكَّإ 
عـد . صار للبرشية بُ .مم .رجاء األ  يكون عىل اسمه ن السيد املسيح جاء ل¤أ 

  .تهاملسيح وقيام يءالرجاء �ج
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املـرة الثانيـة  وعنـدما فشـلنا يف ،ول هو دافعنا للنجـاحاأل  كان فشلنا يف"
راتـه مذكَّ طبـاء يفحـد األ أ هـذه مقولـة  ".املرة الثالثة ولكننا فشـلنا حاولنا يف

  .لثناء محاوالته مع مجموعة الخرتاع دواء للسُّ أ 
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ولكن ها هـو  ،للتحقيق ةكل4ت غc قابل يَ ه هـن وعود اللَّ أ نظن  حياناً أ 

   .ةبراهيم بعد سنD طويلإ بينا يحقق وعده أل 
ه وعـده ـق اللـَّبحث عن مواقـف حقـا ،كتابك املقدس بحثك يف ةرحل يف

  .والده ولو بعد حDأل 
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  : ذلك كثcة ... والشهادات عىل مات السيد املسيح
  ... النسوة حامالت الطيب ،القرب ،حراسال ،األكفان

قـام السـيد املسـيح مـن األمـوات  ... ولكنه مات ليمنحنا الحياة بقيامته
  ... .... وكرس نc الخطية عبوديةوالعتق من ال ... معه لنا الرجاء حامالً

  .نسان حقيقة أصله الس	ويقام ليعرف اإل 
 ه ومثاله وأن الخطيـة دخيلـة عـىلـصورة اللَّ  عىل َق لِ أنه خُ  وليتذكر دوماً 

�)!"�������	"*����"� �B!Q"��T" ���T>�.هـوأنه بكرس الوصية يكرس قلب اللَّ  ... طبيعته���
O�"�X����z١٢��:٤٦(����א�(.� �

  .كل فشل ويأس وخوف رصة عىلا النُّ نقام ليهب
ضـاع الخـوف  ... قيامة املسيح ضاع اليأس وحـل محلـه الرجـاء واألمـلب

�,���... وحل محله األمان والفرح�+"��M'� dZو�א�1,ذ��א��
�.)٢٠��:٢٠(����א���=�"��0 �
  .نسان نعمة البنوةقام ليهب اإل 

ت الخطيـة وصـار  .تسببت خطية آدم يف خروج البرشية مـن جنـة عـدن
 إىل ،ه اآلبـأحضـان اللـَّ قيامة املسـيح أعادتنـا إىل. هـنسان واللَّ بD اإل  حاجزاً 

 .وطننا الس4وي
  

د معـه. "أمس كنُت    مصلوباً مع املسيح، اليوم أJجَّ
  مع املسيح، اليوم أحيا معـه. تُّ أمس مُ 

  ".خرج معـه من القربأ مع املسيح، اليوم  نُت أمس ُدفِ 
  القديس غريغوريوس الالهو�                                         
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رض أق شعبه مـن طلِ ن يُ أ ه لفرعون عندما رفض ـاللَّ  ةكلم يَ ية هاآل  ههذ
ولكنها تكون بركـة  .ملاذا يحياتنا وال ندر  داث يفحنرى بعض األ  حياناً أ  .مرص

    ملاذا؟ونردد  اً حداثأ ما نرى  الكتاب املقدس كثcاً  ويف .املستقبل يف
��""%a��)١٣��:٧:( �=�""�G
�""������A""J:�و@�""�ل���""]����J""�ع��"���)��A""��

��""�� �""��א�ن����>%""��
،�

�����و��)%�$�ْ��D����'�+��F��	".  
  ال في	 بعد. إه ـالكتاب املقدس � يظهر قصد اللَّ  ابحث عن مواقف يف
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إنهـا فضـيلة  .فعرف املحبـة. أهم ما 0يز يوحنا الحبيب أنه عرف املسيح
، رسـول املحبـة، ، الحبيـبالـرا° ،، الالهـو�نجـييلاإل  :فهـو. التعرف القلبـي

  عىل صدر املسيح. أاتك يالتلميذ الذ كان يسوع يحبه، يالتلميذ الذ
كانـت عظتـه و . العظـة يالسن كان يحمله تالميذه ليلقـ عندما تقدم يف

  .وا بعضكم بعضاً"بُّ أحِ " :كل4ت فقط ٣من 
  :كتب يوحنا الحبيب

  حب املسيحلنعرف كيف نُ  :نجيلاإل 
  .حب الكنيسةكيف نُ لنعرف  :الرسائل
  حب الس4ء.لنعرف كيف نُ  الرؤيا:

يـات أو آ وابحـث فيـه عـن املحبـة مـن  ،داخلـه ْش نجيل يوحنا وعِ إ قرأ ا
  .  مواقف

  .  ف عليهعطيك موهبة التعرُّ ن يُ أ ه ـطلب من اللَّ ا
نعمـة عاليـة نطلبهـا  إنهـا ...ب قلبك كيف تكتشـف حضـور املسـيح درِّ 

  :ونقول ،باستمرار
  ....  نسمع صوتكن نراك و أ رب  نا ياعطِ أ 

  ...نا القلب الذي يستجيب أعطِ 
  
راخ ـع بصـرَّ ـتضـ .كـ4ل الوصـايا يَ هـ يه التــمحبة اللـَّ اطلب دا�اً "

 نْ إ و  ،محبتـك ينـعطِ أ ب الصـالح يهـا اآل أ  :الليل والنهار قائالً يف يخف
  الشيخ الروحا� ".                              نا غc مستحق لهاأ كنت 
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  .ىل كcيةإرسالة القديس يوحنا الحبيب الثانية  ههذ
  :عىل الرسالة ، اكتب رداً ةالرسالة كامل أ كتابك املقدس، اقر ىلإارجع 
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وهذه املعرفة والخربة الروحيـة يف القيامـة يحـّددها القـديس بـولس يف 

  هذه املالمح األربعة.
كلمــة بصــيغة التأكيــد، وهــذه املعرفــة شخصــية  وهــيَ  »:ْعرَِفــهُ ِألَ : «أوالً

 .رفة لشخص املسيح ذاتهمع وليست معرفة س4عية فقط، وهذه املعرفة هيَ 
��<,: قال عنها أيوب�J	"�,א�!ذ�ن�F@��A�����D��$�%�Hوא�ن����$�)
�0�"*�%�'�H�=��
)�٤٢��:٥(.   

  .لحياتك بها واجعلها معياراً  ْش عِ ، سلوكياته ،وصيته ،اعرف محبة املسيح
َة ِقَياَمِتهِ : «اً ثاني ء، فالقيامة لها قوة، وهذه القوة أقـوى مـن كـل يش »:َوُقوَّ

ها اإلنسـان ويختربهـا ولكنها حالة معاشة يعيشـ تاريخياً  فالقيامة ليست حدثاً 
التـي  القيامة هيَ  أن املوت ليس هو نهاية املشوار. القيامة تعلن ويتمتع بها.

أقامت التالميذ من خوفهم، كانوا خائفD وكانت األبواب مغلّقة، ولكن عنـدما 
"�,���ظهر لهم املسـيح، يقـول الكتـاب: �+"���M"'� dZو�א�1,ذ��א��
  .)٢٠��:٢٠(�"����א�"��=�"���0

وهنا يأخذنا العجب أنه يذكر قوة القيامة قبل أن  »:َوَرشِكََة آالَِمه: «اً ثالث  
ا كانوا يعلّقـون الصـليب يف التقليد املسيحي القديم عندم يذكر رشكة اآلالم.

املسيح  يرسمون عليه جسم السيد املسيح، وسبب ذلك أنه يعلن أن كانوا ال
قد قام من بD األموات، وفرحة القيامة الطريـق إليهـا مـن خـالل الصـليب. 
رشكة اآلالم هنا التي يتكلم عنها القـديس بـولس الرسـول تعنـي أن القيامـة 

  تأ� بعد اآلالم. 
ئر يف طريـق الـرب 0ـوت اإلنسان املسيحي السـا»: ِ�َْوتِهِ  اً ُمَتَشبِّه: «اً رابع  


�ْ�;�א���D'". عن الخطية���<�����C��%و�א���!@�T (أموات الخطية)� �"��א���א����l*"�R�'�+���$"���
"�'�J�yא�)
���٥���:١٤(.�T "��$���G
����������B!Q�",0����%�٨��:٣٦(0و�א�(.� �
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، هـو ¨كـأ4 اقرتبنـا منـه نعرفـه لـَّوكُ ،ا فكـرهفنعرِّ ين أ  يحبه نفسه ـاللَّ 
  .ن يكشف نفسه لناأ نفسه يحب 

  ؟ك£أه ـن تعرف فيه اللَّ أ تريد  يما هو الجانب الذ
..........................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ـ ٣٢ـ  

١٣�����F����'Iא��(���Sو����T�U�V�١E� �
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  

أراد لحياتنـا  بالسـ4ء. أراد السيد املسيح بقيامته أن يجعل فكرنا مرتبطاً 
 يهنـاك بعـض اآليـات الكتابيـة التـ .لحياتنا األبدية األرضية أن تكون Jهيداً 

التي عندما نقرأهـا نجـد  وهيَ  .ميها "اآليات األرضية الس4وية"س0كن أن نُ 

� �'%�T!Q���ً": نصفها الثا� يتحدث عن الس4ءول يتحدث عن األرض و نصفها األ 

]""��,1�����""��ــىل األرض) �אْ� ��'""�H!8""�J�+��B?�'$�(عQْ,1��o�""�'�t�ْــ4ء)�א ��.)�٢��:١٠(��0"(يف الس
]�	�!�"�,g�Q��J������وא���� ���)!������������ن�،�(عىل األرض)�	���>و�,��ْ"�J(يف السـ4ء) א�"�

A"" )�٥��:٣(.��"�����{""���)��""��<�

	�""�Q!����ن�،�(عــىل األرض)�א��x""�����א�;�?�'""<����F""�@���""�Dن��
�
�!(�'�?��������!(���
 �'%ً��+�*���A�%!Q"��.)�١٢��:٣٢(���"(يف الس4ء) אْ��,B'���عىل األرض)(�אْ�;�
�$��'�@8�+�]���H�,����((يف الس4ء) א�"��A" )وكأنهـا ترسـم مالمـح سـ4وية  .)�٢٥��:٢١

  :يف تلك املالمح لحياتنا األرضية. ولنتأمل سوياً 
...  قطعة من الس4ء هيَ  ... سفارة الس4ء عىل األرض يَ ه الكنيسة:  )١(

ألب الكـاهن "عنـدما تـرى ا ذهبي الفـم بقولـه:الـوك4 يعّرب القديس يوحنا 
  يفتح سرت الهيكل فإنه يفتح باب الس4ء".

فاإلنسان عندما يذهب ، "Index: هو دليل الس4ء "الكتاب املقدس  )٢(
خريطـة املكـان الـذي يـذهب إليـه، ونحـن  ىل أّي بلد يف العا�، يطلب أوالًإ

السـ4ء تحتـاج و  يف حياتنا عندما نذهب إىل أي مكان. GPSنستعD بأجهزة 
  هو األسفار املقدسة.و  ،ب إليهاللذها دليالً
فـ4 ، وهو رفيق اإلنسان إىل السـ4ء ،: هو األبوة يف كنيستناالكهنوت )٣(

وهـذا  أشهى أن يرافقني "أب" 0سك بيـدي ويقـود� بأبوتـه نحـو السـ4ء.
املفهوم الروحي العميق لعمل الكهنـوت يف الكنيسـة والـذي يتضـح بصـورة 

 يحي يف رحلة غربته عىل األرض.جلية يف أب االعرتاف الذي يختاره املس
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رتبط بكنيسـتك أ ... فـ األرض لهي أن أJتع �المح الس4ء عـىلإني يا أعطِ 
ت نِصـأُ  ... ... أشـبع بكلمتـك املقدسـة وأجـد فيهـا فرحـي وأجد فيها مالذي

  .رشاد أب اعرتايف وأطيعه فأجد الراحة لنفيسإل
  

ي ملكيـة الـرب إذ يعنـ "حياتنـا"عنا بل هو  هذا امللكوت ليس غريباً 
عىل قلوبنـا وأفكارنـا وطاقتنـا حتـى نصـc كأننـا شـعلة نـار " الحياة"

  لشيخ الروحا�ا                         نحو الس4ويات. محرتقة دوماً 
  

���8��""�و"):�١٧��:٢٠�،٢١(�""��""�D�[ن�א�����<'""�J�P���:]""��� �8""��*�)��� ���""!(�[""h�
�؟א������	�""�G�:���
8��*�)����!(��� ��["h��ذ�א#�"���
و�،#���%�"���ذ�א#�"��:���;!��!"�ن�����و�،����א@��X"�Sא�

�j��%�#!ن�����#����!(��� �[h���)!��א��̀ �."د�א �
  ؟قلبك ن امللكوت داخلك ويفأ كيف تسلك �بدأ  هل فكرت يوماً 
ه ـن يكـون ملكـوت اللَّـأ امللكوت، و  عيش منتظراً أ ن أ ب� وما هو الفرق 

  ؟يقلب يف
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  .دليل حياتنا يف الس	ء ... فلنتابع تأمالتنا يف املالمح الس	وية لحياتنا األرضية
صورة مالئكية للحياة عىل األرض. لقد تخلّـوا عـن كـل هَي  الرهبنة:  )٤(
يف الحيـاة  اً عـن القداسـة، وحبـ اً واختيار، وذهبوا إىل األديرة بحثـء برىض يش

عـن  اً ر بحثــفصارت بالحقيقة واحات س4وية يذهب إليها البشـ، الس4وية
  الحياة الس4وية الخالية من ضعفات الحياة األرضية.

 اً يـث صـلوات القـداس بـدءح : هو رحلة إىل الس4ء،القداس اإللهي  )٥(
 ،ورفــع بخــور بــاكر ،ثــم التســبحة يف نصــف الليــل ،يةمــن رفــع بخــور عشــ

التقدم للتنـاول مـن األرسار املقدسـة.  اً صلوات والقراءات واأللحان، وأخc وال
ه ـصيل أثناء توزيع األرسار "سبّحوا اللـَّشّكل رحلة س4وية حيث نُ كل هذه تُ 

  سبيح.الت نا يف الس4ء، عاملD أن لغة الس4ء هيَ يف جميع قديسيه" ألننا ِرص 
 تكون التوبـة الشيطان يحاربنا ويريد أن يحرمنا من الس4ء ولذا التوبة:  )٦(
، فكـأن التوبـة »كونـوا قديسـD«ألن الوصية تقـول ، خطوة نحو الس4ء هيَ 
استعادة حياة القداسة فينا. ومن أجل ذلك ُجِعل رس التوبـة واالعـرتاف  هيَ 

  ضية نحو الس4ء.كأحد الوسائط الروحية القوية يف مسcة حياتنا األر 
التعبc الظاهر عن املحبة الحقيقية، وكـأن كـل خدمـة  هيَ  الخدمة:  )٧(

فاملحتاج واملـريض واملعـاق  دعوة للس4ء. تقدمها بأيّة صورة من الصور هيَ 
ــة والبعيــد واملغــرتب واملهمــوم وغــcهم، عنــدما تخــدمهم  ــيم واألرمل واليت

نـك تكشـف لهـم محبـة الخدمات املناسبة وتقدم لهم املحبـة الحقيقيـة، كأ 
  الس4ء ودعوتها لهم بصورة ملموسة حقيقية.

هذه مجرد صور لـ¦ تعـيش السـ	ء عـىل األرض، وكـل إنسـان يعـيش 
    .املسيحية يف عمقها مسئول أن يحّول األرض إىل س	ء
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هـذه  :ه املخفي داخلنا كقـول الـربـ"هذا يا أورشليم ملكوت اللَّ  
ل إليهـا أنقيـاء القلـب وحـدهم ه التي يـدخـبلدة غ4م مجد اللَّ  هيَ 

   يوحنا سابا لينظروا وجه ربهم وليستضئ ضمcهم بشعاع نوره". 
  
���	"""���>��Gع,:��D,1"""��אF"""!@�B'�C>وس��א�"""��=>�א���FP'"""J@�"""�ل��#�)"""�Mא�"���"""]��:)1�٣٠��:١٥ش( �

�!��xن��وא�J>)!�ن,���������������������������)�.�lو�F!���	�X�%'��8���.(��l��uوא"�+�����.�)!��@!��(�ن()!��وא�?� �
  .السكون يَ مح الرئيسية لحياتنا الس	وية همن املال 
ننـا نحتـاج الهـدوء إلـذا ف .سكون، والتوبة رجوع، والخدمة قوة ةنفالرهب

هـدوء املكـان ولكـن  والهدوء ليس املقصود به فقـط ،ىل الس4ءإنقرتب  ل¤
   .الهدوء الداخيل

تقـرتب  الجبـال لـ¦ إىلشخصيات لجأت  ر يفىل الجبل، فكِّإم نصعد لُ هَ 
    .هـاللَّ  إىل
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... فـرح الخـالص مـن عبوديـة  كان الفرح هو أحد أهـم هبـات القيامـة  
  .... .... الفرح بالحياة األبدية أحضان اآلب .. فرح العودة إىل. الخطية

  ع بالفرح؟... ما الذي 0نعك أن تتمت دعنا نفكر سوياً 
  .أول سبب يفقدك الفرح هو وجود خطية يف حياتك+   
سواء بالفكر أو بالقول أو الفعل. فالخطية تجلب الحزن والهموم. لـذلك   

ترشــدنا الكنيســة أن تكــون لنــا فــرتات خلــوة هادئــة حتــى يفكــر اإلنســان 
  ويفحص نفسه Ä ال تكون هناك أيّة خطية مختفية يف قلبه. 

طية، اعرتف بها أمام مسـيحك وأمـام أب اعرتافـك، ابحث واترك هذه الخ  
  ه أن ترتك هذه الخطية أو هذا الفكر أو القول أو الفعل.ـوتعهد أمام اللَّ 

  . + يفقدنا روح الفرح غياب روح الرضا  
ر يجعله وجود حالة التذمر داخل قلب اإلنسان 0نعه من أن يفرح، والتذمُّ   

  .هـم اللَّ عَ نِ  الرضا هو الشكر الدائم عىل مفتاح ال يرى النقاط الحلوة يف حياته.
القلـب  .نسان ال يعرف الفـرح هـو قسـوة القلـبأمر ثالث يجعل اإل +   

 ر أنـهتـذكَّ .ال يعـرف الفـرح ،خـرينبخيل املشاعر نحو اآل  ،الخايل من املحبة
    .عطاء الوقت، عطاء املشاعر، مغبوط هو العطاء. والعطاء يشمل عطاء املحبة

... أن أشعر بوجودك يف دخويل  تواجد معك باستمرارأ دي أن ني يا سيأعطِ   
�"��Aي ـوخروجي فأجد الفرح لنفسـْ���G"���=��"א���*� �"� 
��*"�+��PB"!Q��pg"�a،���["������T"�H�

*�%'�����d�+ع�����H���)
�.�$���M����,��+�*�S�ْ�@،��A�W�����	وא���"*"�aإنـه بحـق  .)�١٦�:٨�،٩( "���0و
وهــذا يبلغــه اإلنســان خــالل تبنيــه  .رـالشــصــنا مــن إذ يخلِّ  يفــرح حقيقــ

  ثناسيوس الرسويلأ البابا     ه.ـبخضوعه للَّ  هاألحاديث الصالحة وتزكية فكر 
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��B�̀:)�١٣٢��:٧(א�yא �� �F�%�"�]��,1�[�%�Q��J� �.�F�WJ�%���F%H�,������ �"[�'� F�@.� �
  ؟ كيف يكون السجود بقلبك وليس جسدك فقط

  ؟ياً كيف يكون سجودك سجوداً حقيق
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يف أحداث القيامة وما يسبقها من أسـبوع اآلالم نتقابـل مـع  شخصـيات 
ر. هناك نـوع يصـنع األ�، ـوهذا يجعلنا نقف أمام نوعD من البش متعددة.

الحـدث األكـرب الـذي حـدث  ع األمل. القيامة هيَ ر يزر ـونوع آخر من البش
 :هيا بنا نتأمل بعض هذه األمثلة ر.ـألرض يزرع األمل يف نفوس البشعىل ا
 ،متعـددة اً آالم الصـليب كانـت آالمـ :اليهود الذين صلبوا السيد املسـيح 

. آالم االسـتهزاء وآالم املسـامc وآالم إكليـل الشـوك اً ومعنويـ اً ونفسـي اً جسدي
ورصاخ الج4هc الحارضة وحنقهم وشتا�هم وألفاظهم  ،الصليب نفسهوآالم 

هـذه اآلالم الشـديدة صـنعها  هـة إىل املسـيح عـىل الصـليب.وجَّ املالشديدة 
لـذين لهـذه أمثلـة  عىل الصليب. هوانتهت �وت ،اليهود الذين صلبوا املسيح

ر، ـالبشـهؤالء الذي يصـنعون الظـالم يف حيـاة  ،يصنعون األ� يف حياة البرش
  هؤالء أمثلة ملن يعيشون بدون املسيح. ،سواء ظالم العقول أو ظالم القلوب

اة البرش. كانت أما النوع اآلخر من البرش فهم الذين يزرعون األمل يف حي
وهو الحدث الذي تقـوم عليـه املسـيحية كلهـا ألن . اً قوي اً قيامة املسيح حدث

"���I'��	�a8kF����'�eא���ص�d"ع��
كانـت  يتأمل معي مريم املجدلية التـ .)٤�:�١٢(
ثـم  ،Jثل امرأة يائسة تبحث عن مسيحها و� تجده، ولكن ظهور املسيح لها

رى ـشـكالمه معها أعاد إليها األمل، وصارت مـريم املجدليـة حاملـة رسـالة بُ 
انظـر إىل ج4عـة التالميـذ الـذين كـانوا يف  سـل.القيامة إىل التالميذ وإىل الرُّ 

الة حcة شديدة بعد صلب املسـيح، وبعـد القيامـة وهـم يف حالة خوف وح
�"�,���"العلية يف حالة يأس شديد، يظهر بينهم املسيح. ويقـول لنـا الكتـاب: �+�

�M'� �dZ1,ذ��א���
   . هذا هو زرع األمل.)�٢٠�:�٢٠(��a%��"א���=��و�א�0
  سالم. نع الصُ تح باب الرجاء و أن تزرع األمل بالكلمة املشجعة، وف�كنك   
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 دام يل أتاجر بالوزنات ما ة حيا� بوصاياك واعطني فه4ً ل¤دبر سفين 
  مار إفرام الرسيا�    ر� تجارة زمانك أالوقت قبل أن يقال يل: هلم 

  
�X""' ١٠��:١٥(0و:(��""���Q"���""�#�=�""��(ْ �:�""� ��B""���G

ْ@""�Fאم���!yא�T�,�""Pu�S�,م�d""�J���	،�� �

������������������������������������S��ْ���'���א��".	�Pu��T�,אْ��� �
  ؟ر كيف تقتدي �سيحك وتكون صانعاً للخpاتيف خطوات عملية... فكِّ
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 يفيف تأمالتنا عن القيامة وأفـراح الخ4سـD املقدسـة ال يفوتنـا أن نتأمـل 
املـذبح الـذي تجسـد عليـه  .ذلك الجرس الذي صالح الس4ء واألرض .الصليب

هذا هو الصليب الذي صار سبب خالص جـنس  .لهي يف أروع صورهالحب اإل
   فاتحة خالص انتظرته أجيال وأجيال ك4 نقرأ يف أسفار العهد القديم.و ، البرش

ريخـه وأحداثـه وآثـاره هـو يف معناه وتا» الصليب«من املدهش أن يكون 
   .املجد والحياة األبدية �، ويف نفس الوقت هو السبيل إىلاب واأل قصورة الع

الـذي خلقهـ4  هـرا قلـب اللـَّـكسـ. لوصية اإللهيةسقط آدم وحواء وكرسا ا
وكأنه4 اختارا طريق الخطيـة التـي  .ووضعه4 عىل قمة الخليقة وأحبه4 جداً 

  .للعقوبة واأل� والعذاب وبقيت عالمة الصليب رمزاً  .ت العا� في4 بعدعمَّ 
ألنه مشاركة  إىل املجد اً طريق ،صار األ� من أجل اإل0ان الجديد يف العهد

8(�*���
ن��
�F�aد�
�0א�1,ن�"، مع املسيح يف آالمه"����*"�Cو��0א����"�(%�'�ْ�+���["�Jْ�����B"���tو�����[�S'��"���
*�%���Sو���"��A" )أحد مفـردات حيـاة » صليب األ�«ار حمل . وهكذا ص)�١٦��:٢٤

  ع هذا األ� بD املرض أو الضيق أو االضطهاد وغc ذلك. املسيحي مه4 تنوَّ 
ب جعـل الصلي«فم: فيقول القديس يوحنا ذهبي الأما عن صليب املجد 

ــاً حطــ .ريرـوحطــم قــوة الشــ اً . هــدم حصــونءً األرض ســ4 . وفــتح م قيودن
تأملوا الخc الذي عـاد  وأوصل جنس البرش إىل ملكوت السموات. .الفردوس

صيحوا بالصوت العايل: يا موت أيـن  .نشدوا تسابيح التمجيد للغالبا .علينا
  ». ؟رصتك؟ ويا هاوية أين شوكتكِ نُ 

عارضـة األفقيـة يف الصـليب Jثـل االمتـداد الـذي يكـون بـD إذا كانت ال
فإن العارضة الرأسية Jثّل الرجاء واألمل املفتوح أمام اإلنسـان،  ،إنسان وآخر

  ه بواسطة الصالة املستمرة. ـوالذي يصعد عليه نحو اللَّ 
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    .""ملك اليهود :بيالطس كتب عنوان عىل الصليب
 ... مــا هــيَ  الجلجثــة أحــد الــذين شــهدوا مســp املســيح إىل إذا كنــَت 

  م له؟قدِّ .. ماذا كنت ستُ . مشاعرك تجاه آالمه
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 ،ةآيـ ٤٠٤سفر الرؤيا هو سفر الخروج لألبدية، سـفر الرؤيـا مكـون مـن 
رمز تقريباً، سـفر الرؤيـا يبـدأ  ٣٠٠عىل  يوهو مكتوب بطريقة رمزية يحتو 

����i�M"h!"�	�[�" :بالوصية���
��";ْ�����T��M"h����ن���و���"�Jאل�������"@ْ
��،�o��"S<%ن���א��"!z��tو�����"� ����"�#�
لتطويبــة لقــراءة الكتــاب وهــذه ا .)١��:٣(��0"�@��,�""��א���ْ@""���Aن��+�'��""�،� ْ)��""�=
  :عالقة اإلنسان بالوصية ربع مراحل يفأمبنية عىل  يَ وه ،املقدس

  .ع الوصيةطِ أ  سمع:ا ـ٢     .هموبفَ  يستمرار وبوعااقرأ ب :اقرأ ـ١
  .لألبدية ستعد:ا ـ٤         .حياتك احفظها يف حفظ:ا ـ٣

  .ىل الس4ءإر الرؤيا ترسم لنا بداية الطريق بداية سف
فقـط  يسفر، ليس املقصـود هـو السـهر املـادالمن أهم كل4ت سهر" ا"
ولكـن املقصـود السـهر  .ئـهه لهدو ـرة اللـَّـحضـ نه مناسب للوجـود يفأ رغم 

  .سفراليات آ  حروف هذه الكلمة من خالل معا� نتأمل يف .باملعنى الشامل
�D"�#��ًא�����T"!Q"��.حالة يقظـة دا�ـة ن يكون عقلك منتبه يفأ : عقيلاستعداد   Wא

�.)٣��:٢(��0"�	�;�*�� ���وPF�Nد� �
Wسالم القلب (هدوء القلب) س "]�	�!���T�y������"�J����!�"�tو�����["�	��'�m�"�0)�١٦�:�١٥(. 

  . ثبات نسان يجتاز الحروب الروحية يفسالم القلب يجعل اإل 
��:��W لنـا يف .لنشيط)همة الجسد (الجسد ا Dحياتنـا  بال شك الجسد هو معـ


!@""F�م��،(�J"��������""���1,ن�"�.الروحيــة��$""�'���H�¢£""���Q�"��0)حــد مســببات أ مــن  .)٣��:٣
  .الخطية الغفلة أو االستهانة

W' "رؤيـة الهـدف تجعـل للحيـاة  .رؤية امللكوت "الرؤية القلبيـة الداخليـة
متـى أرى  بديـة.والحنـD لأل  نسان الحـافزلإل  يعطرؤية امللكوت تُ  .عمط

Dتع �عيه يلـأعده اللَّ  ي؟ متى أرى املكان الذالقديسJه؟ ـاللَّ  ة؟ متى أ  
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 p1,ن� ):١:  ١٢٧(املزام"������,T�S����<=��"א��א���A"�'�S،��ًd���"�S�+����"������"����1,ن�.��S%�"���ون��א������ �
����������������������������������������������t�����א�<=�%��F�yא�X،�S�+dً������J������Y0,س�"א�.  

    ته.يسهر عىل مدين ا حارٌس نَّ مِ  فكلٌّ  ي،بالسهر الروح رنا املزمورذكِّيُ 
سـهرك  ومـا يقابلهـا منـك يف ،ت عمل الحارسد خطواحدِّ ن تُ أ هل �كن 

  ؟عىل حياتك الروحية
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��"":�	��""Mא�א�����F�#�""�u;!""�ل�"������""��
�*""�)���ً��,�""�D�.�g""� ��.ل��""���)��""��<��
��"���J""�ع��א�""��=>� �
  .ختام سفر الرؤيا هذه اآلية هيَ  .)٢٢��:٢٠(��0

  .نسانإ قلب كل  ةشهو  هو الثا� يءانتظار املج 
تعـال أيهـا  .مD: آ قلوبنا دا�اً  ونقول يف ،ىل الرشقإصلواتنا  جه يفلذلك نتَّ 
 .... ... يف انتظار ملكوتك األبدي. اركانتظ ... نحن يف الرب يسوع

ستعداد الذي يليق اال ب ستعدين للقائكنا يا سيدنا الصالح أن نكون مُ عطِ أ 
   لكوتك.�

  .اآلخرين املفتوح عىل فيكون لنا القلب النقي املحب :نستعد بقلوبنا  
    :ستنpنستعد بعقل مُ   
  .لهية املسترتة فيهاك مفهوم الوصية ومحبتك اإلدِر يُ     
   :نستعد باالرتباط بالكنيسة والوسائط الروحية  
  .توبة حقيقية وتناول عن استعداد    
    :نستعد �حبة حقيقية لبعضنا البعض  
   .واحساسنا �شاعر اآلخرين ،رفاتناـمحبة تتجسد يف كالمنا وتص    
  تعال أيها الرب يسوع. .آم�    

  
 ،ن الروححض طوÈ للنفس التي يف كل ساعة تنتقل من حضن الجسد إىل

يف الحضـن  ميـدان الروحانيـات فتطـc وتـتجىل من ميدان العامليات إىل
بفعـل الـروح  ةحيـ ةتتحرك معهم حرك األزيل مع الطبائع الخفيفة وهيَ 

    الشيخ الروحا�  القدس تقدس بدهشة وتستنشق بلذة ال تدرك.
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الحيــاة الروحيــة يشــبه االســتعداد لــدخول  ن االســتعداد يفأ هــل تــدرك 
ىل رسـالة إلذلك ارجع  .نحتاجها يسلحة التقد ذكر بولس الرسول األ ؟ الحرب

سلحتك لالستعداد أ ورتب  ،) ١٧ـ  ١٤:  ٦أف ( فسسأ هل أ ىل إبولس الرسول 
  .بديةاأل لدخول 
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  ....  كان النور هو إعالن قيامة السيد املسيح
  .الظالم الذي غرقت فيه البرشية بسبب الخطية هذا النور الذي شقَّ 

د بـدِّ ه أن 0نحنا نـوره الـذي يُ ـونحن إذ نتأمل نور القيامة نرفع قلوبنا للَّ 
  ... ... قلوبنا ... عيوننا اظالم عقولن

  ذات  ئتختبـحيث  .الخطأ رصار عىليظهر يف عدم الفهم واإل  ظالم العقل
  .نسان وراء ظالم عقلهاإل               
   .يظهر يف غياب البصcة وضيق األفق ظالم الع�

    .يظهر يف قسوته ظالم القلب
  .... أخرس ... مجنونى أعم :نسانإذات مرة أتوا للمسيح ب

  .4ً تكلِّ ... مُ  راً ـبِص ... مُ  عاقالً :ل4 ملسه املسيح بحنانه صارف
  ...  هـنسان حديثه مع اللَّ د اإل فقِ الخطية تُ 

  .ومحبته وأع4له هـنسان رؤية اللَّ الخطية تحجب عن اإل 
  .هـك وجود اللَّ دِر ده الحكمة التي بها يُ فقِ الخطية أيضاً تُ 
   ه.ـاللـَّ سـة ارفـع قلبـك إىلشـمعة يف صـالتك بالكني ـيءضـيف كل مـرة تُ 

دراك الحقيقي 0نحك اإل  ... طلب منه أن 0نحك نور العقل والقلب والعDواُ 
...  ىل معـا� طريـق السـ4ءإالروحية التي ترشـدك  ة0نحك البصc  ... ملحبته

  .0نحك القلب املرهف لعمل النعمة
    

  ه!ـم اللَّ ت قلبك ليتكلَّ وسكِّ … م قلبك ت لسانك ليتكلَّ سكِّ 
�  الشيخ الروحا
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قلـب  العمـق يف فوقـع يف ،هـعن اللَّ  ن يذهب بعيداً أ كان حائراً ... ففكر 
  .فريسة للظالم ه يرتك�ه ـولكن اللَّ  ،البحار

مكـان تهـرب عنـدما  أيىل إنت أ ه، و ـيونان استخدم عقله ليهرب من اللَّ 
  م تهرب منه؟أ ليه إهل تهرب  ،خطئتُ 
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  .كاً لنا تذكارات قيامتهقام السيد املسيح من األموات تاِر �.)٨""��١٦��:٢( ��#���%�"�
وكأنـه أراد بـذلك  ،من يوسف الرامـي ستعارمُ  جسد املسيح يف قربٍ  عَ ِض وُ 
سـكن يف وال  ،... فك4 � يكن له مزود يف مـيالده االكتفاء والتجرد امنعلِّ أن يُ 

ولكـن القـرب كـان جديـداً فـاحرص دا�ـاً أن  .� يكن له قرب يف م4تـه ،حياته
  .يتجدد قلبك ليستقبل املسيح

مـن  دَ لِـك4 وُ  ،حدود الزمان واملكان متحدياً  قام املسيح والحجر موضوع
  .وخالق الس4ء واألرض ،ضابط الكل ،... إنه الرب صاحب السلطان عذراء

لنا رسالة بعدم اليأس أمام املشـاكل. ضـع  حامالً رفع الحجر بعد القيامة
... وبقيامـة املسـيح انهـزم  ملـوت مخـارجيف ا له لسيد الربَّ ادوماً أمامك أن 

  .الشك والحزن وصار لنا الفرح الدائم
...  ... هـزم املسـيح املـوت بقيامتـه ترك األكفان إذ ليس هناك حاجة لها

  مملكة املسيح.  موت سلطان بعد عىللل دْ عُ ... � يُ  الجحيم يصنا من سبخلَّ 
ــنيقود0ــوس والنِّ  أعــدَّ  ... � 0ــنعهم ثقــل الحجــر  اً ســوة حنوطــاً وأطياب

... أعطانا هؤالء بإ0انهم درسـاً يف  القرب أو الخوف من الذهاب املوضوع عىل
  .Dْ ـن فارغتَ يْ أننا يجب أال نظهر أمام الرب بيدَ 

  
 ،ر مل4رسـة الفضـيلةـاع عـن الشـالفصح (القيامة) يف الواقع هو االمتن

  القديس أثناسيوس الرسويل                  . الحياة وهجر املوت إىل
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 يف ده دا�ـاً ردِّ سـؤال نُـ ؟كيـف نعمـل ييا سـيد :هـاللَّ  لرجل سؤال الغالم
ه مـع الغـالم ـجابـة بعـد مـا صـنعه اللـَّإ اتنا، فهل عندك حي مواقف كثcة يف

  ؟يليشع النبأ و 
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قـاء الشخصــي باملسـيح ... سـنتناول لقـاء ثك اليوم عـن اللِّ حدِّ أريد أن أُ 
 ريدكاملسيح مع ثالث أشخاص بعد القيامة ... ويف كل من اللقاءات الثالثة أُ 

ســتكون  أن تتخيــل نفســك مكــان الشــخص الــذي يقابلــه املســيح ... كيــف
  مشاعرك ... كيف سيكون حديثك معه ... دعنا نبدأ ...

بعد صلب املسـيح ويف يـوم القيامـة  تب¤ كثcاً  كانت :مريم املجدليةـ ١
ز املسيح حD رأته وظنته البسـتا�، يِّ لقرب و� تستطع أن Jُ إىل ا اً بكر ذهبت مُ 

إذ  ،اسمهابِ  فناداها هون كنت قد أخذته فأخرب� أين وضعته؟! أما إ  :فسألته
طوÈ ملن يعرف املسـيح  .من صوته ه! ويف هذه اللحظة عرفت"يا مريم"قال: 

يف و كتابـات اآلبـاء الروحيـة و اإلنجيـل مـن خـالل  يُكلِّمناه ـفاللَّ  .و0يز صوته
ن Jييـزك إ  ؟وJُيِّزه سمع صوتهتهل ... اسأل نفسك دوماً العظات والتعاليم 

  .إليكبD قرَّ مثل4 تعتاد عىل أصوات املُ  ،لصوت املسيح أمر يأ� بالتدريب

 ��Qd"$�..."���و	�"<����dً� ��Q+��ذ�#�"����()!�ن��
ن��
�0د����"1,ن�: األنبا أنطونيوس سمع

�A )ب أ جـه إىل الربيـة وصـار فاعتربها صوت املسيح له، فخـرج واتَّ  ،)١٩��:٢١
  .يحتسمع صوت املسل صيلِّ تحD  كافياً  ترك وقتاً أ لذا  .جميع الرهبان

جـاء املسـيح يف  ... ن إىل قريـة قريبـةا: اثنـان ذاهبـتلميذي عمـواسـ ٣
، ودار ه4يما يتحرك يف قلب ءلكن كان هناك يش مه4وسط وسار معهم وكلَّ ال

يخـص  رح لهـم مـن النبـوات مـاـلمسيح، فبدأ يشـلبينهم حديث ع4 جرى 
مسـافر  هذه األحداث، وحين4 وصال للمكان الذي كانا يقصدانه تظاهر بأنه

عرفـاه  زر الخبــ، وحD كسـإىل مكان أبعد فأمسكاه وألزماه أن يبقى معه4
 يجلسـونه حـD ـهناك من يعرفـون اللـَّ…. فينا  : أ� يكن قلبنا ملتهباً فقاال
  .تعرفه رة معه ل¤ـشيجب أن يكون لك عِ  ... ويسمعونهإليه 
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: مجموعـة مـن الصـيادين سـاهرين يف عمليـة صـيد يوحنـا الحبيـبـ ٣
اليمـD،  جهـةيقـول لهـم ألقـوا الشـباك  ، رأوا شخصاً شيئاً  ِسكواولكنهم � 0ُ 

اسـتثناء � يعرفـوه بِ ... هـؤالء وحD ألقوها وجدوا كميات كبcة من السمك 
   ... "هو الرب"القديس يوحنا الذي قال لهم: 

لذا فإنك من املمكن أن تقابل املسيح يف مكان عملـك مثـل الوي حيـن4 
يف مكــان عملــه وطلــب منــه أن يتبعــه، فالحيــاة  رب يســوعالــ هذهــب إليــ

بد أن ننتهزها، حD تشـعر بحـرارة  والفرص الروحية ال .مجموعة من الفرص
ل ألنهـا تكـون فال تؤجِّ  ،ذهب إىل الكنيسةاأو  لِّ روحية وصوت يقول لك: صَ 

...  يخربنا عنها اآلبـاء يزيارات النعمة الت يَ املسيح، وهذه همع فرصة للقاء 
ه احرص دا�اً أال تُ    فيك. الذيطفئ روح اللـَّ

  
*�+"��,���"�uא������"���א����F"��
�0ض,� "�D,1��T"��א��B'�C	�%�"*��̀�"��وج,��	�����"�x ��*"�+���$"�א�'�"��م,��ذ���

�!"�א��.���l��%'"�D	���l��G��]"��,1��X"��Pوא�t�)�0א��T" ������F"'�+�0وא���l�"�G1,��"[��و���X"��P��	���l��%'"�Dא���"!���%�+��*"�+�
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�"������:�D,1"��א���B'�C	�%�*�و(�������"��
�0���"� ���A���%"���

�gP�,��x���ْ�	�.���
���)!���وْ���a�]���H�X�t�%�G
��,0�"�J<%א����A"�~�G)!"����و	1,ن��+�"��ن���.1,��"*�������������"�D�
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ناداه الرب من الجبل ... الجبـل يـا عزيـزي هـو خلوتـك الشخصـية مـع 

ـ ل يف املسيح ... تلك التي يُناديك فيها لتسمع صوته .... يف خلوتك اليـوم تأمَّ
ه التي أعطاها لشعبه  ،يـص الكتابهذا النَّ  ك عـىل يْـذنَ د أُ ... عوِّ ويف وعود اللـَّ

ه الحنون.   س4ع صوت اللـَّ
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أنظارنا وفكرنا نحو السـ4ء والحيـاة  ارتفع املسيح للس4ء بالقيامة جاذباً 
  .حيث يغيب الحزن واأل�...  الحقيقي حيث الفرح ،وطننا الس4وي ،األبدية

  )١٧:  ١٠(مر  ث الحياة األبدية؟ف	ذا أفعل ألِر 
���l��و�(���""�ل�������"""�J�7+�""*�א��""�%�Q��$""ن�����""!(�'�+��lא��""�;!�אذ�#�""���	""<����B""!Q �""����""$��و�
�w""�H��אْ� �

��"�S"א(�"%�""�a�*""� �"dً��xא�""��'��"��� )١٠��:٢١(.� �
   طريقتـك وفكـرك ليكـون وغـcِّ  ،ش التوبـة، ِعـطريـق التوبـة : يفذهبا

  .بحسب الوصية (حياة التوبة)              
   أريض يءـولكـن ال تـربط قلبـك بشـ ،حيـاة الحريـة ْش : ِعـلك كل ما عْ بِ 

  .(حياة الحرية)                      
  لتشـعر  ،حيـاة العطـاء ْش : ِعـالسـ	ء يف نـزٌ فيكـون لـك كَ ،الفقراء أعِط 
  .بالسعادة (حياة العطاء)                      

  .حياة الوصية، واتبع خطوات املسيح (حياة الوصية) ْش : عِ يتبعناتعال 
  حمل صـليب  يك الذدِ بسيِّ  هاً تشبِّ ، مُ ي: حياة الجهاد اليومالصليب حامالً

  .نسان. (حياة الجهاد)إ جل كل أ جلك ومن أ الفداء من                         
   .ع �cاÊ الس4وين أحيا بحسب وصيتك ألJتَّ رب أ  ني ياعطِ أ 

  .س4كبِ  ي متعلقاً ـاجعل فكري وقلبي وكل حواس
  

  راجع نفسك كل يوم يف أي يشء أخطأت
                            .هـت من أجل خطاياك يغفرها لك اللَّ يفإذا صلَّ 

  شعياء األسقيطيإالقديس 
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ن امللكوت هـو وأل  .ننا نسمح له بالسكن فيهإه فـننا بفتح باب قلوبنا للَّ إ 

  .ه داخلناـن ملكوت اللَّ إقلوبنا ف ه يفـن اللَّ فعندما يسك ،هـاللَّ 
  ه فيه؟ـى اللَّ نَ كْقلبك لسُ  رـحضِّ تُ   ر كيففكِّ
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نك أنت يا مـن أ نسان، لكن املهم حياة اإل  الحرية كلمة المعة وجميلة يف
...  بقيامـة املسـيح .للحريـة يه أن تعرف املعنى الحقيقــطريق اللَّ  تسc يف

. تجـد أن .. وإذا تأملت يف وصايا العهد الجديد .للبرشية ةصارت الحرية هب
  .يف تنفيذ الوصية اً هام اً نسان دور إلرادة اإل 

ر نه قد تحرَّ أ فيظن املدمن . دمانهناك ما يسمى بالحرية الزائفة مثل اإل 
مــن العبــارات الخالــدة  ... ســجن نــه ال يتمتــع بالحريــة لكنــه يفأ حــD  يف

"قد جلست عىل قمة العا� عندما وجدت  :غسطينوس عن الحريةأ للقديس 
  ". يئاً ش يشتهأ وال  ئاً يأخاف شال  يـنفس
   الحرية؟ يماذا تعن ذاً إ 

فكـر أو  ء، سواء كان هذا اليشـءٌ نسان يشاإل  أن ال يتحكم يف يالحرية تعن
نسـان فكل هذه تحرم اإل  ،صحاب أو مادة أو عادة أو مالأ شهوة أو غريزة أو 
   .هاشكالأ نسان من الخطية بكل ن يتحرر اإل أ  يالحرية تعن .من الحرية الكاملة
  نسان الحرية الحقيقية؟كيف يعرف اإل 

  :كالم السيد املسيح الثبات يفـ ١
القديس يوحنـا  ر. يقولاستمرانجيلية بِ الوصية اإل  الحياة يف يالثبات: يعن

  .املقدسة"علة جميع الرشور هو عدم معرفتنا للكتب ": الفم يذهبال
  :طاعة الوصية االستمرار يفـ ٢

رستـك أ عملـك ودراسـتك ومـع  نجيـل يفأن تكون حياتك كلها حسب اإل 
نبــا كقــول األ . وكــل عمــل تعملــه ،وتكريســك ،وخــدمتك وحياتــك الخاصــة

  ".ن يكون لك شاهد ع4 تصنعه من الكتب املقدس"أ  :نطونيوسأ 



ـ ٥٥ـ  

��u�̀א�"+���ن��):١٦""��٢٤��:١٤(�¨� ���ل�pوא�FS�Hو��א���=��א�(	�X���� 
�א���"���Xوא���,�H"�א�،�و
�T��Mhא���#�FS�H�����!Q��	��*�+�,��S��H�,����%و+�*�א�����x� �،وא�F�S�H=��وא��و1,ن��.א���l��D��*"�+����!(�%"�'�H
�

̀���""��0وא،�א�""��=��(���F""�Sوא�
ن� ��+��!(""�J!�א���T��M""hא�����""�Q��X""�ن��1,ن�:�(����F""�Sون�� �""��Tא�'�""��م�����
���#�F�S�H���!Q����	���T��Mhא��*�+�,��S�H�,����%ن��و1,ن��،א���Q�X�������gP�,0�� א����T��M"hא�������"��
�Q�"�D�%��ن���

*�+���,����0
�.�� 
������+��G8"�=���.א�"��=���+�%����F"�Sو�	�'���"*��
����و"�uא��:��"�N��a���"%ن����
���j�©"�����=��"א��
�F�S���%��."ª���̀ !
�Xً������ �

بكــل  هـرسائيــل حريــة العبــادة فاختــاروا اللَّــإ ييشــوع تــرك لشــعب بنــ
    .قلوبهم
ن إ  .ويقـرع البـاب حياتـك وينتظـرك دا�ـاً  عطيك كامل الحرية يفه يُ ـاللَّ 

 يفـتح بـاب قلبـ يف يخر أ سباب تأ يَ سأل نفسك ما ها، ن تفتحأ كنت تريد 
   ؟هـللَّ 
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... نهـراً يفـيض  يف كنيسته ينبوعاً ال ينضـب للربكـةلنا ترك السيد املسيح 
ودورنا األسايس كأعضاء يف جسد املسيح الحـي أن نكـون السـبيل  .بالقداسة

ل �سـيحك القـائم وكـن اليـد املمـدودة Jثـَّ ... لنقل هذه القداسة لآلخرين
رشـومات يف  ٦نـت بـاملcون هِ د دُ يف يـوم العـ4...  بالقداسة والربكة للجميع

    .يد املسيح ست للمسيح لذلك يدك هيَ رِّ يدك كُ يدك ..
تلمـع مـن  ةفتكون حياتك شـكلي تعمل ... ال ةاحذر أن تكون يدك سلبي

  .الخارج فقط
يابسة يف العطاء فتكـون سـبباً  ةيد شحيح ... ةيدك فارغ احذر أن تكون

  .يف قساوة قلبك
Jسـك  يـد ال ... ةترتفـع يف الصـال  يـد ال ... ةيدك مرتخي احذر أن تكون

  .ك صيداً سِ الرخاوة ال Jُ . نجيلاإل 
 ر� أن تكون يل يد الطفل صاحب الخمس خبزات والسمكتD. ني ياعطِ أ 

 اليد التي بعمل نعمتك كانت سبباً  .0اناليد اململوءة بالنقاوة والبساطة واإل
  الد.و الف رجل ما عدا النساء و األ آ خمسة شباع إ يف 

وبجراحاتك املقدسـة وقيامتـك  ،الصليب ملس قلبي بيدك املمدودة عىلاِ 
صـك مـن جميـع الفـواحش مـع الصـوم والصـالة اخرت التعـب فهـو يخلِّ     .مأل قلبي حباً ا

وطهارة القلـب تجعـل  .ن تعب الجسد يجلب الطهارة للقلبأل  ،والسهر
لـتكن  .واتالسـمَ  يف يبوك الـذأ اشتغل بكل قوتك ليتمجد  .رثمِ النفس تُ 

  نطونيوسأ نبا القديس األ       .هـتيك خوف اللَّ أ غل يديك فيشُ  يف باً تعَ مُ 
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 ن يغلـب يفأ للصالة اسـتطاع شـعب كامـل  ْت عَ فِ عندما ُر  ياليد الت ههذ
   .يده مواقف مثcة استخدم يف وموىس ... الحرب

  ؟ رَ ـِ سومتى استخدمها وخَ  ،فمتى استخدمها وربح
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  . .يستمر عدة أيام . يإنه وقت االحتفال بعيد الفصح والذ الزمان:
 جاء ليالً إذْ  سان من الفريسيD اسمه نيقود0وسكان إن .ورشليمأ  املكان:

ل ثِّ إنه 0ُ  .ك نور القيامة بعددِر .. � يكن يُ . ث عن الحقيقةله ضمc قلق باحِ 
احتيـاج ل ثـ0ُِّ  .مـع يسـوع يالظـل ليلتقـ دس يفينـ ياإلنسان الخجـول الـذ

أن يتقابل مع املسـيح كان خائفاً من أن ينكشف أمره فاختار  .البرشية للنور
ــيالً ــباح. ل ــيD الص ــث الفريس ــت أحادي ــبإذ كان ــدل والتعص ــل للج  ية Jي

ــتعلَّ  واملغالطــة. ــد أن يعــرف وي ــا نيقود0ــوس فcي ــن املســيح أم ــ¨ م م أك
 إننا حقاً نعرف القليل عـن نيقود0ـوس .ع م4 توقَّ وبالحقيقة لقد جنى أك¨

 َّcـا يف،  كليةً ولكننا نعلم أنه تغy إدراك الحقيقـة  فمنذ تلك املقابلـة الليليـة
إنجيلـه ثـالث  لقـد ذكـره القـديس يوحنـا يف .هـالجديدة لعالقة اإلنسان باللَّ 
نـا وفيهـا تعبـc رنا بعمل النور يف حياتذكِّليُ "، ليالً"مرات وارتبط اسمه بلفظ 

  .قنوم النورأ يبحث عن  يعن إ0ان الظالم الذ
  .هذا الحوار مع املسيح يف املرة األوىل:

عنـدما كانـت مناقشـات مجلـس السـنهدريم تـدور حـول  الثانيـة: املرة
تقدم نيقود0وس بطلبه للعدالة واعرتض، وبـرغم  .وسائل طرد السيد املسيح

  .. لقد بدأ التغيc.م عالنية .كلَّ أنه ت به إالَّ ذْ عرتاضه � يؤخَ اأن 
طلـب جسـد يسـوع  يف ييـرتبط اسـمه مـع يوسـف الرامـ املرة الثالثة:
قـدم عـىل هـذه الخطـوة أ أنـه  وبـرغم هـذه املخـاطرة إالَّ. إلعداده للـدفن

  .النمو . معنى هذا أن إ0انه استمر يف.الجريئة .
 .ريع)ـ(السـ يظـه ينظر إىل النمو املستمر ولـيس إىل الكـ4ل اللحـإن اللَّ 

    !تتناسب مع مقدار معرفتك الطويلة باملسيح؟ يyوها الروح فهل حياتك يف
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  ما هو  " هذا هو الك4ل املسيحي حقاً: عدم التوقف عن النمو قط، نحو    
      القديس غريغوريوس النييس   ".أفضل وعدم وضع أي حد ملسcة الك4ل
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  ن؟ صالتك اآل  ه يفـتطلبه من اللَّ  ي الذpهو التغي ما
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��وאo�""�'�Y!�אA""����Q�o�""�'�Y��+�'""]�" :افتتاحيــة اإلنجيــل للقــديس يوحنــا يقــول يف �
�A���Q��0�����0�<%א�%��س,.�وא��l*�R���*�+�X���ْ�zא��!X����zوא��������[Qْ,0F�)".  
  ."الحياة األبدية"قصد بالحياة شخص السيد املسيح كانت الحياة وي يف
ــود  يأ  ــذا الوج ــاة وه ــذه الحي ــاً، وه ــ4ء مفتوح ــق إىل الس ــار الطري ص

  .كل عمل حياته يف حياة اإلنسان عىل األرض يعطيه نوراً يف يف يالس4و 
كلنـا نعلـم مـا هـو  .نسـانإ حيـاة كـل  فعل ينطبـق عـىل ولذلك القيامة

  .شكل من أشكال الصحو ،معناه شكل من أشكال االستعداد ،مفهوم القيام
    ولكن القيام من ماذا؟

الـروح.  ويوجـد أمـوات يف .الفكـر فيوجـد أمـوات يف .القيام مـن املـوت
   .الرجاء ويوجد أموات يف

إنسـان لـه حيـاة  .الفكـر بعض النـاس هـم أمـوات يفالفكر:  األموات يفـ ١
أو الفكـر املـوروث،  والفكر امليـت هـو الفكـر الحـريف .ولكن فكره ميت

  . ال يفكر يو العقل الذوه
إنسان يتنفس  .الروح مثال آخر ذلك اإلنسان امليت يف :الروح األموات يفـ ٢

 ىلاألرضـيات وال يرتفـع إ يعـيش يف ياإلنسان الذ ييعن. لكن روحه ميتة
الـروح ينطبـق عليـه قـول الكتـاب  هـذا اإلنسـان امليـت يف. الس4ء أبداً 

0,��
���" :املقدس��H�،�$������H

ن����$����$��
��ً��Dא�¬*�a��A��
  ).٣��:١(�AP'� " ��0و
   .هم هؤالء البرش الذين ليس لديهم رجاء :الرجاء األموات يف ـ٣

ولـذلك  ،ستحيل، ولكن يوجد الباب املفتـوح برجـاءالقيامة ال يوجد مُ  يف  
  .يا هاوية" أين غلبتكِ  ؟يا موت "أين شوكتَك  :نقول

� �
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 ةوالقيام هنا هـو عـود. ه فيه الحياةـن اللَّ ، أل اً ر موتـَ بعتَ يُ  هـعد عن اللَّ البُ 
ض لهـا يتعـرَّ  يخـرى التـت األ شكال املـو أ يَ ما ه .نسانه واإل ـبD اللَّ  ةللصل

  رض؟ ثناء حياته عىل األأ نسان اإل 
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خرج سبعة من التالميذ بدعوة من بطرس للصـيد عقـب القيامـة. تعبـوا     

... ثم ظهر لهـم املسـيح ... يف البدايـة � يعرفـوه  شيئاً  0ُِسكوا الليل كله و�
  .وحين4 رأوه بأعينهم وأطاعوه بقلوبهم امتألت شباكهم سمكاً كثcاً 

 ُJ ل املعاناة وظـالم الـنفس الـذي ثِّ الليلة التي قضاها التالميذ بدون صيد
قرتب منا أثنـاء نه يإ  .تالميذه يف صمت اقرتب املسيح إىل .يتبدد بنور القيامة

يسـرت و ،ويـدخل لحياتنـا كمحتـاج ويتعامـل معنـا يف لباقـة، حياتنا اليوميـة
ثم فجأة أدركوا  ،ضعفنا البرشي بحنان محبته ... يف البداية � يعرفه التالميذ

لـه كلـ4  اً هكـذا نحـن تلتهـب قلوبنـا ُحبّـ .فامتألت قلوبهم فرحاً  ،أنه الرب
لتالميـذ شـيئاً قبـل ظهـور املسـيح لهـم. د اصـطَ � يَ  أدركنا محبته وعظمتـه.

 .بدونــه يســتحيل أن نصــيد صــيداً . فبــدون املســيح ال 0كــن أن نجــد شــيئاً 
  .فنجاحنا يتوقف عىل حضور الرب القائم من بD األموات وعىل كلمته لنا

يف ذات  ة إىل العمـق لتلقـي الشـبكة. وهـيَ لَ رَسـالكنيسة املُ  ها نحن نرى
ها بيديـه. إنهـا حـارضة يف العـا�، ولكنهـا رس الوقت مجتمعة حول ربها يغـذي

ة ومتناولة بيد يَ صلِّ كارزة وراعية يف وسط العا�، ويف ذات الوقت مُ  علوي. هيَ 
 ،من املسيح إىل العا� (بالخدمة والكرازة) :حركتها املزدوجة وهذه هيَ  فاديها.

وجـة تشـبه هذه الحركة املزد .فخارستيا)ثم من العا� إىل املسيح (بالصالة واإل 
  حركة التنفس الرضورية لحياتها أو حركة بندول الساعة التي بال توقف.

عـ4ل أ ىل إعـ4ل البسـيطة تتحـول ه كـل األ ـظهر لهم كصديق منقذ، فباللـَّ
جمـل أ ومـن  .يد املسـيح هاامتدت مع اذإ يدك تتبارك  إليهعظيمة، كل ما Jتد 

  ".صالة يسوعالة السهمية "الص يَ ع4لك هأ ثناء قيامك بأ ه ـاملحادثات مع اللَّ 
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، ترددهـا صـلوات سـهمية قصـpة اسـمك كتابـةهل �كنك عىل حروف 
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0ان بالقيامـة ... ولكنـه صـار أول مـن اعـرتف ل يف اإلسِ ر الرُّ كان توما آخِ 
املسـيح  َس َمـ... أراد توما أن يلمـس جراحـات املسـيح ... فلَ  باملسيح القائم

  ؟ ف4 هو رس التغيc يف حياة توما .القائم قلبه
  :ؤم وقد ظهرت يف عدة مواقفارة تتسم بالتشكان لتوما نظ


���M�%�"��T�t����*�(���ًR#���) ١٦:  ١١يف وقت نياحة لعازر (يو ـ ���������"�[�� . 
أجـاب تومـا  .يف بيت أ� منازل كثcة ... تعلمون الطريق :عندما قال املسيحـ 

 .)٥ ـ ٢:  ١٤يا سيد لسنا نعلم أين تذهب فكيف نقدر أن نعرف الطريق (يو 
  ).٢٥:  ٢٠(يو  ي ...عِ بِ صْ إ وأضع ...  بِرص � أُ  نْ مع الرسل بعد القيامة: إ ـ 

0ـان. ثـم اإل ريـد املعرفـة أوالًولكنـه يُ  0ـاناملشكلة ليست أنـه يـرفض اإل  
]�	�!�"��T��Mh�فريسة للشـك  هد املسيح أن يرتكِر � يُ  .)٢٠��:٢٩(�"������و�א"��و������ �%��א��

سالم بـ") وبدأ حديثه ٣١- ١٩:  ٢٠(يو  يذ واألبواب مغلقةظهر للتالم .والخوف
  لتوما.ه حديثه شخصياً ثم وجَّ  .طارداً من نفوسهم كل خوف وضعف "لكم

ك4 خرج باحثاً عـن الخـروف ف .لالهت4م الفردي هذا الظهور عالمةً كان 
كان هـذا الظهـور عالجـاً للضـعف و . 0ان توماإ هكذا ظهر باحثاً عن  ،الالضَّ 

 نَّ إفـ ،عـوا تومـا بقيامـة املسـيحقنِ فإذا كان التالميذ � يقـدروا أن يُ  .ريـالبش
   .يف قلبه ليعالجه الشكِّ  موضعَ  َس مَ لَ  ظهوره له وحديثه معه شخصياً باملسيح 
 ىحتـ "0ـان والثقـةاإل"مه اليـوم مـن حـديثنا هـذا هـو ريد أن نتعلَّ ما نُ 

  .)٢٠��:٢٩(������و�א"����و���� �%��א�����T��Mh"�!�	�[نستحق تطويب املسيح: 
اطرد ما بداخيل ..  0ا� بD يديكإ هوذا أنا أطرح ضعفي وقلة  ،يا سيدي

ولكـن جراحـك يـا  قد يجذبني العا� ومشغولياته. .من شك وضعف وخوف
    فأرتوي من نبع محبتك. ،السبيل الذي أعود إليه دوماً  سيدي ستظل هيَ 
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  السيد املسيح بجراحاته ىلقد شف 
  القديس أوغسطينوس          .ما (الشك)جراح تو 

  

	�"��ق����د �1����u,��[�א@����=��
��]����r�F�aذ�#��	]��:�"و+�*)٥""��٩��:٣(
ع��X"����S�+���["����a��0�"���

�T""� ��l���""�Jא�،��w;""�J�+�]""���H�,א��0ض��>��""�Dو�[""��dً�C�""�@��ً)��""���:و�ل��""�N�

��"��:�א�"��=>��+�;"�ل����FP'�D؟�����
���T� ��A:�+;�ل�.(���F,��?�R�*؟���yذ�א���Nو�ل��

����Aא���J���i�Mhع����F,��?�R�)�.�������$�'���Hن�
��I!+��)�"I�̀ ��%� .� �

اهـتم  .مـن تومـا اهـتم بنـزع الشـّك  .اسـمه هـوه يهتم بكل واحد بِ ـاللَّ 
. يضـاً أ ويهتم بنا  .اهتم بشاول وتحول لبولس .بنيقود0وس اهتم .بالسامرية

جابـت أ جيـب مـثل	 فهـل تُ  .ليـهإه وذاته، وينتظـر حضـورك كل منا لشخص
ــروس النشــيد ��""�F""�@��A" :ع���̀�*�	��""m��{""�'(�+؟��[""�JS�ْ
�F""@��A�ْ""�J����*""���G,0،��{""�'(�+�

���؟���PDو!

ن���)����F"�, �"�ذ�א��،�0=>���"��" :بولس الرسـول ةجابإ جيب م تُ أ . ٥��:٣((�¨�"��
���B؟+ْ

ع� ")٩��:٦(.  
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�F""�Gو�"��$""� d�Q�[""����Q8�+،ن���""�(�+��$""� d�Q�*""���,���""��ْ��X""�W���S�و��"*""�S�ْ�@��01)١٥��:١٦(.  
نجـد شـخص السـيد املسـيح ، نجيل معلمنـا يوحنـاإ صحاح السادس من يف األ 

الف رجـل مـا عـدا آ خمسـة ، عشـباع الجمـو إ صـحاح �عجـزة يبدأ األ  .عشبِ املُ 
ثنا املسيح عـن جسـده حدِّ ثم يُ  .من خمس خبزات وسمكتD، والدالنساء و األ 

سـبوع الثـا� مـن . نقرأ هذا الجزء يف األ "الخبز الحي النازل من الس4ء" ودمه
ـــوكــأن اللَّــ .ســةدالخ4ســD املق ا مســموعة ه يقــدم لنــا كلمتــه بطــريقتD: إمَّ

  .لهيا منظورة ومأكولة يف القداس اإلوإمَّ  ،املقدسومقروءة من خالل الكتاب 
، ليكون بذرة الخليقة الجديدة ،عطي جسده للعا�د السيد املسيح ليُ تجسَّ 
�.)٦��:٥٦(���+�']"��و
����+�*�������A�Sد� �*�و���u����T� "��B!Q8���i�F�J�G��=. اثبتوا يفَّ  :وأوصانا �

    .دي وميالدير تجسُّ ـ: أي بسِ جسدي
 ،فيصـc مـو� لفدائـه. وقيـامتي، ومـو�، بحيـا� ر فـدا°ـبِسـ : أيدمي

  .لء املجد وامللكوتوتصc قيامتي لقيامته يف مِ  ،وحيا� لحياته األبدية
ه ل حثِّ ذبيحة املسيح Jُ  إنَّ  للبرشية كلها. وبهـذ الـنمط 0كنـك يـا ّب اللـَّ

. كنجيلإ صديقي أن يكون لك الخبز اليومي من خالل خلوتك الشخصية مع 
 ،غ قلبـك وفكـرك مـن كـل اهـت4م أريضفـرِ أ  .هـاهت4م لصـوت اللـَّبِ  ْت نِص أ 

يف  نَ ِفـر أن املسـيح دُ للكلمة القدوس ليحل يف قلبـك. وتـذكَّ لتكون مستعداً 
، ويف الكنيسة جسـد املسـيح ودمـه .استمرار ملجيئهقلبك بِ  دْ دِّ فجَ د. جدي قربٍ 

وة ملحاربـة الخطيـة القـو للثبات فيـه.  وهو السبيل ،مأكل حق ومرشب حق
  .اآلخرين قلبك بالحب الذي يفيض عىلوامتالء  ،0انتجديد اإلو 

 البـولس،(�سيحك من خالل كلمتـه  ، لتشبعيف كل قداس تدعوك الكنيسة
  .وذبيحة حبه لك، )والعظة ،نجيلاملزمور، اإل  ،بركسيس، السنكسارالكاثوليكون، اإل 
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رية وعندئـذ ـقـديس السـما نأخذه من أÑار األرض ونقدسـه بصـلوات الت 
وهذه بالرغم من  ،نتناوله ألجل صحتنا الروحية متذكرين موت ربنا ألجلنا

رية يف هذا الشكل املنظور لكنها ال تتقدس لتصc هكذا ـبش م بأيدٍ قدَّ أنها تُ 
  القديس أوغسطينوس  .ه الذي يعمل بطريقة غc منظورةـبروح اللَّ  إالَّ
� �
)١����٣��:١٠(�l��W�+"�:���و�و@�}��=>א����"�Hא����ود����y�"�Q�,א�و�ل�:�B'�C���"��،��B'�C���"���.

����B'�C+�;��ل����:��h�   ���j�F�S�H�.">� ��Dن��()�
جابتك عىل دعـوة إ  يَ ف	 ه .جابتهإ  يَ ه هدعا الرب صموئيل فكانت هذ

  ؟ دة يومياً تجدِّ ه لك املُ ـاللَّ 
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... تأمـل معـي مشـهد  بقيامة املسيح رفـع أعيننـا وقلوبنـا نحـو السـ4ء
... �  رية نـوراً ـ... من الظـالم فمـأل البشـ الذي قام من قربه ..املسيح القائم .

رية ـالقـرب وال األكفـان وال رفـض البشـ يعوقه الحجـر الكبـc املوضـوع عـىل
يظهـر لتالميـذه  ... ظـلَّ  ه... كانت له رسالة حب وعمل خالص فأJَّ  لشخصه

  .... رافعاً أعيننا نحوه الس4ء ... ثم صعد إىل ت إ0انهمثبِّ بعد القيامة ليُ 
اإلنسان عادة مـا ينشـغل  .الس4ء ع إىللتطلُّ ك عن فضيلة اثَ حدِّ ريد أن أُ أُ 

 مـا تنتهـي. ولكـن له سعادة محدودة رسيعـاً  باألرض واألرضيات وكل ما هو
   ".ك4 يف الس4ء" :صيل ونقول عبارةالسعادة اآلتية من الس4ء تدوم، ولذلك نُ 

الـذي  ه الخـالق مصـدر وجـودكـع إىل اللَّـأنت تتطلَّـ الس	ء إىل كَ عِ بتطلُّ ـ 
 .عطيات التي يتنعم بها اإلنسـانلم واملوهبة، وكل املُ ولية والعِ ئاملس َك بوهَ 
 .ه عليك من أول السنة إىل آخرهااه الخالق الذي يرعاك وعينـاللَّ 

ال أقصد النور املادي، بل أقصد النـور . ع إىل النورالس	ء تتطلَّ  إىل كَ عِ بتطلُّ ـ 
 .ة مع املسيحَر ـشحالوة العِ  فيدرك ستنcاً نc قلبك ويجعله مُ املعنوي الذي يُ 

نسـان يبحـث عـن اإل  .مجتمـع الفـرح ع إىلالس	ء أنت تتطلَّ  إىل كَ عِ بتطلُّ ـ 
ألن كـل مـا هـو عـىل  ،ولكن تبقى السعادة الحقيقية يف السـ4ء، السعادة

 .دائمفينتهي برسعة ويحمل سعادة مؤقتة، وأما فرح الس4ء  األرض
Jتلـك طاقـة الفـرح  .األرضـيات يف نظـرك قيمـة ّل ِقـالس	ء تَ  إىل كَ عِ بتطلُّ ـ 

 .بتطلعك إىل السالم الكامل املوجود يف الس4ء
 إىل مجتمع القديس� ويصبح لك أصدقاء مـنهمع الس	ء تتطلَّ  إىل كَ عِ بتطلُّ ـ 

 ُّJد مع القديس ردِّ فتجد قلبك يُ  ،األرض بأمانة وا جهادهم عىلهؤالء الذين أ

ن��א�l������N"��*� :بولس��?��
����
+F�G�BRًאאْ���J�'�,� <�و
Q!�ن����jذא�،"�)O�١��:٢٣(.  
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  ونستعد للعيد األبدي ،الحب م لغة الس4ء التي هيَ فلنتعلَّ  
  ،تحاد بالرب يسوعوالفرح الس4° حيث اال  ،الذي ال ينتهي

  (القديس أثناسيـوس الرسـويل).     والتمتع به بغc حاجز
  
)$"")�٢٨��:١٢(ª
�""ً��:�"و�0�ْ�a،�,1ذ�אو��h�""�D�X�	�""�x%� �]""�H�,א��0ض����""�D
��""I>�و�0���

�l����Jو#���ذא�،א��!X�(�Cd� �[h���'���".�و���ز,���o�F�H����Xא��H� �
رض، وتحقـق الحلـم �ـيالد م يربط بD الس4ء واأل لَّ سُ  ،ل4ً ى يعقوب حُ أ ر 

 صـدقاء كثـcون يفأ فعاء و ن لنـا ُشـواآل  .رضاملسيح وانفتحت الس4ء عىل األ 
كثpاً ما تقـف أمامنـا بعـض املُعطِّـالت مثـل: الخالفـات األُســريَّة،  .الس4ء

األجهــزة االلكرتونيــة، املشــاهدات املناقشــات الغبيــة، الصــداقات الرَّديــة، 
عـن  النجسة، املشكالت اليومية ...  ماذا صنعت تجاه هذه األمور املَُعطِّلـة

  ؟ىل الس	ءإع التطلُّ 
.......................................................................................................................................................... 
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: فتسمع صـوته العـذب ،يحاملس ل إىلقبِ ثك عن كيف تُ حدِّ اليوم أن أُ  أودُّ 
�T� و"�BS;ْ����*��,1�����[G,��̀ !
�"�ًG,0��̀����)٦��:٣٧(.  

. كان املشـهد مهيبـاً  .ر اللص اليمDتذكَّ ... �ان العاملاملسيح باإل إىل ْل قبِ أ  ـ
0ينـه  عـنص وكان هذا اللـِّ .بالصلي قاً عىلعلّ ملك امللوك ورب األرباب مُ 

 رق ملكوت الس4وات. ـفاستحق أن يس ،لك0انه ذإ  أعلنو  ،نَ ولكنه آمَ 
الـرب يسـوع. ويف  بـاً إىلقرَّ كـان بطـرس تلميـذاً مُ  ... بالتوبة والرجاء ْل قبِ أ  ـ

ولكـن  ،أحداث الصلب أنكر سيده ثـالث مـرات. وامـتألت نفسـه انكسـاراً 
0ـان اإل املسيح املحب الباحث عن الخطـاة � يرتكـه يضـيع بـل أعـاده إىل

 .اسم املسيح الذي أنكر شهيداً عىلا هذحتي صار  ،والفرح
 ىاحرص أن تكون حياتك مثل العـذار  ... ك الروحيةاملسيح بث	ِر  إىل ْل قبِ أ  ـ

 .الدوام عىل اً زيت اً إناًء مملوء ،الحكي4ت
ه شارك سيدك يف آالمِ  ،كسمعان القcوان نْ كُ الصليب املسيح حامالً إىل ْل قبِ أ  ـ

 .الذي يعرب بك إىل األبدية رُ ـساثقاً أنه الجِ و  نْ وكُ ،. احمل صليبك بفخرٍ بفرحٍ 
ل املوهبـة وال هِمـال تُ  ... املسيح وقـد تـاجرت بوزناتـك وربحـت إىل ْل قبِ أ  ـ

املـوت فتسـتحق سـ4ع  أمينـاً إىل نْ ... كُـ اهاك إيَّ دُ العطية التي منحك سيِّ 
�B�̀ :الصوت القائل    .)٢٥��:٢١( �j�FP'�D��A"�+����,�1,��[�"אد�

  إلهي جعلت (النفس البرشية) قادرة عىل أن تسع جاللك إنك يا"
  .واكـخر يقدر أن 0ألها سآ يء ـحدود لئال يكون شغc امل

  عديم ، قاً لِ قَ  ضطرباً ولذلك ال يزال قلبنا مُ  َك إلهي إنك صنعتنا ألجلِ 
  القديس أوغسطينوس ."حتى يسرتيح فيك ،الراحة عىل الدوام
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وال يرى  ةقِر ـشيراها مُ  ،ليهإل بِ قْ تُ  ٍس فْ كل4ت ربنا يسوع لكل نَ  يَ هذه ه
فهو يسـرت كـل  ،بسبب الخطية ةالضعفات والسقطات واالنكسارات املوجود

  .ضعف
ملـك وخوفـك وخطيتـك أ ح ضـعفك و رش او  ،ليكإته ك عىل كل	كتب ردّ ا

مينـاء الـذين  ،له رجاء ن ليَس ع� ورجاء لكل مَ نه مُ ع� أل ملُ ليكون لك ا ،له
    ؟القلوب يعزاء لصغp  ،بحر عاصف يف
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  الجديدة =حياتنا 
  .خالص املسيح + رجاء يف املسيح + شفاء باملسيح = قيامتنا املجيدة

ريد أن يكـون لنـا الكنيسة تُ  ،رةـقبيل قراءة اإلنجيل مباش :نجيلأوشية اإل 
  .نجيلاإل للرسالة التي سيوجهها لنا السيد املسيح خالل  دّ ستعِ الذهن املُ 

، (الحياة األبديـة) نالِّ حياتنا كُ أنت هوألنك  :طب شخص املسيحفيها نخا
شفاؤنا  ،(من مرض وحرب اليأس) نالِّ رجاؤنا كُ ،خالصنا كلنا (خالص الصليب)

  ).(القوة الجديدة من كل سقطة كُلِّناقيامتنا  ،(من أمراض الخطية)نا لِّ كُ
لسـان  فالحـديث هنـا عـىل .تجد أن صيغة الخطاب هنا صيغة ج4عيـة

لكنيسـة بقلـب واحـد مـن أجـل هبـة طلبة خ4سية ترفعها ا .الكنيسة كلها
عطايا وبركـات  محورها شخص املسيح. وتطلعاتها إىلالحياة الجديدة. طلبة 

فبالقيامة كان الخالص من سبي الخطية وعبودية العدو. وبالقيامـة  القيامة.
. وبالقيامـة نلنـا الشـفاء مـن جراحـات ىخـز صار املسـيح رجاءنـا الـذي ال يُ 

. صـارت لنـا حيـاة لنا قلباً جديداً وذهناً جديـدةاملوت. ن الخطية املؤدية إىل
  .جديدة

، جراحات املسيح الخمسـة :العديد من املعا� رقم خمسة أيضاً يشc إىل
جميعهـا تشـرتك ...  الحواس الجسدية الخمـس ،العذارى الحكي4ت الخمس

الـذي تالمـس مـع ، اململـوء حبـاً للمسـيح القلب، يف فضيلة القلب املستعد
  ،ك املحبةمتلِ أ ف .ه موجودـحيث املحبة هناك يكون اللَّ     .الس4ء جيداً  يدرك معا� الطريق إىل جراحاته فصار

  وغسطينوسأ القديس   . جالساً عىل عرشه" َك قلبِ  ه يفـليكن اللَّ 
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ه من ـىل اللَّ إبلجاجة  صيلِّ الكنيسة كلها بكل نفوس املؤمنD فيها كانت تُ  
ن ترفعهـا الكنيسـة اليـوم بـنفس أ �كـن  يالطلبات الت يَ ه ما. جل بطرسأ 

  ه؟ـىل اللَّ إواحدة 
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�"�	)!�����(��R"?��,=���"�� :السـيد املسـيح) يحدثنا ٢ـ  ١:  ١٤(يوحنا يف !@�...�*"�+�
�A�'�	�*�	
�P�,¡�+��A�%!Q�F@��A*�و�o�����Q،�h�,1 �%�ز,ل��ْ!@���!(���.���
�*�R� 
��F�H!����!(���"�ً���( .   

حديثه هنا برسالة طÒنينة: ال تضطرب قلـوبكم. ال تقلـق فهـو  الربُّ بدأ 
يف أحضــان  ،لنــا مكانــا ســ4وياً أبــدياً. حيــث ال يوجــد حــزن وال تنهــد دّ ِعــيُ 

Dوات بوصفه للملكوتالسمَ  ثم أراد أن يجذب قلوبنا إىل .القديس.  
ولكنـه درجـات  ،بْحـويف وصفه يخربنا أن املنازل كثcة أي أن امللكوت َر 

 :عطي كل واحد حسب أع4له وكأن املسيح هنا يقدم لنا نصـيحة ضـمنيةفيُ 
  ...  حرص أن يكون لك من األع4ل ما يزكيك ملنازل بيت اآلبا

محبة ...  أن تتمسك �عا� الطريق منزلك الس	وي دّ عِ أهم ما يلزمك لتُ 
عليك فقـط أن تتمسـك �حبـة املسـيح  .التي ترسم لك الطريق هيَ  املسيح

دســتور املحبــة املســيحية تجــده يف  .وتكــون املــرآة التــي تعكســها لآلخــرين
س4ت  نفسك باستمرار عىل ش يففتِّ . رـصحاح الثالث عشاأل  ىلس األوكورنثو 

  .دت عنهم إذا كنت تسc يف الطريق الصحيح أم حِ هذه املحبة لتعلَ 
...   ... واحذر الفتور الروحي احرص دوماً أن تكون لك األشواق املقدسة


����:يف سفر الرؤياالالودكيD ر ما قاله الروح ملالك كنيسة تذكَّ"��H�,0��،�$������H
�
�$��
��A�J0,دًא�و������	ًא�Z0��a�.�$���'����A�%!Qو�
	�"�0,دًא���و���)��+��A�J��M�(#��$����،א�.Z0��aًא�	��0,دًא�

ن�� ��� �<�
����Z0��aًא،�و���j8�';�)
�T �*��
�"���P�,1"*�:�(�;!"�ل������$�.�+���¬*"�%�����F"�@و��،�A'%���"�Dא�
��""���و���X""�G��a�*""���]""��,1�،l�*""�N��A""�Jو����)��$""��
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�و


B!Q�T ��[<S�a>�1,�*�...�و�H�����ن�[��P	و
�[�	Pد�
�.)١٩""��0��٣��:١٥(��'��0ًא�و(���"��+�)!�T.�و �
يسـاعدك فهو  .جهادك الروحي املستمر هو القوة الدافعة لك يف الطريق

  .ك املقدسةقيحفظ لك حرارتك الروحية وأشواو ،ةالتمسك باملحب عىل
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  واآلن أنا يف ذهول ،نظر وبنوره أستيضءأ مصباحاً واحداً " 
  ذاك الذي هو ،إذ يف داخيل ينبوع الحياة أبتهج روحياً 

  الشيخ الروحا�             ".غاية العا� غc املحسوس
  
)٢���Q٥��:١(�:"�%������������[�
���و�א����+�"*��+���%��א���0�*>،�̀�'�����%����A	��q�;��'""���1,ن��"�Jא��

l��%	�T �،[h�
	��¬i�F	�x� �،F�'%��ع�'���p���	��A�'א�" .  
بنـاء أ ننـا إ خـر، آ عـا�  ننـا نعـيش يفأ  عيننا عن حقيقةٍ أ  يهذا العا� يعم

رض ننمـو مـع حياتنـا عـىل األ  ةوخالل رحلـ رضيات،بناء األ أ للملكوت ولسنا 
 ي،املخفيـة عـن عاملنـا املـاد ةقيقـحهـو ال ين العـا� الروحـأ ر ـصـبه ونُ ـاللَّ 
ال بيـت خيمتنـا إ ن تـرى أ ال تسـتطيع  ين يفتح عيوننا التأ ه ـطلب من اللَّ أ ف

  . ريضاأل 
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  تخيـل معـي  .... رةـالصعود هو الحدث األهم الـذي يـيل القيامـة مباشـ
  :يا عزيزي خطاً زمنياً 

  
  
  

أذهاننا مللكوت السـموات. يعـالج الضـعف  دّ عِ يُ  الربكان  :قبل الصعود
  كان يذكرنا �وعد اآلب.  ميذ.نكار بطرس، خوف التال إ البرشي: شك توما، 

0ر عىل بيت عنيا وبستان جثسـي�4،  :كان السيد املسيح :وقت الصعود
تالميذه أن الصعود Ñرة من Ñرات الصليب. فبعد األ� تـأ�  لcبط يف أذهان

�"]�����"Q����h�8!%�"���"1,ن� القيامة والصعود. أراد سيدنا أن يعلمنا أنه ال مجد بـال أ� �
�*�(������F�W�����"["� ��ًR��
كان الصعود من فوق الجبل إذ أن الصـعود  .)0�٨��:١٧و(�

  .وبعد الصعود عاد التالميذ بفرح إىل أورشليم .عالمة السمو واالرتفاع
يف  د لنـا مكانـاً عِ شفيعاً يُ الرب صار فقد  .نلنا بركات عديدة بعد الصعود

ك أن حياتنا األرضـية دِر ا نُ ننزلنا الس4وي. ِرص �علقة تصارت آمالنا مُ  .الس4ء
بعد الصعود كان حلول الـروح  أنفسنا ملسكننا األبدي. د فيهاعِ رحلة قصcة نُ 

0انـاً ورجـاًء إ 0ألنـا فرحـاً و  يه القدوس داخلنا الـذـالقدس املعزي. روح اللَّ 
يسـتطيع أن يصـف بحسـب الواجـب  وال مالئ¤ يال من لسان برش "     .وقوة

هـذا  لـه املتجسـد بصـعوده يفصـار لإل يم الـذكراعظيم االحتفال واإل 
   القديس كربيانوس                    ."كدَر ف وال يُ نه ال يوصَ أل  ،اليوم
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لكل واحد منا، ومه4 بلغنا فلن نـتمكن  ،العا� لقصد عنده ه يفـتركنا اللَّ 
حياتنا ونتمتع بعالقـة شخصـية  ه يفـال بتنفيذ مقاصد اللَّ إ من دخول الس4ء 

     ي.ن نطلب من كل قلوبنا وقدراتنا ملكوته الس4و أ معه و 
  
)١��I)٢��:١٢(��!QF,��uא��)�*��:�"و���!(!��J�)����Q�<��t���[h���i�Mhא����!Q�H1,��[�د����["�)�!(��� �

"���F�W� و�.� �
  .هـعن القرب من اللَّ  اً عذار أ الكتاب املقدس اختلقوا  كثcون يف

ن تحقـق قصـد أ � توافـق  يابحث عن بعض الشخصـيات الكتابيـة التـ
    عذارهم؟أ  يَ حياتها، وما ه ه يفـاللَّ 
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داً، إyا متعة روحيـة يعيشـها اإلنسـان يف جّر مُ  تاريخياً  حدثاً  تيسالقيامة ل
وصـارت أبـواب قلوبنـا  ،أع4قه، فبالقيامة صارت أبواب السـ4ء مفتوحـة لنـا

القـائم صار لنا مستقبالً خالل الرجاء يف شخص مسيحنا . مفتوحة أمام املسيح
  .لضعفاتهم لاآلخرين املحتم صار لنا القلب املحب املفتوح عىل .رـاملنتص

القيامـة. كـان قـرب و أريدك أن تتأمل معي مشهد التالميـذ بعـد الصـلب 
ريـد تومـا يعلـن أنـه يُ  .. قةغلَّ جلس التالميذ معاً واألبواب مُ ..  املسيح فارغاً 

لهـم حطم بظهوره ف ،وإذ فجأة ظهر لهم السيد املسيح..  0اناملعرفة قبل اإل
كــي4 تحــتفظ بنعمــة األبــواب ل..  الحــواجز التــي دفعــتهم لغلــق األبــواب

  ...  عليك أن تحصد بركات القيامة يف حياتك ،املفتوحة
واثقـاً أنـك لـن  نْ كُ. : مصدر السالم الحقيقيملك السالم كك �سيحِ �سَّ   

ــه تجــد راحــة إالَّ ً��
(�""�j!". بقرب �d""D���""!(���.*� �d""D���!('""�?�H
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الـذي ذاك  .ويالسـ4 .. الـدائم .. : مصـدر الفـرح الحقيقـيواهب الفرح  
�����Gن��	�����p"���)!���.عن الفرح األريض Jاماً  يختلف�)�pم�d�J	ون��و���R�t�).ل����"�S�¦א�

 �� )!���(���F'�uوא���Qم��<B!Qو�،�ً�<���)�,��W�N�,B;ْ�Yא��§�x�)�"i�د�����	٥٥��:١٢(1ش��(.� �

... الرجـاء  ريةـلبشـالرجاء لكل ا : لقد قام من األموات واهباً مانح الرجاء  
... الرجـاء يف الحريـة مـن  ... الرجـاء يف البدايـة الجديـدة يف الحياة األبديـة
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ـ ٧٩ـ  

  هـىل املفتاح الذي يف يد اللَّ إنظر اقة إyا غلَ  تنظر إىل األبواب املُ ال" 
  ،ءٍ هو القادر عىل كل يش. "قغلِ يفتح وال أحد يُ "إنه يستطيع أن 

  الثالث هالبابا شنود   . "الخc لَك  بُّ حِ ك ويُ بُّ حِ هو الذي يُ 
  

�01)١١"����٢٠��:٧:( �F""�@"�*""�%�����%@
��""���<=�0�،�A""��%��@��+��t�ْ
��""*���A""�tو�H��A""�S����+�.����""���
�$�t""PR���B""Q�,0�""���%א��.B""Q�F""�aو�א�
�����""�Dא��*""�	.�A""�!;�+�..�:�����""!Qذ�

��?�""���و����F""��	�
�[��D�"�"	�.ن��(�+�*�+�*�S�ْ�@�p0��%�Q�X�@,��t� �o�0��x�t� �*�+�،*� ��z�H��A������+�T ��j��J� ,و����א��
>�?���D
.�*P����A�����D�� T �X� �M���T�,���"�Q�.����"�̀��T" ��B"Q���"����G�.א�:���;��!"�ن���!(�"�Nא�
*�(��u�%�+�['�H�.BQ�*�	��t��
��*�����א@��Sن���ْ���g���C��@�:[h������]"��?ْ�����0�F";ْ%�+��["�'���H����;��"�%و��

[% .�T�(=��و����א���*"��� ��p0�"�S�W�Q��p���F"�@�.�T" ��,B"�G
���"����ذ��"$��������i�F,��?"�R� �0ون���و���F";ْ���.
ً��
	�ZF�G�®����ًZ��Fًא��������̀���وא����̀ �.��%���t�W%���"]�Jא،� �
نـه أ و  ،ه ال يسـمعـن اللـَّأ و  ،تَقـغلِ أُ بواب قـد ن األ أ منا له وقت يرى  لٌّ كُ
 تـذكَّرهل تن اآل  .هـنظر وافرح بخالص اللَّ اعنا، ولكن انتظر و  عدِ كل البُ  بعيدٌ 

  ك؟حيات جديدة يف اً بوابأ ه ـوكيف فتح اللَّ  ،مكماأ  ةغلقكانت مُ التي بواب األ 
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يعـيش  كـامالً أن يكون إنسـاناً  ه وأراد لهـعاش اإلنسان بعد أن خلقه اللَّ 
الخطيـة  َل ِبـقَ ه وأعطاه وزوده بكل املواهب الكثcة ولكنـ ،إنسانية كاملة يف

 سميها الظلمة الروحيـة.وهذه الظلمة نُ  ،ظلمةٍ  وعاش يف ،هـر وصية اللَّ ـوكس
 اختـار أن يعـيش يف .ع بالحرية والحب والوصـيةعاش فيها بعد أن كان يتمتَّ 

وامتـدت  ،حبـاطاإل  وعـاش يف ،الرجـاء والسـالم دَ قَ فَ  .خطيةالفراغ واليأس وال
ــة وانتشــ ــا�ـالخطي ــل الع ̀�?�""8!وא�و�
��H""��ز�#���� ���F""�Wא�" رت إىل ك �
��>""'���W�ْ1,ذ��א["""h���� �

 نســان يف احتيــاج شــديد إىلصــار اإل  نســان.وانهــارت إنســانية اإل .�)٣��:٢٣(0و�
ـ ... السـالم الـداخيل والسـالم مـع اآلخـرين السالم د السـيد املسـيح ... تجسَّ
ري ـمعالجاً ضعفنا البش .لإلنسانية ما فقدته بالخطية من حب وسالم مقدماً 

ره بعـد و ويف ظهـ .ومات وقام مـن بـD األمـوات َب لِ صُ  .خطايانا وساتراً عىل
  . صار السالم أحد بركات القيامة. "لكم سالمٌ " :القيامة تجده يقول لتالميذه

ً��
(�"����j :املسـيحسيد الوعطية السالم يُقدمها  �d"D"����"!(���.�*� �d"D����!('"�?�H
�.
�I�'�������Q�*�?������������
�H?�')!���א����
�.���=,��?�R�)���!(	��  .)���١٤��:٢٧(�(���#���"�و��@!

�ً dD��(��j�)

H?')�...  فهو سالم ج4عي .�* dD.  فهو سالم خـاص أي
  .عطية أو هبة

فمصـدره ملـك . لـيس مـن العـا� ـ يحقيق ـئم دا ـفريد : سالم املسيح
نسـان ... يتمتع به اإل  ... هو سالم س4وي ... صاحب السالم الحقيقي السالم

أن يكـون  ىنسـان فـال يسـتطيع سـو ... 0أل قلـب اإل  فيسمو فوق األرضيات
  .صانعاً للسالم ك4 سيده

املال ويدور حول امتيازات الجسد و  .وهمي ـ بين	 سالم العا�: متذبذب
  .ل إيل حياة عملية... وال 0كنه أن يتحوَّ  واملَناصب ... سالم ال يدوم



ـ ٨١ـ  

فالظلمة ال تجتمع أبداً مع النـور . عطية السالم تتطلّب هجر الخطية إنَّ 
طفـئ روحـه القـدوس فـال تُ  ،ه ال يجتمع أبـداً مـع الخطيـةـهكذا سالم اللَّ و 

!�ق�א��i�Mhא��h]�"وd�Dم��.بداخلك���BQ�pB;ْ�H،�!���t����!(�	��!@���!Q0��(+ْ
�אْ���J�"'�,��+�"*��و
  .)٤��:٧(��J����Oع�"

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@� �
��¨�)٨��:١٠(:�M�~�%'�a"��A�%!Q�*�+��['�%'�H�o�F�Gא��Q�"X� d�D.  

  
 ،يَ كـ4 هـ تبقى محبته يل يضعف ةقم ه فحتى يفـاللَّ  أيراء هو ر هم اآل أ 

  .ع بهJتَّ يفوق كل عقل أل  يمه الذسال  يعطينلذا فهو يُ 
  دك سالمك؟ فقِ تُ  يمور التاأل  يَ نت ما هأ و 

وكتابتها هنـا حتـى تسـتطيع  اً،سالم يعطيات تُ آ هل �كنك البحث عن 
  ه فيه؟ـن تشعر بسالم اللَّ أ وقت تحتاج  يف أي الرجوع لها
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تتمتع باسـتدامة  ىالقاعدة الروحية التي تحتاجها حت الثقة يف املسيح هيَ 
   .يوجد فرح وال رجاء وال سالم بدون ثقة البركات القيامة يف حياتك. ف


��"��Tمانحـاً لنـا بركـات الحيـاة األبديـة  املـوت راً عىلـصِ نتَ قام املسيح مُ "�
�$���Q��N؟��������� ��T��
��$���S�. ثق أن كـل مـا هـو غـc )Q١٥��:٥٥"����١(�#��و,��X؟"�������

ه فغـc ـدرة اللـَّا قُـمَّ تك محدودة أ دَر فقُ  .هـطاع أمام اللَّ ستَ مُ  ،طاع أمامكستَ مُ 
اهتـزت  ىمتـ ه يف الكتـاب املقـدسـوعـود اللـَّ ع أمامك دا�اً ... ضَ  محدودة

  .بالوعود اإللهية الرائعة ءفهو ميل )٣٧املزمور (أنصحك بقراءة  .ثقتك
��"[��"(���BhQويف ثقتك:  .تحتاج أن تثق يف املسيح يف كل وقت�H��P=��"א���PB"!(	�

،�$""S�ْ�@�]""���Hو�""�����+�$���"�F""�����ــ. )٣��:٥(
م��(� عطيــك بركــة ه أن يُ ـاطلــب مــن اللَّ
بدونك ال و ر� سبب كل بركة يف حيا�.  أنت يا :له ْل قُ  ونعمة قبل كل عمل.

�]� ���"وB!Q> :يف وعدك يJتد إليه يدي. ثقت ءينجح يش�%�x����"���W�%���� )١��:٣(.  
ون املسيح محور حياتك بد أن يك ل¦ تستطيع أن تثق يف املسيح دوماً ال

تعمله من أجل أن تقرتب منه  ااجعل كل م .املسيح هدفك عىل زْ كَِّر ورجائك. 
ارفع قلبك طول اليوم بصلوات سهمية قصـcة: . وتتالمس مع محبته أك¨ ،أك¨

  .ئ"ر� يسوع املسيح ارحمني أنا الخاط يا ي.نِّ ر� يسوع املسيح أعِ  يا"
، لتعـيش وتأمـل فيـه يوميـاً  ٢٣وهو مزمور  مزمور الراعي)( دْ احفظ وردِّ 

  .الثقة يف املسيح الذي يعتني بك يف كل أيام حياتك
  

ص، خلـِّاملُ  يل عىل كتفـحمَ تُ  ،فيليف العا� السُّ  ْت ليت الخراف التي ضلَّ 
  (القديس جpوم) .تستعD �راحم الديان ،بالخطية ْت وتلك التي مرضَ 

  



ـ ٨٣ـ  
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�����S�@و��A�G���̀�T �,��a��א���$��D�F�@�.�$�����G��=���<u����ًZ'S��.��A�ْ;�+�:،����������FP'"�D��،<=��"א��
*P�,1������,��H

ن�����h��()
�*P���7F=>�+�;��ل��.و����א��*���:���B!;�)�*P�,1��،7F"1,��"[�����"$���و������B"Q
T ��$!��D�0
�[�'��,1����#�M�)���h���"}�����.	]�� ����� ��j	�PB!(و(��)��)��T" ��،��,��#�"�Gو��*"P�����"�
�

�$�� ��j�M�;=>"���;!�ل�������א�.� �
ه.عفه ضف شولكنه ك ة،� يكن لديه ثق يضاً أ رميا إ ه للـَّ عطاه وعـد أ  واللـَّ
  .ذهونفَّ 

    .مكان واحد يف اضعه، من كتابك املقدس ياً كتاب اً وعد ثDثال اجمع 
 واطلـب مـن ،ل اليـوممام عينيـك طـو أ  هُ عْ وضَ  ا،منه اً خرت كل يوم وعداِ 

    .ه تحقيقه لكـاللَّ 
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�T!(���"���!Q���;�a
���(�G��Dو� X;�?�%�� �،o�F�@�� ������
�z��%�������#�FP'"�D�"��ون���
��"�س��B��� ��pو
]��� ��>�G�����T ��،,س�"�����t"�ن���و@�"��ع���1��l�"G,ذא����a"[��אْ�����["����A"@ْ�����و��~�"$����!"�	�[��.�

F'�S��1,��"]�����)!"��:��
@!"�ل���א�#�"�D�.���"�t�ْ�1��l��G����#�FP'"�D����#�F"�W�����T�,,ذא�א���T��Mhא�����"�?%������
  .)٣٧"��١٢�:٣٥(��� و����F� ����"�و���;��Fم��و���)�~����

... ويف أحاديــث  عــداد لحياتنــا الســ4وية�ثابــة اإل  حياتنــا األرضــية هــيَ 
  شارات عن االستعدادالسيد املسيح لنا العديد من اإل 

هنا السـيد املسـيح يشـبِّ  :نجيـل لوقـاإ تأمل معي هذا الحديث الـوارد يف 
  .هرينوجدهم سا ىبهم متينتظرون سيدهم ويطوِّ  ناٍس بأُ 

هـو ملحـة  .د قلبك الستقبال العـريسعِ السهر الروحي يا عزيزي هو ما يُ 
  .ه حياً بداخلكـهو ما يجعل ملكوت اللَّ  .األبدية ةبسيطة من الحيا

  : ْ� تَ نقطَ  نجيل لوقا أشار إىلإ يف حديث السيد املسيح يف 
نقطـاع هنـا واملقصـود باال  )= ضبط الجسد (باالنقطاع قةطَ منْ األحقاء املُ 

ا يجـذبك بعيـداً عـن مبل االنقطاع عن كل  ،ليس فقط االنقطاع عن الطعام
   .سواء كان محبة املال أو الشهوة أو الكربياء أو غcها .املسيح
= املشـاعر امللتهبـة (باالتضـاع) أي امل4رسـات الروحيـة  دةج املوقَ رُ ـالسُّ 

  .البعيدة عن الشكليات والرياء
: مُهـفَ  ،لـذين ينتظـرون سـيدهمل رسم لنـا السـيد املسـيح صـورة رائعـة

  وعندما يأ� السيد: . نو ينتظرون ـ يفتحون ـ ساهر 
  .فيجدون الراحة األبدية يف أحضانه. أي يريحهمم: هُ ئَ تكِ ـ يُ ١
  .فيتمتعون بحالوة معية املسيح .يقرتب أك¨ وأك¨م: ـ يتقدَّ ٢
  .يرفعهم من منزلة العبيد إىل مكانة األبناءـ يخدمهم: ٣



ـ ٨٥ـ  

  ـهجواباً للَّ  يعطنك سوف تُ أ ذكر ا ،كل يوم باكراً  قمت "إذا 
  ليس أنهر كل يوم فكّ  .خرىأ ع4 صنعت فلن تُخطىء مرة 

  سحق)إ(مار ".   نت فيهأ  يالعا� سوى يومك الذ لك يف
  

��$�و� �'��G8�+"���0�F�N�¯�u=�):�١٨""��٣��:١٦(دא�����x��M�̀"��،����"��:�و������FS�Hو@���!�א�� ��S���
��� ���
ن��%�""�����$""�S'�W���T""Hא�M""#�,�""� ذ�א.�א���""�#��F""�G�����""�%����,1�i�M""hא����F""�S�����>'�?��""�Jن����
�

��%'PW�%���T �,ن��)

�>����������M�;%���T ��j�Fو
ن�אo�F�;��!y،�א�0��%,���!$"���yא.�h�,1و���T!(�'"�ْ��+����ً" �!���� 
�$������<�
�،!$���yא���%��
���F�S�����ل,�����F�W�Jو����$��������������#�Mא��i�Mhא��"�[���S�x��.� �

� �
لـذلك �  ،لههمإن يسألهم عن كل مَ  بةستعدين ملجاو كانوا مُ  ةالثالثة فتي

تون النار، وهذا املوقف يجعلنـا نسـأل نفوسـنا هـل نحـن  أ يخافوا حتى من 
  تون النار؟ أ ىل إ0ان مثل هذا؟ حتى ولو إ لدينا 
    .0انكإ ينمو  Äه ـطلب من اللَّ اُ 
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ـه، األربعة الحيوانات غc املتجسدين لهـم عيـون مـن ، حاميل مركبة اللـَّ
  .هـن حول عرش اللَّ و موجود ،قدام ومن وراء
 يف مشهد األربعـة الحيوانـات السموات متأملD اً إىلويّ ق سَ حلِّ دعنا اليوم نُ 
يسـأل يف "شـبه أسـد:  :الحيوانات األربعة غc املتجسـدين ... غc املتجسدين

يسأل عـن "شبه وجه اإلنسان: .. ."يسأل يف البهائم" شبه عجل:.. . "الوحوش
لكـل واحـد منهـا سـتة  ".يسأل يف الطيـور"ر طائر: ـشبه نس ..."رـجنس البش

و��" .اثنD يطـcرجليـه، وِبـ ياثنD يُغطوجهه، وبِ  ياثنD يُغطأجنحة حولها، بِ 
�Xًو�'0�����dًًא��אل�(�C��@: ،7وس<F!@�،7وس<F!@�،7وس<F!@�<=��[��א�;��د���0א��]��א�"�H��PB"!Q��،lٍ*"N�

iMن��א���Q��T�C��(وא��i�Mhوא���"�*�)يوحنا اإلنجييل: ويذكر.�)�0�٤��:٨(��8 "���̀��!X"���א�0	�
��hو�F�W�Dوא�،אY'���א������"�]�,I���¦[�א���H�,ش��������gא��C��@�:�g� ��.����!�§��#!��[��¡�+���F"�@���$"��� �

��[�א�;��د���0א���]��א���=>�H�PB!Q�lٍ�*�N�.����ْ�%���Bh��.�)٧""��١٩��:٤(��0"�אْ�����F�Wو����?�]��و����� �
وقـد  .ت املالئكةوهم من طغ4 ".كائنات بها حياةهنا " ات"حيوانمعنى "

  .رميا وحزقيال ودانيالإشعياء و إ نبياء مثل سفار األ أ  سفر الرؤيا ويف كروا يفُذ 
ىل الـذين كتبـوا إيرمـز  شـكلشـكال وكـل أ ربعـة أ هذه الكائنات ظهرت ب

نسـاب أ كتـب سلسـلة  يالـذ ىىل متـإنسـان يرمـز إ شـكل  :ربعةناجيل األ األ 
جيله بكلمة صـوت صـارخ يف نإ الذي بدأ  ىل مرقسإسد يرمز أوشكل  .املسيح
ليصـابات أ نجيلـه بقصـة زكريـا و إ الـذي بـدأ  ىل لوقـاإوشكل ثور يرمز  .الربية

يف " بعبـارةنجيلـه إ الـذي بـدأ  ىل يوحنـاإر يرمـز ـوشكل نس .وتقدمة الذبائح
  .ربعةللبشاير األ  اً ربعة رمز لذلك صارت الكائنات الحية األ  ".كان الكلمة ءالبد

واسـأل نفسـك  ،هـالحيوانات هم الحاملون لعرش اللـَّر دوماً أن هؤالء تذكَّ
  . ه بداخلك فتستحق أن تحمل املسيحـهل لك القلب املستعد ليحل روح اللَّ 



ـ ٨٧ـ  

  ن يشـــبههم يف كــرامتهم أقـــول لكــم يــا أوالدي األحبــاء أنــه لــيس َمــ"
ه وال يسـتطيعون  ؛ال يف الس4ء وال عىل األرض ألنهم حاملون عرش اللـَّ

أشـداء ..  مخلوقون من نور ونار .. أقويـاء .الحي األزيل النظر إىل وجه
ه أن يغفر خطايا البشجداً  جداً    ".ر ويتحنن عليهمـ، يسألون اللـَّ

  القديس يوحنا الذهبي الفم
  
�"������ً�)�"���*"�Cو��0א��A����"�Dو��،P=��">و�,�+�"*���"��م,�א��א��*�+��A%!Q��ً�"�'�z�H���pق�"�	�����"�x�Q�

�@"�C�"dً��
̀�"'�"}��و�א�"א������"��#�":� �.)١١""��١��:١٠(�"��0���l�".�א�و�ل��و�א� �
حيـن4 كـان يف  ههـا يف رؤيـاآ من مشاهد الس4ء التي ر  يوحنا رسم بعضاً 

هـل �كـن  ،تك فيهءومن قرا ،ىل سفر الرؤياإارجع  .منفاه يف جزيرة بطمس
  ن تصف مالمح وجه املسيح؟ أ 
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 رحلتك إىل" د أمتعتك ألهم رحلة يف حياتكعِ تخيل معي أنك تُ تأريدك أن 
 "االتضـاع" لملكوتعده هو جواز سفرك لهم ما تُ أ  .ز ما تحتاجهجهِّ . "األبدية
 ىرفاتهم حتــوجوههم ويف تصـ سمة يتسم بها أبناء امللكوت. سمة عىلوهو 

نصـحنا السـيد املسـيح . لـذلك اخـتالفهم ىأن كل سكان األرض يـدركون مـد
نسان كالطـائر لـه االتضاع يجعل اإل ". موا مني أل� وديع ومتواضع القلبتعلّ "

Dقـام السـيد "سعتَّ قلب مُ " ناح الثا�والج ".حتِ نفَ فكر مُ "ول الجناح األ  :جناح .
ن أل  ةوبعد ثالث سنوات من الخدمـ ،رجل التالميذ قبل صلبهأالحبيب بغسل 

 ةعِضـتَّ ن Jتلـك الـروح املُ أ مجـال يجـب  أي. يف ةهم درس يف الخدمأ هذا هو 
  . رنا بذلكلتذكِّ ،قيم قداس اللقانلذلك الكنيسة يوم خميس العهد تُ 

نـك أ  ياالتضاع يف مفهومه ال يعن. رض بسpتهث األع يا صديقي ير ضِ تَّ املُ 
ر الكامـل مـن مكانياتـك بـل هـو التحـرُّ إر من حقِّ نك تُ أ و أ خرين قل من اآل أ 

  .ول املقيم يف داخلك فانتبهالعدو األ  يَ التفكc يف ذاتك ... فالذات ه
سـود ملـا مثـال مـوىس األ  ..نسان دائم الشكر ال يتـذمراالتضاع يجعل اإل 

  . � يتذمر ه،رة ليختربو ـسود البشأ نه أ قالوا عنه 
مثـال يوحنـا  .. �امـاً  هنسان يعرف مسـئوليته وحـدوداالتضاع يجعل اإل 


ن��ذ��$�����,���Fو
�" :املعمدان عندما جاء املسيح قال�*���S�%��P"�£!;���
����
�*".  
ي. وأنت شـاعر بالنـدم الحقيقـ "سف"آ و أ  "خطيت"أ  ةد كلمردِّ تُ  :نصيحتي أن

ن العمـر قصـc أ ر فّكـ. ر دومـاً يف السـ4ءفّكـ :لنفسك تذكارات يوميـة اجعل
�هـمـام اللـَّأ ر يف اليوم الذي سـتقف فيـه فكّ . واالستعدادة ل التوب0ثّ  هولذلك 

"h���'}����#�7אْ���@!�ع��+�*���i�F,�א�� �Z*"�Yو أ هـل سـاعدت  ة.ر يف صنع املحبفكّ . "]��א
  انت بينك وبينه خصومة اليوم؟نسان كإ هل صالحت  ؟نسان اليومإ شجعت 
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  االتضاع لكل الفضائل.أيضاً ك4 أن امللح يصلح لجميع املآكل، هكذا "
  سحقإمار ".        ألن بدونه باطل هو كل عمل وكل فضيلة

  
"������������"!(��̀��!�א� � �F"�)��T"����"�א�و�(�x�"��وא� ��"��Bא�و���د��+��G���)���"ل����)!"��:�1,ن�����!@�
����t�ْא
�Jא��א�����"��A )١٨�:٣(�.� �

م نقــاوة القلــب وبســاطة اال0ــان مــن أراد لنــا الســيد املســيح أن نــتعلّ 
أن التالميذ كان يـدور بيـنهم نقاشـاً حـول مـن هـو األعظـم  تْعلَمأَ . األطفال

  .إجابة السيد املسيح عليهم فكانت هذه هيَ  ؟بينهم
أمـل يف ... ت حاول أن تجد فرصة يف معامالتك اليوم للتعامـل مـع طفـل

... واسأل نفسك هـل لـك نفـس البسـاطة أم أن كرامتـك  رفاتهـبساطة تص
  ؟وذاتك ه	 ما يحركانك يف معامالتك

.......................................................................................................................................................... 
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س اللغة بدورها الكثc من ثقافات وتعك .تختلف اللغات باختالف البلدان
اول الكنيسة حت. ث اليوم عن لغة الس4ئيD.دلذا دعنا نتح. الشعوب وأصولها

ر كَّباستمرار أن تنقلنا إيل الس4ء من خالل امل4رسات الروحية والصـلوات. تـذ 
رار املقدسـة ـي الذي نتلوه يف الكنيسـة أثنـاء توزيـع األســمعي اللحن الكنس

التسـبيح هـو ". فالتسـبيح الـدائم"لغتنـا يف السـ4ء  هذه هيَ  ."هـسبحوا اللَّ "
  .األرض  املشهد الس4وي عىلوكأننا نستحِرض ، الصلة التي تصل الس4ء باألرض

: م لنا يوحنا يف سفر الرؤيـا العديـد مـن مشـاهد التسـبيح يف السـ4ءقدّ 
"�A�����D��ً)������ً�'�z�H��T� �p>���G��p���"�Q��*"�+���l���"�Jً��א�d�C�"�@�:��"���!�§��وאْ������F"�Wאْ���"�dص��!�#�

!X� א��و�אْ�)��!o�0�F!;�ْوא��P=��"�
��a)�� �"]����ن��1,���,%�"�،������¬�"�a��°X"���د��Hא"و�@�"��...�و��!����"�'���m"Xً�:�"���!�§��#"��!
������̀ 1,��������x��"�F"و�د�"]��	
"�F�	א�"�T��F"���0)٣""��١٩��:١(�...���"�̀ ��ً��و�א����u"��ون���X!א�0	���"��و�'"�N�

!X""���h""]��و��F�W""�Dوא�א�Y'���א��""���،�وא�0	����,I���""�W�ْא�]""���H�,ش��""������gא��C�""�@�:�g""� ��.�""���!�§��#�.
̀���ج� ��'"<�����"����,���,%�"�����tPS"�Dא�:�@�"�d�Cً����"�����7אْ���"��ش,�� �"���Tو��G��،���F"'S�H��،�["'��C��e0,��א���"Pxא��
,0��S�(�ْو�א�.�Dو��A����������x�Q�p>���G�،p����Q������x�Qٍ��و���'� ��،oٍ����"�Q������"�x�Qدٍ��و�"�H�0��ٍo�F��F"�N�
Xً���C��@�:����!�§��#�!�[��,¡�+��F�@��$������د��0"א�;��א�,��]��א���=>� ��H"]�!Q"PB��N"lٍ�*�"��0)٦""��١٩��:٤(.� �

  ابيحنا الكنسية: تعال نتأمل سوياً يف ثالث كل4ت تتكرر كثcاً يف تس
الرحمة  فيها طلب. هـ: صالة قصcة للَّ يَ وه ـ كpياليصون = يارب ارحم١

  .واملغفرة للنفس. ك4 تعكس عمل الرحمة واملحبة مع اآلخرين
قـال  .فعلـهنافرحوا: وهو املقصد لكل ما  ،سبحوا ،هـلوا للَّ ـ الليلويا = هلِّ ٢

  ".من رأسه حتى قدميه يلويانسان الليجب أن يكون اإل : "أُغسطينوس القديس
كــ4 قالــت  .فيهــا فرحــة االلتقــاء باملســيح .رب ـــ آمــ� = اســتجب يــا٣

��xZ*"العذراء: ±�["Z����	�*a0�²و��S)�"���)١��:٤٧�.(� �
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 صها منخلّ للنفس أجنحة وينزعها من األرض ويُ  يء يعطال يش"
  ".حتقار األمور الزمنية مثل التسبيحامها رباطات الجسد ويعلّ 

  ذهبي الفمالقديس يوحنا ال 
  

  قدوس. قدوس رافيم يسبحونه قائل�: قدوساوالس الشاروبيم يسجدون له
وهؤالء املالئكة وغcهم من القديسـD  ،لهيمشهد مهيب أمام العرش اإل  
  .السجود والتسبيح ودا�

  :  يوم األحد د ابصاليةيف صالتك اليوم ردِّ 
  .ينِّ ملسيح أعِ ر¸ يسوع ا ق قلبي ... ياممن عُ  كَ لبتُ طَ "
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pبط أذهاننـا لـ عـن امللكـوتا السـيد املسـيح تشـبيهات عديـدة نم لقدّ   
تحـدث عـن تجميعهـا  .أمثـال ٧ذكـر  )١٣(مـت يف  بالس	ء والحياة األبدية.

الـزارع والتـاجر والصـياد والرجـل : صنا أن يخاطب الجميعخلّ أراد مُ  .امللكوت
��N"Xً�(�S": دعنا نتأمل يف املثل السابع. Ä تصل حقيقة امللكوت لكل أحد، واملرأة
�aو��?ْ� "Xً�*�+א��t�S�ْ",�،��Gو�"� �"��"Xً�� "�T�!Q"PB��"��"pع���")��A" ه هـذا املثـل يُشـبِّ يف  .)١٣�:٤٧

، لكــن ت يف البحــر، وامــتألت بســمكٍ ملكــوت الســموات بشــبكة صــيد طُرَِحــ
وابتــدأ الصــيادون  .رار)ـجيــد ورديء (0ــثالن األبــرار واألشــ :الســمك نوعــان

  . خارجاً  األردياء فطرحوها اأمَّ  ،أوعية ىلإيفرزون السمك، وجمعوا الجياد 
  ... ل يف كل تفاصيلهنتأمَّ فلهذا املثل رمزي،   

ترمز إىل أمور كثcة و ل¤ يصطاد بها.  ،اإلنسان اتخرتعامن أوائل : الشبكة
ر الشـاب أتـذكَّ .لكتاب املقدس التي تصطاد النفوساكل4ت ليف حياتنا، فرتمز 

  . أول الرهبانوصار  ربيةال فخرج إىل ،لهيةاصطادته الكلمة اإل ،نطونيوسأ 
الشـبكة يف وسـط  ييرمز إىل العا�. والشـبكة يف وسـط البحـر تعنـ :البحر

����AS": الربالضيقات، مثل4 قال ���F@���
�Oא������,�D')�ن���)!����'�7،�و�)m�T�;�א:�
������ فقد اصطادنا الرب بشبكته وحفظنا من بحر العا�.  .)�١٦�:٣٣(���"א�

  .زمن الدينونة يءنهاية العا� أو عىل األدق مج ثّل0ُ  :الشاطئ
فقـد ، "السمكة الكبـcةبــ"يف التقاليد القد0ـة  ذُكِرَ  هاملسيح نفس :السمك

نحن السمك الصغc بحسب سمكتنا الكبcة ربنـا يسـوع املسـيح، شـاء ": قيَل 
  ، واملقصود أننا ُولِدنا يف املعمودية."نا يف املاء نحن السمك الصغcدَ لَ وَ فَ 

 هيُقَصد بهم املالئكة الذين سيصاحبون السيد املسيح يف مجيئـ :الصيادون
  رار من األبرار.ـإليهم بفرز األش دَ الثا�، وهم الذين ُعهِ 
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ويف  ،أن نتأمل يف هذا األصـحاح اً دّ جِ  جيدٌ  ،ونحن إذ نستعد للقاء املسيح
 رض يوماً اليومية يف الس4ء، فكل إنسان سيرتك األ  ناامللكوت، ل¤ تكون حيات

  !فإىل أين سيذهب؟ ،ما
هذا امللكوت ليس غريباً عنا بل هو (حياتنـا) إذ يعنـي ملكيـة الـرب "

حتـى نصـc كأننـا شـعلة نـار  ،(الحياة) عـىل قلوبنـا وأفكارنـا وطاقتنـا
  الشيخ الروحا�                  . "محرتقة دوماً نحو الس4ويات

  
"��ًd""�G�0�]""�J����T""�	د�אو�د������F""�Gو������*���~'""�u� ��B""!Q��>�%""�x�'�D�i�M""hא��،�""�ْ�@���""�J�a"�� �

ع�)١٣�:٢٢(�.� �

يصـفه ، صاحب الجـزء األكـرب مـن كنـز املـزامc، م الحلورنِّ املُ ، داود النبي
رغـم خطيتـه "، هـحسب قلب اللـَّ رجٌل "لهي يف العهد الجديد أنه الوحي اإل
  . وسقطته

حنـو قلبـه  ... عـىل عفاتناسرته لضـ ه عىلـاللَّ  ارفع قلبك بصالة شكر إىل
باب التوبة  ... عىل عطائه لنا العديد من الفرص للرجوع إليهإ  ... عىل علينا

  .  املفتوح دوماً 
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عـن هو ثنا وقد حدَّ  ملسيح ستكون نهاية العا�.للسيد االثا�  يءقبل املج
 ها.0اننا ك4 رسم لنا الطريق لننجو مـن ضـيقاتإ رتة حتي ال يضعف هذه الف

 مالمح هذه الفرتة: ف عىلقلوبنا ونفوسنا للملكوت. دعنا نتعرَّ  دّ عِ ونحن إذ نُ 
عـى أكـ¨ مـن شـخص أنهـم فقبـل خـراب أورشـليم ادَّ سحاء كذبة: ـ مُ ١

أو املسـيح  قبل املجيء الثا� سيأ� ضد املسـيح أيضاً  .وا كثcيناملسيح وأضلُّ 
  . لو أمكن املختارين أيضاً  ّل الدجال ويُِض 

  .وهذه حدثت يف أورشليمـ قيام حروب وكوارث طبيعية: ٢
حدثت قبل خـراب أورشـليم. وسـيكون قبـل املجـيء ـ ضيقة عظيمة: ٣

  .الثا� جوع عام وجرائم
حيـن4 حجـب اليهـود أنفسـهم عـن شـمس الـرب أي ـ الشمس تظلـم: ٤

  .وقت صلب الرب يسوع الشمس فعلياً  وقد حدث ظالم ،املسيح
التمسـك باإل0ـان والصـرب ... ب أتتساءل كيف ننجو من هـذه الضـيقات؟

  :أبدياً  عىل هذه الضيقات، فنقتني ألنفسنا خالصاً 
هذا وعد من وعود اللَّــه لنـا، لـ¤ ال نهـتم �ـا نـرد بـه عـىل ـ ال تقلق: ١

ه سيعطينا ف4ً  إ0اننا وضعف رشهـم مهـ4 وحكمة لتظهر قوة  مقاومينا، فاللـَّ
  .لَبزاد، ألنها حكمة إلهية ال تُغْ 

مـن  قد يأ� االضطهاد ليس من الغرباء أو األعـداء، بـل أيضـاً ـ ال تحزن: ٢
ر أن اثنD من تالميذه وقـت وتذكَّ ،ك برجائك يف املسيحJسَّ  .األصدقاءو  األهل

  . D من الفضةم سيده بثالثأنكر معرفته به واآلخر سلّ  الصلب تركاه. أحده4
ــف: ٣ ــ ال تخ ــربـ ــال ال ــب" :ق ــوبكم وال تره ــطرب قل ــذه "ال تض . فه

  .بس4ح منه وبحسب احت4لنا االضطهادات ال 0كن أن تؤذينا إالَّ
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ــداوة " ــب والع ــنهم الغض ــذوا ع ــوت فينب ــذكرون امل ــالم يت ــاء الس أبن
 .رحلـةللنفسهم باملؤنة الالزمة أ ويعيشون يف العا� كمسافرين يهيئون 

أفكارهم في4 هو فوق ويتأملون يف العلويات مزدرين باألمور  يضعون
الســفلية. يرســلون كنــوزهم إيل حيــث ال يوجــد مخــاطر وال ســوس أو 

املدينة (الس4ئية) مدينة  لصوص. ينتظرون انتقالهم من هذا العا� إىل
بون أنفسـهم يف أرض رحـيلهم دون أن يرتبكـوا أو ينهمكـوا تعِ األبرار. يُ 

حيـث قـد  م يومـاً فيـوم إىلهبيت حبسهم. ترتفع وجـوه(بالقلق) يف 
ــتودِ ا ــرب)  عَ س ــائن (لل ــا� كمحبوســD وكره ــاؤهم. وإذ هــم يف الع آب

Dورجـاؤهم  ،النهايـة يف هـذا العـا� لذلك ليس لهم راحة إىل ،محفوظ
  القديس األب أفراهات ".                           نا أبداً هُ ليس هَ 
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اقــرأ هــذا ...  يصــف لنــا املدينــة الجديــدة ٢١ األصــحاح يف رؤيــا يوحنــا

  .  واكتب س	ت املدينة الجديدة ،صحاح بتأنٍ األ 
............................................ ..............................................................................................................

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



ـ ٩٦ـ  

�٤٥�����.�"fل�א��]���� �
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  

ولكـن قبـول  ،ورجـاء املسـيحية ى4 مشـتهامللكوت والحيـاة األبديـة ُهـ
خرج ) ١٥ـ  ٤:  ٨لو (ثل الزارع مَ يف ن. نساامللكوت أو رفضه مرهون بإرادة اإل 

بعض عىل الصخر وبعضها الالطريق و  الزارع ليزرع فسقطت بعض البذار عىل
ر لنا الرب أسباب ـَّ يف هذا املثل فس .بعض يف األرض الصالحةالألشواك و وسط ا

  .ه هو القوة الحيوية الكامنة يف كل كلمةـكالم اللَّ  .اختالف قبول امللكوت
ريحة األوىل مـن النـاس: أنـه الشـخص الـذي يسـمع ـل الشـثّ : 0ُ الطريق

يسـمعه، وعقلـه  الكلمة وال يَفهم قوتها، وال يتأثر بها، فإرادته ال تحفـظ مـا
  .مثل طريق مملوء بأفكار ورغبات

مق. له عاطفـة ويقبـل ر، ولكنه قليل العُ : هو الشخص رسيع التأثُّ الصخر
  .وقت األ� والتجربة بفرح وقتي يزول

ح للزراعـة. مثـل هـذا مـن الشـوك ال تصـلُ  هـا: األرض بدون تنظيفالشوك
ـك بالشخص   وغـرور الغنـى" هـّم هـذا العـا�" اهت4مـات العـا�قلبـه متمسِّ

أو الـذات:  .رات الحياةـأو غرور الغنى : مس .مشاغل العمل، األرسة، والصحة(
  عاملة.غc تبقى فلكلمة اإللهيّة )، فتخنق ا رات الشخصيةـالرغبات واملس

  .  ن له قلب صالح جيد يعيش بأمانة وإخالصهو مَ  ا األرض الصالحة:أمَّ 
   :  يف هذا املثل نجد أن

  . يف الوضع الصحيح تؤدي إىل محصول وفc جداً ) بذرة( cةالبداية الصغ - أ
  : ك4 ييل )طريق ـ صخر ـ شوك ـ صالحة(ب ـ رد الفعل تجاه الكلمة 

  نسـان الـذي بـال ل اإل ثّ فهو 0ُ  عىل الطريق داسه الناس وأكلته الطيور •
    .جهد = بال فهم    
  .عىل الصخر والحجر أي بال عمق = بال أصل •
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  .حرص = بال yو عىل األشواك أي بال •
  .عىل األرض الجيدة أي بال كسل = بكل همة ونشاط •

 ُJ نسـان تجـاه قبـول امللكـوت أو ل رد فعل اإل ثّ هذه االحت4الت األربعة
هـل  ؟راحة ... يف أي فريق أنتـفسك لحظة مكاشفة وصنقف مع  ... رفضه

توقف تفاختيـارك هـذا سـ ؟الطريق أم الصـخر أم الشـوك أم األرض الجيـدة
   . كل حياتك يف األبدية عليه

 cّالقلبولكن تذكر دوماً أن املسيح 0كنه أن يُغ  ",���
��"�W�Yא���"���T"�,� �"�"ع��@�ْ
���t��"!("�?H!
�"')!"���و�ْ�@���"�t�����"p��"��a)٣٦��:٢٦(.���� �

  
فل4ذا  .حقيقياً  ل لها فرحاً ع النفس ويحوّ شبِ كل ما يف العا� ال يقدر أن يُ "

أن  يف أمـاكن كثـcة متوقعـاً  وتطـوف بـاطالً ياإلنسان الغب تتعب أيها اً إذ
 ييحـو  واحـداً  بها جسدك؟ أحبب خcاً  ريضتجد خcات Jأل بها نفسك وتُ 

 غسطينوسالقديس أُ  ".جميع الخcات ففيه وحده تجد الكفاية
  

�1��T� �PB!Q�،�$S,����$��א���=��(���J����[���:<��tع��"+;��ل�ْ�@���T"� و���PB"!Q����،�$"�Jْ���T"� و���PB"!Q�
�j,�(ْ�+.����M�#��*�#�!X�'�א�!و��[�א�����]��zْ���!��"���و�א������'�"X!��.و�אْ��� �:�<�"�t�)���$"�S�,��@���"�$"�Jْ�%�Q� �
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ه يف قلبـك ـه يف داخلك �قدار محبة اللـَّـقدار قبولك مللكوت اللَّ مقاس يُ 

  والتي تنعكس يف محبتك لآلخرين. 
تجـد صـفات املحبـة ، رـصحاح الثالث عشـاأل  ىلكورنثوس األورسالة يف 

... وارفـع قلبـك بصـالة  مها بهـذه الصـفاتدس املحبة التي تقـقِ . الحقيقية
  .  ليعالج قصور محبتك
..........................................................................................................................................................  
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أو مستشـار  يرجمت يف اإلنجليزية إىل محـام... كلمة يونانية تُ  طليقالبارا
وال يوجد لفظ يف اللغة العربية يُعادل هذه الكلمة يف Counselor  قانو� أي

ء ويُذكِّرهم بكل يـكل ش التالميذ لميُعأرسله اآلب للذي معناها .. إنه الروح ا
ف الـروح بصـفات عديـدة: روح يوَصـ .)٢٦:  ١٤(يـو  لهم يسوع ما قاله الرب

ء هـو الـروح ء وفـوق كـل يشالقوة، روح الحق، روح املعرفة، ولكنـه أول يش
.. أن نكـون قديسـD مـن .ه ـلروح اللَّ  املطلب األسايس يَ القدس، فالقداسة ه

  .ل الكتاب املقدس، من خالل قلوبنا املرفوعة يف الصالة وم4رسة األرسارخال
ـ  ه الـ... وروح اللَّـ هـيقودهـا روح اللَّـ يالتـ يَ ة هـالحياة الروحية الحقَّ

روحاً وجسـداً ونفسـاً  :نسان ككلنسان فقط بل يقود كيان اإل يقود قلب اإل 
  :ل¦ تكون حاراً يف الروحو . وعقالً

عابداً. يحتاج  عامالً نسان عاقالًه اإل ـخلق اللَّ  :اة الروحيةالحي ىافهم معن  
عد عـن ويحتاج عمله إىل االعتدالية والبُ  .استمرارم بِ ة والتعلُّ ذَ عقله إىل التلمَ 

  . ليمتلئ بالروحانية والكنسيَّة امل4رسات الروحيةإىل ويحتاج قلبه  .فالتطرُّ 
يكون  ... احرتس أالَّ ككن رصيحاً يف مكاشفة نفس :احرتس من الشكليات  

... احـرتس أن يكـون  ... احرتس أن تكـون نفسـك بـال مشـاعر قلبك بال حب
...  س الجسـدقدّ الذي يُ  ينقصد هنا باألخص التعب الروح .جسدك بال تعب

  . ... احرتس من الشكليات لئال تضيع يكون عقلك بال تركيز احرتس أالَّ
احرتس من انشـغاالتك  :لكرم كلهد افسِ تُ  ياحرتس من الثعالب الصغpة الت  

... احـرتس مـن  �ساعدة أب اعرتافك يبد أن يكون لك برنامج روح ال. الزائدة
... احرتس مـن  تةشتَّ ... احرتس من عواطفك املُ  العذر الزائف أنه ال يوجد وقت
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... احرتس مـن أفكـار اليـأس والشـك واالحبـاط والتخويـف مـن  عدم التدقيق
  .كرمك منها قِّ الثعالب الصغcة يف قلبك وفكرك ونَ  ... ابحث عن املستقبل

أفعـال رئيسـية:  ةثالثـتحتـاج إىل الحرارة الروحية  :الحرارة الروحية اق«ِ   
طريـق  يَ أن التوبـة هـ ر دومـاً تذكَّ .قلبالنقاوة لتصل إىل  :التوبة املستمرة

دك رِشــخضــوعك ألب اعرتافــك ومُ  :التلمــذة املســتمرة...  نجاتــك ونجاحــك
 يهـذا التواضـع يحفـظ النعمـة واملوهبـة التـ سـتمراملتواضع ال... ي حالرو 

مهـا منـه. كـل نعمـة يف أمرنا املسيح أن نتعلّ  يالفضيلة الت يَ عندك. هذه ه
  . التواضع هو مفتاح الربكاتف ،تواضعك حياتك ال يحفظها إالَّ

  
 ،ر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم، وبالطلبة املستمرةـأحِض "
  القمص بيشوي كامل ."رك أمام املسيحـحِض فك ويُ عرِّ يُ  ،مك كل الحقعلّ ليُ 
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.. مالذك . صكخلِّ ... خلوتك الشخصية مع مُ  ... مخدعك الجبل :اهرب إىل
  . وقت الضيق

د مــا الــذي تحتــاج أن تهــرب منــه يف حــدِّ  ،يف خلوتــك الشخصــية اليــوم
  .صكخلِّ وتلجأ إىل أحضان مُ  ،حياتك

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

..........................................................................................................................................................  
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��"�����"الرب:  قال��i�د���"�N،=>����;!"�ل�����א�"���"��
القديسـون �.)٤٣��:١٢(1ش�"�א��h"]���و
 ،أمـام أعيننـاأيقوناتهم لذا تضعهم الكنيسة  ،هم شهود للكنيسة عرب التاريخ

: وكأنها تهمس يف أذنك ،القداسالتسبحة و مجمع  يفوتذكرهم عىل مسامعنا 
    .م. اجعل امللكوت محور حياتك مثلهم عىل نهجهِرس  م.�انهإ ل ب�ثَّ . انظر

رك بالبابـا ذكِّدعني أُ ...  يدنقول شاهد وليس شه �ان:القديسون شهود اإل
قـب التقليـدي اهـتم بالـدفاع وتثبيـت اللَّ ) الـذي ٢٤(البطريرك  كcلس األول

قــب الــذي اختــاره " (وهــو اللَّ والــدة اإللــه"أي  "وكــوسطثيؤ "للعــذراء وهــو 
 ملجرد تكر0هـا إyـا ألنـه يحمـل إعالنـاً  ليس باعتباره لقباً  )،أثناسيوس الرسويل

يـة حـول شـخص املسـيح نفسـه بشـأن اتحـاد الهوتـه لعقيدة إ0انيـة جوهر
 ،عة عىل األسـبوعمنا العذراء موزَّ ثيؤطوكيات Jدح أُ  وضعوساعد يف . بناسوته

  .أبطال اإل0انمن وصار بها تعبcات الهوتية تتكلَّم عن الهوت املسيح. 
تحـوالً القديسـD  كانت التوبة ىف حياة هـؤالء :ن شهود بالتوبةو القديس

رية يف بدايـة ـالقديسـة مـريم املصـ .ه، وبال رجعة إىل الخطيـةـاللَّ  ثابتاً نحو
، وذهبت إىل بيت املقدس واستمرت يف الخطية، حياتها سلكت سلوكاً خاطئاً 

دخول كنيسة القيامة شعرت بقوة Jنعها من الدخول، فتشفعت أرادت وملا 
ة بالعذراء، وهَي مستعدة عىل ترك الخطيـة، فاسـتطاعت أن تـدخل الكنيسـ

األردن إىل نهـر عـربت ثـم  ،فاعرتفت بخطاياها وتناولت من األرسار املقدسـة
ويف العـام  ،الربية. ويف نهاية حياتها أرسل الرب إليها القديس زوسي4 فناولها

    فصىلَّ عليها ودفنها. وعاد يُخرب الرهبان بسcتها. ،حتالتايل وجدها قد تنيَّ 
وصـايا للعمـل ب م مجاهدينأمضوا حياته: هم القديسون شهود الفضيلة

������B'³�����t,�אJ�y�'�,"":�اإلنجيل�Qא���u'�H�wْ�;�+�.��O)١��:٢٧(.  
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ربه ـأخبار القديسـD يف مسـامع الودعـاء، كاملـاء عنـدما تشـ يَ شهية ه"
  سحق الرسيا�إمار  ."األغصان الجديدة

أنصــحك بقــراءة السنكســار  ؟ص مــن الكســل الروحــيأتريــد أن تــتخلَّ 
  .  وجهادهم قديس�الل يف فضائل والتأم
  
ه ال تثبـت يف القلـب ـك4 أن النار ال تثبت يف املاء هكـذا معرفـة اللـَّ"

ذاك الـذي  لـيس مـن رذل العـا� بـالك4ل إالَّ املشتبك بشهوات العا�.
  القديس يوحنا سابا                          ". تتقد فيه نارك دا�اً يا رب

  
""""�����@�]"""���a�
��"""� *"""�(�%�t����$،�*"""������,B"""�J����"""[� �"""��Tאْ��a�
"����""" )١١٩��:١٠٣(� �

حياتك بكتابك املقدس تتحـول حياتـك إىل  ترتبطا اوإذ .الوصية عذبة
  .  ... واكتب صالة من وحي هذا املزمور ١١٩اقرأ مزمور   .دائم نهارٍ 
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 من ذبيحة العهد القديم عُرب وفيه نَ  .فخارستيار اإل ـتأسيس سِ  :خميس العهد   
 .نسانه واإل ـ�ثابة عهد بD اللَّ هو  فخارستيار اإل ـسِ  .ذبيحة العهد الجديد إىل

ع امللكـوت والتمتـُّ نسـان مسـتحقاً للـدخول إىلالعهد الذي �وجبـه صـار اإل 
ضاع فإذا كان االتِّ . فالتناول هو طريقك للثبات يف املسيح .بالربكات الس4وية

غـة ل والتسبيح هو اللغة التي يجب أن تتعلمها فهيَ  ،جواز سفرك للملكوت
Dفالتناول هو العهد الذي يضمن لك القيام مع املسيح القائم. الس4ئي.  

أن ترسم يف ذهنك صـورة  يجب... يف البداية  فلنتأمل يف بنود هذا العهد
  :بنود العهد وها هيَ  .املسيح من طرف وأنت من الطرف اآلخر :لهذا العهد

 ك إال مـن: فال 0كن أن تكون يف هـذا العهـد مـع مسـيحاألول: االتضاع
الكتـاب . و وتنحني وتغسل أرجل اآلخرين اً عِض تَّ مُ  اً نسانإ تكون . خالل اتضاعك

  .ط تشامخ الروحو ر الكربياء وقبل السقـمنا أنه قبل الكسعلِّ املقدس يُ 
� ،نسـان مـرة واحـدةكانـت املعموديـة تـتم يف حيـاة اإل  إنْ  :التوبة: الثا

حرص أن يكـون ثوبـك دا�ـاً عملية مستمرة يف حياة املسيحي. ا فالتوبة هيَ 
  .هـألنقياء القلب ألنهم يعاينون اللَّ  طوÈ .يوم املعمودية هك4 ارتديت اً أبيض

الصـليب  التناول تتقدم إىل عندما تتقدم إىل :فخارستيار اإل ـهو س :الثالث
ت عَ مقي4ً عهداً مع مسيحك. يف العهد الجديد صار الصليب هو املذبح ووِضـ

 .دمه ألجلنا َك فِ وسُ  ،فصار ذبيحة ألجلنا ـ السيد املسيح ـ ةعليه الذبيحة األبدي
ــدة إىل ــدهر وصــار ذبيحــة ممت ــداد لذبيحــة  ... انقضــاء ال فاإلفخارســتيا امت

 ."للخطية وحياة أبدية ملن يتناول منه وغفراناً  ا خالصاً عنَّ  ىعطيُ " ،الصليب
عالقتـك ، و قلبـك املرفـوع دومـاً بالصـالة :Dْ شقَ  ينقسم إىل :الصالة :الرابع

  .يف صالتك يظهر همق عالقتك معفعُ  .بكتابك املقدس الذي هو نبع صلواتك
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يف أي البنـود  ،... حاسب نفسـك بصـدق د عهدك مع مسيحكجدِّ  ،اليوم
قـك بالسـ4ء واألبديـة يف فـرتة ... اجعـل تعلُّ  ح ذاتـكصـلِ وأ  ،رت عهدكـكس

    .سيحالخ4سD املقدسة دافعاً لك لتجديد العهد والثبات يف امل
  
ــاول مــن جســد الــرب ودمــه هــو الشــعور بعــدم " االســتحقاق للتن

 .D ضعفناعِ قيم ويُ ر أن يُ ـاالستحقاق مع ثقة وإ0ان يف قدرة هذا السِّ 
ن يستحق هذه الكرامـة مَ  ىن خليقة أخر ر وال مِ ـن بD البشفليس مِ 
. رِّ ـالِبـ دمه للجياع والعطـاش إىل م جسده وقدِّ لكن الرب يُ  .العظيمة

  غسطينوسو القديس أ    .نهم يشبعون)(أل 
  


�����a�،�ً"R"[���א�M"�#���X%"�J����א(����G8�+"�����،FP'�D���"��Qْ=��و@��ل���]:����"!;��
���"�����a���>"��
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�"dً�	,�١٣��:٨(��ز(.  

Dال يقطعهـا صـاحب الكـرم ىام حتفيها الكرَّ  تلك التي شفعَ ، شجرة الت، 
 ،ام طلـب فرصـة أخـcةن الكـرَّ . ولكـمتتاليـة ثالث سـنواتلإذ كانت بال Ñر 

  ...  ينقب حولها ويضع ذبالً حيث
مـا هـو  ؟ب حول شجرة حياتكنقِّ كيف ستُ  .ت لك نفس الفرصةتيحَ إذا أُ 

  .ر أنها الفرصة األخpةفقط تذكَّ .بل الذي ستضعهالذِّ 
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... ونحـن إذ ى أرض دولـة أخـر  ل لدولـة عـىلثـِّمَ املُ املكـان  السفارة هيَ 
  ...  الكنيسة فإن سفارتنا األرضية هيَ ...  مي لوطننا الس4ويننت

  :دئ األربعة التي تقوم عليها السفارة الس	ويةاتعال نتحدث عن املب
مـا  والكنيسـة Ä. مـن خـالل الصـلوات :هـرة مع اللَّ ـالكنيسة ِعش :األول

وهــَي تحتــوي عــىل  "األجبيــة"مت لنــا رة قــدَّ ـبنــاء هــذه العشــ تســاعدنا يف
مة عىل مدار اصلوات مُ  السنكسار والقطـ4رس. كـل  لنامت ك4 قدَّ . ليومقسَّ

  .هـرتك مع اللَّ ـي عشنمِّ بة غرضها األسايس أن تُ رتَّ القراءات املُ و الصلوات هذه 
�حامـل األيقونـات  إذا نظـرت إىل :الكنيسة شفاعة مـع القديسـ� :الثا

ـ ليشـجعونا عـىل ،تجد القديسD ناظرين إلينا c نحـو الجهـاد الروحـي والسَّ
أنصحك أن تجعل لك من هؤالء القديسD أصدقاء تلجأ لهم  .ء بشغٍف الس4

��� .دي بهمتَ قْ باستمرار وتَ ���+���,��)���D��X��������]��,1وא���!zא��"���,�����́ �!�א�	¡,��H)١٣��:٧(.� �
 :كنيسـتنا تخـدم كـل القطاعـات: الكنيسة خدمـة لكـل املـؤمن� :الثالث 

 يواملتــزوجD، واملســنD، واملــرىض وذو  ،مــدارس األحــد األطفــال والفتيــان يف
.. كـل منـا . دين من خالل االجت4عـات املختلفـةرَّ ـشاالحتياجات الخاصة، واملُ 

فهناك خدمـة  .والخدمة ليس املقصود بها خدمة الوعظ فقط .مدعو للخدمة
 ،حـةفِر وخدمـة الكلمـة املُ  ،وخدمـة جـذب البعيـدين عـن الكنيسـة ،االفتقاد

  ؟أمانتك فيها ىخدمتك وما مد اسأل نفسك ما هيَ . هاوغc  ،وخدمة الصالة
بعمـل  كـل العـا�يف صـها خلِّ تشـهد ملُ  :الكنيسة شهادة لكل العـا� :الرابع

 املصـلوبل بعريسـها تتمثـَّ .أحـد كـلوقلبها يسع كل لبابها مفتوح لف .املحبة
 يَ شـكل، فهـ يصـورة وبـأ  ياإلنسـان بـأ  منتظراً  ،أحد كلوهو فاتح أحضانه ل

  .حبة لكل العا� ولكل الجنسياتاملم قدِّ التي تُ  املحبة عىل األرضمؤسسة 



ـ ١٠٥ـ  

 

... عليـك أن تتمسـك �بادئهـا  وأنت كسفc يف هذه السـفارة السـ4وية
أشـواقك وأهـدافك يف  قـاً علِّ ... مُ  سـيدك الحبيبـب يءمج وتحيا فيها منتظراً 

  .األبدية
ن يقفـوا أ  يرض، والذين يـدخلونها ينبغـس4ء عىل األ  يَ ه ةالكنيس"

نحـو  دا�ـاً  ةً : عيونهم تكون شاخصـةبوقار املالئك كسكان الس4ء حسناً 
ىل جـانبهم إ ةمتـديـديهم مُ أ ، لٍ لَ بغc مَ  ةٍ استقامبِ  ةً لهم واقفرجُ أاملذبح، و 
  األسقف أغناطيوس      .ال للتسبيح"إ ح فتَ فواههم ال تُ أ ، ةٍ بغc حرك

  
�A"" )٢٢��:٨�،٩(�:��""m"ل���""�@���F""'S����:�""� 
�F¬،�א���""��س����""�J���+��""� 
��""���א��H�F""�y>ون��و+�

������� �"���TوB"!Q>��א�?�"��ق,،�� ��"�0,ق,��1,\�+�"�ذ#���Sא�.� �����g§;�t���J)!����א�)�F"�Gو������H1,��"[��+�"�د��
�.אْ�����س," �

فـدعا مـن  .رس ابنـهُعـ غضب امللك إذ تهاون املدعوون تجاه دعوتـه إىل
 ؟رس ابـن امللـكد لُعـسـتعِ أل نفسك هل أنـت مُ سا...  رقهم يف مفارق الطُّ 

  ؟رسك	 فعل مدعوو العُ  ،تتهاون يف ملسات املسيح لقلبك له
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 أيقونـةنـه زيِّ تُ  يف رشقيـة الهيكـل،نصف دائـري  هو تجويف ضن اآلبح
إشـارة إىل االبـن محاطاً بالقوات الس4ئية. جالساً عىل العرش،  السيد املسيح

ه املفتوح ـحضن اآلب هو حضن اللَّ  ).١٨:  ١الوحيد الذي يف حضن أبيه (يو 
ليتورجيـا القـداس ل ارتباط �ثِّ و  .للعا� كله من خالل ذبيحة القداس اإللهي

  ...   لهي بالس	ءاإل
��[ :قال السيد املسيح�H"���M�#��o�����xא���*"�%�	
���"*��"�J'�%�Q��A" )ىل فعـ ،�)١٦��:١٨

 شـعياءأ يف سـفر  ... هو صـاحب البنـاءو  بنى الكنيسة.0ان باملسيح تُ صخرة اإل
�)�� �X��"��%>�א :يقول الربْ����
��o�����u��
�����D,0��a�.����'�;"�Dא���=>�אْ����B"!Q��X"�z�t���.�hd~"����>"�@����

���	�����D���a
 ةكرمالقيادة لتتمتع الم الرب نفسه يتسلَّ  ،)٢٧��:٢�،٣(
ش���'��dًو�����0ًא"��
  .ربات العدوـيحتضنها من كل ضفهو ، حراسته ورعايته واهت4مهباملشتهاة 
 "لراعي الصـالحا"... السيد املسيح هو  رك حضن اآلب باألبوة الروحيةليذكِّ

يف الكنيسـة  عمل الكنيسة هو عمل رعوي بالدرجـة األوىل. كـل راعٍ  ).١٠ يو(
هـو عمـل  فتقـاداال و برعيتـه.  لـمٍ بحسب مسـئوليته يجـب أن يكـون عـىل عِ 

: ر الذين ترعـاهم... فتذكَّ الرعاية. حضن اآلب املفتوح 0ثل االحتواء لكل أحد
  ؟ حسب قلب املسيح أم ال ... اسأل نفسك هل ترعاهم أوالدك، مخدوميك

  ... سقطاتكو  من ضعفكو  ملجأك من ضيقات العا� اآلب اجعل حضن
   .اجعل من حضن اآلب والكنيسة مصدر شبعك الروحي

...  فخارسـتياحضـن اآلب مصـدر حيويتـك الروحيـة مـن خـالل اإل اجعل 
حـن والتعبـc فيه العقيدة والطقـس واللَّ  ،لهي عبارة عن مستودعالقداس اإل

ر القـداس ـ... احض حيوية الكنيسةفهو  .هو� والتعليم والكرازة والعبادةالال 
  .حضن اآلب لهي عىلز نظرك أثناء القداس اإل. ركِّ.فيه . ْش وعِ 
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يـا رائحـة   تسـتطيعان معاينتـك!Dْ يل عيَنـ ْب أيها النور غc املنظور هَ  
ك تجذبني نحو رائحة أطياب يل حاسة جديدة للشمِّ  ْب الحياة اإللهي هَ 

ف قك وتتعـرَّ ق حتـى تقـدر أن تتـذوَّ حاسة التـذوُّ  يفَّ  قِّ نَ  ،يـكية! ربز ال
   شف رحيق محبتك!ن يرتَ تك املذخرة لكل مَ لذَّ  ىنوتكتشف غِ ، عليك

  غسطينوسالقديس أُ 
  

�F""�%�H"��o��""��Q�*� �""���#�*""�+�*""��̀ ��""PMذ�(���,���(�""$��د�א�)�"*""�Jْ�����"" )٩٤��:١٩(.� �
   ... رة املسيحـعوا بحالوة عشتَّ اختبار عاشه القديسون فتم

منـه أن يهبـك  اطلـب...  ضع همومـك أمـام املسـيح اليـوم يف صـالتك  
   سة له.حواساً طاهرة مكرَّ 
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أهم ما خرجت منه من هذا الكتاب يف نقاط واضـحة مـع خطـة اكتب   
    :عملية لحياتك الروحية
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اكتب صالة تشكر فيها ربنا يسـوع املسـيح عـىل نعمـه الكثـpة لحياتنـا   
     :التي نلناها بصلبه وقيامته
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  ـ مفتاح العهد الجديد (الجزء األول). ١
  العهد الجديد (الجزء الثا�). ـ مفتاح ٢
  ـ هذا إيـ�4. ٣
  ـ الحياة ثالثيات. ٤
  ـ املنجلية القبطية األرثوذكسية. ٥
  ـ الفنون الكتابية. ٦
  ـ حياة الرضا والسعادة. ٧
  ـ منهج الحب يف الحياة الروحية. ٨
 ـ وكل ما يصنعه ينجـح.  ٩

  ـ مختصـر تعليمي ألسبوع اآلالم. ١٠
  الجزء األول).ـ درس من عظة ( ١١
  ـ درس من عظة (الجزء الثا�). ١٢
  ـ درس من عظة (الجزء الثالث). ١٣
  ـ درس من عظة (الجزء الرابع). ١٤
 ـ خطوات. ١٥

 ـ عىل أصابع اليد الواحدة. ١٦
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