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 تقديم
 

تعرفتتتتى التتتتى الكاتتتتتال الرويتتتتان  االخ لنتتتتر  نتتتتووي  متتتت  ختتتت       
مطتتالع   للفلفاتتته العديتتدح الروييتتة العليقتتة ال تت  تلاوتتال ان تتان اليتتوم 

وشتتغفى باتهالتته الرويتتان  التت   يتترب   .فتت  تطلعاتتته وهمالتته و فرايتته
ك ابتته ف رجلتتى التتى العربيتتة   ،شتتكر ئا تتل اتتالح التتروا بعاللنتتا اللعا تترب

Reaching Out    وياولتتى فتت  وقتتى  .)ال تتع  التتى االالتتا
فراسل ه واتفقى معه لزيائته ف  كندا ييث   ،اليق ان ال ق  به شلصيا  

ولك  مل االسف الشديد واف ه اللنية وذلت  قلتر و تول   .كان مقيلا  
لنك   ابري  وم أملي   ن :”كان يقو  لو نف هفكلا   ،ومل ذل  .اليه

 ”.يكون الكنتز ال   نلحث انه ملفيا  ف  االئض ال   نقف اليها

 
ويقيقتتة ان متتا كنتتتى ابحتتث انتتته لتتو فتت  الواقتتتل ملفتت  فتتت  ائض     

وله ا سرئت جدا  اندما  .قلوبنا وظالر ف  مفلفات ل ا الكاتال الّقيح
لرمتتز للشتترور تعريتتال  تحل تتى االن تتة  ستتير جتتوئ  و االخ يليتتال 
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)خلتز لريلتة  Bread For The Journeyك اخ لنر  نووي  
الحيتتاح  . وبتت ل  تتتزودت جلاا نتتا الكن تتية بنلتتل ئويتت  ي تتاادلا فتت  

وكلتتا يقتتو  اللفلتتف فتت  مقدم تته لهتت ا  .ئيلتتة الحيتتاح التتى متتدائ ال تتنة
 ن … "ئجتتا   بتت  ازيتتز  القتتائت انتتدما تقتتر  لتت ا الك تتاخ :الك تتاخ

وبتتتتاالخز بلزيتتتتد متتتت   ،عتتتتيا يياتتتتت  بءقتتتتة وئجتتتتاءتهتتتتد الشتتتتهااة ل
  ".اللحلة

 

 االخ يوسف برب  الي وا 
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 كلمة

 
لي تى ان نتداهح يْتنولتون مع تادي   ،ي تك  التروا فتيهح ألولئت  الت ي  الروا " منية
اولح إ لى الحياح   الّ هلة   ْ نو   و ،الك ر   الى  مت  وايتدح لكت  بتاأليرْ    إ لتى ،ندو

فتت   ويقتّويهح  ،الت   يععّللهتح اليق تتة التروا التتى وفقتا   ،ام الكءيتترح  واللهت األالتا   
للهح ال هائخ،  .إ لى الحكلة  " ويهو

                                      
 القديس اسحق النينوي 

 
وشركة الروا القتد   ،ومحلة اهلل اآلخ ،ل ك  نعلة ئبنا ي ور الل يح

 معكح جليعا . 
ذلتت  لتتو  ،كللتتات ئا عتتة للليتتر الحيتتاح الروييتتةاف  حنتتا اللقدمتتة ب    

كتتر ذلتت    .التت   يتتداونا التتى اليق تتة الدا لتتة ،القتتديس استتحق النينتتو 
للا للص ح وال أمر واالئشاد الروي  مت  تتأرير فت  توجيته اللتفم  ولتو 

 ي ير خلف ي ور ف  ئيلة الحياح.
وألن الءقافة شرط  ستا  مت  شتروط ي ت  ال وجيته لعتيا االيلتان،    
والعتتوا الكليتتر التت    ،لتتنقز الحا تتر فتت  مهتتا  ال تتأليف وال رجلتتةول
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نعانيتته، والفتتعف التت   نتتراق فتت  وريقتتة ادئاكنتتا اللشتتوئات االنهيليتتة      
بادئنا الى ترجلة ل ق النصوص الرويية التى متدائ ال تنة م تاللة منتا 

وتغت   النشتاوات  ،وتعتا  ،ف  توفير تأم ت معا رح تصلح ألن تقر 
غتت اء الرويتت  ارنتتاء فعاليتتات ال علتتيح الل تتيح  والريا تتات الكن تتية بال

ف  الليى،  و ف  الكني تة،  :الرويية والقراءات الشلصية اينلا كانى
 ، تتتتلايا   :وفتتتت  كتتتتر األوقتتتتات ، و ارنتتتتاء ال نقتتتر ، و فتتت  محتتتتر العلتتتتر

خصو تتا  ونحتت  نعتتيا ايتتام ال تتنة اليوبيليتتة  . و لتتي    ،وم تتاء   ،ف هتترا  
 اللقدسة.

ال ت  تع لتر انصترا  جولريتا   ، أمر لتو ن يهتة للللترح الشلصتيةان ال    
بواقعيتة  ،ك  ي  طيل معرفتة ابعتاد يياتته االن تانية  ،ف  يياح الل يح 

ت  ند الى االا  اللحلة الل ت وياح مت  قلتال ي تور فيكتون كتر منتا 
ي هتتدد باونيتتا  ولتتو ي قتتدم قا لتتا متت  بتتي  االمتتوات فتت  نتتوئ   شتتالدا  لتته
 .الل يح

 .ا  ل خ يوسف برب  الى ي   اخ يائق للك اخشكر     
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شكرا  ل س اذ سليح ا يشا واالس اذ ئمتز  كهتو التى م ي اتهلتا     
كلتتا ونرجتتو متت  القتتائ ء العزيتتز إبتتداء التتر   اللنتتاء بلصتتوص   .اللغويتتة

 .تطوير اللية ال رجلة وال عريال م  قل   خدمة لللشائح
                                                   

 بغداد   -كني ة مائ كوئكيس                                                 
                                                        02/1/0222 
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 مقدمة المؤلف

 قصة قصيرة عن كتابة هذا الكتاب
 

وكأن  .له ا العام مغامرح بالن لة ل  لقد كان تأليف الك اخ الحال     
االمتتتر اشتتتله بريلتتتة ال االتتتح كتتتح ستتت دوم والتتتى ايتتت  ستتت قودن  فتتت  هختتتر 

وانتتتتتدما ستتتتتألن  ا تتتتتدقا   متتتتت  لتتتتتائبر ستتتتتان فران ي تتتتتكو  .اللطتتتتتا 
Harper San Francisco  فيلا اذا كتان باست طاا هح تتأليف ك تاخ

 ،   ستتنو  يفتتح ر رلئتتة وخلتتس وستت ي  ستتفاال  متت  ك لتت  اللنشتتوئح ا تت
ال ائيتدكح ان ت تت لدموا “اجلتى دون ان ادئ  مفتلون متتا قل ته تلامتتا  

 :ستتاك ال نصو تتتا  جديتتدح ".  تتحكوا وئدوا قتتتا لي   ،نصو تتا  قديلتتة
للاذا  ال تك ال  بعض ال أم ت الهديتدح  ،قد يلدو ف  ذل  ولويا  “

". ولكننتتت  استتت لريى بعنتتتاد    ؟وستتتنكللها نحتتت  بلتتتا نشتتترته متتت  قلتتتر
  :  بر سيكون كر ش ء جديدا  ".  ك ،“قا    

إذ كنتتتى قتتتد  ،ك لتتتى  و  تأمتتتر لتتت   6991وفتتت  ايلتتتو  متتت  اتتتام     
اش ريى دف را   غيرا  جلي   والى غ فته  توئح لعلتر فنت  مت  م حتف 

كانتتتى فيتتته رلتتتاني   تتتفحة بيفتتتاء ا  مئتتتة   .اللي روبتتتول   فتتت  نيويتتتوئ 
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 وس ون وجه. ن لتى نف ت  التى ك ابتة تأمتر كامتر فت  كتر  تفحة مت 
جهتتة اليلتتي ، كتت  يلكتت  قتتراءح كتتر تأمتتر بطريقتتة م تت قلة اتت  ال أمتتتر 
اآلختتتتر. وكتتتتر تأمتتتتر لتتتته بدايتتتتة ومن صتتتتف ونهايتتتتة التتتتى ذات الصتتتتفحة.  
وخصصتتتتتتتتى الصتتتتتتتتفحات القائغتتتتتتتتة التتتتتتتتى جهتتتتتتتتة الي تتتتتتتتائ لل غيتتتتتتتترات 

 وال صحيحات ال يقة.
 ،وفتت  بتتتادت االمتتر بتتتدا كتتر شتتت ء وكأنتته م عتتتة. ك لتتى اتتت  الصتتت ح    

وغيرلتتتا متتت  اللوا تتتيل اللألوفتتتة. ودونتتتى متتتا يفتتتر والهتتتدوء  ،والعزلتتتة
ذلنتتتت  تلقا يتتتتا  دون االل لتتتتتام بال  ل تتتتر وال رتيتتتتتال واللطتتتتة الكليتتتتتة. 

ئفيقتا   ،فا لح دف ر  الصتغير   الت   كنتى ايللته معت  ييءلتا اذلتال
 ل  وكان ل  معه محادرات يليلة. 

وف  خ تام  .ياولى ان   وغ ر ث محادرات ف  اليوم الى االقر    
اتفح لت  فيلتا  .ايلو  ام أل  دف ر  الصغير وكنى فلوئا  بنف  شهر 

بعتتد بتتان التت  ان امتتأل يتتوال  خل تتة دفتتاتر متت  لتت ا النتتور  كتت  انهتتز 
نصو تتتا  كافيتتتتة التتتى متتتتد  ستتتتنة كاملتتتة. وفهتتتتأح بتتتدت لتتتت   الء رلئتتتتة 
واللل تتة وال تت ون يومتتا  بلءابتتة ئيلتتة وويلتتة مليفتتة. كتتان لتت  بال أكيتتد 



 
 

04 

ئ ولكتت  متتا  ي  وخل تتة ورلتتاني  يومتتا  اختتر  اللزيتتد متت  بعتتض االفكتتا
 بدت تحديا  كليرا  جدا . إذ لدّ  العديد م  االفكائ.

وقتتد ياولتتى ال غلتتتال التتى قلقتتت  بشتتراء اللزيتتتد متت  التتتدفاتر ذات     
الى امر ان ت اادن  لت ق التدفاتر التى  ، وئ الل حف الى الغ  

افكتائ ام الك ابة ! اند   كنى اجلس ف  كر  تلاا ستواء  كانتى لت  
ال وان  تتتر ي تتتى يلتتتد   قللتتت   بالحركتتتة واختتترا  الكللتتتات متتت  اقلتتت  

لتتح اكتت  اخطتت  فتت  الك ابتتة اتت  ي تتور. شتتعرت بانتته البتتد  ان  .وقللتت 
يك تتال لتت ا العلتتتر اتت  ئوا ي تتور ولكتتت  دون ان نصتتر  الن تتر اتتت  
 ولئت  التت ي  كتتان استح ي تتور يهتتر اءترح بالن تتلة لهتتح. لقتتد ائدت ان 

وبعتتد ان متتتألت   .للتت  اخلرنتت  شتتتيئا  مل لفتتا  ائ تتّ  الهليتتل ! لكتتت  ق
دف را  كام   ات  مفتاليح اامتة، وجتدت نف ت  اك تال ات  ي تور جتولر 

كنى  سا  نف   كيتف ا تلحنا م حتدي    ،وم  رح يا لدلش   .ايلان 
بي تتتور ياللتتتا وجتتتدت نف تتت  اك تتتال اتتت  الكللتتتة وال تتتر. ولكتتت  ايتتت  

ي تتة  ابتتدا  ! يكلنتتان؟ فتت  الكني تتة. لتتح اتطتتر  متت  قلتتر للو تتور الكن
ولكنتتت  لنتتتا كنتتتى اج تتتاا  ،ييتتتث بتتتدا ال حتتتدث انهتتتا ال يتتتوي  باالمتتتان

وف  اللا تتتتتة. فا تتتتتلح ال تتتتتفا : التتتتتى ايتتتتت  يف تتتتترض ان تقودنتتتتتا املتتتتت
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 ،وال تتتلاء ،وشتتتركة القدي تتتي  ،والقيامتتتة ،متتتاذا اتتت  اللتتتوت ؟الكني تتتة
 ؟ومه ء الل يح الءان  ونهاية االامنة ،وجهنح
ال “لت ق االمتوئ ! لكت  قللت  قتا   ائتهفى يقا  م  ال فكير بكتر     

تلف. ان دف ر م ي اتت  ستعيد ب تلار متا يهتو  بلتاور  إااء لت ا 
ولكتتت ا ك لتتتى بشتتتكر استتترر واستتترر ي تتتى انتتتدما يتتتر شتتتهر    .كلتته "

بتالرغح مت   ،كانون األو  كنى قد ك لى ر رلئتة وستلعة ورلتاني  تتأم   
 ت بقراءتهتا ان لل نة ر رلئة وخل تة  و ست ة وست ي  يومتا . فعنتدما بتد

 دئكى بان  اس لدمى الك اخ ال نو  ألالر ا  ايلتان   و   جليعا    
 ألك ال قانون ايلان  !

كتتان اللزيتتد متت  العلتتر   ،بعتتد لتت ا االستت عراض ال تتريل اتت  نف تت     
اللط ء بحاجة الى انهاا وساادن  ائبعة اشلاص للقيام بت ل . كتار   

اديتتدح تطلتتل لتت ق  ستتكرتيرت  امفتتى ايامتا   Kathy Christieكري ت   
وقفتتى اللزيتتد متت  االيتتام األختتر   ،الكللتتات التتى جهتتاا الحاستتوخ

         Brownمفتتيفة  مئتتات ال غييتترات وال صتتحيحات. ستتواان بتتراون 
Susan ال   قامى ب حرير كر سطر مت  لت ق ال تأم ت ويت فى جليتل

واالفكتتتتتائ غيتتتتتر اللرتلطتتتتتة والنصتتتتتوص الفتتتتتعيفة  ،العلتتتتتائات الل كتتتتترئح
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 ى النصتتوص ال لقا يتتة ويعل هتتا من لتتة. وجنتت  لتتو  االستتلوخ وئتلتت

Ginny Hall  ال تت  ستتاادتن  بو تتل انتتوان لكتتر تأمتتر و تتياغة فهتتر
كرستى اللزيتد مت  وق هتا   Windy Greer و خيرا  وند  كريتر .بالعنأوي 

ال فاء اللل ات االخيرح الى ل ا الك اخ. م  دونه  للا  بصر ل ا 
 لداله  ال ل . فانا مل   لهّ  جليعا   .الك اخ النوئ

لكنهتتتا مغتتتامرح فتتت   .لقتتتد كانتتتى  ك ابتتتة لتتت ا ال تتتأم ت مغتتتامرح يقتتتا      
 بر مكانا  لاد ا  يعله ال  م.  ،فلح ت طلال اللزيد م  الوقى ،العزلة
 Hans and Margaretشكراً لكٍل من هانس وماركريت  كرووتكاكن     

Kruitwagen       وروبتتتترن  كنتتتتا وماركريتتتت  بكلتتتت   كنتتتتاand 

Margaret Bullitt Jonans   Robert Jonas  وستار  وويرنتو وبكت
وأونتتتاريك   Oakvilleيف أوكفلتل  Sarah Mc Donnell ماكتوونلل 
Ontario   وووروتاوWatertown   ومساشكستتسMassachusetts  
علت  ودتوم مزتا كأ ككمتاكن New Jersy ونلك رست   Peapack وبللاك 

استتدواوهأ  لككت  ودلتواً يف ا لتت  هاوئت.  لدتو كانت  قتوا تكأ وكتترمكأ و 
 االدلا  هوايا ال ميكن ودللمكا 

رجاااابك باااي عليااال  القاااار   عكااادما تقااار  الكتااااب ا      

 تجاااد  ،تكتشاااف الك يااار مااان الرحقاااة باااين ر لتاااي  ر لتاااك
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الشااجاعة لراايا  ياتااي ب قااة  رجااا   بااا    بمليااد ماان 

 محبة. 
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 كانو  ال انك
 

 انو  ال انكك 6

 
 توقع الدهشة

 
ونحتتت  ن تتت طيل ان نتتتر  ون تتتلل  و  ،يحلتتتر كتتتر يتتتوم لنتتتا الدلشتتتة    

 .نشعر به اذا توقعنا قدومه الينا

 
 ي ى اذا قدم الينا بحزن ،فداونا ال نلشى اس قلا  دلشة كر يوم    
 ن  طيل م  خ له ان ،فانه سيف ح مكانا  جديدا  ف  قلوبنا   و بفرا 
 .واالي فا  بلرء اكلر بلقاسل نا االن انية ،اء الهددنريال باال دق 
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 كانو  ال انك 0

  بويكا الر  يين
 

 فعندما تل هج قلوبنا اند ن رح .ال يلك  فصر الفرا والحزن ابدا      
وانتتدما  .فاننتا ستنف قد ا تدقاؤنا الت ي  ال ي ت طيعون ان يرولتا ،مءيترح 

  الصتتتداقة سنك شتتتف كتتتر متتتا يتتتدوئ يتتتو  ،نكتتتون م تتتحوقي  باالستتتى
 .الحقيقية

واذا ياولنتتتتا تهنتتتتال  .والحتتتتزن بتتتتالفرا ،ان الفتتتترا ملفتتتت  بتتتتالحزن    
 الحزن

 واذا ياولنا الش  .فاننا ل  ن  و  الفرا ابدا   ،مهلا كلف االمر 
 فالفرا والحزن .فالكرخ ال ي  طيل ان يصر الينا ايفا   ،بالنشوح 
 .للا نلونا الروي  ابدا   
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 كانو  ال انك 0

 
 يف يشبه الطيرالضر

 
ولكتتت  ألنهتتتا  تتتعيفة    ،لتتتيس النهتتتا ال ت غيتتتر كاللتتتا  ،الحيتتتاح غاليتتتة    

 سا لي  ،يعن  ان نحال  عفها  فلك  نحال الحياح .كالطير الصغير
فالحيتتتتاح واللتتتتوت معر تتتتان  .العنايتتتتة واالل لتتتتام واالئشتتتتاد والل تتتتاندح 

 ناك للا ي كران  ،والشيخ اللح فر ،فالطفر اللولود يديءا   .للفعف
 .كح ل  رلينة يياتنا  

وال نن تتتى تعر تتتها للفتتتعف ارنتتتاء  ،فتتتداونا ال نن تتتى قيلتتتة يياتنتتتا    
  .ومشهوئون ،وناجحون ،األوقات ال   نح  فيها  اقوياء
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 كانو  ال انك 4

 

 ثمار تكمو فك الضرف
 

فالنهتتتاا يتتتأت  متتت  القتتتوح  ،رلتتتة فتتتر  شاستتتل بتتتي  النهتتتاا واالرلتتتائ    
يل لتتتت   ،لز التتتت   يحلتتتتر  تتتفة النهتتتتااوالشتتت .وال تتتيطرح وال وقتتتتل

ليهعلته يا ت    ،وان يلقى م تيطرا  ارنتاء تطتوئق ،الطاقة ك  يللق شيئا  
اذ ان النهتتتتاا يهلتتتتال مكافتتتتأت كءيتتتترح وي تتتتى  ،التتتتى امكانيتتتتات كليتتتترح

 .الشهرح
 ،يلكتت  ان تتتأت  الءلتتائ ايفتتا  متت  الفتتعف وال عتترض التتى ال تتقوط    

والهلااتتة لتت  الءلتترح ال تت   ،احفالطفتتر لتتو رلتترح محلتتوال  بتته التتر اللعانتت
وان متا  ،فتداونا نت كر وايتدنا االختر ،تنلو الر  تلا  جتراا االختري 

 .ولك  االرلائ ،يهلال لنا الفرا الحقيق  ليس النهاا
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 كانو  ال انك 1

 
 عا مل  اللحظة

 
 وليس ان  ائ يدوث ش ء ال سيطرح  ،الصلر لو انفلاط شا     

 و ئجتتتتور  ، و نهايتتتتة ستتتتقوط اللطتتتتر ،مءتتتتر و تتتتو  ال تتتتيائح ،لنتتتتا اليتتتته
  . و ير  رار ، ديق
 انه ي ألنا ايا ،الصلر ليس ان  ائا  سلليا  ي ى االخر يفعر شيئا      

 ك  نل لر ما لو  ،ك  نكون يا ري  ف  اللح ة تلاما    ،مرء اللح ة
 .لنا واالن
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 كانو  ال انك 1
 

 اال تيارات الر  ية
 

 كشلصي  ا يلا ف  نفس الحادرة  ،فاتتصنل االخ يائات االخ      
 ،فلقتد يتدث لهلتا ،انهلتا لتح يل تائا ان يصتابا بحتادث ،وجريتا بشتدح

 .واالخر اخ ائ يياح االم نان ،لك  ايدللا اخ ائ ان يعيا خلرح مرح
وييتتتتاح اوا لهلتتتتا   ان لتتتت ق االخ يتتتتائات تتتتتفرر جتتتت ئيا  التتتتى يياتيهلتتتتا

  .وا دقا هلا
 وال سيطرح كافية لنا يو  ،ا  عيفان تفاْالنا للا يحدث يولن    
 ول ق االخ يائات الرويية ل  ال   .كيفية تكاملنا وواينا بلا يحدث  

 .تقرئ فيلا اذا كنا نعيا مل الكرامة تلاما  
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 كانو  ال انك 7
 

 عطية الصداقة
 

 ل  وايدح م  اا ح العطايا ال   يلك  ان ي  قللهتا ،الصداقة    
 واالل لامات، ،تشكر ئابطة تفو  االلدا انها  .الكيان االن ان 

فالصتتتتتداقة متتتتتل االختتتتتر تكتتتتتون فتتتتت  الفتتتتترا  . و االيتتتتتداث اللشتتتتت ركة 
 والحزن،

انهتتا ويتتدح  . و نقلتتر الحتتزن ،ي تتى انتتدما ال ن تت طيل ان نزيتتد الفتترا
  .النفو  ال   تفف  الى اللحلة النلر واالخ ص

 ولئ  الت ي   فللائْكون لح .الصداقة تهعر كر الحياح تشر  ب ألق    
 .يكرسون يياتهح الجر ا دقا هح
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 كانو  ال انك 8
 

 نور يكفك للخطوة القادمة
 

"ايتتت   ."؟كيتتتف ستتت كون ال تتتنة القادمتتتة بالن تتتلة لتتت “ :نحتتت  نقتتتو     
ي تتتى اذا ائدنتتتا ان “ ؟ستتتأكون بعتتتد خلتتتس  و اشتتترح ستتتنوات متتت  االن

ق لكتت  ال توجتتد اجابتتات لهتتت  ،نكتتون قتتادئي  التتى ان نتتر  الل تت قلر
متاذا الينتا  :فاغللنا لدينا نوئ كتا  للشتالدح اللطتوح القادمتة .االسئلة

  . و اليوم القادم ،ان نعلر ف  ال ااة االتية
وليس ال شك  يو   ،ان ف  العيا لو لل ل ل بلا ن  طيل ان نراق    

وانتتتدما نكتتتون قتتتادئي  التتتى اختتت  اللطتتتوح  ،متتتا لتتتو بتتتا  فتتت  ال تتت م
ن  طيل  ،نوئا  كافيا  لللطوات ال   تليها االخر  مل الءقة باننا سنلل 

 وسنندلا كح ن لال بعيدا . ،ان نعيا الحياح بفرا
فداونا نفرا ف  النوئ الصغير ال   نحلله وال ن أ  ات  العتائض     

 .ول ا الفرا سيلعد كر  اشكاله الل للة  ،الكلير الل لال لل  م
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 كانو  ال انك 9
 

 تخطّك جر  كا
 

 .وشتتتتعوئنا بتتتتالرفض وال هتتتتأوا ،وغيرتنتتتتا ،وا غفتتتتلناالينتتتتا ان ن هتتتتأ    
م  تتكعي  يولهتتا   ،ف هرب نتا لتت  انتتدما نلكتث فتتو  ولوياتنتتا ال تللية

 و  ،الشتلز اللتزاج"“كلا لو ان ان لاْءنتا يكتون لنتا  انتدما نصتلح 
الشلز اللن  ". نعح ن  طيل ان نكتون ب لتا  متل لت ق الكيانتات “

يهتتتتال ان تكتتتتون  .وكتتتت  نحصتتتتر منهتتتتا التتتتى ستتتتروئ مر تتتت    .ال تتتتللية
 ،ولوياتنتا  تالحة كتت  تكتون لهتتا او لتة التى لتت ق اللشتاار ال تتوداء

فن ركهتا التى  ،ولك  تأت  لنا  لح ة الج ياالا ،ونك شف م  اي  تأت 
 .الللف ون عى الى االمام
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 كانو  ال انك 62
 

 الكمو رغم رفض الذات
 

 .ا الروييتتةيع لتر التترفض التت ات  وايتتد متت  اكلتر الللتتاور فتت  يياتنتت    
فاننتتا  .فتتانهح ستتو  يحلتتونن  "  فعنتتدما نقتتو  "اذا ارفنتت  النتتا  يقتتا  

فغاللا  ما نع قد ان االن قتاص الت ات   .نل ائ الطريق اللفد  الى ال  م
انهتتتتتا  .ن تتتتتليها االذال . ولكتتتتت  الحقيقتتتتتة لتتتتت  العكتتتتتس .لتتتتتو ففتتتتتيلة

وجليعنتتا اطيتتة  ،ذلتت  الننتتا رلينتتون فتت  ايتتون اهلل ،االا تترا  بالشتتكر
 نقية.
الينتتا امتت    الشتتهااة ل  تتغاء  ،فلكتت  ننلتتو ئغتتح التترفض التت ات     

واال تترائ التتدا ح  ،التتى الصتتوت التت   يتتداونا ابنتتاء وبنتتات اهلل االيلتتاء
  .الى ايا يياتنا ولقا  له ق الحقيقة
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 كانو  ال انك 66
 

 ال قة بالمقود
 

 .االن تان  وبتدونها ال ن ت طيل اتيا كياننتا ،ان الءقة اسا  الحياح    
والطيائون اليهح  . وئح جليلة له ا الش ء  يعط  الفنانون ال رابيزيون
فتتتانهح ي تتتيطرون التتتى اللقتتتابض الءنا يتتتة  و  ،ايفتتتا  ان يءقتتتوا بلقتتتودلح

لتو  ،ولكت  متا يصتنل ئواتة ادا هتح .الء رية  و الربااية بصتوئح مدلشتة
 .اللقود اللهيأ لهح ف  الوقى واللكان الصحيح

فلتتتت  الهليتتتتر  ،لتتتت  لح تتتتات ويتتتتران ،لح تتتتات يياتنتتتتا ان اغلتتتتال    
 ،ولكت  انتدما ال يكتون اهلل لنتا  ليل تكنا ،ال حليق فت  الهتواء الطلتق

 .فداونا نءق بقلفة اهلل .فان كر ويراننا ال يفد  الى ش ء
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 كانو  ال انك 60
 

 الرمل الر  ك للشكر
 

 ،يياتنتا م  ال هر ان نشكر الجر االموئ الح نة الحا لة لنا ف     
 ،ولكتت  كتتت  نكتتتون شتتاكري  فتتت  كتتتر لح تتات يياتنتتتا الح تتتنة والرديئتتتة

  وال تت  نكافتتأ فيهتتا  و نتترفض ،والناجحتتة والفاشتتلة ،واللفريتتة والحزينتتة
 .فان ل ا ي طلال جهودا  ئويية وئويا  مفعلة بال وبة

فتت  النتتا  ناستتا شتتاكري  انتتدما نكتتون يقتتا  قتتادئي  التتى ال عليتتر اتت      
وبقدئ محاف  نا الى  .   توا بنا الى اللح ة الحا رحذل  لهليل ال ي

و ولئت   ،تق يح يياتنتا بتي  االيتداث والنتا  الت ي  نريتد ان ي ت كرولا
ال ن تت طيل التتزاح بلتترء كياننتتا انهتتا اطيتتة   التت ي  بتتاالير  قتتد ن تتولا

 .ك  نشكرق اليها  ،اهلل
 ،داونا ال نلا  الن ر الى    شت ء اتتى بنتا التى ييتث نحت  االن    

 .والءقة باننا سنر  ياال  يد اهلل اللدبرح واللحلة
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 كانو  ال انك 60
 

 صوت المحبة الهاد   الصغير
 

بتترل  :”ولنتتا   تتوت يقتتو  ،تهلتتال ان لالنتتا الكءيتتر متت  اال تتوات    
 ،".ال ايد يه ح ب :”ولنا   وت اخر يقو  ايفا  ”.ان  شلز جيد

 ادئا  ".وق ،ومشهوئا   ،تأكد ان تصير ناجحا  :”واخر يقو 
متتا اا  لنتتا   تتوت   ولكتت  خلتتف لتت ق اال تتوات الصتتاخلة اتتادح    

ذل  لو الصتوت  .".وفي  ئاي   اللففلة ،انى يليل :”لادت يقو 
فلكت  ن تلل ذلت   ،والتى ايتة يتا  .ال   مع لنا بحاجة الى ستلااه

 ،والصتتلى ،انتته ي تت وجال العزلتتة ،انتته ي طلتتال جهتتدا  خا تتا   ،الصتتوت
انهتتا اال تتغاء التتى  ،تلتت  لتت  ماليتتة الصتت ح .وال صتتليح التتى اال تتغاء

  .الصوت ال   ينادينا "يليل "
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 كانو  ال انك 64
 

 الى الصحة الدابمة ،من التفكير الدابم
 

 و  ،ونحلتتح فتت  اليق تتتة ،ون أمتتر ،فتتنح  نحلتتتر ،ان اقولنتتا نشتتطة دا لتتا      
اليت   ،ال نفكتر فيهتا ، و ف  الليتر ،لك  ال توجد لح ة خ   النهائ .النوم

واييانتتا  ن لنتتى ان نكتتون قتتادئي  التتى ايقتتا   ،ان تفكيرنتتا دا لتت  :ان تقتتو 
واالي تتا  بالتت نال  ،فتت ل   يللصتتنا متت  اتتدح مفتتايقات ،ال فكيتتر للح تتة

   .واللو 
لكنهتتا مصتتدئ اللنتتا الع تتيح  ،لتت  قابلي نتتا التتى ال فكيتتر ،ان اا تتح اطيتتة    
طيل ان نحتتو  تفكيرنتتا ن تت  ،كتت   ؟فهتتر نكتتون  تتحايا افكائنتتا الدا لتتة ،ايفتتا  

الدا ح التى  ت ح دا لتة مت  خت   جعتر يوائنتا التداخل   يتوائ م ت لر متل 
  .ال   لو مصدئ كر يال ،اهلل
يريتد  ،ونتدئ  ان مت  ي تك  فت  مركتز كينون نتا ،داونا نك ر وتو  ازل نتا    

 .ان نصغ  بلحلة الى كر ما يحا ر ويشغر اقولنا
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 كانو  ال انك 61
 

 ا ليةبكا  الجسور الد
 

فلرائا   ،الص ح ل  اله ر الوا ر بي  يياتنا الوااية وغير الوااية    
و وئنا العديدح ال    ،ما يكون لنا  لوح بي  تفكيرنا وكللاتنا واالالنا

فهتت ا يعنتتت  ان  ،ولكتت  نصتتل  .نحشتترلا فتت  اي منتتا النهائيتتة والليليتتة
ستتك   نتترب  لتت ي  الهتتانلي  فتت  يياتنتتا متت  ختت   التت لاخ التتى مكتتان

 .اهلل
الن انف تتنا لتت  تلتت  اللراكتتز ال تترية “الصتت ح لتت  "التتر التتنفس     

 ،وييتث ان اهلل معنتا فت  اغلتال ورقنتا اللألوفتة ،ييث الكتر لتو وايتد
واند   ن  طيل ان نصير يقتا  الكتر  ،ل ل  الينا الص ح بدون تفكير

  .واللقد 
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 كانو  ال انك  61
 

 الريا بأمل
 

فال فتاؤ  لتو ال وقتل  ،ء موقفان مل لفان اخ  فا  ج ئيا  إن ال فاؤ  والرجا    
ب ح تتتتتت  األمتتتتتتوئ كاللنتتتتتتاي والع قتتتتتتات االج لاايتتتتتتة واالق صتتتتتتاد والو تتتتتتل 

 متتا الرجتتاء فهتتو الءقتتة بتتأن اهلل ستتيحقق واتتودق لنتتا وال تت   .. والتتخ.ال ياستت 
   .بدوئلا س قودنا الى الحرية الحقيقية

الل تت قلر،  متتا اللتترء التت    ي حتتدث الل فا تتر اتت  تغييتترات مللوستتة فتت     
ي حلتى بالرجتاء يعتتيا اللح تة ولتو مفعتتح باللعرفتة والءقتة بتتأن الحيتاح بأستترلا 

 بأياد  مينة.
 ،وموستى ،كتابراليح:لقد كان جليل القادح الرويانيي  الع لاء  نا  ئجتاء    

لقتتد اتتا  كتتر  .ودوئورتت  دا  ،وغانتتد  ،وي تتور، وئومتت  ،ومتتريح ،وئااتتوث
ه واتد قتادق نحتو الل ت قلر دون الحاجتة لللعرفتة ال امتة وايد منهح وفت  قللت

   .للا يطويه م   موئ. فلنحيا إذن بالرجاء
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 كانو  ال انك 67
 

 كن ذاتي
 

و ن نكتتون  ،غاللتتا  متتا نطلتتح  ن نكتتون فتت  مكتتان متتا غيتتر متتا نحتت  فيتته    
كلا نليتر التى التدوام للقائنتة  نف تنا بتاآلخري    . شلا ا  ل نا ما نح  اليه

وكرماء  و قدي ي  مءتر مت   ،وب طاء ،و ذكياء ،ء  للا ال نكون  غنياءون  ا
 نرالح م  النا . 

إنتته ألمتتر فتت   .تهعلنتتا مقائنتتاتذ كهتت ق نشتتعر بالتت نال  و اللتتز   و الغيتترح    
 .غاية األللية  ن ندئ  بتأن داوتنتا تنطتو  التى متا نحت  اليته وييءلتا نكتون

اء ألن يفهتتح فتت  الحيتتاح متتا ال ولكتتر منتتا نتتد ،وكوننتتا بشتتر، فلنتتا خصو تتياتنا
نتتدئ  الحيتتاح فتت  ستتيا  الواقتتل متت   .يلكتت  أل  شتتلزذ هختتر  ن ي تت واله

 .خ   اللكان والزمان
لتت  نك شتتف داوتنتتا قتت  إذا متتا ستتعينا للعرفتتة كوننتتا  ففتتر  م  ستتو  متت      

فت  تكت   .لدينا ما يكف  م  الص ا للقيام بلا نحت  متداوي  إليته .اآلخري 
 إال نف  .
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 كانو  ال انك 68

 ايجاد الرللة
 

فل  يشتعر    شتلز هختر تلامتا    ،ان الهنس اللشر  برم ه وييد    
 .ول  يعلر  و ي صر  بنفس  سلوبنا ،ول  يفكر الى غرائنا ،كشعوئنا
فكتتتتر وايتتتتد منتتتتا فريتتتتد، ومتتتتا ويتتتتدتنا إال الوجتتتته اآلختتتتر متتتت    ولكتتتت ا

ى الشتعوئ لر نهعتر ويتدتنا تقودنتا الت :خصو ياتنا. لك  الل ألة ل 
  . م ن لح لها  ن تقودنا الى العزلة ،بالويشة

ان الشتتتتعوئ بالويشتتتتة متتتتفلح،  متتتتا العزلتتتتة ف لعتتتتث ال تتتت م. تهعلنتتتتا     
الويشة  ن ن شلث باآلخري  بيأ ، لكت  العزلتة تلنحنتا فر تة الي ترام 

 خصو يات اآلخري  وتكوي  الله لل. 
ى ازلتة ل شتهد انه لصترار وويتر األمتد  ن نهعتر ويتدتنا ت حتو  الت    

للويشة، إذ ي  دا  األمر اتلاذ سلر وااية ف  مل م  نكون، ومتاذا 
وس  تاادنا االخ يتائات  .وم تى نطلتال اللشتوئح ،وكيتف نصتل  ،نتدئ 

 .الحكيلة الى إيهاد العزلة ييث بوسل قلوبنا  ن تنلو ف  الحال
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 كانو  ال انك 69
 

 تحضير مجال للرق  مرا  
 

ال ننفت  اتت  اللحتث ات  شتتلز  و  ،ويتدحانتدما ين ابنتا شتتعوئ بال    
إذ تصتتري قلوبنتتتا  . شتتلاص ملتت  بنمكتتانهح تحريرنتتا متتت  لتت ق الويتتدح

تتتر ال لامتتتا   ،تكلتتتح معتتت  ، م تتتكن  ، ئجتتتو   تتتلن  إليتتت :”الوييتتتدح  ا 
لك  سراان ما نك شتف بتأن الشتلز الت   توقعنتا منته  ن يزيتر  .ل "

متتتا ي فتتتايق متتت  فغاللتتتا   ،ويتتتدتنا ال ي تتت طيل  ن يلنحنتتتا متتتا نل غيتتته منتتته
ومادمنتتتا نلحتتتث اتتت   .فيفتتتر بعيتتتدا  تائكتتتا  إيانتتتا فتتت  يالتتتة يتتتأ  ،وللاتنتتتا

شلز هخر انط قتا  مت  دافتل الويتدح الت   يغلرنتا  ال يلكت  للعا لتة 
  .االن انية النا هة  ن تنلو

لتو  مترم ملنتق ويغتدو   إنَّ تشلث بعفنا باللعض مت  جتراء الويتدح    
، فاننتتا  ومتت   جتتر .متتدمرا  فتت  هختتر اللطتتا   ن يصتتير الحتتال ملكنتتا  

و ن نءتق بتأن لت ا  ،بحاجة الى شهااة ل هيئة الهو اللناسالذ فيلا بيننتا
 الهو ي لح لنا للرقز معا .
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 كانو  ال انك 02

 
 الشوق الى الحب السامك

 
وتكل  اللأساح  .ي ود  فعالنا العنف ،اندما ن صر  بدافل الويدح    

ا  الحتتتال. فحينلتتتا تتتتفد  بنتتتا بتتتأن اللزيتتتد متتت  العنتتتف ينلتتتل متتت  ال لتتت
 ،ت حتتتو  القلتتتتر ب تتتتهولة التتتتى لتتتتدغ ،الويتتتدح التتتتى ال تتتتع  وئاء الحتتتتال

التى   واإل تغاء ،التى الن تر بشت   والن ر بلطف ،الى  رخ  والعنا 
 الى ال لال.   واالس   م ،تغا   الن ر

.  جتتر التتى يتتالذ دون شتتروط  و .ي تتو  القلتتال االن تتان  التتى يتتالذ     
ففت  كتر  .ا م  ان ان قادئ  ن يهال يلا  كهت اولك  م ،يدود  و قيود
 .نقود ذواتنا الى وريق العنف ،مرح نطالال به

 ينلغ  لنا اللتدء  ؟كيف إذن بوسعنا  ن نعيا يياح  خالية م  العنف     
ف  إدئا  يقيقة  ن قلوبنا اللرلقة ال   ت عطا الى الحال الكامر  ال 

 .يلكنها بلوغ ل ا الحال إال باالتحاد مل خالقها
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 كانو  ال انك 06

 
 صوت فك بستا  الرللة

 
لت  اللكتان الت    ،العزلة ب  ان مزئور فت  فتفاد ي تو  التى الحتال    

ولت  متوو   ج تادنا اللنهلكتة واقولنتا  ،يلك  لويدتنا  ن تأت  بءلائ
فهتتت  جولريتتتة   فالعزلتتتة ستتتواء  كانتتتى فتتت  مكتتتان متتتاد   م ال .القلقتتتة

را  واللتتا نشتتعر فيتته بعتتدم األمتتان ال يلتتدو مكانتتا  ي تتي .لحياتنتتا الروييتتة
األمتتر التت   يهعلنتتا مشوشتتي  متت  كتتر متتا يواتتدع لنتتا االئتيتتاا  ،واللتتو 

 الللاشر.    
ألننا نواجه نفوسنا الشتريرح  ،العزلة ال تلل  اي ياجاتنا بشكرذ ملاشر    

وإدماناتنتتتا وشتتتتعوئنا بالشتتتتهوح والغفتتتتال، إ تتتتافة التتتتى ياجاتنتتتتا الها لتتتتة 
وستتنل ق   يفتتا  متتل ذلتت   .   ن ال نهتترخ منهتتالتت دئا  والقلتتو . ولكتت

فلنعد إذن  ،ال   يقو  ال تلف، فأنا مع  وسأقود  ف  واد  ال  م
 الى ازل نا.
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 كانو  ال انك  00

 
 الجماعة تسكدها الرللة

 
فتالله لل لتيس مكانتا   ،ل ا لتو مفهتوم الهلااتة ،ازلةم تعحي  ازلة    

  نح رم فيه ويدح بعفنا لو اللكان ال  ،ال نعد فيه وييدي  فح ال
  .ونحليها وبال ال  نعحييها ،اللعض
ستتت علكننا ازل نتتتا  ن  ،انتتتدما ن تتتلح لويتتتدتنا  ن تقودنتتتا التتتى العزلتتتة    

فلدال   .كلا تهعلنا ازل نا ن لر غوئ  الا  قلوبنا  .نفرا بعزلة اآلخري 
تهعلنتتا العزلتتة نطالتتال  ،متت   ن ن حتتر  لرفقتتة تلنحنتتا الر تتا فتت  الحتتا 

ر التتتى  الاقنتتتا وتفو تتتنا التتتى  ن نتتتداو اآلختتتري  التتتى اللطاللتتتة بتتتالرجو 
فان تنور ازل نا يشله االدح م ينة ي  ند اليها ستقف يياتنتا  ،بللكهح

 الهلااية. ولك ا فالعزلة غاللا  ما تععزا بهلااة.
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 كانو  ال انك 00

 الجماعة صفة القلب
 

 ،إيهابيتتةفللتتلعض منهتتا معتتان  ،ان لكللتتة الهلااتتة اتتدح إيحتتاءات    
تهعلنا الهلااة نفكتر فت  العتيا معتا   .ولللعض اآلخر مدلوالت سللية

وال تتع  التى  لتتدا  مشتت ركة،  ،والهلتتو  يتو  ما تتدح وايتدح ،وبأمتان
واالي فا  بلناسلاتذ تلعث اللههة وال روئ. قد تد   يفتا  التى  توئذ 

فتتت  العزلتتتة ذات االك فتتتاء  ،فتتت  لغتتتة الهلااتتتة :لهلااتتة وا فيتتتة  تتتغيرح
 ف  س اجة الرومان ية. ،ت ال ا
إذ تنلو م   ،الهلااة ل  قلر كر ش ء ميزح القلال ،الى  ية يا     

ولت  رلترح  .اللعرفة الرويية ف   ننا ال نحيا ألنف نا بر للعفتنا التلعض
قتتتدئتنا التتتى جعتتتر مصتتتالح اآلختتتري   لتتتح متتت  مصتتتالحنا )ئاجتتتل فيللتتت  

 طاا نا إنشاء لي ى الل ألة ف  كيفية اس ، . والى ل ا األسا 4:0
بر ف  اللقدئح الى  ن ننل  ونرب  اللية منح نكتران الت ات  ؟جلااة

 ؟الى القلوخ
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 كانو  ال انك 04

 الغفرا  جوهر  ياة الجماعة
 

ال يلك  للهلااة  ن تلصر النوئ مت  دون است عداد لغفتران بعفتها     
  ، فهتتتو إذن 00:68)ئاجتتتل م تتتى ”التتتلعض "ستتتلعون متتترح ستتتلل متتترات

  .ح الهلااية سا  الحيا
ويلتتنح لنتتا فر تتة كتت  ننلتتو  ،يهلعنتتا الغفتتران فتت  ال تتراء والفتتراء    

 ؟ولك  ما ال   ي  دا   ن نغفر  و  ن نل لس الغفران .بحال م لاد 
فعلينتتا  ن ن تتامح  ،واللتتا ي حلتتى النتتا  بقلتتوخ ت تتلو بالحتتال الكامتتر

بعفنا اللعض لعهزنا التى  ن نهتال لت ا الحتال األستلى  و  ن نح تى 
  .يياتنا اليومية به ف 
غاللا  ما ت عائض اي ياجاتنا الكءيرح مل ئغل نا ف   ن نكون لآلخري      

ولك ا فتنن يلنتا تحتدق دا لتا  شتروط ينتاد  بهتا  م  .دون قيد  و شرط
نح  بحاجتة  ن نغفتر للعفتنا   ؟لح يناد . فلا ال   ي  وجال الغفران

 اللعض لعدم كوننا الى  وئح اهلل ومءاله.
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   ال انككانو 01

 
 الحصول على الغفرا 

 
ئغتح  ن متنح الغفتران  .رلة وجهان للغفتران: منحته والحصتو  اليته    

فانتته غاللتتا  متتا يعكتتس اتتدم قتتدئتنا التتى  ،يلتتدو للوللتتة األولتتى   تتعال
فلتا  .ألننا لح ن لك  م  الحصو  اليته تلامتا   ،تقديح الغفران لآلخري 

  .ف   الاقنا للنحهل  ن  طيل إيهاد الحرية  ،لح نقلر الغفران
إنتته لصتتعال جتتدا  القتتو :"دون مغفرتتت ، ال التتى ملزمتتا  بلتتا يتتدث     
فأنى ويد  قادئ الى إوت   ستراي "، ولت ا بتدوئق ال ي طلتال  ،بيننا

بتر اإلقترائ بكتر توا تل باا لادنتا  ،اا رافا  بأننا  ذينا اآلختري  فح تال
ن نلنحتته التتى اآلختتري . فلحصتتولنا التتى الغفتتران فقتت  يلكننتتا هنتت ا   

 لآلخري .
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 كانو  ال انك 01

 
 الغفرا  سبيل الحرية

 
فعنتدما تعحترئ ذلت   .لو  ن تحرئق   ن تغفر لشلز م  كر قلل     

لتتح  اتتد ”تقتتو  لتته ،الشتتلز متت  القيتتود ال تتللية القا لتتة فيلتتا بينكلتتا
فأنى تحرئ نف    يفا  م    ، يلر إلان    د ". ولك  رلة اللزيد

 كون  الشلز اللهان". 
بتتر  ،ونعتت ئ إستتاءتهح لنتتا ،وواللتتا ال ن تتامح  ولئتت  التت ي  جريونتتا    

األستتو  متت  ذلتتت  نحللهتتح فتت  يياتنتتتا كعتتالءذ رقيتتر. فتتتان  شتتد تهربتتتة 
ن عرض لها اندما ن حامر التى إاتدا نا بغفتال مع لتري   نف تنا مهتاني  
 و مهتترويي  متت  قتتللهح. فتتالغفران إذن، يحتترئ لتتيس االختتري  فح تتال 

 يق الى يرية  بناء اهلل.بر ذواتنا. فهو الطر 
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 كانو  ال انك 07

 
 شفا  قلوبكا من  حل الغفرا 

 
إن  التتق  ؟كيتتف ْيْ تتععنا  ن نغفتتر ألولئتت  التت ي  ال يريتتدون الغفتتران     

ئغلة لنا ل  قلو  الغفران ال   نطلله. فالشتعوئ الل لتاد  بتي  ال لتا  
نتتا فتت  ولكتت  إن ك .الغفتتران وقلولتته لتتو التت   يولتتد ال تت م واالن تتهام

 .فاننتا نتادئا  متا ستنغفر لآلختري  ،وللنا للغفتران نفترض شتروا  فت  قلولته
ولتتو فعتترم  ،إن لتتو اال شتتعوئ اليتتق يغلرنتتا ،فقلتتر  ن يكتتون    شتت ء

يزيتتر الغفتتال واللتترائح والرغلتتة فتت  االن قتتام اللفتتطرم فتت  قلوبنتتا، كلتتا 
 ي اادنا الى تهديد اللطاللة بكرام نا االن انية. 

فقتتتد ال ي تتت طيعون  ،ئغتتتام اآلختتتري  التتتى قلتتتو  غفراننتتتاال يلكننتتتا إ    
 و ئبلتتتتا ال يعرفتتتتون ي تتتتى  و ال  ،ذلتتتت   و ال يكونتتتتون التتتتى استتتت عداد

 يشعرون بأنهح  لحقوا األذ  بنا.
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 كانو  ال انك 08

 الغفرا  باسم هللا
 

لتتتح غاللتتتا    ولئتتت  التتت ي   ؟متتت  جرينتتتا .جليعنتتتا  نتتتا م مهرويتتتون    
 ،واإلستتاءح ،شتتعر ب عر تتنا للتترفض واللتت النانتتدما ن .نعحتتلهح ويحلوننتتا

يصتتتدئ ذلتتت  فتتت   غلتتتال األييتتتان متتت   قتتترخ  ،واالن هتتتا  ،واالستتت غ  
و وفالنتتتا،  ،و يلا نتتتا ،و اواجنتتتا ،متتت  والتتتدينا، و  تتتدقا نا ،النتتتا  إلينتتتا
فأولئتتت  التت ي  يحلوننتتا يهريوننتتا  يفتتتا .  .وئااتنتتا ،ومعللينتتا ،وجيراننتتا

عتتر الغفتتران متت   تتليح القلتتال فتت  تلتت  لتت  مأستتاح يياتنتتا. لتت ا متتا يه
 :فنصتتترا قتتتا لي  ،فقلوبنتتتا لتتت  ال تتت  تأللتتتى بتتتاألخز ،غايتتتة الصتتتعوبة

ت للتتتى انتتت  ! كيتتتف لتتت   ن  ، نتتتى التتت   توقعتتتىع  ن تكتتتون بحتتتانل “
  سامح  الى ذل .

ولكت  انتتد اهلل متتا مت  شتت ء غيتتر  ،غاللتا  متتا يلتدو الغفتتران م تت حي       
نعلتتة التتى تهتتأوا ذواتنتتا الل أللتتة اهلل ال تتاك  فينتتا ستتيهلنا ال .م تت طار
فلنصتتتتر  إذن متتتت   جتتتتر لتتتت ق  .باستتتتح اهلل  غفتتتتر لتتتت  ذلتتتت  "“ :قتتتتا لي 
 النعلة".
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 كانو  ال انك 09

 
 مرالجة ذاكرتكا

 
قتتتد يلقتتتى  ،فعنتتتدما نغفتتتر لشتتتلزذ متتتا .ال يعنتتت  الغفتتتران  ن نن تتتى    

و ييانتا   .الهرا م اما  ل اكرتنا لوقى ووير  و ي ى الى مد  يياتنتا
لك  الغفران يغيتر األستلوخ  ،حلر ال كر  ف   ج ادنا كع مة مر يةن

ويينلتا نغفتر لوالتدينا التى  .إذ يقلال اللعنتة التى بركتة ،ال   ن  كر فيه
و  تتتدقا نا لعتتتدم إخ  تتتهح فتتت   ،و وفالنتتتا لعتتتدم ال لتتتامهح ،اف راقهلتتتا
 إنلا ال نعد  ،وألولا نا لنصا حهح غير الشافية ،الشدا د

 عد اآلن كفحايا أليداث خائ  سيطرتنا.نن ر ألنف نا ب
وال نهعتتر األيتتداث تتتدمرنا،  ،ي تتلح لنتتا الغفتتران  ن نطالتتال بقوانتتا    

بتتتر يحولهتتتا التتتى  يتتتداث تعلتتتق الحكلتتتة فتتت  قلوبنتتتا. فتتتالغفران يشتتتف  
 ذاكرتنا يقا .
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 كانو  ال انك 02

 
 ا تيار الفرح

 
ل تعادح ولك  تلتدو ا ،الفرا لو ال   يهعر الحياح جديرح بالعيا    

إذن ما  .ي شكون م   ن يياتهح يزينة وتعي ة .للكءيري   علة اللنا 
 لعر بعض النا  مح وظون  ؟ال   يهلال الفرا ال   نرغال به كءيرا  
قتتتد يلتتتدو األمتتتر غريلتتتا  فتتت   ن  ؟بينلتتتا يف قتتتر التتتلعض اآلختتتر التتتى الحتتت 

  .بوسعنا اخ يائ الفرا
 تتائ العتتيا قتتد ي عتترض شلصتتان لتتنفس الحتتدث لكتت   يتتدللا يل    
 الى
مهلتا يكتت   ،نحتوذ مل لتفذ تلامتتا  ات  اآلختر. إذ يءتتق بتأن متا يتتدث لته 

ويهعتتر  ،فتت  يتتي  يل تتائ الشتتلز اآلختتر اليتتأ  ،مفللتتا ، يحلتتر واتتدا  
متت  الحتتدث دمتتائا  لحياتتته. ان متتا يهعلنتتا  ناستتا  تلامتتا  لتتو لتت ق الحريتتة 

 .ل خ يائ
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 كانو  ال انك 06

 
 الفرح بأ  نصبح كاآل رين

  
. فعنتدما      للوللتة األولتى، يلتدو الفترا مرتلطتا  فت   ن تكتون مل لفتا  

تل لتتر الفتترا فتت  كونتت  ل تتى مءتتر  ،تح تتى بتتنوراء  و تفتتوا بلكافتتأح
 ول ا االخ    يهلال ل  ،فأنى  سرر  و  ذكى  و  جلر .اآلخري 

 إذ يكل  الفرا الحقيق  ،ولك  تل  ال عادح مفق ة جدا   .ال عادح 
إنته فترا  ، عفاء واا لي  :واء مل النا  اآلخري ف  كوننا الى يد س 

فترا كوننتا متل اآلختري    تدقاء وئفقتاء  ،االن لاء الى الهتنس اللشتر 
 اهلل معنا. :الانو ير ،ل ا لو فرا الرخ ي ور .وم افري 
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 شهر شباط

 شباط 6

 
 التضامن فك الضرف

 
ال تتألح “ تعنتت  يرفيتتا  ”الريلتتة“ان كللتتة  .يل فتت  الفتترا فتت  الريلتتة    

متتل". يلتتدو انتته متت  غيتتر الل وقتتل تلامتتا  ان ال تتألح متتل الشتتلز االختتر 
معطي  يفوئا  ب يطا   ،فلا النا مل الشلز ف  االلح ،سيهلال الفرا

مشتتائكي  متل  تتديق  وقتات الللللتتة واتتدم  ،التى متت  لتو فتت  يالتة يتتأ 
ال نقصد  ،يلك  ان تأت  بنا بعض الللرات الى فرا اليق… ال يق  
ولكتت  الفتترا الهتتاد ء فتت  ان نكتتون  ،وال الر تتى ،وال االرتتائحالفتترا، 

ونحيتتتتتا فتتتتت  اختتتتتوح اليقتتتتتة متتتتتل اخوتنتتتتتا فتتتتت  الفتتتتتعف  ،لنتتتتتا  ل ختتتتتر
ولكنهتتتتا تقودنتتتتا التتتتى مركتتتتز الفتتتترا فتتتت   ،واالنك تتتتائات واالنهرايتتتتات
   .مقاسلة ان اني نا مل االخري 
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 شباط 0

 ا  نكو  ر ما  مع انفسكا
لكت  انتدما  ،ون و  الى ذل  ،لىنح  ف  يياتنا بحاجة الى الص    

فيكتون االااتا    ،ندخر ف  الصلى نهابه بفو اءات داخلية اديتدح
كليترا  التى دئجتة ان الحيتاح اللشتتغولة واللحيترح تلتدو اكءتر تففتي   متت  

  .وقى الصلى
 :مزاهتتان يقتتدمان انف تتهلا فتت   تتل نا ب تتراة” و تتاءان“لنتتا      

تعلتتتر اتتت  ياجاتنتتتا  ان الشتتتهوح .و و تتتاء الغفتتتال ، و تتتاء الشتتتهوح
 ،والغفال يعلر ات  ا قاتنتا العديتدح الغيتر مقترئح ،العديدح الغير مقنعة

يقتتو   ؟فلتتاذا الينتتا ان نعلتتر ،لكتت  الشتتهوح والغفتتال ت واجهتتان بشتتدح
انتت  ائيتتد ئيلتتة ال ذبيحتتة  :اذلتتال وتعلتتح معنتتى كللتتات“التترخ ي تتور 

 و  ، و يتتتتتر  ، و قطتتتتتل ،تقدمتتتتتة :فال بيحتتتتتة لتتتتت  ،  60: 9)م تتتتتى “
ييتتث متت   ،والينتتا ان ال نعلتتر ذلتت  متت  ختت   شتتهواتنا وغفتتلنا.ق تتر

لكننتتا ن تت طيل ان نكتتون ئيلتتاء تهتتاق  و تتاء  ،ال تتهولة ئفتتض العلتتر
 وتحوير لفالء االاداء الى ا دقاء. ،ذواتنا
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 شباط 0

 مصادقة اعدابكا الدا ليين

 
ان  ؟مءر الشهوح والغفال ،كيف نكون   دقاء ألادا نا الداخليي      

"لتد  بعتض :انهتح يقولتون ،  خت   اال تغاء التى متا يقولتونل ا ي ح م
". فلدال  م  دفل شتهوتنا  ؟م  يحلن  يقا  ”و“الحاجات غير اللك للة 

ن ت طيل ان نليتز كيتف ان قلقنتا  ،وغفلنا بعيدا  كفتيو  غيتر مرغتوبي 
واتت  قلقنتتا التت   يتتداونا التتى  ،يح تتا  التتى الشتتفاء  التت   يقتتود قلوبنتتا
ييث الشهوح والغفال يلك  ان   داخلية الحقيقيةالن ر الى الراية ال

فهنتا  كليتة كليترح مت  الطاقتة العنيتدح .ت حو  التى م تائ اليتق لللحلتة
)العا ية   ف  الشهوح والغفال ! فعندما يلك  للطاقة ان توجته نحتو 

ولكتت  ي تتى  ولئتت    ن تت طيل ان نحتتو  ال فقتت  انف تتنا ،ائادح اللحلتتة
ولت ا يح تا  التى  ،غفتلنا وشتهوتنا تحايا  ،ال ي   ائوا بطريقة اخر 

  .ولكنه ملك  ، لر
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 شباط 4

 ا  نصير  كونين
"لو شلز ينون جدا  :فعندما نقو  ، فة ان انية جليلة ،الحنان    
 فاننا نعلر ا  مشاار دافئة جدا . ،"كان ينونا  مع  ": و ،"

وبنتتتا التتتدا ح فتتت  االلنتتتا التتت   يحيتتتا فتتت  ظتتتر اال يكتتتون الحنتتتان ته    
 .نعلح اننا ملائكون  ولك  اندما ن قيه ،والصرار اللناف ة

 ؟   ان ا تتير شلصتتا  ينونتتا   ؟لتتر متت  الللكتت  النلتتو فتت  الحنتتان    
وان اتعامتتر متتل  ،نعتتح متت  الللكتت  بشتترط ان ات للتت  كتت  ا تتير ينونتتا  

نح  اقائخ “فنقو   ،ون لا   الحليلي  ،االقرباء"“مءر  ،شلز هخر
يعن  ان تصر الى ايتدلح وانتى   افلك  تكون ينون ،لو قرين "“ و “

مهلتتا كتتان  ،اذ كتتر النتتا  :م آلفتتة". فنكتتون امتتام تحتتد ا تتيح“ذو ئوا 
وقد  ،فانهح ين لون الى الهنس اللشر  ، و جن هح ، و دينهح ،لونهح

 ،ويعتالج االختر كأخيته واخ ته ،دعاعوا كت  يصتيروا ينتوني  الوايتد ل ختر
 .داى اليه بعدييث لح ن  ف اا  لنا  يوم شديد ف  يياتنا
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 شباط 1

 محبة هللا المجانية
 ن  طيل القتو  ان اهلل  ؟ماذا ن  طيل ان نقو  بلصوص محلة اهلل    

ف  يوجد …". انا ايل  إذا :”فاهلل ال يقو  ؟محلة دون قيد  و شرط
 ف  قلال اهلل.  إذا
التتتى ن رتنتتتا  و  ،فلحلتتتة اهلل لنتتتا ال تع لتتتد التتتى متتتا نعلتتتر  و نقتتتو     

 ،التتى نهاينتتا  و شتتعلي نا.محلة اهلل لنتتا وجتتدت قلتتر والدتنتتا  و ،ذكا نتتا
محلة اهلل م  االا  والتى االبتد، وغيتر  ،وس لقى موجودح بعد ان نلوت

  .محدودح ف     يدث م علق ب ر   و بزم 
الن محلتة  ،كت   ؟لر يعن  ذل  ان اهلل ال يهت ح بلتا نعلتر  و نقتو     

فلك  نحال بلهانية ال يعن   ،يه حاهلل ال تكون يقيقية اذا كان اهلل ال 
 ،فتتتاهلل يرغتتتال التتتدخو  فتتت  ا قتتتة معنتتتا ،ذلتتت  ان نحتتتال دون ال لتتتام

 .ويريدنا باللقابر ان نحله
وارقي   ،داونا نهرؤ للدخو  ف  ا قة  ليلة مل اهلل دون خو     

  .باننا سن  لح اللحلة والحال اكءر ودا لا  
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 شباط 1

 الرجوع الى محبة هللا الحاضرة ابدا  
 

 ،ال ن تت طيل غاللتتتا  ال لييتتز بتتتي  اللحلتتة اللهانيتتتة والر تتا اللهتتتان     
فهو ال  ،ولكنه ال ير ى ا  كر سلو  ان ان  ،فاهلل يحلنا دون شروط

وكر ال عابير الشريرح  ،والشلهة ،والكرالية ،والعنف ،ير ى ا  الليانة
النهتتتتا كلهتتتتا ت قتتتتاول متتتتل محلتتتتة اهلل ال تتتت  غرستتتتها فتتتت  قلتتتتال  ،االختتتتر 

  ان.االن
فلحلتة اهلل  .والشترير ال ين لت  التى اهلل ،لو غياخ محلة اهلل ،الشر    

انته يحلنتتا باستت لرائ ي تى انتتدما نتت كلح  و نفكتتر  ،غيتر اللشتترووة تعنتت 
كلا ين  تر الزوجتان اللحلتان ئجتور   ،فهو ي ر ين  رنا ،باالموئ الشريرح
  .ابنهلا اللفقود

 لت  ي للتى ات  يلته ي تى فل  اللهح لنتا الءلتات فت  يقيقتة ان اهلل    
وتلت  يقيقتتة س  تاادنا التى الرجتور التى يفتتوئ  .لتو يتزن بلتا نعلتر

 .محلة اهلل الدا لة ابدا  
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 شباط 7

 ا  نتحلى باللطف
فتالكرم ففتيلة مت  الصتعال ان نهتدلا  ،نل ق  اييانا بشلز كريح    

اننتتتا ن شتتتهل كتتت  نهعتتتر  ،فتتت  الله لتتتل التتت   يحلتتت  القتتتو  واللشتتت 
ي تتى انتتدما نهعتتر االلتتح فتت  الليتتة االنهتتاا   ،راةاالشتتياء تنهتتز وب تت

اذ ال  ،ولكت  التءل  غتا  ،كالنهايتات واللصتايلات وي تاخ االن تا 
 .يوجد محر للكرم ف  بعض األوساط

وشتتعلة ذابلتتة ال  ،ان الكتتريح لتتو التت   "قصتتلة مر و تتة ال يك تتر    
ولو م  ين لته التى االقويتاء والفتعفاء، وي ترق . 02: 60)م ى ”يطف ء
 .كونوا معا  اكءر م  ا حاخ فق ان ي
 ،وين تتتر بحنتتتتان ،ويصتتتغ  باا نتتتاء ،الشتتتلز الكتتتريح ي تتتير بلفتتتتة    

ت طلال   فالشلز الكريح يعر  ان الحقيقة ك  تنلو .ويللس ب لهير
واادح فت   ،ف   رام نا ،داونا نعللس انف نا الكرم .ال نش ءح ال القوح
تت كرنا بحفتوئ اهلل يلكت  ان يكتون الكترم ئستالة   العالح غيتر اللل تو 

  .فيلا بيننا
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 شباط 8

 الركاية مصدر كل عحج
 

 .ال غيتتتتتر "“فالراايتتتتة تعنتتتتت   ،شتتتتت ء يل لتتتتف اتتتتت  الراايتتتتتة  العنايتتتتة    
. كتر لتتفالء يريتتدون .فالطليتال واللحتتام  واللتادم والعامتتر االج لتتاا 

انهتتح .ان ي تت لدموا مهتتائتهح الرستتلية ليحتتدروا ال غييتتر فتت  ييتتاح النتتا 
يلكتتت  ان   دح فتتت     نتتتور متتت  انتتتوار العتتت   ) الراايتتتة  يتتتأتون بالفا تتت

لكتتت  العتتت   اللرغتتتوخ فيتتته يلكتتت  ان يصتتتير ا جتتتا  انيفتتتا   .يفدونهتتتا
 .وي ى مدمرا  اذا لح يْتنوحع بعناية ،ب هولة وبلرااة

… والشتتتعوئ متتتل … وال تتتألح متتتل … لتتت  باللكتتتاء متتتل  ،العنايتتتة    
ولتتو ان تتان ما تتى  ،وجعتتر االختتر اختت   و اخ تت  ،فالغايتتة لتت  الحنتتان

  .وقابر الن يهرا مءل 
 ،يلكتت  للعتت   ان يعقلتتر كعطيتتة ،انتتدما تكتتون العنايتتة للتت  األو     

ولك  نقدئ ان نع ن  اادح،  ،وغاللا  ما نكون غير قادئي  الى اللعالهة
 .فاالا ناء لو ك  نكون بشرا  
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 شباط 9

 تقديم  نيل الرلا 
 

وتقتتتديح  ،نكتتتون متتتل الوييتتتد" انهتتتا تعنتتت  "ان ،العتتتزاء كللتتتة جليلتتتة    
العتتتزاء لتتتو وايتتتد متتت  اكءتتتر الطتتتر  اللهلتتتة ال تتت  يهتتتال االا نتتتاء بهتتتا. 

بحيتتتث اننتتتا غاللتتتا  متتتا  ،والويتتتدح ،والحتتتزن ،فالحيتتتاح مللتتتوءح متتت  االلتتتح
فاننتتا  ،ن عهتتال بلتتا ن تت طيل فعلتته ل لفيتتف االلتتح اله تتيح التت   نتتراق

ال ت  تفقتد ن ت طيل ويهتال تعزيتة االم  ،ن  طيل ويهال ان نقتدم العتزاء
 ،والعا لة ال   اي ر  دائلا ،والشاخ الصغير اللصاخ بااليدا ،وفل ها

والشتتيخ التت    ،واللرالتتق التت   يقصتتد االن حتتائ ،والهنتتد  اللهتتروا
 .للاذا اليه ان ي ر ييا :ي  اء 

ولكتت  بتتاالير  ان  ،ال يعنتت  ذلتت  جعتتر االلتتح بعيتتدا   ،انتتدما نعتتز     
ن تت طيل معتتا  ان  ،انتتا معتت  ،"انتتى ل تتى ويتتد :ونقتتو  ،نكتتون لنتتا 
ونحت  كلنتا بحاجتة  ،ذل  لتو العتزاء”.انا لنا ،ال تلف ،نحلر الحلر

  .الى العطاء مءللا الى االخ 
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 شباط 62

 الميتة الحسكة
 

وتلت  لت  وايتدح مت  االمتوئ ال ت  يلكت  ان  ،سنلوت كلنا يوما ما    
  .تل  ل  اقر تأكيدا   ؟ولكننا لر سنلوت جيدا   ،نءق بها
جتتتاالي  يياتنتتتا  ،اللتتتوت الجتتتر االختتتري  :فتتتاللوت الح تتت  معنتتتاق    

لتت ل  فتتان ال تتفا  الكليتتر لتتيس  .مءلتترح ألولئتت  التت ي  ن تتركهح خلفنتتا
ولكتت    "؟"متتاذا استت طيل ان افعلتته فتت  ال تتنوات ال تت  التتّ  ان اييالتتا

اذ يلكتتتت  ان تحلتتتتر رلتتتتائا   ،كيتتتتف استتتت طيل ان اليّتتتت  نف تتتت  للتتتتوت “
  ." ؟س  لعن باس لرائ ف  االجيا  ال   

لة الى ا دقا ه ،مات ي ور     وبه ا الروا  ،وبلوته ائسر ئويه اللح 
  .ال   منحه لهح اس طااوا ان يعيشوا يياح اففر

فهتتر ن تت طيل ان نرستتر ئوا اللحلتتة التتى  ولئتت  اال تتدقاء انتتدما     
فلوتنتا يلكت   ؟ و لتر نحت  مه لتون بلصتوص متا نعللته االن ؟ن ركهح

 .ا ح  اذا ااددنا انف نا لللوت ان يصلح نعل نا اال
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 شباط 66
 

 كلمات تخلق
 

   ان مه لعنتتا مللتتوء متت  الكللتتات ،كللتتات  ،كللتتات  ،كللتتات         
وفتتتت   ،والتتتتى شاشتتتتات ال لفزيتتتتون ،كللتتتتات التتتتى لويتتتتات االا نتتتتات

كللتتتتتات   ،ومغنتتتتتاح ،ومزاوقتتتتتة ،كللتتتتتات مهلوستتتتتة  ،الصتتتتتحف والك تتتتتال
 ،تتتت وقن :”لتتتات تقتتتو كل  .وم غيتتترح الحهتتتح واللتتتون ،وئاقصتتتة ،م حركتتتة
 نح مع  ".  ،اشربن  ،ال هلن  ،شعلن 

 
ومعهتتتا اتتتدد كليتتتر متتت   ،"اشتتت رين  ":ولكتتت  اغلتتتال الكللتتتات تقتتتو     

لت ل  ”.انها كللات فقت  ،"ي نا  :فنقو  ب راة ،الكللات ال   يولنا
  .الكللات تفقد اغلال قدئاتها

 
 ،اهللفعنتتدما ي حتتدث ويللتتق  ،ال االتتى الكللتتة قتتادئح التتى الللتتق    
الن اهلل  ،فانته ي حتدث نتوئا   ،  فيكون نتوئ0: 6)ت  ”"ليك  نوئ:يقو 

انهتا لت ق القتدئح اللالقتة للكللتة ال ت  نريتد ان  .سواء ي حتدث ويللتق
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ونقولهتا  ،انتا ايلت “اذ انتدما نقتو   ،فلا نقوله مهح جدا   ،ن  صلحها
 ،والرجتتتاء الهديتتتد ،ن تتت طيل ان نعطتتت  الحيتتتاح الهديتتتدح ،متتت  القلتتتال

انتا اكرلت  :”اما اندما نقتو  ،ااة الهديدح الى الشلز االخروالشه
 فداونا نراقال كللاتنا. ،ن  طيل ان نحطح الشلز االخر ،"
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 شباط 60
 

 كلمات تغذيكا
ن حتتتدث اتتتادح بلصتتتوص متتتا  ،انتتتدما ن حتتتدث الوايتتتد متتتل االختتتر    

ومتتتاذا :”فعتتتادح نقتتتو   . و متتتاذا نلطتتت  لعللتتته ،ومتتتاذا نعلتتتر ،يتتتدث
ولكتت   ،فنشتهل الوايتد االختر لنقاستله تفا تير يياتنتا اليوميتة ،"؟دبعت

"انتتا فكتترت بتت  :نرغتتال ان ن تتلل .غاللتتا  نرغتتال ان ن تتلل شتتيئا  هختتر
انتتا :” و ،"كنتتى اتلنتتى لتتو كنتتى لنتتا ": و ،"انتتا اف قتتدت ": و ،اليتتوم "

ولكتت   ،اذ لتتيس متت  ال تتهر دا لتتا  قتتو  لتت ق الكللتتات.ايلتت  يقتتا  "
 .تعلق  وا ر ايدنا مل اآلخر  بعض الكللات يلك  ان

 .يع لر دا لا  القاء ل خلتائ ال تائح  كيفلا كان”"انا ايل :ان قو      
ال  ،"ي نا،انا االح ذل  جيتدا  :اذ ال يوجد شلز سي  هيال بالقو 

فكللتات اللحلتة وال أكيتد لت  اشتله ”داا  ان تقو  ذل  مرح اخر  !
ييتث تلقينتا اييتاء مت   ،ئا  مرائا  وتكترا ،ونح  نح اجها كر يوم .بالللز

 الداخر.
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 نحتفل لكونكا ا يا 
 
فت  اايتاد  ،ففيها نح فر بكوننا اييتاء ،ان ااياد اللي د مهلة جدا      

"شتتتكرا  لوجتتتود  ". ان اايتتتاد :ي تتت طيل النتتتا  ان يقولتتتوا لنتتتا ،مي دنتتتا
لتت  ا متتات فتترا لعوا لنتتا وا تتدقا نا ييتتث نحتت  جتتزء   اللتتي د اليتتوم

  .تهحم  ييا
فاايتاد  ،ين ر االوفا  الصغائ غاللتا التى اايتاد متي دلح قلتر اشتهر    

  متتتي دلح لتتت  اا تتتح االيتتتام، ييتتتث يصتتتيرون مركتتتز ان لتتتاق ا تتتدقا هح
الينا ان ال نن ى ابدا  ااياد مي دنا،  و ااياد متي د  .فيأتون ل ي فا 

 . ولئ  ال ي  لح قريلي  منا
 ،انها تعلق  لنا ما لو مهتح ،هي  بالطفران ااياد اللي د تهعلنا شلي    

ولكت  مت   ، و متا نعرفته ، و ننهتزق، وال متا نللكته ،فليس لو ما نعللته
داونتتتا فتتت  اايتتتاد مي دنتتتا ان نكتتتون شتتتاكري  لعطيتتتة  .لنتتتا واالن ،نحتتت 
  .الحياح
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 شباط 64

 رؤية الجمال  الطيبة امامكا
 

فهنتتا   ،انتتهال دااتت  الن نتت لال بعيتتدا  لنهتتد الكنتتتز التت   نلحتتث     
واندما ن  طيل ان نر  الهلا  والطيلتة  ،جلا  وويلة ال قة ييءلا كنا

فاننتتا نقتتدئ ان نليتتز الهلتتا  والطيلتتة فتت  استتفائنا اللعيتتدح  ،قتتريلي  فقتت 
 ،وئسوم وتلاريتر ل اهتاخ ،فهنا  اشهائ والوئ ل س ل ار ،والواسعة

 ،لطتفلنتا  انتا  تل  تح وتلعتال وت هتر الحنتان وال ،واالكءر م  ذل 
 .انهح كلهح يولنا لك  نليزلح كعطية يرح ن  قللها بشكر

ان تهرب نا ل  ف  جلل كر الهلا  والطيلة ال   يولنا كلعلومات     
ولك  اندلا ال ن  طيل ان  .م اادح ن  طيل ان ن  لدمها للشائيعنا

وياال  سنهد ان ما نح اجه لتو داتوح التى است عادح انف تنا،  ،ن ل ل بها
  ان نتر  الهلتا  والطيلتة امامنتا قلتر ان نت لال التى    فتداونا نحتأو 

  .مكان لللحث انها
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 شباط 61

 
 الوجبة التك تجرلكا عابلة  اصدقا 

 
ولك  تنأو  الوجلة  ،نح  بحاجة الى الطعام والشراخ لللقاء ايياء    

انه اي فا  بعطية الحياح ال   ن قاسلها.  ،لو اكءر م  كونه  ك   وشربا  
 .ا  لتتتو متتت  اكءتتتر االيتتتداث االن تتتانية الحليلتتتة واللقدستتتةفال نتتتأو  معتتت

ومعلئي   حون واقداا  االخري   ،فحو  اللا دح نكون معر ي  للنقد
ومشهعي  الوايد االخر لل نأو  والشرخ اكءر مت  الحاجتة التى اشتلار 

 ،فحتو  اللا تدح نصتير اا لتة وا تدقاء وجلااتة .الهور وائواء العطا
التتى اللا تتدح “نفتتل “متت  اللهتتح جتتدا  ان  لتت ل  .ال بتتر ج تتدا  وايتتدا  

فانهتا ت تاادنا جليعتا  التى  ،الزلتوئ والشتلور ومناديتر اللا تدح الللونتة
 :ان نقو  لكر وايد
 فداونا ن ل ل به !". ،ل ا لو وقى خاص جدا  لنا“                 

 



 
 

90 

 شباط 61

 
  لفة المابدة

 
ة والتتدف  فتت  تعتتد اللا تتدح إيتتد  اكءتتر األمتتاك  ال تت  تتتوي  بااللفتت    

 و  .تنتتأو  اللزيتتد“ :ييتتث نقتتدم ذواتنتتا للعفتتنا التتلعض قتتا لي  ،يياتنتتا
 و نقتو   ، و تل تل بوجل ت  ، و ال تلهتر ،دان  ااّل  ل  قديا  اختر

  .اكءر ما تعلرق الكللات
إذ نريتتدلح  ن  ،اننتتا نتتداو   تتدقاءنا  ن يصتتلحوا جتتزءا  متت  يياتنتتا    

 .ولكتت ا نرغتتال فتت  اللقاستتلة .ي غتت وا متت  ذات الطعتتام التت   يغتت ينا
تلتدو إلانتة    وله ا فان ئفتض داتوح اللفتيف ل نتأو  الطعتام والشتراخ

 .وكأنها ئفض لداوح االلفة ،كليرح
وقتتد يلتتدوا غريلتتا   ن نتتر  اللا تتدح مكانتتا  نريتتد فيتته  ن نكتتون وعامتتا      

 و اشتتتاء بنمكانهتتتا  ن تغتتتدو  ، و غتتت اء ،فكتتتر وجلتتتة فطتتتوئ .لآلختتتري 
 .اسلة فيلا بيننافر ة لنلو اللق



 
 

92 

 شباط 67

 مقياس  ياتكا

 
فاننتا نعتر  جليعتا  كيتف يلكنهتا  ن  ،ئغح إن اللا تدح مكتان لأللفتة    

الن اللا تدح  .ت حو  ب هولة الى مكان للفرا  والعداء وي ى للكرالية
ف تتهرع جتتدا   ن تصتتلح مكانتتا   ،يععنْتتى بهتتا تلامتتا  مكانتتا  يلعتتث التتى االلفتتة

واندلا تعكتس اللا تدح ال توترات القا لتة  .االلفةتل لر فيه اف قائ ل ق 
  .فيلا بيننا

وي شاجر  ،ويرفض الطفر  ن يأكر ،فعندما ال ي حدث الزوجان معا      
وتصتير اللا تدح جحيلتا  ال  ،ي تود هنت ا   تلى وتتوتر ،األي واألخى

 .نريد  ن نكون يولها
كتتر متتا فلن تتعى جالتدي  ب .اللا تدح مقيتتا  للعا لتة وييتتاح الهلااتة    

 .اس طعنا  ن نهعر م  اللا دح مكانا  ل ي فا  بااللفة
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 شباط 68
 

  لق ذكريات جميلة
 

 .إن ما يحدث  رناء وجلات الطعام يشتكر جتزءا  كليترا  مت  ذكرياتنتا    
ولكت  اتادح  متا  ،فاننا نن ى العديد مت  األمتوئ  فكللا ن قدم ف  العلر

  ن نأولهتتا متتل اوا لنتتا فتت  تلقتتى االقتتة فتت  اذلاننتتا وجلتتات العشتتاء ال تت
إذ تت كرنا  ، و بحزن وغفال ،ن  كرلا  ما بفرا وام نان . اياد اللي د

وبالل فات ال   بتدت دون يلتو ذ التى  ،بال  م ال   ير ف  بيوتنا
ولتت ق اللح تتات اللا تتة ال تت  جلع نتتا يتتو  ما تتدح وايتتدح  .اإلوتت  

 .نالا سوية  تلقى يية ف  ذاكرتنا ل ه د لنا نور الحياح ال   اش

 
و  وجلتتات العشتتاء  متتام اوتنتت ،فلتتدمات الطعتتام الهتتالز ، متتا اليتتوم    

قد يّد م   للية الوجلات اللش ركة. وماا اق ان يلقتى االقتا   ،ال لفاا
فتت  التت كر  ان لتتح نعتتد نه لتتل ستتوية يتتو  اللا تتدح لنشتت ر  فتت  وجلتتة 

 وايدح. 
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ولر  ؟ياتذ سعيدحولك  لر سن ل ل ب كر  ،قد تقر ذكرياتنا اللفللة    
لنتتا ان نقتتيح ما تتدح تتتداونا إليهتتا إيتتد  اإلمتتاك  اللفتتيفة إلتتى العطتتف 

 ؟وب ل  نلن  ذكرياتذ جليلة ،واللطف والفرا وال  م
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 شباط 69

  ساس امانتكا
قتد  ،يينلتا نعلاشتر فت  ال فكيتر بت ل  ال تفا  ؟ما لو  سا   مان نتا    

 ، و األ دقاء ،اللا  و  ،النهاا :ن و ر الى إجابات اديدح  ال ول 
 و  ، و االئتلاوتتتتتتتتتتتتتتتات ، و العتتتتتتتتتتتتتتتا  ت ، و الشتتتتتتتتتتتتتتتعلية ، و الءتتتتتتتتتتتتتتتروح

وئبلتتا ال نفكتتر دا لتتا  بتتان    منهتتا لتت   ستتا   .وللتتح جتترا  …ال تتامي 
فحينلتتتا  .بيتتتد إن  فعالنتتتا ومشتتتاارنا قتتتد تللرنتتتا بلتتت   ذلتتت  ،ألمننتتتا

ف إن غاللا  ما يعكس قلقنا كي ، و ملكي نا ، و   دقاءنا ،نل ر  موالنا
 .مفهوم األمان م أ ر بعلق ف  ل ق األموئ

 ما الحياح الرويية فه  يياح ال ن ت ن دع فيهتا التى  مان نتا التى  شتياء     
ئبلتتا   .بتتر  ساستها اهلل اللحلتة ال م ناليتة ،مللوقتة مهلتا بتدت ي تنة

ولكت  ان كنتا نطلتح بتالعيا  ،ل  ن حرئ تلاما  م  تعلقنتا بتالعلح التوق  
  :ي  ح    ال نن ل  إليه ،بأسلوخ ير يقا  ف  ل ا العالح 

  .60:61". )لوقا  ال يمكنك أن تكوَن عبداً هلل والمال معاً “  
 شباط 02
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 الحياة التك ال يسودها االمتحك
 
 ،لك  يكون بوسعنا ال ل ل باألشياء الح نة ال   يقتدمها لنتا العتالح    

ر مك تتتترري   و ولتتتت ا ال يعنتتتت  ان نكتتتتون غيتتتت ،ينلغتتتت  لنتتتتا اال ن علتتتتق بهتتتتا
فالحياح نعلة جتديرح  .لك  يعن   ن ال نكون مل لكي  لها ،مه لي  بها

 .باال  لان ولي ى ملكا  ن شلى فيه
غيتتتر ان يريتتتة   ،تع لتتر ييتتتاح يتتترح ،ان الحيتتاح اللاليتتتة متتت  االمتتت       

  .كه ق ال يلك  تحقيقها إال إن كان لنا شعوئ اليق لإلن لاء
واهلل ال   نح  خا  ه قد ائسلنا  ،الى اهلل نن ل   ؟لل  نن ل  إذن    

فتت  لتت ا العتتالح ل ْنلشتتر باستتله بتتان اللليقتتة بأستترلا قتتد خعل قتتى بتتدافل 
لتتت ا متتتا نعنيتتته فتتت  الحيتتتاح  .كلتتتا يتتتداونا التتتى الشتتتكر والفتتترا  ،اللحلتتتة
 إنها الحياح ال   نعياع فيها ايرائا  ل قديح الشكر واللديح. .الل  قلة
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 شباط 06

 قيةااللفة الحقي
 

اذ تتتتتدفعنا قلوبنتتتتا  ،تصتتتتلح الع قتتتتات اإلن تتتتانية ام  كيتتتتة ب تتتتهولة    
 ، و الحنتان ،الل لهفة للحال يينلا ن شتلى فت  شتلزذ يعطينتا الحتال

وياللا نر   و نشعر بلصيز يال  . و الداح ، و العناية ، و الصداقة
نطالال باللزيد. ل ا ما يف ر للاذا ي شاجر اللحلتون فت  األغلتال متل 

 ويكون شهائلح ب لال انهح يلغون مزيدا  م  العطاء. ،لعضبعفهح ال

الن قلوبنتا تلحتث ات   ،انه لصعال جتدا  اال يصتلح الحتال ام  كيتا      
اهلل ويدق قادئ التى  .الحال الكامر وما م  كا   ي  قادئ الى منحه

وله ا فان ف  الحال يكلت  فت  ف تح مهتا   . ن يهال الحال الكامر
 للعفنا اللعض.

وال ن تلح لته  ن يكتون شلصتا  قا لتا   ،ح ر مهتا  اآلخترواندما ن    
ولكت  انتدما يف تح  يتدنا .ن لال شترخا  كليترا  فت  ا قاتنتا ،يرا  ب اته

ت حقتتتتق هنتتتت ا  االلفتتتتة  ،مهتتتتاال  لآلختتتتر لكتتتت  ننطلتتتتق ونشتتتتاور مواللنتتتتا
 الصادقة.
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 شباط 00

 
 التواز  بين االقتراب  االبتراد

 
إذ نق ترخ  ،إنهتا كتالرقز ،واب عتادا   ت طلال االلفتة بتي  النتا  اق رابتا      

ونل عد ف   وقاتذ  خر  تائكي   ،اييانا  ماسكي  وياملي  بعفنا اللعض
 مهاال  لننطلق فيه بحرية.

ان يف  ال واان ال ليح بي  االق راخ واالب عاد الر  تعال واللتا     
قتتتد تل لتتتف الحاجتتتة التتتى الرفقتتتاء فتتت  لح تتتات معينتتتة. فربلتتتا ي وقتتتف 

وقتد يريتد  يتدلح  .بينلتا يرغتال اآلختر باالب عتاد ، راخ يدلح ا  االق
ونتتادئا  متتا يحتتدث  .فتت  يتتي  ي تتعى اآلختتر التتى االستت ق   ، ن يعحفتت 
لكت  اللحتث الصتاد  الصتريح ل حقيتق ذلت  االتتزان يللتق  ،اتزانا  تاما  

 .ئقصة جليلة جديرح باالن لاق
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 شباط 00

 الشك  ا ك ر  صوصية اك ر شمولية
 
يز بي  يياتنا الشلصية ويياتنا العامة اذ نقتو : "كتر متا نود ان نل    

افعله فت  ييتات  اللا تة لتيس ذا شتان ل ختر". ولكت     فترد ي تعى 
لعيا يياحذ ئويية سيك شف ف  الحا  بان اكءر االموئ الشلصية ل  

  واغلتتتال األمتتتوئ ازلتتتة ، كءرلتتتا النيتتتة   متتتوئ شتتتلولية واخفتتتى األشتتتياء
فاننتتا   فتت  اكءتتر األمتتاك  الفتتة فتت  يياتنتتافلتتا نعيشتته  .اغللهتتا جلاايتتة

  .نعيشه ل ا ر النا 
 .ومتتا ازل نتتا اال للتتة لهلاا نتتا ،ييتتاح ل ختتري   ان يياتنتتا الداخليتتة    

 وله ا تفرر اكءر افكائنا ال رية الى يياح الهلااة.
متتا متت  ايتتد يفتت ء مصتتلايا  رتتح يفتتعه تحتتى “يقتتو  التترخ ي تتور:     

 “مرتفتتلذ ليفتت  لهليتتل متت  فتت  الليتتى بتتر يفتتعه فتت  مكتتانذ  ،اللكيتتا 
 . فالفتتتوء االكءتتتر القتتتا  لتتتو نتتتوئ للعتتتالح. واليتتته 61-64 :1)م تتتى 

ولكتت  لن تتلح بتتان ت هتتر لللتتأل  ،لن هنتتال ان يكتتون لنتتا ييتتاح مزدوجتتة
 يياتنا اللا ة.
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 شباط 04

 إظهار  سرارنا للريا 

 
ومشتتاارق ال تت  يحتت ف  بهتتتا  ،وذكرياتتته ،و فكتتائق ،لكتتر منتتا  ستترائق    
ان ار  النا  بلا اشعر لت   كتون محلوبتا ". “ :فغاللا  ما نع قد .ف هلن

إذ  ،يعلك  له ق األسرائ اللك ومة بح ئ ان تعلحق بنا الكءير م  األذ 
 ،تهعلنتتتتا نشتتتتعر بالتتتت نال واللتتتتز  وقتتتتد تتتتتفد  بنتتتتا التتتتى ئفتتتتض التتتت ات

 .والكآبة، وئبلا تدفعنا ي ى الى  فكائ وافعا  ان حائية
متتتوئ ال تتت  يعلكننتتتا اتلاذلتتتا اااء  ستتترائنا لتتت   ن ان إيتتتد   لتتتح اال    

فعنتدما نكشتف النقتاخ  .نش ر  بها مل  نتا  نءتق بهتح فت  مكتانذ همت 
ستراان متا  ،ونن تر اليهتا معتا  متل االختري  ،ا   سرائنا الى نحتوذ ستليح

وبتتتان   تتتدقاءنا الهتتتديري   ،نك شتتتف باننتتتا ل تتتنا بلفردنتتتا  متتتام  ستتترائنا
ولكت ا ان  .اخ ص اكءتر مت  ذ  قلتربالءقة سيحلوننا بصد  والق و 
فاننتتتا ستتتنللقع جلااتتتة  مصتتتحوبة بشتتتفاء    استتتدلنا ال تتت ائ اتتت   ستتترائنا

كلتتا ان مشتتائكة األستترائ ستت فد  لتتيس التتى يتتال اآلختتري  لنتتا   .داخلتت 
 بر الى اا لائ ذواتنا بشكر  سلى. ،بشكر اففر فح ال
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 شباط 01

 
 الرظمة المخفية

 
إذ  .ستتتوء الصتتتيى والشتتتهرحرلتتتة تركيتتتز شتتتديد فتتت  مه لعنتتتا التتتى     

التنفتت  الصتتحف وال لفتتاا اتت  تزويتتدنا باالخلتتائ: متتايهح لتتو ان تكتتون 
 ،ملتتتتتء    ،معروفتتتتتا  وجتتتتتديرا  باللتتتتتديح واإلاهتتتتتاخ ستتتتتواء  كنتتتتتْى مفلفتتتتتا  

فالع لة الحقيقيتة غاللتا  متا ت  تح  ،ومل ذل .ام ئجر سياسة ،موسيقائا  
   ان نءتتتق فلتتتيس ستتته .واتتتدم ال طفتتتر ،والل تتتاوة ،وال وا تتتل ،باللفتتتاء

بر ينلغ  لنا ان ن حلى بءقة ف   .بأنف نا وبأفعالنا م  دون إرلات الن 
  .النفس ملزوجةذ باتفار اليق

لقتتد ن هتتى بعتتض اا تتح االتتا  الفتت  والتتح ابتتدااات ال تت م اتت      
انا  لتح يكونتوا فت  ياجتة التى ت تلي  اال تواء وبريتق الشتهرح. ييتث 

ولكتت ا اتلتتوق بصتتلر   ،ال داتتوتهح دئكتتوا بتتان متتا كتتانوا يعللونتته ان لتتو ا
 كلير ومءابرح ويال.
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 شباط 01
 

 مواجهة فكابكا
 

 و  ، و يتتزن ،ييتاح دون التح :لكتر منتا  ي مته ات  الحيتتاح الكاملتة    
ال حد  الروي  ف  ان نل لر للحاتذ م  ل ق الحياح  . و يرخ ،نزار

  .األسلى ف  خفح  راااتنا الكءيرح

 
بامكاننتا ان نكتون التى  تلةذ بالحيتاح   لزا لتةب قللنا لحقيقة يياتنتا ا    

  .االبدية ال   اعئاى لنا 

 
فالصتتتعوبات “ :يعلتتر الرستتتو  بتتولس اتتت  لتت ا بشتتتدح يينلتتا يك تتتال    

ولكت   ،ال نهتد يت   مناستلا   .ولكت  ال ننهتائ ،تفيق الينا م  كر جهتة
 ،نطتترا ائ تتا   .ولكتت  ال ي للتتى اهلل انتتا ،يطائدنتتا اال تتطهاد .ال نيتتأ 
نحلر موت ي تور دا لتا فت  اج تادنا  ،وييءلا ذللنا .ال نلوتولك  

فاننا ن تلح دا لتا   ،فلل اننا ما النا ايياء .ل  هر فيها ايفا  يياح ي ور
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  فتتان اللتتوت فعتتا  فينتتا ،ولكتت ا .التتى اللتتوت متت  اجتتر ي تتور ايفتتا  
 . 60 – 8: 4قوئ  0والحياح فعالة فيكح ")

 
هن ا  فق   ن نصتلح التى اتصتا  يلكننا   ان واجهنا يقيقة فنا نا    

ونقا صتتنا لتت  ال تت  تفتت ح لنتتا ئؤيتتة الحيتتاح  .بالحيتتاح ال تت  ته تتاا اللتتوت
 الكاملة ال   وادنا اهلل بها بالل يح وم  خ له.
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 شباط 07

  لق مجاُل لّل 

إن كنتتا نتت علح دون  ن ن تتدئخ،  .ال تتدئيال لتتو الوجتته االختتر لل علتتيح    
 .ستلا  اللتائرون دون ملائستة التى اإلوت   فكأننا ن  عد للركض ف 

فكأننتا نلتتائ   ،وان نقطتل اشتواوا  فتت  ال تدئيال دون  ن يرافقته ال علتتيح
  .ئكض اللائرون دون الل اللة فح ال

م  اللهح ان ندئ  بان ال دئيال ف  الحياح الروييتة  ،الى اية يا     
لتت    إذ  ن األخيتترح متتا ،لتتيس كال تتدئيال فتت  مل لتتف األلعتتاخ الريا تتية

 متا  .إال جهد مركز لل يطرح الى اله د اذ يطيل العقر بشكر اففر
فهتتو جهتتد مكءتتف لللتتق مهتتا ذ ووقتتىذ  ،ال تتدئيال فتت  الحيتتاح الروييتتة

ي  نى هلل فيه ان ي ود الى يياتنا ييث بوسعنا االست هابة بحريتة التى 
 إئشاداته.

فكر ش ء  .ال دئيال إذن لو خلق للحدود البقاء مها  ف يح هلل    
اذ ان جليعهتتا  .واالل لتتام بتتاآلخري  ،والعلتتادح ،ي طلتتال تتتدئيلا  كالعزلتتة

تق ف  توفير وقى ومكان ييتث نْقترع بحفتوئ اهلل الشتفو  ون ت هيال 
 له.



 
 

015 

 شباط 08

 لكـليل مخا فكا من هللا

 
 …نح  نلشى الفراغ     
   خوفنا اللريل “خو  الفراغ “ا   Spinozaي حدث سلينواا     

شت ء. ولكت ا ن تعى ألن نشتعر ونلتأل كتر وقتى  م  ان نللتو مت    
نشتتغر  ،وان لتح نكتت  كت ل  ،كلتتا نريتد ان ننشتتغر بتاموئذ شتت ى  .ومكتان

اذ نفتل فيته  ،   نلأل الحيز الفائغ ي ى قلر الللوغ اليه ،بالنا ب هولة
 “؟ …ماذا لو“ :قلقنا سا لي 

ييتتتث ال  ،انتته لصتتعال جتتتدا  ان ن تتلح للفتتتراغ ان يقتتيح فتتت  يياتنتتا    
بتتر انتتدفااا  لحتتدوث  ،الفتتراغ استت عدادا  لهعلتته تحتتى ال تتيطرح ي طلتتال

شتتت ء جديتتتد وغيتتتر م وقتتتل. كلتتتا ي تتت دا  رقتتتة  واستتت  ما  وانف ايتتتا  التتتى 
 الهداية. 

يريدع اهلل ان ي ك  ف  فراغنا. ولك  واللا نلشى اهلل وندخله فت      
 اذن لنصتّر دا لتا  بتان نلحتو .فليس مح ل   ان نهاْل فراغنا له ،يياتنا

 .خوفنا م  اهلل ونح فنه كلصدئ للحال كله
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 شباط 09

    نكو    رارا للحب

 
لقتتتد جتتتاء الل تتتيح إلينتتتا لي تتتاادنا التتتى تهتتتأوا خوفنتتتا متتت  اهلل. اذ     

فالحتتال يعنتت  اآللفتتة وال تتأرر  .ال ن تت طيل ان نحلتته   واللتتا نحشتتى اهلل
ولكتت  اللتتو  يحتتو  دون  .الل لتتاد  إ تتافة التتى شتتعوئ اليتتق باألمتتان

كر تل  األموئ.فاللو  يولد الشت  واالب عتاد وموقتف التدفار   تحقيق
 وادم األمان.

فتتت  يلكتتت  للصتتت ح  ،اللتتتو  اشتتتد اقلتتتة تع تتترض الحيتتتاح الروييتتتة    
وال أمتتتر وال علتتتيح ان تعءلتتتر ان كانتتتى بتتتدافل اللتتتو . اهلل لتتتو اللحلتتتة 

 وكلا يك ال يوينا اإلنهيل   ،الكاملة
  .     68:4يوينا 6) ”ل خوف  المحبة الكاملة تنفي ك“            

ويرغتال  ،تكل ع ئسالة ي ور األساسية ف  ان اهلل يحلنا بتدون قيتود    
 .ف  ان تكون محل نا خالية م  كر خو  إااء ذل 
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 شهر آذار
 آذار 6

 
 ضرف هللا

 
يصلح ان تانا  برغلتة  ،سر اهلل الع يح ،الانو ير ،ي ور لو اهلل معنا    

 ،م  خ   كونه وف   معر ا  ل نهراا ،قللنا اهلل ك  يكون محلوبا  م 
فتاهلل يريتد كتر الل تافة بتي  االن تان   ،يع لد كليا  الى ال لام االن ان

 .واالله 
ويعهت ح  ،ن  طيل ان نلا  م  الطفتر الصتغير الت   يريتد ان يعطعتح    
والتت    ،اننتتا ن حتتدث اتت  اهلل ككلتت  القتتدئح اتتادح .ويعقتتاد ،ويعكلتتح ،بتته

لك  اهلل يريد ان يكون اهلل الفعف والقابر االنهراا  ،كليا  نع لد اليه  
فكيتف ن ت طيل نحت  ان نكتون ختا في  .وال   يع لد الينا كليا   ،تلاما  

 “ نح  مل اهلل“ويريدنا ان نصير “اهلل معنا “م  إله يريد ان يكون 
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 اذار 0

 
 عهد هللا
 

ا ". واهلل ييتتث تعنتت  كللتتة العهتتد "ال تتير معتت ،التتر اهلل اهتتدا معنتتا    
انته ي هتر   ،يريد ف  العديد م  القصز ف  العهد القتديح ان يتأت  معنتا

ويقودنتتتا التتتى  ،ويحلينتتتا متتت  االخطتتتائ ،كنلتتته يتتتدافل انتتتا  تتتد ااتتتدا نا
 الحرية.  

اهلل لو )اهلل معنا ، فعندما جاء الرخ ي ور كشف ا  اتهاق جديد     
  .للعهد
يتا وي تألح ويلتوت مءللتا ويح ،ونلا ي تى النفتج ،ولد اهلل ف  ي ور    
فانته يعتدنا  ،واندما يغادئنا الترخ ي تور ،فاهلل اخيرا  لو اهلل معنا ،نفعر

يريتد  .واذا بالروا القد  يعل  اهلل العلق الكل  للعهتد ،بالروا القد 
 :ل ل  نقتو  كلنتا ،وان ي نفس فينا ،مءر نف نا ،اهلل ان يكون قريلا  منا

فالعهتتتد  ، التتت   فتتت  داخلنتتتا وفينتتتااهلل ،ونعلتتتر بتتتوي  متتت  اهلل ،شتتتكرا  
 .االله  يعل  لنا كيف انه يحلنا كءيرا  
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 اذار 0

 
 نحن   فا  هللا

 
انا احبك محبةة ابيةةة  ":فانه يقو  ،اندما يصنل اهلل العهد معنا    

  حتةةع دنةةيما تكةةدا ب ةةةيا  دنةةي  وانةةا كةة كوي و ةةةا  م ةةك

  ." أو تجدبني  وتد ضني
فتتنح  ن حتتدث  ،لعنتتا بلصتتوص العهتتودال ن حتتدث كءيتترا  فتت  مه     

انتتا ستتأف  ”:نقتتو  ،فعنتتدما نعلتتر اقتتدا  متتل شتتلز .بلصتتوص العقتتود
 ،وانتدما انتى ال تحيتا مت  اجتر واتود  .بدوئ  بقتدئ متا ست وف  انتى

الن االوترا  ال  ،واتادح متا تتنقض االتفاقتات .".فانا ستراان متا اتركهتا
ى تعابيرلا. لكت  تلل  االئادح  و ل  غير قادئح الى ان تكون امينة ال

بر اهدا  ولو يريتد لع ق نتا الوايتد متل االختر  ،اهلل ال يعلر معنا اتفاقا  
ولت ا لتو التداا  التى التزوا  والصتداقة وييتاح  ،ان تعكس ذل  العهد

 .اذ كلها ور  تعط  امكانية لوفاء اهلل ف  يياتنا معا   ،الهلااة
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 اذار 4

 انركاس محبة هللا المطلقة
 

وذل  يعن  انها موجودح قلر ان  ،ل  محلة ابدية ،لنا ان محلة اهلل    
  .فه  محلة ابدية نح ف  فيها ،وس لقى بعد موتنا ،نولد
 ،فتتتان اتتتيا الحيتتتاح الروييتتتة يتتتتداونا التتتى ااتتت ن اللحلتتتة االبديتتتتة    

فلتتت ل  ن تتت طيل ان نعتتتيا محل نتتتا الزمنيتتتة متتت  اجتتتر والتتتدينا واخوتنتتتا 
وكتر النتا  الت ي   تائوا ورفتا  فت   واخواتنا ومعللينا وا دقا نا وقريننا

 .يياتنا كانعكاسات النك ائات محلة اهلل االبدية
وال  ،ال ي  طيل االباء  و االمهات ان يحلوا  والدلتح بصتوئح كاملتة    

 ،ي  طيل االاوا   و الزوجات ان يحلوا بعفهح بعفا  محلتة ال م ناليتة
واندما يكتون  ،ما اذ ال توجد محلة ان انية ال ت حطح اييانا  ف  مكان

فتنح  نقتل فت  القنتوط  ،يلنا اللحطح لو الحتال الوييتد الت   نللكته
ولكتت  انتتدما نعتتيا محل نتتا اللحطلتتة كانعكتتا  جز تت  للحلتتة  ،ب تتراة

ن تتت طيل ان نغفتتتر  يتتتدنا  ،ييتتتث اللحلتتتة غيتتتر مشتتترووة ،اهلل الكاملتتتة
 ون ل ل معا  باللحلة ال   ن  طيل ان نعطيها.  ،لآلخر محدودي نا
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 ر ذا 1

 ا  نبكك البيت مرا  
وويتدتنا تهعلنتا  ،ا ابل اليتدي   تشله كءير م  الع قات االن انية    

ولتت ا ال لاستت  الل لتتاد  يهعلنتتا ن تتألح كءيتترا   ،ن ل تت  الوايتتد بتتاالخر
 .النها ال تلغ  ازل نا

ان   .كللتتا  تترنا فتت  ياجتتة اكءتتر  ،لكتت  كللتتا ياولنتتا ال لاستت  بقتتوح    
النها تصير تشابكات  ،ت ق  بعيدا    ل ق”ب ال شا“كءيرا  م  ا قات 

فالع قتتتات االن تتتانية فتتت  غفتتتون ذلتتت  تشتتتله يتتتدي   .خانقتتتة وظاللتتتة
فتت   ،إّن كتتر وايتتدح ت تت طيل ال تتير بعيتتدا  اتت  االختتر  ،مطتتوي ي  معتتا  

انهلتتا ت تت طيعان خلتتق  .وقتتى ال تتتزا  ا تتابعهلا الل شتتابكة م  م تتة
ان  .وان يكون مح   امينتا   ،وبي ا   غيرا   ،وخيلة  غيرح  ،م افة بينهلا

ول  ف  االلنا اشله  ،تشير الى اهلل ،الع قة الحقيقية بي  بعض النا 
واييانتتا  لنتتا   ،فاييانتتا  االيتتد  ال تت  تصتتل  تتت  مس كليتتا   ،بالصتتلوات

ولكتت  ال  ،ومتت  وايتتدح التتى اختتر  ،واتتادح ت تتير نحتتو ،م تتافة بينهلتتا
الى الص ح التى الوايتد الت   فانهلا تعحاف ان  ،تفقدان ال لا  نها يا  

  . تى بهلا معا  
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 آذار 1

 
 الضيافة الحقيقية

 
 ،كع قتة الصتداقة  ،ان كر الع قات الهيتدح بتي  شلصتي   و اكءتر    

فانهتا تللتق م تافة يلكت  ان يتدخر  ، و اية ا قة جلاايتة ، و الزوا 
  .فالع قات الهيدح ل  ا قة مفيافة .الغرباء ويصيروا ا دقاء

ستندئ  يتاال  ان  ،ونشتعر بتد ء ال رييتال ،عندما ندخر الى بيىف    
محلتتة  ولئتت  التت ي  يعيشتتون فتت  ذلتت  الليتتى لتت  متتا يهعتتر ال رييتتال 

فتتان الفتتيف سيفتتطر  ،ملكنتتا . وانتتدما يكتتون لنتتا   تترار فتت  الليتتى
"،  ؟لتر انتى معته ام معهتا:”ياال  ليل ائ جانلتا  مت  ايتد الهوانتال مءتر

  ." ؟لر تودلح اكءر من “ و ”؟لر توافقهح ام توافقنا“ و 
ان لتتت ق االستتتئلة تلنتتتل الفتتتيافة الحقيقيتتتة، الفتتتيافة تلتتتنح فر تتتة     

 .للغريتتتتال كتتتت  يشتتتتعر باالمتتتتان ويكءتتتتف اطي تتتته ) و اطي هتتتتا   اللا تتتتة
انهتا  وال  واخيترا  تعليتر  ،الفيافة ل  اكءر م  تعلير ا  اللحلة للفيف

 .ا  اللحلة بي  الل  فيفي 
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 آذار 7

 
 دين الرظيمةعطية الوال

 
ء  ،ان االوفا  لح  يو  الوالدي     انهح يأتون الى اللكان ال   لع  

ييتتتتتث  .ستتتتتنة 01 و  02 و  61ويلقتتتتتون انتتتتتدلح امتتتتتا  ،متتتتت   جلهتتتتتح
التتتتى التتتترغح متتتت  ان الوالتتتتدي   ،ي ركتتتتونهح ليهي ئتتتتوا اجتتتتواءلح اللا تتتتة

 .فاالوفا  لي وا اشياء  تلل  ،و"ابن نا"”ي حدران بلصوص "ابننا
والتتتى الوالتتتدي  ان  ،الوفتتتا  لتتتح غربتتتاء فتتت  مل لتتتف اللهتتتاالتفا    

 ،ويقتتودونهح التتى النفتتج ،ويك شتتفوا قتتوتهح و تتعفهح ،ي عرفتتوا التتيهح
  .وي اادولح ف   نل قرائاتهح

يلكتتت  ان يعطيهتتتا الوالتتتدان ل وفتتتا  لتتت  محلتتتة  ،ان اا تتتح لديتتتة    
 االختتر. فلتت  ختت   اللحلتتة ي تت طيعان ان يللقتتا مهتتاال  يتترا  ألولئتت 

ويهتدوا الحريتة  ،ويشتهعانهح ليطتوئوا الءقتة بانف تهح ،االوفا  لنلّولح
 .الخ يائ ورقهح اللا ة ف  الحياح
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 آذار 8

 نحو  ياة بح ديكونة
 

فاييانتا  ال  ،لو العتيا دون تعصتال ،ان م  ا عال اللهام الرويية    
فقتتد نع قتتد بتتان لنتتا  تتلة متتل  ،نعتت  ي تتى كتتح تهتت ئت ايكامنتتا ال تتابقة

فتتتي  انتتتا بتتتاللون والتتتدي  وال وجيتتته الهن تتت   و ب تتتيا  اشتتتلاص مل ل
 الحياح.
وكللاتنتتا غيتتر  ،تعلتت  افكائنتتا العفويتتة ،ولكتت  فتت  ال تترو  الواقعيتتة    

وغاللا  ما تعل  ان ايكامنا ال ابقة  ،وئدود افعالنا ال   تن فض ،الناقدح
فالغربتتاء واللل لفتتون انتتا يءيتترون اللتتو  ايفتتا  واتتدم  .ال االتتى قا لتتة

ية والشلهة والعد وح. انهح يهعلوننا نفقتد شتعوئنا باالولئنتان ي تى الرا
لكتتت  يلكتتت  انتتتدما نعلتتت  ان اهلل يحلنتتتا بطريقتتتة  .بتتتان نكتتتون "االختتتر"

وان نك شتف  ،كأيلا نتا تلامتا”ونن ر الى "االشلاص االختري  ،مهانية
لو تعلير ا  غنتى قلتال اهلل الت    ،ان االخ    الع يح ف  االن انية

عند ذل  يلك  ان تل ف  تدئيهيا  الحاجة الى ال حيز ا  ف ،ال يد له
 .لألشلاص 
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 آذار 9

 
 تحرر من اجل الر مة  ؛التحرر من االدانة

 
فتت  يلتتر يتتوم  ،نحت  ن  نتتتز  قتتدئا  كليتترا  متت  واق نتا الجتتر االختتري     

دون  ن يعلتتر ايتتدنا شتتيئا   و يقتتو  شتتيئا  يءيتتر فينتتا الحاجتتة التتى تكتتوي  
 .ونر  كءيرا  ونعلح كءيرا   ،فنح  ن لل كءيرا   ،ولها  فكرح يوله ) و ي

يكتون ختائ    ان الشعوئ ال   لدينا مت  اجتر تحليتر تلت  الفكترح    
ان دينونتة  :قا  هباء الصحراء .ودينون نا قد تصير تع فية تلاما   ،واينا

ان   .لتو نتوئ لنتا ،بينلتا ان نتدان مت  االختري  ،االخري  ل  يلتر رقيتر
يينتت ا    نا االم نتتار متتّرح وايتتدح اتت  دينونتتة االختتري كتتان فتت  استت طاا 

  فعنتتتدما ن حتتترئ متتت  ادانتتتة االختتتري  .ستتتنل لر يري نتتتا الداخليتتتة الها لتتتة
ال تيةنوا  ":داونا ن  كر كللات الرخ ي ور .سن حرئ ب لال الريلة

  .6: 7)م ى ”لئال تيانوا
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 آذار 62

 دعوتكا الفريدة
 

التتى دئجتتة اننتتا  ،لنتتا كتتر يتتوم كءيتترح لتت  االمتتوئ اللزاهتتة الحا تتلة     
ن عهال فيلا اذا كانى االشياء القليلة ال   نعللها تللتق شتعوئا  ي تيا  

 .ما
ويعتيا  ،وتشت  الحتروخ قترخ يتدودنا ،اندما ي فوئ النا  جواا      

تكتون نشتاواتنا اقيلتة، والتى  ، نا  ال يتعْعتدوون فت  متدننا بتدون منتاا 
ولنا تصير   ،وتفغ  الينا ،ئاتيلك  ان تشّلنا بعض االا لا ،اية يا 

فتتتنح  لتتتح نعتتتدوْر التتتى يتتتر النقتتتاذ  ،كللتتتة )داتتتا  متتت  الكللتتتات اللهلتتتة
ولكت  لكتر وايتد منتا  ،ويتر كتر مشتاكله وم تاادح كتر النتا  ،العتالح

 داوته الوايدح، ف  اوا لنا واللنا وااللنا. 
الينتتتا محادرتتتة اهلل باستتت لرائ كتتت  ي تتتتاادنا لنتتتر  بو تتتوا متتتا لتتتت      

رتتح  ،ان يعطينتتا القتتوح كتت  نعتتيا بءقتتة وي تتال تلتت  التتداوحو  ،داوتنتتا
لتتو اكلتتر استت هابة شتتفا ية الستتقام  ،سنك شتتف ان وفاْءنتتا أل تتغر التتر

  .اصرنا



 
 

007 

 آذار 66

 
 االصغا  كضيافة ر  ية

 
ونح   ،النه ي طلال منا تواانا  داخليا  كليرا   ،ان اال غاء  عال جدا      

ث واللناقشتتتتتتات بحاجتتتتتتة اليتتتتتته ل أكيتتتتتتد ذواتنتتتتتتا متتتتتت  ختتتتتت   االياديتتتتتت
وال صتريحات  و االا نتات. فاللصتغون الحقيقيتون لي توا بحاجتة التتى 

 .فهح ايرائ ف  النير وال رييال والقلو  ،ان يكون يفوئلح معروفا  
بينلتا   اال غاء لو اا ح م  ان ن تيح اللهتا  ل ختر كت  ي حتدث    

ييال وال ر  ،اال غاء لو االن لاق الكل  لآلخري  .نن  ر الفر ة ل جابة
وان جلتتا  اال تتغاء يكلتت  فتت   ولئتت  التت ي   .بهتتح فتت  كياننتتا اللتتاص

 ،فتتتتانهح يه لتتتتون بكللتتتتاتهح بهديتتتتة اكءتتتتر  انتتتتدما يلتتتتد ون باال تتتتغاء 
 .ويك شفون نف ي هح الحقيقية

اال تتتغاء لتتتو متتت  امتتتوئ الفتتتيافة الروييتتتة ال تتت  بهتتتا تتتتداو الغربتتتاء     
 ،بلتتترء اكلتتتركتتت  ت تتت طيل معرفتتتة ذواتهتتتح الداخليتتتة   ،ليصتتتيروا ا تتتدقاء

  .وي ى ل هرؤ الى ان تكون  ام ا  مل نف  
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 آذار 60

 
 ر ح يسوع يصغك فيكا

 
يع لر اال غاء ف  الحياح الرويية اكلتر مت  ست راتيهية )خطتة بعيتدح     

فاللصتتغ  فتت  .اللتتد    نف تتية لل تتاادح االختتري  الك شتتا  انف تتهح
ي تدئخ ولكنته  ،الت    يرغتال فت  ال حتدث”الحياح الرويية لتيس "االنتا

  .الن ئوا اهلل لو فينا ،الى كلح نف ه
فعندما ال نا بالروا يينلا است للنا ئوا الترخ ي تور ل الت   لتو     

فتتان ذلتت  التتروا يللتتق فينتتا ففتتاء  مقدستتا   –نفتتس اهلل الل تتنفس فينتتا 
 .ييث يقدئ االخر ان ي  لح ويصغ  اليه

  والتتتتى كتتتتر متتتت ،ويصتتتتغ  الينتتتتا ،ان ئوا التتتترخ ي تتتتور يصتتتتل  فينتتتتا    
واندما نهرؤ ب لال الءقة الكلية ف  قدئح  .ي هاوخ مل االمه و وجااه

 فاننا نر  تواجد الشفاء الحقيق . ،ئوا اهلل لإل غاء فينا
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 آذار 60

 
 غيابا يخلق  ضورا  

 
 ،واللعتتتتتتتاقي  ،واللنلتتتتتتتوذي  ،واللنتتتتتتتاااي  ،تع لتتتتتتتر ايتتتتتتتائح اللر تتتتتتتى    

ان ال نشتتعر  ولكتت  متت  اللهتتح ايفتتا   ،متت  االمتتوئ الح تتنة ،والوييتتدي 
فكءيترا  متا  .بال نال اندما تكون ايائتنتا قصتيرح  و فت  اللناستلات فقت 

نكتتون تلريتتريي  بلصتتوص يتتدودنا يينلتتا يلنعنتتا اا تت ائنا متت  ان نكتتون 
 .مل االخر يقا  

اي   بكءير  ،ان الوقى القصير والل وفر لللقاء مل شلز مريض    
يرات الكءيتترح متت  الوقتتى الطويتتر التت   نقفتتيه متت  اجتتر تقتتديح ال ف تت

    .يو  سلال كوننا مشغولي  جدا  
اذا كنتتتا قتتتادئي  التتتى الحفتتتوئ الكلتتت  لتتتد  اخوتنتتتا انتتتدما نكتتتون     

انته :”وستيقو  ا تدقاؤنا ،معهح، فان غيابنا سيحلر رلتائا  اديتدح ايفتا  
وسيك شتتتفون فتتت  غيابنتتتا نعلتتتة يفتتتوئنا  ،انهتتتا اائتنتتت  "“ و  ،اائنتتت  "
  .الدا ح



 
 

021 

 آذار 64

 بالر يل إستحضار الر ح
 

فعندما تر  الرخ ي ور ت مي ق  ،كءيرا  ما ي هلى ئوا اهلل ف  غيابنا     
 ةاي  .انه خةد لكةم اي اهبة  :غةد اني اقول لكم  الحق:”قا 

امةةا اها هببةةر  ادكةةله الةةةكم  .ال ةةة تةكم الم ةة    لةةم اهبةة 
ادشةيكم الةع الحةق كلةه   أ  دوح الحق   متع جاء بو….

بةل ةةتكلم بمةا ةكةمخ وةخبةدكم بمةا النه لةي ةةتكلم مةي دنةي  

  .60: 7: 61)يو “ كةحيث
لقتتد اك شتتف ت ميتت  التترخ ي تتور يفتتوئق الكلتت  بيتتنهح فقتت  فتت      

اذ ادئكتتوا يتتق االدئا  كللاتتته وخلراتتته والشتتركة الكاملتتة  ،غيابتته اتتنهح
وفتتتت  غيابتتتته استتتت طااوا االج لتتتتار فتتتت  شتتتتركة االيلتتتتان والرجتتتتاء  ،معتتتته

 .واللحلة
نتتا جئنتتا التتى ا تتدقا نا باستتح التترخ ي تتور ل استت نادا  انتتدما نتتزاح ان    

فاننتا ن ت طيل الورتو   –الى انه مت  خ لنتا يكتون ي تور يا ترا  التيهح 
ال فقتتتتت   ،لتتتتت ل  ،بتتتتتان ئييلنتتتتتا ستتتتتيهلال لتتتتتديهح ئوا الل تتتتتيح ايفتتتتتا  

  .ولك  غيابنا ايفا سيصير اطية ل خري  ،يفوئنا
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 آذار 61

    نكو  امكا 
 ،انتته ال يتتدانا نرتتتاا ، تتديق ي تتألح بشتتدحلتتيس ستته   ن تكتتون متتل     

ونقلتتق بشتتأن استت هاب نا للتتا  ،ونحتت  ال نعلتتح متتاذا نفعتتر  و متتاذا نقتتو 
 .ن لعه
قو  كللات للشلز الل تألح تهعلنتا نلتا  التى  :ان تهرب نا ل     

انتى  ،ي تنا  " :فاييانا  نقو  كللات مءر .ولي ى م  ال لامنا ،االكءر
 و "س رجل ياال  الى وليع   األولى  ،"تعلر اففر بكءير م  اللائية 

لك  كءيرا   ."  نا م أكد ان  س  غلال الى ل ق الحالة“ و  ،" مرح رانية
فيهال  .وا دقاؤنا يعللون ل ا ايفا   ،ما نعلح ان ما نقوله ليس يقيقة

    .ان ال نلعال الى االخري 
وستعيد  ن اكتون معت   ،"انتا  تديق :لك  يلك  ان نقو  بل اوة    
 . و بلحلتة  تام ة ، و بلل تة ،اننا ن  طيل ان نقو  ذل  بكللات ."

 ،ال يهتتتال اليتتت  ان ت حتتتدث:”فاييانتتتا   يكتتتون متتت  الل  ح تتت  قتتتو 
 ،وا تتل  متت  اجلتت  ،افكتتر فيتت  ،فانتتا لنتتا معتت  ،فقتت  اغلتتق اينيتت 

 وايل ".
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 آذار  61

 
 قوة المر نة

 
 .تلتتدو االشتتهائ قويتتة مقائنتتة متتل القصتتال اللتتر  فتت  الحقتتر

ما تهاّل العا فة ت  أ ر االشهائ م  ج وئلا امتا القصتال ولك  اند
اللر  في أئجح نحو االمتام والللتف بفعتر التريح غيتر انته يلقتى منغرستا  

 ويعلو رانية ياللا تهد  العا فة.
اللرونتتة ففتتيلة ا يلتتة. انتتدما ن شتتلث بلنا تتلنا نكتتون التتى  

 ،ري استتت عداد لنتتتدر قلوبنتتتتا ت حتتتر  شتتتيئا  فشتتتتيئا  بافكتتتائ وافعتتتا  اآلختتتت
ان نكون مءر القصال اللر  اليعن  ان نكتون  .ن عرض للك ر ب هولة

والنتت  العزيلتة  ولكتت  يعنتت  ان ن حتر  قلتتي   متل ئيتتاا التتزم   ،) تعفاء
  .ئاسلي  بص بة ف  االسا 

ان الق تتتوح الل صتتتللة الشتتتديدح بشتتتأن القفتتتايا الحاليتتتة قتتتد تك تتتر     
 .ابقاء اساسنا ئاسلا   فلنك  مرني  مل .قلوبنا وتهعلنا انا  م أللي 
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 آذار 67

 

 ال تكسر القصبة )المرضوضة(
 

يلير اللعض منا لل للز م  الحاجتات ال الفتة قلتي  ، فلتدال  
ستألقيها فت  ستلة  ،ي نا  ليس لد  وقى ل ءلي ها“ :م  تصليحها نقو 

غاللتا  نعامتر النتا  بلءتر لت ا  .النفايات واش ر  ياجة جديدح بتدلها "
انتتته يعتتتان  متتت  مشتتتكلة فتتت  “ -:وقفنتتتا فتتت  القتتتو االستتتلوخ ملتتترئي  م

يففتتر ان … الشتترخ، انهتتا كئيلتتة جتتدا ، لقتتد استتاؤوا تتتدبير االتتالهح 
 و نلتترجهح متت   ،انتتدما نطتترد النتتا  متت  يياتنتتا”الن تتوئط بلصتتايل هح

نعو  يياتهح ب هاللنتا للتواللهح ال ت   ،ايدينا ب لال جرويهح ال الرح
 غاللا  ما تدف  داخر جرويهح.

ستتتتتواء  كانتتتتتى كتتتتتدماتنا  و  ،عنتتتتتا مءتتتتتر قصتتتتتال معتتتتترض للتتتتترضجلي    
ئ و تتنا مر يتتة ام ال. ان ييتتاح الريلتتة لتت  فتت  تلتت  الحيتتاح ال تت  فيهتتا 
نتتتفم  بتتتالقوح الللفيتتتة بالفتتتعف وبتتتان الهلااتتتة الحقيقيتتتة لتتت  شتتتركة 

 الفعفاء.
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 آذار 68
 

 الوصول سوية فك الفقر
 
ن  والعتتاوف  رلتتة اشتتكا  اديتتدح للفقتتر، كتتالفقر االق صتتاد  واللتتد    

وال لن  والروي . واللا ن علق بالدئجة االسا  بءتروح اآلختر وبصتح ه 
 واس قرائق وذكا ه وقوته، ل  ن لك  م  تطوير الله لل الحقيق .

فتتتالله لل لتتتيس اس عرا تتتا  لللوالتتتال لكتتت  نلهتتتر العتتتالح بلواللنتتتا     
علح ليس الى انه الينا ان ن  ،الله لعة. موو  نقر فيه بفعفنا ون قلله

 .ال أقلح معه قدئ ما ن  طيل ولك  كلصدئ يقيق  للحياح الهديدح
ان ييتتتتتاح الهلااتتتتتة بكتتتتتر انلاوهتتتتتا العا ليتتتتتة والراويتتتتتة وبلل لتتتتتف     

ت حدانا للللتوغ ستوية التى مكتان فقرنتا همنتي  وانّته بوستعنا … نشاواتها
 .لنا  ان ن هر غنانا
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 آذار 69

 القيمة الحمحد دة للحياة
 
عيشون يياح وويلتة بينلتا يلتوت التلعض ولتح شتلاخ. بعض النا  ي    

ما يهح يقا  ليس  ؟يا تر  لر الحياح الطويلة اففر م  الحياح القصيرح
امتتا تيريزيتتا متت   .قع تتر ي تتور فتت  الء رتتي  متت  التترق .وولهتتا بتتر نواي هتتا

فقتتد ماتتتى فتت  العشتتري  متت  الرلتتا، وقتتد Therese de Lisieuxليزيتتو 
متتل  .ياتهتتا ولتت  فتت  التتر اللرالقتتةيAnne Frankفقتتدت هن فرانتت  

ذل  نر  بان يياتهح القصيرح الاالى تحلر رلائا  بعد ام  سحيق م  
 .وفاتهح
الحياح الطويلة بركة اندما تععا  الى نحو جيد وتقود الى االم نان     

والحكلتتة والقداستتة. ولكتت  بوستتل التتلعض العتتيا فتت  ييتتاح كاملتتة يقتتا  
 .ي ى لو كانى قصيرح

  العديد م  الشتلاخ يلوتتون بلترض ال تروان  و بتامراض كللا نر      
لنعلتتر متتا بوستتعنا ان نلتتي  أل تتدقا نا بانتته مهلتتا تكتت  ييتتاتهح  .القلتتال

 .قصيرح لكنها ذو قيلة غير محدودح
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 آذار 02

 
 مكا  ساكن هاد   فك  ضم الحياة

 
  لتتت ق 62: 41)مزمتتتوئ ”اكةةةتكةنوا وادلمةةةوا انةةةي أنةةةا ه"    

تنتتتا اللليئتتتة باالنشتتتغاالت. قتتتد نفكتتتر بال تتتكينة  الكللتتتات معنتتتا فتتت  ييا
كنقيض للعالح الصاخال، غير اننا قد ن علق اكءر ون ام سكونا  داخليا  
ي ى اند ملائس نا النشغاالت الحيتاح بلتا فيهتا مت  التر وبنتاء وتعلتيح 

 وتأليف موسيقى وتن يح االج لااات.
لكت  هلل مهح ان نح ف  بلكان ساك  ف  مع ر  الحياح و تللها ي    

ومتت  ذلتت  اللكتتان  .فتت  ذلتت  اللكتتان  ن ي تتك  فينتتا وي حتتدث معنتتا
يلكننا نح  ايفتا  ان ن حتدث باستلوخ شتا  للت  ن قتيهح مت  النتا  

نعتيا فت  دوامتة  ،ف  ايامنتا اللشتغولة. مت  دون لت ا اللهتا  ال تاك 
ولك  بت ل   .ونصلح انا  م يرون ن راكض ف  كر مكان دون توجيه

ن يصلح دليلنا اللطيف فت  كتر متا يشتغر تفكيرنتا يلك  هلل ا ،ال كون
 .وف  كر ما نقو   و نفعر
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 آذار 06

 
 المطالبة بقدسية كيانكا

 
لت ان ستفاالن  ؟لر نحال ما نحت  اليته ؟لر نح  ا دقاء ل واتنا    

مهلتان الننتتا ال ن ت طيل تنليتتة الصتتداقة الحقيقيتة دون ان ن صتتاد  متتل 
 انف نا.

الينتتتا اللتتتدء  وال  بتتتاقرائ  ؟ادقة ذواتنتتتاكيتتتف يكتتتون بوستتتعنا اذن مصتتت     
وبتتالغنى لكننتتا فقتتراء  ،يقيقتتة انف تتنا. ان ن ل تتل بالهلتتا  لكنتته محتتدود

ولكت  وئاء ذلت  نحت   .غير اننا نقلق بشتأن  ماننتا  فنح  كرماء ،ايفا  
اذ نف تتتر  دون ان نفهلهتتتا تلتتتام  .انتتتا  ذوو نفتتتو  وومفتتتات مقدستتتة

  .الفهح
ولك  يينلا  .دئح ام ا  اقلنا وولويناان الق كياننا يفلى م  ق    

يلكننتتا هنتت ا  ان نصتتاد  كياننتتا   نءتتق بتتان نفوستتنا يح فتتنها إلتته محتتال
 .ونقيح مل اآلخري  ا قات محلة
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 آذار 00

 
 طرق المررفة الذاتية

 
ان ارفتان انف تنا  .يتا لهتا مت  نصتيحة ستديدح”اار  نف  "

أننتتتا هليتتتات قابلتتتة اليعنتتت  ان نحللهتتتا. اييانتتتا  نريتتتد ان نفهتتتح انف تتتنا وك
للف  واالئجار م ى ما ش ءنا. ف   وقات يرجة معينتة فت  يياتنتا، قتد 
 ،ي اادنا اك شا  بعض تفا ير االيداث ال   ادت بنا الى االامتات

بيتتْد اننتتا نرتكتتال خطتتأ باا قادنتتا بأننتتا قتتادئون التتى فهتتح انف تتنا تلامتتا  
 وتف ير اللعنى الكل  لحياتنا الى لآلخري .

ل ق الء ث غاللتا  متا تكتون اففتر  ، الصمت  الصحة الرللة،    
ستتلر للعرفتتة التت ات، لتتيس ألنهتتا تتتوفر الحلتتو  لصتتعوبات يياتنتتا، بتتر 

 ألنها تهعلنا الى ال لا  باالاقنا اللقدسة ييث ي ك  اهلل. 
ألنتتته مكتتتان  ،وقتتتد اليكتتتون ذلتتت  اللركتتتز اللقتتتد  قتتتاب   لل حليتتتر    

 .العلادح والشكر والءناء
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 آذار 00

 
 االشتراك  برللتكا

  
فقتتتد ي تتت طيل   ،الصتتتديق مهتتتح كالليتتتة كتتتال  االا تتترا   و الطليتتتال    

 اييانا  ان يشفينا ويقدم لنا غفران اهلل.
الصديق لو ذل  الشلز اآلخر ال   نش ر  بصحل ه فت  ازل نتا     

 و ل نا و  تنا. 
 :انتته ذلتت  اآلختتر التت   بامكاننتتا ان نن تتر معتته التتى شتتهرح ونقتتو     
،  و ان نهلتتتس معتتتا  التتتى ستتتاير الشتتتاو ء م طلعتتتي  ؟لي تتتى جليلتتتة 

 .بصلى الى شلس تغيال تحى االفق
فلل  ديقنا ل نا مفطري  ان نقتو   و نعلتر شتيئا  خصو تيا ، بتر     

 برفق ه بوسعنا ان نلزم الصلى م أملي  اائفي  بان اهلل مل ك   منا.
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 آذار 04

 
 الصداقة

 
ا النتتراق نحتت  بانف تتنا. ي تتى ان ارفنتتا رلتتة جتتزء كالشتتفق فتت  قلوبنتت    

مواللنتتتا و تتتعفنا، ولوياتنتتتا وتطلعاتنتتتا، يوافزنتتتا  –الكءيتتتر اتتت  ذواتنتتتا 
 تلقى اجزاء كليرح م  كياننا ف  ظ   الوا . –ودوافعنا 

ل ا ش ء جيد جدا ، سيلقى دا لا  جزءع منا غير من وئ بالن تلة لنتا،     
يحلوننتتا باستت طاا هح ان لكتت  النتتا  اآلختتري ، بتتاالخز  ولئتت  التت ي  
فالنتتا  ين تترون الينتتا  .يلصتتروا تلتت  اللتتواو  اللاف تتة فينتتا اففتتر منتتا

ويفهلوننا بطريقة مل لفتة التا نن تر نحت  ألنف تنا ونفهلهتا. لت  نعتر  
  .ق  تلام اللعرفة اللية يفوئنا ف  يياح   دقا نا

تل  نعلة التداونا الى ال وا تل فح تال بتر ايفتا  التى رقتة اليقتة     
بأولئتت  التت ي  يحلوننتتا. فالصتتداقة الحقيقيتتة تولتتد فتت  االمتتاك  اللاف تتة 

 م  قلوبنا.
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 آذار 01

 
 اللمسة الشافية

 
ي ينتتتا  .نعتتتح اللل تتتة !! تنطتتتق بكللتتتات الحتتتال الصتتتام ة ،اللل تتتة    

بتالكءير مت  اللل تات انتتدما كنتا اوفتاال  والقليتتر انتدما ا تلحنا كلتتائا . 
ا  متا تعطت  اللل تة ييتاح اكءتر ملتا غاللت ،ف  الصتداقة ،بالرغح م  ذل 
 و ذئار  ،كتتتأن تكتتتون يتتتد  تتتديق تربتتتى التتتى ظهرنتتتا  ،تقدمتتته الكللتتتات

 و ا تتابعه تل تتتح دموانتتتا  و شتتتف اق تقلتتتر  ، تتديق ت تتت ند التتتى ك فنتتتا
ان لح تتات الللتتس لتت ق  .لتت ق كلهتتا تهلتتال العتتزاء الحقيقتت  -جليننتتا

    .وتشف  ،وتغفر ،وتطلئ  ،وتصالح ،فه  تهدد ،مقدسة فع   
فكتتتتر متتتت  للتتتتس الل تتتتيح وجعتتتتر الل تتتتيح يلل تتتته نتتتتا  الشتتتتفاء     

  فعنتتتدما يلل تتتنا 69 :1فلرجتتتى منتتته محلتتتة اهلل وقوتتتته )وتتتالل لوقتتتا 
فتتان يتتال اهلل الل ه تتد لتتو  ، تتديق بلحلتتة يتترح خاليتتة متت  ال للتت 
 ال   يلل نا وقوته ل  ال   تشفينا.
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 آذار 01
 

 ا  نصبح اصدقا   طفالكا
 

 ؟بتتاء واالمهتتات ان يصتتيروا ا تتدقاء ألبنتتاءلحلتتر متت  الللكتت  لآل    
ي ر  العديد م  االبناء والديهح بحءا  ا  الحريتة واالست ق   ويرجعتون 
اليهح بي  يي  وهخر. غاللا  ما يشتعرون لتد  اتودتهح بتانهح كاالوفتا  

  .وله ا اليلغون اللقاء لف رح وويلة ،م  جديد
انتتتتد مغتتتتادئتهح  يلشتتتتى العديتتتتد متتتت  الوالتتتتدي  التتتتى يتتتتا  ابنتتتتا هح    

اللنتتتتتز . وانتتتتدما يتتتتزوئلح ابنتتتتاؤلح فتتتتانهح يريتتتتدون ان يكونتتتتوا والتتتتدي  
مه لتتي  ومع نتتتي  بابنتتتا هح مهتتتددا . ولكتت  بامكتتتان االم ان تصتتتلح ابنتتتة 

وبوسل االم ان تصتير ابنتة البنهتا ويغتدو االخ  ،البن ها واالخ اب  البنه
كلتا باست طاا هح  ،يصلح  االخ و االم اختا  واخ تا  البنتا هح .اب  ألبن ه

جليعا  ان يكونوا ا دقاء. غاللتا  متا اليحتدث مءتر ذلت ، ولكت  انتدما 
 يصير ل ا الش ء فع   يكون مشهدا  نن ر اليه كفهر يوم جديد.
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 آذار 07

 

 الريا با حص فك عالم غامض

 
فنتتود الحصتتو  التتى  تتوئح جليتتة  ،ت تت حق قلوبنتتا واقولنتتا الو تتوا    

وبصتتتتيرح محتتتتتددح  ،ة ان تتتتهام االمتتتتتوئوئؤيتتتتة وا تتتتتحة لكيفيتتتت ،للو تتتتل
ولكتت  بالفتتل  كلتتا تلتت ل  التتوان الطليعتتة  .للشتتاكر العتتالح ومشتتاكلنا

لكتت ا ال تقتتدم الحيتتاح االن تتانية   واشتتكالها دون تلييتتز وا تتح اللعتتالح
 ،فالحتتدود الفا تلة بتي  اللحلتة والكراليتتة .الو توا الت   نلحتث انته

 ،االل لتام واالللتا  ،اللطولتة والهتل  ،اللير والشر، الهلا  اللشتااة
اللراءح وال نال تكون ف  مع تح االيتوا  غامفتة وملهلتة وي تى  تعلة 

 .ال لييز
اذ الينتتا ان نتت علح  ،لتتيس ستته   العتتيا فتت  اتتالح ملتت ء بتتالغلوض    

 اتلاذ الليائات الحكيلة دون الحاجة الى ان نكون م أكدي  تلاما .
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 آذار 08

  يث البكا   الضحي  مرا  
 . لكتت  ال يلكتت  4:0)الهامعتتة  وللضةةحك وقةةرللبكةةاء وقةةر     

اذ لتتتتيس بالفتتتتروئح ان تكتتتتون  وقاتهلتتتتا  .فصتتتتر اللكتتتتاء اتتتت  الفتتتتح 
فقد تصلح  وقاتهلا ف  الواقل وق ا  وايدا .ييث  ،الوايدح بعد االخر 

دون اظهتائ يتد فا تر ووا تح  ،قد ي حو  اللكاء  حكا   و بالعكس
 اللعالح الن هاء ايدللا واب داء اآلخر.

وغاللا  ما ي لح لنا يزننتا ان نصتنل االلحتان لرقصتاتنا بينلتا يف تح     
ئقصتتتنا مهتتتاال  لحزننتتتا. فقتتتد نفقتتتد  تتتديقا  محلوبتتتا  وفتتت  وستتت  دموانتتتا 

وفت  من صتف الحفتر  ، و نح فتر بنهتاا     .نك شف فريا  غير معترو 
  .نشعر بحزن اليق

الحتتزن وال تعادح ت كلهتتا   ،اللكتتاء والفتح  ،ان النحيتال والترقز    
تعتود التى اللهتتر  ذو الوجته الحتزي  واآلختتر ذو الوجته ال تعيد اللّتت ي  
يهع ننتتتا نلكتتت  ونفتتتح  معتتتا . فلتتتنك  اذن التتتى يقتتتي  بانتتته اليلكتتت  
لهلتتا  يياتنتتتا ان ينكشتتف للعيتتتان إال ييءلتتا يتتت  مس اللكتتاء والفتتترا 

 معا .
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 آذار 09

  ريف الحياة

 
امق، االئجوان ، االيلر الغ :تدلشنا  وئا  اللريف بالوانها الزالية    

ولكت  بعتد  .وباشكا  ومهاميل ال تحصتى ،اال فر، ال لل  واللرونز 
ف تترح قصتتيرح متت  اظهائلتتا لتت ا الهلتتا  الصتتامى ت  تتاق  التتى االئض 

 .وتلوت
 ،تع كرنا االشهائ العائية بان الش اء الى االبواخ. والى غرائ ذل     

الكللتتتتتة،  اذ ان :فتتتتتان للريتتتتتف الحيتتتتتاح القتتتتتدئح التتتتتى ان يغتتتتتدو ملونتتتتتا  
 والفكالة، واالا ناء، والصلر، والفرا قد ت وئد ب ناء قلر ان نلوت.

وكللا نن ر ل شهائ غير اللءلرح ون  كر  ولئ  الل وفي  لنك  مل ني  
 ونن  ر بأمر قدوم ئبيل    جديد. ،للهلا  ال   اايناق فيهح
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 آذار 02

 

 البسمة تجتاز الدموع

 
ت  ذ نها   م  الى وجته الحيتاح. ان اللوت لو تفاؤ  تدئيه  و     

يصتتغر شتتيئا   ،فعنتتدما نتتر  قائبتتا  يلحتتر مغتتادئا  اللرفتتأ م ههتتا  نحتتو االفتتق
ولك  الينا ان نءق بان  .فشيئا  ي ى نكاد ال ن  طيل مشالدته ا  بعد

ايتتتدا  متتتا واقتتتف التتتى ستتتاير التتتودار يتتتر  ذلتتت  القتتتائخ نف تتته يكلتتتر 
  .تدئيهيا  ي ى يصر مرفأق الهديد

واندما نعود الى مناالنا بعد اجراء مراسيح  ،لوت لو فقدان اليحفال    
التتدف  يغلتتر الحتتزن قلوبنتتا. ولكتت  ان تأملنتتا بتت ل  اآلختتر التت   يقتتف 
التتتى ال تتتاير االلقابتتتر من  تتترا  بلهفتتتة    الستتت قلا   تتتديقنا اللحلتتتوخ 

 .يلك  للل لة هن ا  ان ته اا قلوبنا ،ليريال به ف  بيى جديد
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 آذار 06

 يو  هللّا السفر فك ع

 
وسلار موسيقى جديدح واللقتاء  ،ئؤية مشالد جديدح  ال فر يعن     

ولكت  ان لتح يكت  لنتا موونتا   .ل ل  فهو مءيتر ومتلهج ،باشلاص جدد
 ؟كيتتف كانتتى ئيلتت كح“ :نعتتود اليتته ييتتث ي تت قللنا ايتتدلح ستتا    إيانتتا

 قد نصلح اقر شوقا  لل لاخ. “
ملتتت   ،اي  التتت ي  يحلوننتتتاانتتتدما ت تتتافر بتتتأ ،ال تتتفر بااتتتث للفتتترا    

 يرغلون  ئؤية خطواتنا وسلار قصصنا.
ان يرسلنا اهلل اللحال ف  ئيلة وين  ر اودتنا  :ل ا ما تعنيه الحياح    

ف  الليى م لهفا  لرؤيتة اللطتوات ال ت  اتلت نالا ستامعا  ات  اال تدقاء 
ستنر    يينلا ن افر بأاي  وهذان اهلل الت   بعءنتا .ال ي  تعرفنا اليهح

نت ا  مشتتالد ئا عتة ونصتتغ  التى ا تتوات ئخيلتة ونل قتت  بانتا  لطفتتاء ه
 ونكون سعداء لد  اودتنا الى منتزلنا. 
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 شهر نيسا 
 نيسا  6

 
 جمال الخجل

 
ال يع لتتر  ،فح تتى فتت  رقاف نتتا .لنتتا  شتت ء جليتتر بلصتتوص اللهتتر    

  .ن شهل ك  نكون تلقا يي  ،لك  العكس ،اللهر ففيلة
"متاذا يتدوئ فت  :ولنقتر لهتح ، ت قيل  الن ترلنن ر الى االشتلاص م    

 ،لكتت  رلتتوت الحتتاجز النف تت  .اق  تتلوا يكاياتنتتا دون خهتتر ،افكائنتتا
وكشتتتهرح ال  .ستتتيهعر موقتتتف كرستتت  االا تتترا  لتتت ا مفتتتهرا  ب تتتراة

ظتت   لهتتا، بينلتتا ل شتتلاص اللههتتولي  جلتتا  ملفتت  ال تتتراق ايتتون 
 الل طفلي . 

لحياح ال   ال يف تر  و يعلتر ي كّرننا االشلاص اللههولون  ب ر ا    
وان نكتتون   ،انهتتح يتتداوننا التتى تلهيتتر واي تترام الصتتداقة .انتته ب تتهولة

 .كيانا   ام ا   يحيا باللحلة
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 نيسا  0

 كرامة الرطا   اال ذ
 

وال يوجتتد  ،"ال يوجتتد ايتتد فقيتتر التتى يتتد ال ي تت طيل فيتته ان يعطتت     
 ".يل ان يأخ  ايد ) و وايدح   غن  الى يد انه ) و انها  ال ي  ط

ولتتو يق تترا  ،قتتا  لتت ق الكللتتات قداستتة اللابتتا يوينتتا بتتولس الءتتان     
اتهالتتتا مق تتتدئا  يكتتتر  متتت  اجتتتر كتتتر التتت ي  يرغلتتتون العلتتتر متتت  اجتتتر 

اليلكتتتتت  ال فكيتتتتتر ب تتتتت م وار متتتتتا دام العتتتتتالح مق تتتتتح التتتتتى  .ال تتتتت م
  .واخر  تأخ  ،مهلواة تعط  :مهلوا ي 

ة وجتتتتدت فتتتت  العطتتتتاء مءللتتتتا فتتتت  ان الكرامتتتتة االن تتتتانية الحقيقيتتتت    
بتتر الشتتعوخ والءقافتتات  ،االخ .ولتت ق الحقيقتتة ال تلتتز االفتتراد فقتت 

 والهلااات الدينية ايفا .
تر  نفها  م لادال  بي  العطاء واالخ ،  ،ان الرؤية الحقيقية لل  م    

فتتداونا ال نعطتت     شتت ء ابتتدا  دون ان ن تتأ  انف تتنا متتاذا نأختت  متت  
وال نأختت  شتتيئا  بتتدون ان ن تتأ  متتاذا الينتتا ان  ،ح ولئتت  التت ي  نعطتتيه

  .نعط  ألولئ  ال ي  نأخ  منهح



 
 

041 

 نيسا  0

 
  همية اال ذ

 
 :فالعطتتتاء مهتتتح جتتتدا    ،كءيتتترا  متتتا يكتتتون العطتتتاء ا تتتعال متتت  االختتت      

 ،واطاء النصتيحة ،واطاء الشهااة ،واطاء الرجاء ،العطاء ف  اللفاء
  .كر  ب   ال اتواكءر ال ،وااطاء النقود ،واطاء ال حلر

 ،ولكت  االخت  مهتح تلامتا  .فلتدون العطتاء ال يوجتد اختوح  و اختوات    
 .ان لهح اطية يقدمونها  الننا نعل  لللعطي  بواسط ه

لقتتد   شتتكرا  لتت  ،لقتتد ااطي نتت  الرجتتاء ،وانتتدما نقو :"شتتكرا  لتت     
لقتتتد اتحتتتى لتتت  فر تتتة تحقيتتتق  ،شتتتكرا  لتتت  ،ااطي نتت  اللااتتتث للعتتتيا

 يلل  ". 
فاييانتتا  يك شتتف  ،اننتتا نعلتتر معطتتي  ووااتتي  لفتترادح ودقتتة اطتتا هح    

 اللعطون اطي هح ف  ايون االخري  فق .  
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 نيسا  4

 
 الجر ة لكصير مرتمدين

 
فتان تلت  ال تااة لتح  ،اندما يعطينا ايدلح سااة وال نحللهتا ابتدا      

 ولكننتا ال ن ت هيال لهتا، ،ت  لح يقا . واندما يق را ايدلح لنتا فكترح
 ،فتتتان تلتتت  الفكتتترح لتتتح ت تتت قلر يقتتتا . وانتتتدما يعرفنتتتا ايتتتدلح بصتتتديق

ولكننتتا ن هاللتته ) و ن هاللهتتا ، فتتان ذلتت  الصتتديق ال يشتتعر يقتتا  بانتته 
 .قد اعس قلر ي نا  

   انه يعن  ال لاا ل ختر كت  يصتير جتزءا  مت   ،ان االس قلا  ف     
  .يياتنا
وت تاؤ  ات  الحريتة  ،انه يعن  الهتر ح لنصتير مع لتدي  التى االختر    

 “بدون  ل  اكون ما  نا اليه :”الداخلية اندما اقو 
ل ل  يغفال  ،االس قلا  بحاجة الى قلال ي  ح بال وا ل واللحلة    

الن لتتتتتدايالح لتتتتتح ت تتتت قلر ي تتتتتنا ، فتتتتتداونا نصتتتتتير  ،الكءيتتتترون بعلتتتتتق
 م  قللي  جيدي .
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 نيسا  1

 التجذر الرميق فك هللا
 

ولكتتتت ا فتتتتان  ،االيتتتتا ، لهتتتتا جتتتت وئ اليقتتتتةان االشتتتتهائ ال تتتت  تنلتتتتو     
  .لهو خطر  ال فكير العليق دون ج وئ

امءتتتتا  القتتتتديس فرن تتتتيس  ،كتتتتان اللرشتتتتدون الع تتتتام لهتتتت ا العتتتتالح     
وكتر النتا  الت ي  است طااوا ان  ،ومائت  لورر كن  ،وغاند  ،االسيز 

يللكتتتون جتتت وئ   يحيتتتوا بشتتتعلية  تتتعيفة وتتتتأرير وقتتتوح بطريقتتتة م وا تتتعة
ن لح ل خري  ان يقترئوا ب تهولة  ،فلدون ج وئ اليقة .قةئويية الي
فاننتتتتا سنل تتتتر شتتتتعوئنا  ،ولكتتتت  انتتتتدما ن ل تتتت  بشتتتتعلي نا .متتتت  نحتتتت 

ان تل تتتكنا بافكتتتتائ االختتتري  يينلتتتتا يعلنتتتون باننتتتتا  ،الحقيقتتت  بالتتتت ات
 .سطحيون

والينتا اللحاف تة التى انف تنا  ،نح  نلل  القلير م  اجر الءلتات    
واللدا، لك  يلك  ال لاا ل ل  الل علقة بعلتق ايياء بواسطة الءناء 

وال تت  تفتترا باللتتدا اللشتتر  دون ان نكتتون قتتد تعلقنتتا   فتت  محلتتة اهلل
 .بها
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 نيسا  1

 
 ا  نكو  متواضرين  مطمئكين

 
  ونتتدر افكائنتتا ت عهتتال بعتتدد اللهتترات ،انتتدما نن تتر التتى النهتتوم    

ة فكتترح فتتان    قتتو  وايتت ،نشتتعر كتتح لتتو  تتغير وتافتته    شتت ء نفعلتته
  .ا لحى دون فا دح

ولك  اذ نن ر الى انف نا وندر افكائنتا ت عهتال فت  النها يتة مهترح     
فاننتتا نصتتير ذو  ئفعتتة والليتتة التتى يتتد ان    شتت ء  ،يياتنتتا الداخليتتة

 سيلدو مهلا  جدا .  ،نفعله ونقوله  و نفكر به
لتتت ل  الينتتتا دوام اللحتتتث اتتت  ستتتلر ستتتلو  ال وا تتتل واالولئنتتتان     
نعتتح الهتتنس اللشتتر   تتعيف  .التتة والهديتتة واللتتزا والل تتفوليةوالفك

ولت ي  العتاللي   ،ومكلف جدا ، انه الشد بي  االلي  خائج  وداخل 
 يهعلوننا يق ي  ئوييا .
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 نيسا  7

 

 تذكار  قيقتكا ،اصدقاؤنا
 

التتتى يتتتد ستتتراان متتتا ال يهعلنتتتا نتتتفم   ،اييانتتتا  يغلرننتتتا يتتتزن كليتتتر    
يقا  مءر كأ  مللتوءح التى الحافتة بتالكرخ  ييث تلدو الحياح .بالفرا

فتت  يتتي  اننتتا بحاجتتة التتى  .والصتترار والتترفض والويتتدح واللتت الن ال تتام
ا تتتدقا نا كتتت  يتتت كروننا ان العناقيتتتد الل تتتحوقة يلكتتت  ان تنتتت ج خلتتترا  

 ل ي ا .
ولكتت  انتتدما  ،يصتتعال الينتتا الءقتتة بتتان لنتتا  فتترا يتتأت  متت  الحتتزن    

ي تى لتو لتح نكت   -ق يفيتد ا تدقا نا نلد  بال حدث بلطوات ف  اتهتا
يلتدو ان الفترا قتد وجتد،  -قادئي  الى االي ا  بحقيقة ما يقولتون 

  .وان الحزن ئبلا  ائ مح ل   
 

 
 



 
 

045 

 من اللوم الى الغفرا      نيسا  8
 

  ،تتأت  اغلتتال  وجاانتتا اللفللتتة مت   ولئتت  التت ي  يحلوننتتا ونحتتلهح-    
 ،واالختتتتتتوح ،واالوفا ،دي والوالتتتتتت  ،كالع قتتتتتتة بتتتتتتي  التتتتتتزو  و الزوجتتتتتتة

  –والكهنة  ،والرااح ،وال  مي  ،واللعللي  ،واالخوات
 ،نعتتح ،وي تتى الل تتأخري  فتت  الحيتتاح .لنتتا ت واجتتد الهتتروا االالتتق    

فان لهح ال أرير الكلير من  ان ماتوا،  ،ي ى بعد ان جريونا ال ي  توفوا
ق لتتت ل  نحتتت  بحاجتتتة باستتت لرائ التتتى العتتتون لنفتتترا متتتا يتتتدث فتتت  لتتت 

  .الع قات
ان تهرب نتتتا الكلتتتر  لتتت  اللحاف تتتة التتتى لتتتوم  ولئتتت  التتت ي  كتتتانوا     

 ، نى جعل ن  اار  اليتوم مت   نتا“ :قريلي  منا لحال نا الحا رح قا لي 
  ." و نا اكرق م   نا

لو ف  معرفة جروينا وإا ن يقيقة ذواتنا  ،ان ال حد  الع يح لنا    
وانتتدما نكتتون قتتادئي   ،قيتتة النتتا  لنتتابكوننتتا اكلتتر متت  ن تتا ج متتا يفعلتته ب

 ،ذلتت  التت   جعتتر انف تنا نلعتتا  يقيقيتتا  لكياننتتا ،التى ااتت ن الهنتتا فقت 
  .فاننا سنكون ايرائا  ك  نصفح ا   ولئ  ال ي  جريونا
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 نيسا  9

 كونك ُمَسلَّما  الى االلم
 

يلكتتت  ان  ،ان النتتتا  التتت ي  يعيشتتتون قتتتريلي  بعفتتتهح متتت  التتتلعض    
  .يزن بعفهح للعضيصيروا ينابيل 

كتتان يهتتوذا وايتتدا    ،انتتدما اخ تتائ التترخ ي تتور ئستتله االرنتت  اشتتر    
تتْ  يهتتوذا باللتتا   ،متتنهح اللتتا   استت نادا  التتى اللعنتتى الهتتانل   ،وقتتد دعا 

والحقيقتة لت   .   م  ي لح االخر الى االلح“يلون “للكللة اليونانية 
ي تتلح اميلتته التتى  الن كتتر وايتتد منتتا ،اننتتا كلنتتا نللتت  شتتيئا  متت  الليانتتة

وفتت  مكتتان متتا، وغاللتتا  دون قصتتد  و ي تتى  .ال تتألح بطريقتتة متت  الطتتر 
 .معرفة
الغفتتتال   وي تتتى الصتتتليان ،يلكتتت  ان يل لتتتر الكءيتتتر متتت  االوفتتتا     

     . و العكس ،العليق نحو والديهح ب لال اللو  الشديد اليهح
  نحتلهح اندما نرغال ف  االا را  باننا كءيرا  ما ن لح  ولئ  ال ي    

 فاننا نكون مهيئي  اكءر للصفح   ،ي ى مقابر اي   النيات ،الى االلح
 .ا   ولئ  ال ي  غاللا  ما لح سلال  للنا ئغح ائادتهح



 
 

047 

 نيسا  62

 
 محبة رعاتكا الديكيين

 
يلك  ان يهللتوا  ،وااليلائ ،والرللان ،كالكهنة  ،ان الرااح الدينيي     

ي قتتتتائ. فتتتتنح  ن وقتتتتل ان ئااتنتتتتا  و الكراليتتتتة واال ،االاهتتتتاخ والوقتتتتائ
 ،الدينيي  سيقودوننا الى القرخ م  اهلل م  خ    لواتهح، وتعاليلهح

 .ونصتغ  بان قتاد التى كللتاتهح ،ل ل  نراقال سلوكهح بعنايتة .وقيادتهح
ولكننتتتا بتتتاالير  وب تتتلال ان  ائنتتتا لهتتتح متتترائا  )ودون ادئا  كامتتتر منتتتا 

 ،ننتا ستنليال االمتا  ب تهولةفا ،ل ل   ، ك  يكونتوا اناستا )ستوبرمان 
لتت ل  فتتان  . و ي تتى نشتتعر بالليانتتة انتتدما يلرلنتتون انهتتح مءلنتتا نحتت 

 .اا لائاتنا الءقيلة ت حو  الى انفهائ للغفال
 ،ونغفتتتر لهتتتح اخطتتتاءلح ،داونتتتا نحتتتاو  ان نحتتتال ئااتنتتتا التتتدينيي     

ويينها سنهعلهح قادئي  ئغح انك ائاتهح  ان  .ونرالح كأخوح واخوات
  .ا الى القرخ م  قلال اهلليقودونن

 



 
 

048 

 نيسا  66

 السلطة  الطاعة
 

اننتتا ال ن تتت طيل ابتتتدا  فصتتتر ال تتتلطة اتتت  الطااتتتة  انتتتد االشتتتلاص     
التت ي  لتتديهح كتتر ال تتلطة والتت ي  التتيهح ان يطيعتتوا. ان  لتت ا الفصتتر 

وستتلوكا  خفتتوايا  متت  جانتتال  ،ي تتلال ستتلوكا  ستتلطويا  متت  جانتتال وايتتد
تع لر إوااتة شتلز ذو ستلطة ا يلتة،  ويع لر سلطة سيئة مءللا ،هخر

ولكتتت ا يع لتتتر  .إنتتته خطتتتر ئويتتت  كليتتتر  ولتتتو ال يللتتت  شلصتتتا  يطيعتتته
لتتو  ،والتت   ال ستتلطة لديتته التتى    شتتلز ،الشتتلز اللطيتتل للغايتتة

 .ف  خطر ك ل 
ولك  ووا  يياته كتان ذا  ،لقد تحدث الرخ ي ور ب لطة ا يلة    

  ي ال كمةا انةا أشةاء"ولكة:ولتو الت   قتا  البيته ،وااة كاملة البيته

 ، وقد ااطيى له كر ال لطة ف  09: 01")م ى بل كما انر تشاء
  . 68: 08ال لاء والى االئض )م ى 

ولتتر نعتتيا  ،لتتر نعتتيا ستتلط نا فتت  الطااتتة :داونتتا ن تتأ  انف تتنا    
 واا نا مل ال لطة؟
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 نيسا  60

 
 سلطا  الر مة

 
 ،نها بعيدح اللنا أل ،نح  نفكر اادح بالنا  ال ي  لهح سلطة اليا    

وتلتترا متت   ،ولكتت  ال تتلطة الروييتتة تتتأت  متت  الريلتتة .و تتعلة الو تتو 
 .لل لطة”الق ال فام  الداخل  مل  ولئ  ال ي   ائوا "موا يل

والتت   يفهتتح بعلتتق  ،اننتتا نعطتت  ال تتلطة ب تتروئ للتت  بشتتلهنا تلامتتا      
ال تتير  و ئجاءنتتا وئغلاتنتتا، والتت   لتته ائادح وي تت طيل  ،افراينتتا وهالمنتتا

  .ال   نريدلا ان تكون”اللوا يل“وان يكون م   ،معنا
تتداو العطايتا الللفيتة التى   ان سلطة الريلة ال   تفتوض وتشتهل    

  .وتهعر االشياء الع يلة قادئح ان ت ح ،ال هوئ
فال تلطة الروييتتة الحقيقيتتة تحتدد فتت  نقطتتة فت  مءلتتث يقلتتال ئ ستتا      

 م  يقدم لها االئشاد. اذ ت ند وت  لر ف  نوئ كر ،الى اقال
 

 



 
 

051 

 
 نيسا  60

 
 الراعك  الخراف

 
وكلتتتا يقتتتو  التتترخ  ،لتتتو ائشتتتاد الرااتتت  الصتتتالح ،االئشتتتاد الرويتتت     

وخرافتته تعرفتته )ان تتر يوينتتا  ،فتتان الرااتت  الصتتالح يعتتر  خرافتته ،ي تتور
62 :64 .  
فتالراا   .يهال ان تكون لنا  تلادلية يقيقية بتي  الراتاح وخترافهح    

وال لتام  ،وانف تاا ،وبيتنهح رقتة ،وخا ت ه تعرفته ،خا ت ه الصالح يعتر 
يعف ْتترض ان ال نلتتا  متتنهح، ولكتت   ،ولكتت  ن لتتل ئااتنتا .ومحلتة م لادلتتة
 .فنح  بحاجة الى تشهيعهح ودالهح ،نرشد ئاي نا

يداو الرخ ي ور نف ه الراا  الصالح لك  ي هتر االلفتة الع يلتة     
وبتتدون لتت ق  ،ي  يءقتتون بهتتحالواجتتال تواجتتدلا بتتي  الراتتاح و ولئتت  التت 

 .فان الرااح يصيرون م  لدي  ب راة ،االلفة
 



 
 

050 

 
 نيسا  64

 
 بذل  ياتكا من اجل اصدقابكا

 
فتت  بتت   ييتتاتهح متت  اجتتر ختترافهح )ان تتر  ،يرغتال الراتتاح الهيتتدون    

ي تيرون فت  ارتر خطتوات الترخ  ، ، كلرشتدي  ئوييتي 66: 62يوينتا 
جر النا ، ول ا الل   يهال ونح  داينا الى ب   يياتنا م  ا ،ي ور

ولكنته يعنت   وال  وقلتر   .ان يعن  باشكا  خا ة اللوت الجر االخري 
 ،يأستتنا وئجا نتتا ،ايزاننتتا وافراينتتا –كتتر شتت ء، جعتتر يياتنتتا اللا تتة 

 .م اية ل خري  كلنابل للحياح الهديدح –ويدتنا وخلرتنا لأللفة 
لت   ،يهتا ل ختري ان وايدح م  اا ح العطايا ال   ن  طيل ان نعط    

خصو تا  فت  لح تات االامتات  ،فنح  نعطت  العتزاء وال تلو  ،انف نا
ومتا لتو الواقتل الت    ،انا االح ما لو واقعت  ،ال تلف“ :اندما نقو 
 .ل ل  سنصير ئااح بشله الل يح“فانى ل ى ويد   ،ايياق مع 

 



 
 

052 

 نيسا  61

 قرا ة االشيا  ر  يا  
 

وايتتتراا بصتتتيرح ومعرفتتتة  ،علومتتتاتكءيتتترا متتتا تعنتتت  القتتتراءح جلتتتل الل     
ولتتتت ق يلكتتتت  ان تقودنتتتتا التتتتى .وال غلتتتتال التتتتى يقتتتتر جديتتتتد ،جديتتتتدح
فتتتتان القتتتتراءح الروييتتتتة  ،لكتتتت  والتتتتى    يتتتتا  .وشتتتتهادات ،دئجتتتتات
و تتل  الل تتائ  .فهتت  تعنتت  قتتراءح الل تتا ر الروييتتة بل تتاوة ،مل لفتتة
 ولك  ال نقر  م  اجر ،انها ت طلال ال فق  االئادح ف  القراءح.الروي 
فلا دمنا نقتر  الك تاخ اللقتد   .بر لك  نلرر ف  الكللات ،ال دئيس

فتتان قراءتنتتا لتت   ، و  ّ  ك تتاخ ئويتت  ب تتي  متت  اجتتر ايتتراا اللعرفتتة
 .ت اادنا ف  يياتنا الرويية

ن تتت طيل ان نصتتتير اذكيتتتاء فتتت  الل تتتا ر الروييتتتة بتتتدون ان نصتتتلح     
 ،شياء الروييةوكلا اننا نقر  برويية بلصوص اال.اشلا ا  ئوييي  يقا  

الينتتتا ان نكتتتون ذو  ائادح لنفتتتل  ،فاننتتتا نفتتت ح قلوبنتتتا التتتى  تتتوت اهلل
ونصتتغ  التتى متتا يقولتته اهلل لنتتا التتر كللاتتته  ،جانلتتا  الك تتاخ التت   نقتتر ق

 .فق 



 
 

053 

 نيسا 61

 
 ا  تدع الكلمة تصير جسدا  

 
 …تع لر القراءح الرويية غ اءا  لنفوسنا 

 و    ك تتاخ  ، و اإلنهيتتر ،فكللنتتا تطتتر  ستتلعنا كللتتات الك تتاخ    
 ،ويحتتر فتت  قلوبنتتا ،فانتته  ي غلغتتر فتت  اقولنتتا شتتيئا  فشتتيئا   ،ئويتت  جيتتد

  .ونصلح اناسا  مل لفي 
 .تصتتير الكللتتة ج تتدا  فينتتا بصتتوئح تدئيهيتتة وتحتتو  كياننتتا بأجلعتته
 ولك ا فان القراءح الرويية ل  ته يد م وا ر للكللة اإللهية فينا.

فتت  كللتتة  .متت  خ لتته قلتتر الفتت  ستتنة تتائ اهلل بشتترا  فتت  الل تتيح و 
ويهعلنتا شتله  ،يصتير اهلل ج تدا  فينتا  الن ،اهلل، وم  خت   تأملنتا فيهتا
  .الل يح الح  له ا اليوم

 .لنوا ر اذن قراءتنا لكللة اهلل بلحلة وتهلير
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 نيسا  67

 
 الكمو فك  ريتكا الحقيقية

 
تلت  الحريتة، ولكت  نللتإ إلتى  .الحرية الحقيقية ل  يريتة ابنتاء اهلل

البد لنا م  تعلتيح التى متد  الحيتاح واللتا ان لنتا   ترااا  كليترا   تد 
  .ل ق الحرية ف  ل ا العالح

ان القتتو  ال ياستتية واالق صتتادية واالج لاايتتة وي تتى الدينيتتة ال تت  
كتت  نطيتتل  وامرلتتا   ،متت  يولنتتا جليعتتا  تحتتأو  ان تلقينتتا تحتتى الودي هتتا

 .ونع لد الى مكافأتها
مفادلا  ،ل  يقيقية ،قيقة الرويية ال   تقود إلى الحريةبيد  ن الح

وان  .بر إلى اهلل ال ي  نح   بناؤق اللحلوبون  إننا ال نن ل  إلى العالح
ييتث ستننلو  ،نعيا يياح نعود فيها إلتى تلت  الحقيقتة بتالقو  والفعتر

 .تدئيهيا  بأاي  يري نا الحقيقية
 



 
 

055 

 نيسا  68

 
 الر ح سيتكلم فيكا

 
 و نفعر  ،ليس لنا  ن نلشى ماذا نقو  ،نكون ايرائا  بالروااندما     

ويينلا ال نه ح  بلا يع قد اآلخرون  .ف  ال رو  الصعلة غير الل وقعة
ست نلل الكللتات واألالتا  الصتادقة مت    وبلا ستيعهنى مت  اللنتا ،انا

 ، الا  كياننا الن ئوا اهلل ال   جعلنا  بنتاء اهلل ويرئنتا  ستي كلح فينتا
  .ر م  خ لناوسيعل
ال تهتمةةوا حةنمةةا ةكةةلمونكم كةةةف أو مةةاها “ :يقتتو  ي تتور    

تتكلموي  ألنكم كت طوي  ي حةنه ما تتكلمةوي بةه  مةا انةتم 

 ”المتكلموي  بل دوح أبةكم الكم و  ةتكلم  ةكم
  02-69: 62)م ى                                         

كتت  نتت لك  متت    ،اك  فينتتافلنفتتل التتى التتدوام رق نتتا بتتروا اهلل ال تت
 .العيا بحرية ف  االح الينف  ي للنا  مام القفاح واللقيلي 

 



 
 

056 

 نيسا  69

 
 الحرية تجذب

 
ستتواء  .تتتداو اآلختتري  إلتتى الحريتتة ،انتتدما تكتتون يتترا  متت  التتداخر    

  .ارفنالا ام ال. فالحرية ته خ ييءلا ت هر
ييتث يشتعر  يللقتون مهتاال  ف تيحا   ،الرجتر الحتر  و اللتر ح الحترح    

  .اآلخرون باألمان ويريدون  ن يقيلوا
ان االلنتتا ملتت  بالشتتروط واالي ياجتتات والل طللتتات واألوامتتر التتى     

  .يد إننا ن  اء  غاللا  ما الل وقل منا
إنها فق   ،ليس رلة توقعات ،ولك  اندما نل ق  بشلز ير فع       

    . ةونك شف لنا  يري نا اللا ،داوح للو و  إلى ذواتنا
وييتث يكتون اهلل  ،وييتث تعتح الحريتة الداخليتة الحقيقتة يكتون اهلل    

 .لنا  نريد  ن نكون
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 نيسا  02

 
 شفا  التكاقضات

 
 -:إن ال ناقفات الكءيرح ال   ته اا يياتنا    
 و  ن نكتتون  ،لكننتتا نشتتعر بأننتتا مشتتردون  كتتأن نكتتون فتت  ووننتتا) 

بيتتد  ن الويتتدح   نتتا ذو  شتتعليةوكون .غيتتر  ن الللتتر ين ابنتتا  منشتتغلي 
  . ولك  ت أوئنا شكو  جلة   و كوننا مفمني  .تغلرنا
وتهعلنتا كتر  .ويغفلنا بر ي تى يءتل  ازيل نتا ،كر ذل  يحلطنا     

فلعد ان يف ح باخ امامنا   .تل  األموئ نشعر بأنه ليس لنا وجود تلاما  
 .نواجه ابوابا  كءيرح  خر  مو دح

 . ييتتث بنمكتتان لتت ق ال ناقفتتات نف تتها ولكتت  رلتتة استت هابة  ختتر 
 ن تهعلهتتتا التتتتى تلتتتتا ذ بشتتتتو ذ اليتتتتق ل حقيتتتتق الرغلتتتتة فيتتتته التتتتر كتتتتر 

ولكتتت ا ان فهلنتتتا  ،وال تتت  لتتتيس اليتتتد ستتو  اهلل ان يشتتتلعها ،الرغلتتات
 فلنمكاننا  ن تللق اي كاكا  ي اادنا لل قرخ نحو اهلل. ،ال ناقفات
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 نيسا  06

 
 تسخير رغباتكا

 
 ،ومتتل ذلتت  .الرغلتتة كونهتتا امتترا  الينتتا تهتتاواقغاللتتا  متتا ن حتتدث اتت  

اذ اّن  ج تتتادنا واقولنتتتا وقلوبنتتتا ونفوستتتنا مفعلتتتة  :فالكيتتتان لتتتو ئغلتتتة
وفتت  يتتي   .فتتاللعض منهتتا  تتعلة اللتترا  مفتتطربة ومحيتترح .بالرغلتتات

 ،ونتتتر  ئؤ  ا يلتتتة ،تهعلنتتتا الرغلتتتات األختتتر  نفكتتتر افكتتتائا  اليقتتتة
ألختر تهعلنتا نلحتث ات  والتلعض ا ،وتعللنا بعض الرغلات كيف نحال

 .اهلل الى الدوام
لتت  الرغلتتة ال تت  البتتد  ن ترستتونا إلتتى الرغلتتات   ان ئغل نتتا فتت  اهلل

ونفوسنا  اداء  تد  ،واقولنا، وقلوبنا ،وإال س صلح  ج ادنا ،األخر 
وتصتتير يياتنتتا الداخليتتة فو تتوية تتتفد  بنتتا إلتتى اليتتأ   ،بعفتتنا التتلعض
 وتدمير ال ات.

بتر لت  ورقتا  تقتود  ،ة استاليال تلحتو ئغلاتنتالي ى ال عتاليح الروييت
 .ئغلاتنا ك  تلدم اللعض اآلخر معا  وللدمة اهلل



 
 

059 

 نيسا  00

 
 اجتياز ما نريد

 
 ،نريتتد لتت ا وذا  ،ن صتتر  اييانتتا  مءتتر  وفتتا  فتت  محتتر لأللعتتاخ

إذ تربكنتتتا الليتتتائات العديتتتدح وتللتتتق فينتتتا  .وبعتتتدلا نلغتتت  شتتتيئا  هختتتر
  .ا طرابا  شديدا  
بنمكان  ان قاء ش ء وايد  ؟ي نا  ماذا تريد :   يدلحفعندما يقو 
ال نعتر  متتاذا نل تائ واللتا تلقتتى قلوبنتا م ترددح إااء لتت ق   فقترئ إذن "

  .وال يلكننا ال قدم ف  الحياح ب  مذ وفراذ داخل  ،الطللات الكءيرح
وله ا ال لال نحت  بحاجتةذ إلتى تعتاليح داخليتة وخائجيتة كت  نه تاا 

 .هل نا ف  الحياحونك شف م ،ما نلغ 
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 نيسا  00

 
    نرسل إلى الرالم

 
يصتتل  ي تتور إلتتى  بيتته متت  اجتتر اتلااتته  .لكتر منتتا مهلتتة فتت  الحيتتاح

)يوينتا ”كما أدكلني إلةع ال ةالم أدكةلتهم أنةا إلةع ال ةالم”قتا   :
67:68.  

اذ  .نادئا  ما نتدئ  بأننتا مرستلون النهتاا اللهتام ال ت   وكلهتا اهلل لنتا
ن صتتر   .و يتت ، ومتتل متت  نعتتيا ،نتتا  ن نل تتائ كيتتفن صتتر  وكتتأن الي

ونقترئ كيتف نل تل  نف تنا إلتى  ن  ،وكأننا بل اوة خلقنا لْنطأ ل ا العتالح
  .نقف  نحلنا

وياللتتا نحيتتا الحيتتاح  .لقتتد  ئستتلنا اهلل إلتتى العتتالح كلتتا  ئستتر ي تتور
 .سندئ  هن ا  ماذا  ئسلنا لنفعر ،الى ل ا اليقي 
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 نيسا  04

 
 ةإنجاز المهم

 
وبأننا  ئسلنا م  منتز  ستنعود  ،اندما نحيا يياتنا الى  نها مهلات    

 ،يينئت  نفكتتر فتت   نف تنا التتى  ننتتا  نتا  فتت  بلتتد ودااتت  .إليته يومتتا  متتا
 .ولكتت  لف تترح معينتتة متت  التتزم  ،لنقتتدم ئستتالة  و التتر اتت  مشتترور متتا
  كت  ،نريتد  ن نعتود التى اللنتتز  ،واند ت ليح الرسالة وان هتاء اللشترور

 نعط  شهادح لرسال نا ونرتاا م   الالنا. 
ل   ن نعزا الللرح بأن ستني  يياتنتا   ان  يد  لح ال عاليح الرويية    

  .ما ل  اال سني  ف  مهلة
 
 
 
 



 
 

062 

 نيسا  01

 
 إجابات على  سئلتكا

 
لر ي  حق األمر   .نقف  وق ا  كليرا  ونل   جهودا  ف   رائق األسئلة    

  ؟ك ل 
أ   نف نا للتاذا نطترا ستفا  متا. لتر نلغت  الحصتو  ي    ن ن     

لتتتر نريتتتد  ن ن هتتتر بتتتأن ايتتتدلح لتتتيس التتتى  ؟التتتى معلومتتتات مفيتتتدح
 نريتتتد  ن ننلتتتو فتتتت   ؟ م لتتتر نريتتتد  ن ن تتتيطر التتتى اللعرفتتتة ؟ تتتواخ
 .لر ن عى إليهاد سلير الى القداسة ؟الحكلة

ننتا قتد نك شتف بأ ،اندما نفكر مليا  به ق األموئ قلتر وترا  ستئل نا    
وجهتد  ختف ألستئل نا. ئبلتا نل لت  اللعلومتات  ،نح ا  الى وقتى اقتر

  . و قد ال نريد  ن ن هر بأن اآلخر الى خطأ ،     
 ن   تتتتتغينا التتتتتى قلوبنتتتتتا بان لتتتتتاق يلكننتتتتتا هنتتتتت ا  ان نهتتتتتد إجابتتتتتات     

  .ل  اؤالتنا العديدح
 



 
 

063 

 نيسا  01

 
  سئلة من فوق

 
 … ال   تنلل م  فو  ل  األسئلة  ؟ما ل  األسئلة الرويية    
لتتتت   ستتتتئلة    ن  غلتتتتال األستتتتئلة ال تتتت  يءيرلتتتتا النتتتتا  يتتتتو  ي تتتتور    

ستتتطحية التتتى غتتترائ ال تتتفا  اتتت     متتت  األاوا  ال تتتلعة يكتتتون اوجتتتا  
  . 00 -68: 60لللر ح يوم القيامة )مر 

الل يح بتدوئق ال يهيتال التى  ستئلة كهت ق ألنهتا تقتل  تل  نطتا      
اذ غاللتا  متتا يهيتال ي تور بقلتتال  ،األستفروينطلتق متت   ،العقتر القتانون 

 :فلالن لة الى األاوا  ال لعة لللر ح يقو  .ال فا 
أ مةا قةدأتم مةا قةةل لكةم … ألنهم  ي القةامة ال ةت وجةوي“ 

وانمةةا بةةو  إلةةه  ؛أهلل لةةةإ إلةةه أمةةوار :مةةي قبةةل ه القائةةل

  . 02 -00: 00)م ى ”أحةاء
محتتاف ي  التتى  وتترا  فتتأن كنتتا نلحتتث اتت  إجابتتات ئوييتتة فلنلقتتى    

  السئلة الرويية. 
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 نيسا  07

 
 الكتابة تكقذ اليوم

 
إذ ت تتتااد التتتى ال ركيتتتز  ،يلكتتت  للك ابتتتة  ن تكتتتون ملائستتتة ئوييتتتة    

وتو يح ما يتدوئ فت  ذلننتا ومعالهتة  ،وال قرخ م  الق يياتنا وقلوبنا
 ،وإ تتافة تعليتتر فنتت   للتتا نعيشتته ،واكتتس خلراتنتتا ،العواوتتف اللربكتتة

والك ابة مفيدح  يفا  ألولئ  ال ي  قد  ،داث مءيرح ف  ذاكرتناوخزن  ي
 يطلعوا الى ما نك ال. 

 .غاللا  جدا  ما نعالج يوما  شاقا  مفللا   و محلطا  وذل  بالك ابتة انته    
 .وندمهه اندماجا  تامتا  فت  ئيت ت يياتنتا ،فف  الك ابة نعل  ما اشناق

 . ياح اآلخري   يفا  ولك ا فالك ابة تنق  يياتنا و ييانا  ي
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 نيسا  08

 
 الكتابة تفتح بئرا  عميقا  

 
"ال  :اذ غاللتا  متا نقتو  .لي ى الك ابتة وترا  فكتائ كلت كرح متوجزح    

لكتت  الك ابتتة  . اتتر  متتا  ك تتال".  و لتتيس لتت   فكتتائ جديتتدح للك ابتتة
الهيتتتدح تنتتت ج اتتت  الليتتتة الك ابتتتة نف تتتها. فلتتتا  ن نفتتتل  مامنتتتا وئقتتتة 

 و متتتا ين ابنتتتا متتت   ،ر بكللتتتاتذ التتتا يتتتدوئ فتتت  خاورنتتتاونشتتترر بتتتال علي
التتداخر ي تتى ت هتتر للعيتتان  فكتتائ جديتتدح تدلشتتنا وتقودنتتا التتى  متتاك  

  .داخلية بالكاد ارفنا  ي  تكل 
ان إيد  الهوانال اللر ية للك ابة ل   نهتا تفت ح فينتا  بتائ اليقتة     

 مليئة بكنوا ملفية جليلة بالن لة لنا ولآلخري   يفا . 
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 نيسا  09

 
 جرل  ياتكا بمتكا ل اآل رين

 
لتيس “ : ن إيد  االجابات ال   نلهأ إليها ملرئي  ادم ك اب نا ل     

 ان كر ما  قولته ذكتر  شتلز  ختر مت  قلتر .ل  ش ء   ير ألبوا به
  .فه ا ليس ا ئا  مقلوال  لعدم الك ابة ،ئغح ذل  ."

يعتتيا  يتتد مءللتتا وال  ، ن كتتر ان تتان لتتو فريتتد و  تتير بحتتد ذاتتته    
فان ما اشناق ليس لنا فح تال بتر ل ختري   ،األوح  الى ذل  ،نعيا
  . يفا  
فالك ابتتتة  ذن تللتتتق فينتتتا ئوا اإلبتتتدار والنشتتتاط وال هتتتدد وبال تتتال      

 تهعر يياتنا مر ية وبل ناو  اآلخري  ولآلخري . 
ولكتت ا قتتد  .الينتتا  ن نءتتق بتتأن قصتتة يياتنتتا وخلراتنتتا جتتديرح بالتت كر    

ارفنتتا معرفتتة  ففتتر    نك شتتف بأننتتا كللتتا  جتتدنا فتت  ئد قصصتتنا اللتتا  
 .كيف نعيشها
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 نيسا  02

 
  سارة  ربح  ياتكا

 
 ن اللفائقتتتة الكلتتتر  فتتت  الحيتتتاح لتتت   ن  ولئتتت  التتت ي  يل تتترون     

 ن  .يياتهح يربحونها. ت هلى ل ق اللفائقة ف  واقتل الحيتاح االا ياديتة
ولكتت   ن كانتتى ا قاتنتتا معهتتح خاليتتة  ،تشتتلءنا با تتدقا نا فقتتد نفقتتدلح

وإن كنا ن عى  و نرغال ف   .سنح ى بالعديد م  األ دقاء ،م   نانية
  .الشهرح ف راان ما ت  شى ل ق الشهرح بعد ان نل لكها 

ولك  اذا كنا ال نلال  بكوننا  ذا ع  الصيى تلقى ذكرانا االقتة فت      
فتتت   ن نكتتتون فتتت   انتتتدما نهتتت ح .التتت ل  بعتتتد امتتتان وويتتتر متتت  ملاتنتتتا
وان كنتا  يترائا  بلتتا فيته الكفايتتة  .اللركتز  نصتلح ب تتهولةذ التى الهتتاما

 ف نهد  نف نا غاللا  ف  اللركز.   لنكون  ينلا ينلغ  ان نكون
لتت   ن  ،فتتان اا تتح األالتتا  اإلن تتانية ال تت  ستت هعلنا نتتربح يياتنتتا    

  .نقدم يياتنا ف  سلير اآلخري 
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 شهر آيار
 آيار 6

 
     د دهماالصدقا

 
ويقابلوننتتتتتا  ،ويه لتتتتتون بنتتتتتا ،نحتتتتت  بحاجتتتتتة التتتتتى ا تتتتتدقاء يقودوننتتتتتا    

والتى الترغح مت  اننتا ن حتدث ات   .ويعزوننا ف   وقتات االلتح ،باللحلة
  .فان اال دقاء ال يلك  ان يعصنْتععوا  " نل ا دقاء"

لك  اهلل يعطينتا اال تدقاء الت ي   .اال دقاء لح اطايا يرح م  اهلل    
  .اندما نءق كليا  بلهدق تعالىنح اجهح 

لووا محر اهلل     للا يععانونه م  اللحدودية  ،ال يلك  ل  دقاء ان ْيح 
 ،وال تك لتتر ،ان محلتت هح ال تليتتال ابتتدا   .والفتتعف مءللتتا نعتتان  نحتت 
يلكت  ان يكونتوا ا متات بريتد فت  ئيل نتا   ولك  و ل  محتدودي هح

  .نحو محلة اهلل ال محدودح والغير مشرووة
 داونا اذا  الى الفرا مل اال دقاء ال ي  يرسلهح اهلل ف  وريقنا.     
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 آيار 0

 
 االصدقا   عطاياهم الفريدة

 
 .فلكتتتر وايتتتد اطي تتته اللا تتتة لنتتتا ،ال يوجتتتد  تتتديقان م شتتتابهان    

فاننا سنكون دا لا م طترفي   ،فعندما ن وقل  ديقا يلل  كر ما نح ا 
 .ا لو  و ما ل  تلل وال ن عد تلاما  مل م ،ف  النقد

وغيتترق ان  ،وهختتر ان ينلتته اقولنتتا ،يلكتت  لصتتديق ان يعطينتتا التتوداد    
لكتت  االمكانيتتة االكلتتر لتت  ت تتلح مل لتتف العطايتتا ال تت    ،يقتتو  انف تتنا

  .يللكها ا دقاؤنا وال   يعطولا لنا
وتعنتتتتتت  االمكانيتتتتتتة االكلتتتتتتر ان نهتتتتتتتال اطايانتتتتتتا اللا تتتتتتة الفريتتتتتتتدح     

 .صداقة تللق اللحلة الهليلة اللزئكشةل ل  فال ،واللحدودح
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 آيار 0

 
 الفسيفسا  الذ  يريكا  جه هللا

 
واآلختر  ،بعفتها اائ  ،ي فل  الف يف اء اال  االيهائ الصتغيرح    

وانتتتدما نقتتترخ  وجهنتتتا التتتى  .واآلختتتر ذللتتت  ،والتتتلعض ا تتتفر ،اخفتتتر
     .فاننا ت  طيل االاهاخ بهلا  كر يهر ،الف يف اء

ن تتتت طيل ان نتتتتر  كيتتتتف ان كتتتتر لتتتت ق  ،نتتتتدما نل عتتتتد انهتتتتاولكتتتت  ا    
وت رد قصة ال ت  طيل ل ق  ،االيهائ الصغيرح تعل  لنا جلا  الصوئح

  .االيهائ ان تقولها بنف ها
لتتو اشتتله  ،فكتتر وايتد منتتا ،تلت  لتت  متتا نقصتدق بالحيتتاح الهلاايتتة    

 فت  ايتد ي ت طيل ان .نعكس وجه اهلل الى العتالح ،ولك  معا   ،بالحهر
ولكت َّ االختري  الت ي  يروننتا معتا  ي ت طيعون “انا اجعر اهلل مر يا  :”يقو 
لقتتتتد جعلتتتتوا اهلل مر يتتتتا  ". فحيتتتتاح الهلااتتتتة لتتتت  ييتتتتث يكتتتتون :”القتتتتو 

 .ال وا ل واللهد ف  تلا 
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 آيار 4

 
 عحمات بريدية فك الطريق الى هللا

 
 … ؟وغفرانه ،ولطفه ،وكرمه ،كيف نعر  محلة اهلل     
 ،وقريننتتا ،وئااتنتتا ،ومعللينتتا ،وا تتدقا نا ،  ختت   والتتدينامتت :الهتتواخ 

  .واوفالنا
فاننتا نتدئ   ،ولك  يينلتا نتأت  لنعترفهح ،انهح جليعا  يعلنون اهلل لنا    

فلحلة اهلل  ،ان كر وايد منهح يلك  ان يعل  ا  اهلل شيئا   غيرا  جدا  
و اا تح وجلتا  اهلل لت ،وجودح اهلل اا تح ملتا لهتح ،ل  اا ح ملا لهح

 ملا لهح.
ولك  لو فكرنا  ،ئبلا نصاخ ف  اللداية بليلة امر ف  لفالء النا     

للح ة بانهح قادئون التى منحنتا كتر اللحلتة والهتودح والهلتا  الت   
فاننتتا سنك شتتف تتتدئيهيا  انهتتح كلهتتح كتتانوا ا متتات بريتتد فتت   ،نح اجتته

  .الطريق الى اهلل



 
 

072 

 
 آيار 1

 
 كرم هللا
 

فتالرخ ي تور يعلت  لنتا وفترح اهلل،   ،ال إلته النتدئح ،لتوفرحاهلل لو إلته ا    
ييث جلعوا فلألوا ارن   اشرح قفة م  الك ر  ،ك كءير الللز للنا 

 ، 61-1: 1ال تت  ففتتلى اتت  اآلكلتتي  بعتتد ان شتتلعوا )ان تتر يوينتتا 
وك ل  اندما جعر ت مي ق يصطادون سلكا  الى دئجة ان قائبهح كتاد 

 . 7-6: 1يغر  )لوقا 
خلتتز  :لكتت  يعطينتتا اكءتتر متت  الكفايتتة ،ن اهلل ال يعطينتتا كفاي نتتا فقتت ا    

فهتو .ومحلة اكلر م  ال   ن تعى اليهتا ،وسل  اكءر ملا ن  طيل  كله
ونفترا بكترم اهلل انتدما نحلته مت    ،ولكننا ن ت طيل ان نتر  ،مع  كريح

لكت   ،"انتا ستأيل  يتا اهلل:وبقتدئ متا نقتو  ،كر قلوبنا واقولنتا، وقوتنتا
وغيتتتر قتتتادئي  التتتى  ،ستتتنلقى بعيتتتدي  اتتت  اهلل  اظهتتتر لتتت  كرمتتت  " وال  

 فهو الحياح والحياح بوفرح. ،اخ لائ ما يريد ان يعطينا بوفرح يقا  



 
 

073 

 
 آيار 1

 
 تجربة االد ار

 
والتت   يهعلنتتا  ،التتى انلتتاء جهتتاا العقتتر ،اننتتا نليتتر كأنتتا  ختتا في     
خزن ما ل ل  ي  ح   ال أكد م   ،ال يوجد خلز يكف  للكر“ :نقو 

ال توجتتتد معرفتتتة للكتتتر كتتت  “ و  ." يكفتتت  لنف تتت  فتتت  يالتتتة الطتتتوائ ء
وانتتدلا ال ايتتد  ،في  ح تت  ان ايتتاف  التتى معرف تت  لنف تت  ،ي ل عتتوا

فلت   ،ال توجتد محلتة كافيتة الن تلتنح للكتر“ و  ." غير  ستي ل ل بهتا
كتت  امنتتل االختتري  متت  ان   ،االي تت  ان ايتتاف  التتى ا تتدقا   لنف تت 

 ". خ لح بعيدا  ان 
النهتتا ت فتتل  ادختتائا  للتتا  ،ان لتت ق الحالتتة تشتتير التتى نقتتز اقلتت     

فتان  ،والتى ايتة يتا  .نلل ، واللو  باننتا ال نللت  متا يكفت  لللقتاء
 .يف د ف  النهاية بي  يدي  ،اللأساح ل  ان ما ت شلث به اآلن
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 آيار 7

 
 رؤية مرجلة التضاعف

 
التتتتوفرح العقليتتتتة  فلتتتتل .اكتتتتس التتتتنقز العقلتتتت   ان التتتتوفرح العقليتتتتة    
واللعرفتة،  ،الغت اء :لنا  ما يكف  لكتر وايتد اكءتر ملتا يح تا :”نقو 

فاننتا ن للتى ات  كتر   وبه ا االاداد العقل  ." وكر ش ء…واللحلة 
  .ال  شلز نل قيه ،ما نلل 

  .فاننا نعطيه الغ اء  فاذا ئ ينا شلصا  جا عا   
  .ةفاننا نقاسله اللعرف  واذا ال قينا شلصا  جال    
فاننتتتا نقتتتدم لتتته الصتتتداقة  ،واذا قابلنتتتا شلصتتتا  بحاجتتتة التتتى محلتتتة 

  .ونعرفه لعا ل نا وا دقا نا ،واللودح والفيافة
فاننا سنر  معهزح ان ما نعطيه   واندما نعيا ل ا االاداد العقل     

وستتتيكون لنتتتا   .وكتتتر شتتت ء…الغتتت اء واللعرفتتتة واللحلتتتة  :ي فتتتااف
  .الكءير م  الف ات ايفا  
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 رآيا 8

 
 مقاسمة مررفتكا بحرية

 
كءيتترا  متتا نع قتتد اننتتا ال نعتتر  متتا يكفتت  لنكتتون قتتادئي  التتى تعلتتيح      

فتتنح  قتتد ن تتردد ي تتى نقتتو  ل ختتري  متتا نعرفتته بتتدافل انتته ال  .االختتري 
  .يلقى لنا شيئا  نقوله اندما ن أ  ا  اللزيد

 تة تهعلنا لت ق الفكترح قلقتي  وك تومي  وم لهفتي  التى ال للت  واليق    
 .ال اتية
فاننتا نعلتح  ،ولك  اندما نل ل  الشهااة للقاسلة االختري  بحريتة    
فاننتا سنك شتف اننتا نعلتح اكءتر ملتا نفكتر،  ،وم ى ما سألوا انها ،ذل 

ولكتت  متت  ختت   العطتتاء ال تتل  متت  معتتي  )بئتتر  معرف نتتا نك شتتف كتتح 
 .لو اليق ذل  اللئر
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 آيار 9

 
 كأس الحياة

 
الرخ ي ور ك  يعط  ولديها مكانا    يعقوخ ويوينااندما ت أ  ام     

 :انكمةةةا ال ت لمةةةاي مةةةا تكةةة الي“ :يهيلهتتتا  ،خا تتتا  فتتت  مللك تتته

 :قةةاال لةةةه“ ؟أتكةةتطة اي اي تشةةدبا الكةة إ التةةةي ك شةةدبها

  . 00: 02")م ى “ نكتطةخ“
يع لتتتر اا تتتح   "؟لتتتر نحتتت  قتتتادئون التتتى شتتترخ الكتتتأ :”فال تتتفا     

ومللوء مت   ،لو كأ  الحياح ،فالكأ  .سفا  مفعح باالخ لائ اله ئ 
لتر  ؟لتر ن ت طيل ان نحلتر كفوستنا ونعلنهتا كلا ت نا .الحزن والفرا

ون  طيل شترخ   ،ن  طيل ان نرفل كفوسنا ك  تقدم اللركة الى االخري 
 كفوسنا ي ى القعر كالكفو  ال   تهلال لنا الل ص؟ 

ا تتح لتتو وايتتد متت  ا  ان اللحاف تتة التتى جعتتر لتت ا ال تتفا  يتت و     
  .وال   يلك  ان نل لرق ،االخ لائات الرويية الللحة
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 آيار 62

 
  مل كؤ سكا

 
فنصتير وااتتي  كليتتا   ،غاللتا  متتا نحلتر كتتفو  يياتنتتا كللتا ننلتتو قتتدما      

والصتتترااات  ،كالفشتتتر الشلصتتت  -التتتى اتتتدد متتت  ايتتتزان الحيتتتاح  
الم واتدد مت  اال ،وخيلة االمر ف  العلتر والحيتاح االج لاايتة ،العا لية

  . - اللحيطة بنا الى الصعيد الشعل  والعالل 
ان كتتر شتت ء فينتتا ويولنتتا ي تتأمر ليهعلنتتا ن هالتتر ونللتتد  و ننكتتر     

ون تتلل االختتري  يقولتتون  ،فتتنح  نقتتو  ألنف تتنا .بل تاوة لتت ق االيتتزان
 ". واالر  ففر منه ،ان ر الى الهانال اللشر  للحياح:”لنا
فاننتتا نح تتا   وال  التتى  ،يياتنتتاولكتت  انتتدما نريتتد ان نشتترخ كتتفو      

ال مت  خت   اج نتاخ  ،والءقة بته ،ك  نل ل ء بلعرفة ما نعيشه  ،يللها
ييث سنك شف يقيقة الفرا ال   نلحث  ،ولك  بلصادق ها ،ايزاننا

  .انه يقا  ف  وس  ايزاننا



 
 

078 

 
 آيار 66

 
 رفع كؤ سكا

 
نهتتا ونحتت  اتتائفون تلامتتا  ايزا ،انتتدما نحلتتر كتتفو  يياتنتتا بءلتتات    

 فاننا سنكون قادئي  الى ئفل كفوسنا بي  اخوتنا.  ،وفريها
ولتت ق اللشتتتاار  ،ان ئفتتل الكتتفو  يعنتت  ان ال نلهتتتر ملتتا نحيتتاق    

وتلتت  يقيقتتة مءللتتا نحتتاو  ان  ،تشتتهل االختتري  كتت  يكونتتوا ا تتدقاء  
 .نكون ا دقاء انف نا

ل ختتر، “بصتتح   “ و “وقتتو  "بحياتتت   ،انتته بواستتطة ئفتتل كفوستتنا    
  .ننا نعل  امني نا الن ر بحق الى يياتنا معا  فا

ل ل  ن  طيل ان نصير جلااة م   نا  تشهل الوايد االخر كت      
يشربوا الكفو  كليا ، وال   ااطيى لنا ف  االيلان ال   ستيقودنا التى 

 االم  ء الحقيق . 
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 آيار 60

 
 شرب كؤ سكا

 
متتتتات ئجتتتتاء ونرفعهتتتتا كع  ،بعتتتتد ان نحلتتتتر كتتتتفو  يياتنتتتتا بءلتتتتات    

فتان شترخ كفوستنا يعنت   .الينا ان نهعلهتح يشتائكوننا شتربها ،ل خري 
 مل يزن وفرا اآلخر. ،اي واء ومشائكة كر ما يعرفه ايدنا ا  يياته

 … ؟كيف نشرخ كفوسنا     
وانتتتتدما  ،إننتتتتا نشتتتتربها انتتتتدما نصتتتتغ  بصتتتتلى التتتتى يقيقتتتتة يياتنتتتتا    

وانتتدما  ،جهتتا لننلتون حتدث بءقتة متتل ا تدقا نا يتتو  الطتر  ال ت  نح ا
  .نقوم باالا  اللدمة

ان شتترخ كفوستتنا ي لتتل بحريتتة وشتتهااة داتتوح اهلل لللقتتاء بتتوالء فتت      
لتتتت ل  فتتتتان كتتتتفو  يياتنتتتتا تصتتتتير كتتتتفو   ،الطريتتتتق التتتت   لتتتتو وريقنتتتتا

الجر ”فان ائادح اهلل تللفلا بت "اللاء ،الل ص اندما نفرغها الى القعر
    .الحياح االبدية
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 آيار 60

 
 رد واإلمتالءالتج

 
ولكتتن يف االتتا  الرودلتت. للستتا   ،يبتتوو التدتترو واالمتتتاك متداكستتا   امتتاً     

  اذ فلكا جنو اكتمال ر باوزا الدملد. بككنزا متدروين ال ل اهلل  كذلك
عللزتتتا وفريتتتو كتتتاو  دلاوزتتتا كللتتتاً كتتت  نكتتتك   تتتاورين علتتت  استتتتا  متتتلك     

   الصلل   و و عاش الرب يسكع ذلك عل  االا  من اهلل
  قتتارن ودتتش النتت ك نفستت  ،واملتتلك الكامتتل ،ا  اظتت. التدتترو الكامتتل    

قتتتر   ،االب الدزيتتتز ؛فدزتتتوما س تتتلأ التتترب يستتتكع املستتتله كتتتل شتتت ك ا  ابلتتت 
رفع ا  جمو  ،وهك الذي رفع عل  الصلل  ،(09:31)يك “ قد تم ائًا "
أعظم من اعطي إسماً ”وأُ لأ و ؛فكك الذي جترو ووضع نفس   الدلام.

 ( 9-7: 2")انظر فلليب  كل االسماء
هل تستتطعونن :”وعكنا حنافظ عل  االقغاك ا  ساال الرب يستكع    

 ( 22: 21")مىت ان تشربنا الكأس الذي انا ذاهب الشربه؟
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 آيار 64

 الصحة من اجل الميتة الصالحة

 
ولكتت  اختتا   ،انتتا ال اختتا  اللتتوت“ :يقتتو  العديتتد متت  االشتتلاص   

  .".ءم  الفنا
ان لتت ا الكتت م  تتائ غيتتر مفهتتوم تلامتتا  منتت  ان  تتائ اللتتوت يعنتت      

لت ل  ال داات  لللهتر مت   .والويتدح ،والعهتز ،وااللح ،اادح اللرض
فهتتتتو اا تتتتح متتتت  كتتتتر اشتتتتكا  اللتتتتو   ،يالتتتتة اللتتتتو  متتتت  اللتتتتوت

  .االن ان 
واخةه  الجهةي لقد دختر ي تور نف ته فت  ذلت  اللتو  ولوا ته "    

وصاد ددقه كقطدار يم متخثد تتكةاقط    ام ي  ي الصالة

 . 44: 00")لوقا  دلع االدض
الينتتتا ان نصتتتل  مءتتتر  ؟كتتتح الينتتتا ان ن عامتتتر متتتل خوفنتتتا متتت  الفنتتتاء     

ي تتور الننتتا سن تتت لح قتتوح خا تتتة كتت  نصتتتنل اا تتح ئستتتالة فتت  الحيتتتاح 
ويينهتتا ن تت طيل ان نءتتق بتتان اهلل سيرستتر الينتتا م كتتا  يريحنتتا  ،الهديتتدح

  .ى ي ورمءللا ائسله ال
 



 
 

082 

 آيار 61

 
 الموت بقلوب شاكرة

 
لر م  خ   اللرض،  ؟كيف سيكون موتنا  ،غاللا  ما ن عهال نح     

ال توجتتد اجابتتة بلصتتوص لتت ق  ؟ و الحتترخ،  و الكائرتتة ، و الحتتادث
ألننتا ال نعلتح كيتف  ،ل ل  ل  نفتيل وق نتا باالل لتام بهتا يقتا   ،االسئلة

 .ول ق ل  جهالة ملائكة ،س ن ه  يياتنا
م تى ست أت  لح تة  :ولك  لنا  سفا  مهتح الينتا ان نفكتر بته ولتو    
سو  ل    ولر سنلوت بطريقة بحيث ان ال ي  ن ركهح خلفنا ،؟موتنا

  ؟ و بشعوئ م  اللهر  و ال نال للوتنا ،يحطلوا ب لال الحزن
فكيتتف نهعتتر االختتري  يواجهتتون موتنتتا مع لتتدي  التتى كيفيتتة تهيوئن تتا     
قتتتادئي  التتتى اللتتتتوت بقلتتتوخ شتتتاكرح هلل ولعوا لنتتتتا فل تتتى نكتتتتون   ؟لتتته

 .يصير موتنا اندلا مصدئ يياح ل خري   وا دقا نا
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  يار 61

 
 جرل مماتكا عطايا

 
غاللتا  متا ت عترض ييتاح النتا   ؟كيف نهعر م  موتنا اطية لآلختري      

للدمائ واألذ  والهروا الدا لة إااء وفتاح  قتائبهح و  تدقا هح. والينتا 
  .سعنا ل فاد  مءر ل ق األموئب   ما بو 

فان متا نقولته ألولئت  اللقتربي   ،فحينلا نكون الى يافات اللوت    
يكتون فت  من هتى األلليتة انتدما   إلينا سواء بكللتات شتفهية ام خطيتة

فاننتا نعترخ لهتح  يفتا   ،نعلر ام ناننا لهتح وتاللي  الغفتران ات  تقصتيراتنا
بتر م ت كري  نعتح  ،ح دون نتدما  ني نتا الصتادقة فت   ن يوا تلوا ييتاته
  .يياتنا، ويصلح موتنا هن ا  اطية يقيقية
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  يار 67

 
 المحبة تد م

 
 ما اللحلة  ،فان ك  الرجاء وااليلان سي  شى  اندما نقف  نحلنا    

واندما ن وفى نل ر كر  .وتنلل م  اهلل وتعود إليه  ،ألنها  بدية ،ف لقى
  .اللحلة ش ء منح ه لنا الحياح باس ءناء

ولتت   ،لتت  ييتتاح اهلل فتت   الاقنتتا  فاللحلتتة ال تت  اشتتنا فيهتتا يياتنتتا    
ولتت  تتتدوم لتت ق اللحلتتة  ،الهتتولر اإللهتت  غيتتر قابتتر للتتدمائ فتت  كياننتتا

  .بر س حلر رلائا  جي   بعد جير  فح ال
ال “ :وانتتتدما نتتتدنو متتت  اللتتتوت لنقتتتر ألولئتتت  التتت ي  نريتتتر اتتتنهح    

اهلل ال تتتت  ت تتتك  فتتت  قلوبنتتتا تحتتتتر  تتتتداوا قلتتتوبكح تفتتتطرخ. فلحلتتتة
 ". لو العزاء وال لوان  ،اليكح، وما نح ه وإياكح
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  يار 68

 
 نفس هللا فيكا

 
إنلا ن حدث ا  نفس اهلل ال    ،اندما ن حدث ا  الروا القد     

   Pneumaان الكللتتة اليونانيتتة لكللتتة التتروا لتت  )بنومتتا  .ينتتلض فينتتا
ال تتتنفس جتتتولر   .ا  متتتا نعتتت  تنف تتتناوال تتت  تعنتتت  "التتتنفس". فاننتتتا نتتتادئ 

  .لحياتنا ال نفكر فيه إال اندما يصاخ باألذ 
إذ ان ئويتته  قتترخ واكءتتر  لفتتة إلينتتا ملتتا  ،ان ئوا اهلل بلءابتتة تنف تتنا    

قتد ال ندئكته غاللتا ، ولكت  مت  دونته ال يلكننتا  .نكون نح  تهاق ذواتنا
   . ن نحيا "يياح ئويية"

بانتتتاحذ ال تو تتتف واللتتتة  ايانتتتا رلتتتائ اللحلتتتة،  ان ئوا اهلل تصتتتل  فيتتتا    
وال ت م، والفترا.  نهتا ئوا  ،والودااتة ،والصت ا ،واللطتف ،والغفران

اهلل ال تتت  تلنحنتتتا الحيتتتاح ال تتت  ال يقتتتو  اللتتتوت اليهتتتا. فلنصتتتر التتتى 
 ". تعال إيها الروح القدس تعالالدوام قا لي  "
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  يار 69

 
 عمل الغفرا  الغير المكتهك

 
 ؟  يهعلنتا ن شتلث بالحيتاح ي تى انتدما يحتي  وقتى الرييتترمتا الت     

فأييانتتا  ن علتتق بالحيتتاح لعتتدم  ؟ لي تتى  الالنتتا ال تت  لتتح نن تته  منهتتا بعتتد
واندما نكون  . سامح  و ولال مغفرت  "“قدئتنا لحد االن  ن نقو  

ووللنتتا الصتتفح والغفتتران  ،قتتد غفرنتتا لألختتري  التت ي   لحقنتتا األذ  بهتتح
تلت  الحريتة  ،تولتد هنت ا  يريتة يقيقيتة ،أنا إلتيهحم   ولئ  الت ي  است
  .ال   تهعلنا نرير

 تتتلى متتت   جتتتر  ولئتتت  التتت ي   ،انتتتدما كتتتان ي تتتور ينتتتاار اللتتتوت    
"ةا ابتي أغفد لهم ألنهم ال ة لمةوي  :سلروق الى الصليال قا    

لت ق الصت ح يرئتته كت  يه تف ملاولتا   ، 04: 00)لوقتا ”ما ةف لوي
  . 41: 00)لوقا ”  اس ودر ئوي اآلخ: "اب   بي  يدي
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  يار 02

 
  رية يسوع

 
ويري ته كانتى نابعتة مت  إدئاكته  .لقد كان ي ور يرا  بلعنتى الكللتة    

إذ اتر  مت   تليح كيانته بأنته يعتود التى  ،الروي  بانه اب  اهلل الحليتال
وستيعود  ،وبأنته  ئستر للعتالح ليلشتر بلحلتة اهلل ،اآلخ ي ى قلر والدتته

  .ا ينهز مهل هالى اآلخ يالل
لقتتتد منح تتته لتتت ق اللعرفتتتة الحريتتتة للتتت كلح والعلتتتر دون  ن ير تتت      

العالح، كلا ولل ه سلطانا  لألست هابه التى آلالم اللشتر مت  خت   محلتة 
 اهلل الشافية. 

ألي قةوة   حةاول الجمةةخ أي ةلمكةو " :له ا تللرنا األناجيتر    

 ".كانر تخدج منه وتشفةهم كلهم
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  يار 06

 
 سوعشفقة ي

  
: 6يطلتتق التتى ي تتور الانو يتتر التت   يعنتت  اهلل معنتتا )ئاجتتل م تتى     
00- 00 .  
ان اللفائقة الكليرح ال   سادت يياح ي تور لت   نته معنتا  كءتر مت      

   إن تتانذ هختتر بتتالرغح متت   ن كللاتتته و فعالتته ال ت تتأرر بتتأ  شتتكر متت  
يتتا  التتى لكنهتتا مع لتتدح اا لتتادا  كل ،األشتتكا  بلتتوم النتتا   و متتديحهح

  .مشيئة اهلل
واللتتا ان يياتتته ال   ان شتتفقة ي تتور وشتتعوئق العليتتق إااءنتتا ملكنتتة    

في تتور يتتر يقتتا   ن  ،بتتر محلتتة  بيتته ال تتلاو  ،ي تتيرلا ال لتتام اللشتتر
  .يحلنا ألنه ال يع لد الى محل نا
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  يار 00

 
 يسوع المبارك

 
ينيتة لكللتة فان كللة بركتة لت  الصتيغة ال ت .ملائ  لو الرخ ي ور    
ي تتور اذن لتتو  . bene) شتتياء ي تتنة    dicere)نعلتتة تعنتت   ،"بركتتة

ونح  ن لل بركة اهلل بشكر  .ملائ  ألن اهلل تحدث انه بأشياء ي نة
وإها بصةور مةي الكةماء " :جل  بعد التاذ ي تور فت  نهتر األئدن

 -61: 0". )م ت  ةقول بها بو أبني الحبة  الةه  بةه كةددر
67  
فلقد اّرف نا الرسالة بأن ل ق  .ال ه العلنية به ق اللركةيلد  ي ور ئس    

 بر الى جليل ال ي  تلعوق.   اللركة ال تق صر الى ي ور فح ال
 
 
 
 



 
 

091 

 
  يار 00

 
 صورة يسوع الشخصية

 
 ،والهيتتتتار ،والحزانتتتتى ،والوداتتتتاء ،"وتتتتوبى للفقتتتتراء :يقتتتتو  ي تتتتور    

  ال ت م، و تانع ،و نقيتاء القلتوخ ،والريلتاء ،والعطا  م   جتر اللتر
 .تعكتتتس لنتتتا 62-0: 1)م تتت  ”و ولئتت  اللفتتتطهدي  متتت   جتتتر الحتتق

وان وجته لت ا األن تان  .ل ق الكللات  وئح شلصتية لي تور الللتائ 
والعطتتا متت   جتتر  ،والحتتزن، الهتتور ،والودااتتة ،الللتتائ  ي هتتر الفقتتر

والرغلتتتتتتتتتة ل حقيتتتتتتتتتق ال تتتتتتتتت م،وا مات ،ونقاء القلال،اللتتتتتتتتتر، الريلتتتتتتتتتة
 اال طهاد. 

واللتتا  ن  .الة اإلنهيتتر برم هتتا فتت   ن نكتتون: مءتتر ي تتورتكلتت  ئستت    
 وئته الشلصية بل نتاو   يتدينا فلنفتعها اذن نصتال  ايننتا كت  نت علح 

  .ماذا يعن  ان ن لل ي ور ونصلح مءله
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  يار 04

 
 يسوع الفقير

  
وفقتترق  كءتتر متت   ن يكتتون اق صتتاديا   و  ،التترخ ي تتور الللتتائ  فقيتتر    

  .اج لاايا  
وففَّتر ال عترض للهترا التى  ، خ ائ بحريتة الفتعف ال القتوح فألنه    

وكلتتتتا تعلتتتتر " نشتتتتودح  . ستتتتلوخ التتتتدفار متتتت  ختتتت   االك فتتتتاء التتتت ات 
بةةو  ةةي صةةودة ه مةةا أدتبةةد “ :الع يلتتة بشتكر جليتتر”الل تيح

وأتخةه صةودة ال بةي    مك واته هلل غنةمة له؛ بل أخلع هاته

: 0)فيللت  ”وظهةد  ةي صةودة االنكةاي  وصاد شبةها  بالبشد
1-7 .  

ولتو يتداونا لكوننتا  .ل ا لو فقر الروا ال   شاء ي ور  ن يحيتاق    
  . ن نعيا يياتنا ب ل  الفقر اينه  ملائكي  مءله

 



 
 

092 

  يار 01

 
 يسوع الوديع

  
فلالرغح م   نه ي حدث بحلاسة وان قاد  .الرخ ي ور ملائ  ووديل    

هاجلتتتة اللتتتدار، ولتتتح يكتتت  خا فتتتا  متتت  م ،الذر  تتتد كتتتر  تتتيإ الريتتتاء
  .لك  قلله وديل ،وال لح ،واالس غ   ،والحير
ول  يطفتت  الف يلتتة اللدخنتتة )ئاجتتل ، نتته لتت  يك تتر قصتتلة مر و تتة    

 ،شتتتتافيا  جرايتتتتاتهح ،وي تتتت هيال التتتتى معانتتتتاح النتتتتا  ، 02: 60م تتتت  
 ومقدما  الشهااة للهلناء منهح.    

ويحتتتترئ  ،ويرجتتتتل اللصتتتتر للعليتتتتان ،جتتتتاء ي تتتتور ليلشتتتتر الل تتتتاكي     
ولتتتيعل  متتت  ختتت   الهليتتتل  ، 69 -68: 4الل لتتتومي  )ئاجتتتل لوقتتتا 

وكوننتتا اتلااتتا  لتته فتتنح  متتداوون  يفتتا  لتتنفس لتت ق  .شتتفقة اهلل الع يلتتة
  .الودااة
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  يار 01

 
 يسوع المبارك  يحل 

  
 …الرخ ي ور الللائ  يحزن     
 يللرنتتا األنهيتتر انتته يتتزن انتتدما متتات  تتديقه لعتتاائ )ئاجتتل يوينتتا    
 . ويتتتتزن انتتتتدما  ج تتتتاا مدينتتتتة  وئشتتتتليح ال تتتت  كانتتتتى 01 -00: 66

  . 44 -46: 69س  عرض للدمائ قريلا  )والل لوقا 
يحتتزن ي تتور بتتألح إااء كتتر الل تتا ر والتتدمائ التت   ي تتود القلتتال     

 ويلك  مل ال ي  ي ئفون الدمور.  ،اإلن ان . يحزن مل الحزانى
متتت  الشتتتروئ الكءيتتترح ال تتت  وغيرلتتتا  ،والشتتتهوح ،والطلتتتل ،ان العنتتتف    

تهعتتر ابتت  اهلل الحليتتال  ،شتتولى وجتته األئض و ناستتها كلهتتا بأجلعهتتا
وان يكون لنتا ئجتاء فت  اخ لتائ اتزاء  ،فينلغ  لنا  يفا  ان نحزن .يحزن
 اهلل. 
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  يار 07

 
 يسوع يجوع  يرطا من  جل البر

 
 ،إذ يلقتتى ال لتتح .يهتتور ويعطتتا ي تتور ابتت  اهلل متت   جتتر الحتتق    

 ولئ  ال ي  يطلحون لهلل الءروح والنفوذ باللهوء التى ال لتح  ويقاوم
  .واالس غ  

ي عطا كيانه بأسرق الى  ن ي عامر النا  مل بعفهح اللعض كأخوح     
 و خوات كأبناء وبنات ألخ وايد لو اهلل. 

يلشتتتر بحلاستتتة بتتتأن وريتتتق ال تتتلاء ال يكلتتت  فتتت  تتتت وح  تتتلواتذ     
 ،واك اء العتر  ،بر ف  إوعام الهيار ،اديدح،  و تقديح ذبا ح اديدح

  . 41 -06: 01وال هناء )ئاجل م    ،وايائح اللر ى
انته ي تو  التتى اتالح ي تودق العتتد ، ويريتد منتا العتتيا بتنفس الهتتور     

  .والعطا
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  يار 08

 
 يسوع الر يم

 
ان إظهائ الريلة يل لف ا  الشعوئ  .ي ور اب  اهلل الللائ  ئيوم    

فعنتتدما تعطتت   ،يتترح تتتوي  بال فتتاوت  و ي تتى بتتاالادئاءواألخ ،بتتالعطف
إذ تنلتتل  ،فأنتت  ال تعكتس الريلتتة ،بعتض اللتتا  لشتتحاذ بتدافل العطتتف

وي تور لتح يشتأ  ن  .الريلة م  قلتال شتفو  ومت  الرغلتة فت  ال  تاو 
بتتتر  ئاد  ن يكتتتون وايتتتدا  منتتتا ويشتتتعر معنتتتا شتتتعوئا   ،يعاملنتتتا بال ملتتتاالح

 اليقا . 
فانتته قتتام  ، تتور الحيتتاح التتى  بتت   ئملتتة نتتا ي  الوييتتدوانتتدما  اتتاد ي    

ب ل   ل أّلله وشعوئق بالحزن العليق ال   ستاد قللته إااء األم الحزينتة 
فلنق تتتتد  بي تتتتور انتتتتدما نريتتتتد  ن ن هتتتتر  . 67-66: 7)وتتتتالل لوقتتتتا 

 الريلة ألخوتنا. 
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  يار 09

 
 يسوع الطاهر القلب

 
نتت   ن تطلتتح لشتت ء ي تتور يليتتال اهلل ذو قلتتال وتتالر. ان لتت ا يع    

 وايد. لح تك  لي ور ئغلة  خر  سو  العلر بلشيئة  بيه ال لاو .    
أنةي ال “ :ان كر ما قاله ي ور والله جاء لكونه األب  اللطيتل هلل    

أدمل شةئا  مةي دنةي  وال أقةول إال مةا دلمنةي اا . واا  
ألني  ي كل حةي   اله  أدكلني بو م ي وما تدكني وحي 

 . فلتا مت  انق تام فت  قلتال 09 -08". )يوينتا: ةدضةةهادمل ما 
فف  ي ور ويدح داخليتة  .ي ور، وما م  دوافل مزدوجة  و نوايا سرية
 تامة واللا  نه م حد مل اهلل اتحادا  تاما . 

 ن نصلح مءر ي ور يعن   ن ننلو فت  وهتائح القلتال. ف لت   
نحنا نح  وتل ،الطهائح ل  ال     فى الى ي ور ئؤية ئويية يقيقية

  . يفا  ل ق الرويية
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  يار 02

 
 يسوع صانع السحم

 
 …ي ور اب  اهلل الحليال  انل ال  م     
 و بل تتتتاوة األلفتتتتة  ،ال يعنتتتت  ستتتت م ي تتتتور انعتتتتدام الحتتتترخ فقتتتت     

ستت مه لتتو متتترء الصتت ا التت   وللتتته اهلل لتته مهانتتا . يقتتتو   .وال تتواان
كمةةا ة طةةةه كةةالما  أتةةدك لكةةم  وكةةالمي أدطةةةكم  ال ي تتور: "

  . 07: 64". )يوينا ال الم أدطةكم أنا
التتى  ،ال تت م لتتو تحيتتة ترمتتز التتى  تت ا العقتتر والقلتتال واله تتد    

الصتتتعيد الفتتترد  والهلتتتاا . بنمكانتتته اللقتتتاء فتتت  خفتتتح اتتتالح تلزقتتته 
  .الحرخ،  و ي ى ف  وس  مشاكر االقة ونزااات إن انية م زايدح

خ ء ذاتته فت  ستلير إخوانته لقد يقق الرخ ي تور ذلت  ال ت م بتن    
 ن لت ا ال ت م لتيس سته  ، لكنته  بتد و وينلتل مت  اهلل. فهتر  .و خواته

 نح  م  عدون ل قديح ذواتنا خدمة  لل  م؟
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  يار 06

 
 يسوع المضطهد

 
 …ي ور اب  اهلل اللففر مفطهد    
 ،فهو الفقير والوديل والحزي ، وال   يهور ويعطا مت   جتر اللتر    

 نتته  تتانل ال تت م، وال يلقتتى ترييلتتا  فتت  لتت ا  .ووتتالر القلتتال نتته ئيتتوم 
  .العالح
كلتا يعتد مصتتدئ   ، بت  اهلل الحليتال يشتكر تهديتدا للن تام اللفستس    

ويع لتتتر  .ستتتل  ألولئتتت  التتت ي  يع لتتترون  نف تتتهح يكامتتتا  لهتتت ا العتتتالح
ودون  ن يتدي   يتتد، يهعتر النتتا   .موجهتا  ل تهتتام دون  ن يت هح  يتتد

يشتعر بالدينونتة  ،ودون  ن يحكتح التى  يتد .واللز  يشعرون بال نال
بر يريدون  ،وال ي حللون الن ر إليه بأاينهح . ولئ  ال ي  ين رون إليه

وانتدما نريتد  .ألن تركه وشانه يلدو كأنه اا را  بال نال ،ال للز منه
ال يلكننتا  ن ن وقتل دا لتا  بأننتا ستنح ى بالحتال  ، ن نصلح مءر ي ور

  ن ن  عد للرفض. والينا  ،واإلاهاخ
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 شهر  ليرا 
  ليرا  6

 ليس مكه ،يسوع فك الرالم
 

تعكتتس لنتتا ال طويلتتات  تتوئح شلصتتية اتت  ي تتور قتتد تلتتدو للوللتتة     
باكيتا ،  ،فلت  يريتد ان يكتون فقيترا   .األولى غير مءيترح ل اهتاخ او قتا  

وئيومتتا  ونقتت  القلتتال  ،متت  بوستتعه ان يكتتون يقيقتتة وديعتتا   ؟ومفتتطهدا  
 لتتتيس الينتتتا  ؟وايتتت  الواقتتل لنتتتا ؟ومهتتت ح بالعدالتتة دا لتتتا   ،و تتانل ستتت م

واست لدام استاليال العتالح متت   ،اللقتاء التى قيتد الحيتاح فت  لت ا العتالح
 ؟اجر اللقاء

دون ان نكتون  ،ان الرخ ي ور يو ح لنا الطريق بكوننا ف  العتالح    
اذ  ،فانته ستيف ح لنتا االلتا  جديتدا   ،فعندما نهعر يياتنا الى مءاله .منه

وستتتتن عز  ونعشتتتتلل  ،وستتتتنرث االئض ،ستتتتنح ى بللكتتتتوت ال تتتتلاوات
ال فقتت  فتت   ،وستتنعاي  اهلل يقتتا   ،اجتتر اننتتا ستتنتعْعّر  بابنتتاء اهلل .ونعتتريح

لتتتت ق لتتتت    .62-0: 1بتتتتر لنتتتتا واالن )ئاجتتتتل م تتتتى  ،الحيتتتتاح االبديتتتتة
 .اللكافأح ال   ننالها ان جعلنا يياتنا الى غرائ يياح ي ور



 
 

211 

 
  ليرا  0

 
 به يسوعا  نكو  بش
 

فتتتنح   ،غاللتتتا  متتتا توجتتتد لنتتتا  م تتتافات بيننتتتا وبتتتي  التتترخ ي تتتور    
ومتا اللته ال ن ت طيل ان نعللته  ،ما يعرفته الترخ ي تور ال نعرفته”نقو :

".      
ال ايدةةةوكم ”:فهتتتو يقتتتو  .لكنتتته لتتتح يفتتتل    م تتتافة بينتتته وبيننتتتا    

 قةةي  .الي الخةةايم ال ة لةةم مةةا ة مةةل كةةةي   خةةيما  ب ةةي الةةةوم
النةةي اطل ةةتكم دلةةع كةةل مةةا كةةم ته مةةي   احبةةائي يدةةوتكم

مةةي نمةةي بةةي   :الحةةق الحةةق اقةةول لكةةم” . و61:61.")يتتو ابةي

بةةل ة مةةل ادظةةم   ة مةةل بةةو اةضةةا  االدمةةال التةةي ادملهةةا انةةا

 . 60: 64")يو .الني هاب  الع اال   منها
والتتتر متتتا  ،لقتتتد داينتتتا بال أكيتتتد التتتى معرفتتتة متتتا ارفتتته التتترخ ي تتتور    
ام لتر نففتر اللحاف تة اليته  ؟يقتا  نرغتال فت  ذلت فهر نح   ،الله

    ؟اند يد معي  فق 
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  ليرا  0

 
 اعح  هوية يسوع

 
ولتو  ،اندما ن أمر ف  الرخ ي ور كشتلز است ءنا   وغيتر اتاد     

فانه الينتا   وتلهلنا يياته وكللاته باس لرائ ،ال   اا  من  ام  قديح
وبعتتدح  ،فهتتو يفّكتتد .تهنتتال ال حقتتق متت  كونتته يريتتدنا ان نكتتون بشتتلهه

وقتتتد جتتتاء لتتتيعل  لنتتتا اننتتتا ايفتتتا  ابنتتتاء اهلل  ،انتتته ابتتت  اهلل الحليتتتال  وتتتر 
  .وقد  عيللنا بنفس اللحلة االلهية ال محدودح ،االيلاء
اتظةدوا أ  محبةةة خصةةنا “ :يك تال يوينتا االنهيلت  التتى مفمنيته    

 " .واننا نحي كهلك  بها اال  لنيدع ابناء ه
  . 6: 0يو  6)                                               

   ان نعلتت  لويتتة  ،ولتت ا لتتو ال حتتد  الع تتيح فتت  الحيتتاح الروييتتة    
 ." اننا الل يح الح  اليوم“ :وان نقو  ،ي ور النف نا
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  ليرا  4

 
 انتم الذين لبستم المسيح

 
فالرستتو  بتتولس  ،يعنتت  كوننتتا  لل تتنا فتت  الل تتيح ،ان كوننتتا متتفمني     

قةةي لبكةةتم   وقةةي ادتمةةيتم  ةةي المكةةة    ةةانكم جمة ةةا  “يقتتو  

  بل البكةوا الةد  ةكةوا المكةة “و  . 07: 0)غت  “ المكة 

  .64: 60")ئوم  وال تهتموا  باجكايكم لقضاء شهواتها
لتتتو اكءتتر متت  الليتتتة ائتتتداء التتتاءح   فكوننتتا "الل تتنا فتتت  الل تتيح"    

وأنا “ :دنا ك  نقو  مل بولسوي اا ،انه يغي رنا كليا   ،نغط  به شقاءنا

  ، 02: 0غ  …")بل انما المكة  حي   يَّ   ال أنا  حي  
وي تتتتور التتتت   لتتتتو اهلل  ،لتتتت ل  نحتتتت  الل تتتتيح الحتتتت  فتتتت  العتتتتالح    

وبال أكيتتتد  ،يعلتتت  باستتت لرائ اتتت  ذاتتتته فتتت  ج تتتدنا اللتتتاص ،باله تتتد
 فالل ص لو ان نكون يقأ  الل يح. 
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  ليرا  1

 
 رة لكانفحة هللا المرط  

 
يعنتتت  ان نل لتتت ء متتت  نفتتتس التتتروا التتت    ،ان نحيتتتا الل تتتيح اليتتتوم    
فهتتتو  ،   التتتروا القتتتد  ،في تتتور وابيتتته ينفحتتتان نفتتتس النفحتتتة ،متتتألق

 .الشركة االليفة ال   تهعر ي ور و ياق وايدا  
اي  ؟أال تةةنمي بةةاني  ةةي اال  واي اال   ةةي  ":يقتتو  ي تتور    

بةل اال  المقةةم   دنةي  ال اقولةه مةي  الكالم اله  اقوله لكم

 :62)يتتو ”انةةا واال  واحةةيو". 62: 64")يتتو  ةةي  ة مةةل ادمالةةه
02 .  
وتلت  لت  اطيتة  .ل ق لت  الويتدح ال ت  يريتد ي تور ان يعطيهتا لنتا    

يعن  العيا ف  نفس  ،ل ل  فان ايا الحياح الرويية .ئويه القدو 
 العالح.  وب ل  نهعر اهلل يا را  ف  ،الشركة مل االخ كلا فعر ي ور
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  ليرا  1

 شركا  مع المسيح

 
فن هنتتتال الشتتتر   ،نلقتتتى نحتتت  وا تتتعي  انف تتتنا اقتتتر متتت  الل تتتيح    

مءللتتتا ن هنتتتال االلتتتح الكامتتتر. لكتتت  ذلتتت   ،الكامتتتر للحيتتتاح الل تتتيحية
  .لو ال   يقودنا ،الروا ال   قاد ي ور

باننتتا  ،ولتت ا التتروا نف تته يشتتهد متتل ائواينتتا“يقتتو  الرستتو  بتتولس     
وشركاء الل يح ف   ،وئرة اهلل :فنح  وئرة ،فاذا كنا ابناء اهلل ،اهللابناء 

 نشادكه  ي مجي  اةضا    اها شادكنا   ي االمه:”الننا ،الليراث
 . وانتتدما نلتتد  العتتيا ولقتتا  لهتت ق الحقيقتتة م فتتان 67-�6: 8)ئوم “

ستت  حو  جتت ئيا . فتتنح  لتتح نتتأت كتت  نعتتر  الحريتتة الكاملتتة  يياتنتتا
فلتت  اللعلتتوم اننتتا ن تتأئجح  .ولكتت  لتترفض العتتالح تلامتتا   ، البنتتاء اهلل فقتت

متتتا دمنتتتا مشتتترووي   ولكننتتتا ،فتتت  االداتتتاء بالشتتتر  كتتت  ن هنتتتال االلتتتح
 اها كنا ابناء ه سنقاسح مهدق ايفا  " فاننا ،بلقاسلة االم الل يح

  وشةةةدكاء المكةةة   ةةي المةةةةداث  ودثةةة ه : ةةنحي ودثةةة

 "مجةةي  اةضةةا  �دكه  ةةينشةةا  اها شةةادكنا    ةةي نالمةةه   اننةةا
   67¸: ئوم )
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  ليرا  7

 

 قوة الر ح 
 

ولتو الت   يع لتد   ،نأت  نح  الى اهلل بدون قدئح م  خ   ي ور    
ان  .ولكت  قتدئح اهلل تعلت  نف تها لنتا فت  لت ق ال قتدئح بال أكيتد ،الينا

انها القدئح ال   تشف ،  ،ل ق لي ى القدئح ال   ت يطر وتفرض وتأمر
ائاد   اذ انتدما ظهتر الترخ ي تور ،ولت  قتدئح التروا ،ويدوت ،وتصالح

القدئح ال   خرجى منه “ويلل وق ب لال  ،النا  ان يكونوا قريلي  منه
  .ول  قدئح الروا االلهية ال   يريد الرخ ان يعطيها لنا ، 69: 1)لو “

وي تتاادنا كتت  نكتتون يا تتري  للشتتفاء.  ،التتروا يفتتيض بنتتا بال أكيتتد    
 .فاننا سنكون معالهي  ، ل  الرواواندما نل ل ء ب
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  ليرا   8

 

 التفويض للتكلم 
 

يفو تنا للتت كلح امتام انتتا    ان التروا الت   يعطيتته الترخ ي تتور لنتا    
ولكت  انتتدما نحيتا بتتالروا،  .ويتي  ذلتت  ن عصتال ونرتلتت  ،اليفتي  الينتتا

اذ ستتنهد انف تتنا مهيئتتي   ،فتت  دااتت  لنهتت ح بلصتتوص متتا يهتتال قولتته
  :ا تكون لنا  الحاجة ل ل لل كلح اندم

نعنتتتتدما تستتتتاقنن التتتتل الم تتتتام  نال كتتتتام نا تتتت اب “    

فتتته عممكتتتم كعتتت  تتتتدافونن عتتتن ان ستتتكم أن متتتاذا  ،الستتت ط 
الن الرنح القدس عو مكم فتي ت تا الستاع  متا ع تب  ،تقنلنن

 " ان تقنلنا
   (02 -00 :02)لك                                       

فداونا نعل   ،كءير م  الوقى ف  ال حفيرات اللقلقةاننا نل ر ال    
 .وسن كلح باقنار ،يقيقة ان الروا ال   يعطينا اياق ي ور سي كلح فينا
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  ليرا  9 

 

 التفويض  للصحة
 

 ،فكءيتترا  متتا ن  تتاء  اتت  كيفيتتة الصتت ح ،الصتت ح لتت  اطيتتة التتروا    
  ؟وماذا الينا ان نصل  ،وم ى يهال الص ح

ولكت  اخيترا   ،نكون مه لي  كءيرا  بطتر  وتقنيتة الصت حيلك  ان     
 ولك  الروا لو ال   يصل  فينا. ،يصل  ل نا نح  م 

نكتذلا فتان الترنح اع تاً عتأتي لن تد  “ :يقو  الرسو  بتولس    

نلكن الرنح ن سه  ،ع ب  و نا الننا ال ن سن ال ه  كما
ا هتن نالذي عختبر الق نب عو تم مت .عش   لنا بأنات ال تن  

")ئوم  فانه عش   ل قدعسعن بما عنافق مشعئ  هللا ،نـزنع الرنح
ولتتتتت ق الكللتتتتتات تف تتتتتر لنتتتتتا للتتتتتاذا داتتتتت  التتتتتروا   .07 -01: 8

 .باللعز 
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  ليرا  62

 

 التفويض با  نكو  
 

ولتر  ؟ام نح  ما يقوله اآلخترون انتا ؟لر نح  ما نعلر ؟م  نح     
 .و ل ا االسلوخ ف  مه لعنا.. فكءيرا  ما يلد؟نح  القوح ال   نللكها

يعلتت  لوي نتتا الروييتتة الحقيقيتتة، واننتتا ال   لكتت  ئوا ي تتور اللعطتتى لنتتا
ولكتت  التتى اهلل.. فالعتتالح  ،نن لتت  التتى اتتالح النهتتاا والشتتهرح   و القتتوح

ويرجعنا الى  ،بينلا الروا يحرئنا م  ذل  االس علاد ،ي  علدنا باللو 
لتم تت قتنا ”:بتولس انتدما يقتو وذلت  لتو متا يعنيته  .الع قة الحقيقيتة

 :بتل رنح تتبنب بته ننتادي ،رنح عبندع  لتوندنا التل الختن 

إننتا  بنتاء :الهتواخ ..؟فلت  نكتون نحت (  05: 8)رو  “ عتا ابتت ،ابا
 .وبنات اهلل اللحلوبي 
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  ليرا  66  

 
 التفويض ا  ندعو هللا " با"

 
إاطتتاء استتح  متت  كونهتتا م تتألة“ايهتتا اآلخ  ، بتتا“تل لتتف داتتوح اهلل     

لتو دختو  التى نفتس ا قتة األلفتة والهتر ح ”فتان داتوح اهلل " بتا ،اا ل 
  .وال   كانى لي ور ،والءقة وال فويض مل اهلل

 ،ولتت ا التتروا يعطتتى لنتتا بي تتور ،ان لتت ق الع قتتة لتت  داتتوح التتروا    
  أبةةةا“ايهتتتا هالخ ". ان داتتتوح اهلل  ،ويّلكننتتتا متتت  ان ننتتتاد  معتتته " بتتتا

  لو نداء القلال، و  ح نابعة 1: 4، وغ  61 :8م ")ان ر ئو  أا 
 ،انهتتا ال تعنتت  شتتيئا  اذا فهلنالتتا ك  تتلية هلل ،متت  االتتق االتتا  كياننتتا

ولت ا االا لتائ ال  .ولك  كر ش ء اذا اا لرنا اهلل مصتدئ متا نحت  اليته
انه اا لائ فيه يش ر  ئوا  ،ينلءق م     يد  فوئ   و قنااة مك  لة

 .انه اللطاللة باللحلة ،ي ور مل ائواينا
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  ليرا  60

 

 التفويض باستحم المحبة

 
ولكننا نن لت   ،فق “هالخ  ،يوي  لنا الروا القد  ان اهلل لو " با    

ل ل  يعيد الروا الينا الع قة الى ييث تأخ  كر  .اليه كابناء محلوبي 
  .الع قات معانيها

ترجلة لها ل  " ب  ". فان اي    ،كللة مألوفة جدا  ”ان كللة " با    
واكءتر الكتر  .واالن لتاء ،واال  لتان ،واالمتان ،فكللة  با تعلتر ات  الءقتة

 ،والقتوح ،كال تلطة  ،فلتيس لهتا اللعنتى االيحتا   .ل  الع قتة الحليلتة
فان االبتا تتد  التى  ،ولك  العكس .وال يطرح ال   تعطيها كللة االخ

ت  امى سرمديا  الى  ل ل  فان ل ق اللحلة ،محلة االي فان والرااية
 ،وامهاتنتتا، واخوتنتتا ،جليتتل اشتتكا  الحتتال التت   ي تتدفق الينتتا متت  ابا نتتا

      .فه  اطية الروا ،وايلا نا ،وا دقا نا ،وااواجنا ،واخواتنا
 



 
 

200 

 
  ليرا  60

 

 مصدر كل محبة
 

وايلا نتتتتتا،  ،وااواجنتتتتتا ،واخواتنتتتتتا ،واخواننتتتتتا ،بتتتتتدون محلتتتتتة والتتتتتدينا    
وال االى ل ق  .نلوت  فلدون اللحلة .ان نحياال ن  طيل  ،وا دقا نا

 ،ومحتتتدودح ،اللحلتتتة تصتتتر التتتى كءيتتتر متتت  االشتتتلاص بطتتتر  محطلتتتة
 ،والحقتتتتد ،واالستتتت ياء ،والغيتتتترح ،ويلكتتتت  ان تكتتتتون مشتتتتوبة باألالايتتتتال

 .وي ى اساءح ال صر 
فاييانتا   .ال يوجد يال ان ان  يع لر يلا  كام   وي ال ئغلة قلوبنتا    

 .ز الى يتد اننتا ن ت طيل ان نليتزق كحتال بصتعوبةالحال االن ان  ناق
ولكتتتتت  ال نحطتتتتتح بواستتتتتطة الهرايتتتتتات ال تتتتت  ت تتتتتللها محلتتتتتة االن تتتتتان 

الينتتا الءقتتة بتتان مصتتدئ كتتر محلتتة المحتتدودح وغيتتر مشتترووة   الناقصتتة
ألن اطية ئوا  ،لو اهلل. وبان ل ق اللحلة لي ى بعيدح اللنا   وكاملة

   .اهلل ت ك  فينا
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  ليرا  64

 

 المحبة ا تيار
 

كيتتف ي تت طيل ايتتدنا ان يءتتق دا لتتا  فتت  وجتتود اللحلتتة االلهيتتة غيتتر      
اللشرووة يينلتا يكتون متا يل لترق ) و تل لترق  لتو بالفتد مت  اللحلتة  

فانتته ) و انهتتا   لتتح يتتدان كتت   ؟والحقتتد ،والصتترار ،والكتترق ،كتتاللو 
ييث يلك  ان تلقى فيهلا بصوئح خفية كلا تلتدو ايفتا   ،يكون  حية

  .كانية الخ يائ اللحلةاالم
ان كءيتتتر متتت  االشتتتلاص ي تتتأللون متتت  اكءتتتر انتتتوار التتترفض اللريتتتل،     

يلكتتتت  ان يصتتتتيروا باخ يتتتتائلح  ،ويلفتتتتعون الق تتتتى اشتتتتكا  ال عتتتت يال
ولكت  لللحلتة االلهيتة ال ت    اللحلة  شهودا  ال فق  لللرونة االن تانية

لتة وست  فأولئت  الت ي  يل تائون اللح .ت لو بكر محلة ان انية ايفا  
لتح االشتلاص الت ي  يعطتون    الكرالية واللو   ل  مقيتا   تغير

  .الرجاء الحقيق  لعاللنا
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  ليرا  61

 

  طوات صغيرة للمحبة
 

 …؟كيف ن  طيل نح  ان نل ائ اللحلة اندما نل لر  آل ها     
يلك  ان ي ح ذلت  بواستطة ال تير بلطتوات  تغيرح كتر مترح ت توفر     

 ،ونتتتتداء لتتتتاتف ،وتشتتتتهيل ،وكللتتتتة ،مصتتتتافحةو  ،فيهتتتتا فر تتتتة اب  تتتتامة
ومتد  ،ولح ة االن لاق ،ومشاار ال أييد ،وتحية نليلة ،واي فان ،وبطاقة

فكتتتر لتتت ق لتتت   .والزيتتتائح ،وال لتتترر اللتتتال  ،والحفتتتوئ ،يتتتد الل تتتاادح
 .خطوات  غيرح نحو اللحلة

انتتته ال يأختتت   ،ان كتتتر خطتتتوح لتتت  اشتتتله بقنتتتدير يعفتتت ء فتتت  الليتتتر    
وانتتدما نن تتر التتى التتوئاء بعتتد  ،ولكنتته يقودنتتا متت  خ لتته ،ال تت م بعيتتدا  

 .سنك شف اننا قطعنا ئيلة وويلة وجليلة ،خطوات اللحلة الصغيرح
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 عمل المحبة

  
ولكتتت   ن نن  تتتر  .غاللتتتا  متتتا ن حتتتدث اتتت  اللحلتتتة التتتى  نهتتتا شتتتعوئ    

قتتتد ال نتتت علح  بتتتدا   ن نحتتتال بشتتتكر  ،الشتتتعوئ باللحلتتتة قلتتتر  ن نحتتتال
غيتر  ن محل نتا  ،.  ن الشتعوئ باللحلتة شت ء جليتر متانح للحيتاحي  

 .ال يلك  ان تلنى الى  سا  ذل  الشعوئ
وت صتر  وفقتا  لللعرفتة الروييتة  ،ونت كلح ، ن نحال يعنت   ن نفكتر    

ونحت  متداوون لنه تد  ،ال   تكل  ف   ن اهلل يحلنا محلتة ال م ناليتة
  .تل  اللحلة ف  العالح

فعنتتدما ن تتل  فتت   .األييتتان متتا لتو فعتتر اللحلتتة نعتر  فتت   غلتتال    
اللحلتتة بحيتتث ال يكتتون بوستتل اآلختتري  االستت هابة بلحلتتة سنك شتتف 

  .بأن شعوئنا لو ملحق بأالالنا
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  ليرا  67

 

 شهود المحبة
 
 لتتيس انتتدما ال تنفتت   ؟كيتف نعتتر   ن اهلل يحلنتتا محلتتة ال يتد لهتتا     

   ؟ر بنا  ن نءلى يق اللقاءاألجواء الللاشرح يولنا ا   خلائنا  نه جدي
 ن اللعرفة ل  ف  ان نح ى باللحلة ك لير غير مشتروط قلتر  ن     

 ،ولتتتتتت ق اللعرفتتتتتتة ال تتتتتتتأت  متتتتتت  الك تتتتتتال ،يقتتتتتتدم لنتتتتتتا العتتتتتتالح شتتتتتترووه
  . و الوئ  ،وبرامج ال لفاا ،واللحا رات

تنلتتل لتت ق اللعرفتتة الروييتتة متت   نتتا ذ يشتتهدون للحلتتة اهلل لنتتا متت      
 ،وبامكان لفالء النتا  ان يكونتوا قتريلي  منتا . الالهحخ   ك مهح و 

 و ي ى قد ااشوا قللنا من  ام  بعيتد.  ،لكنهح قد يكونون بعيدي  انا
اذ تعلتتتت  شتتتتهادتهح يقيقتتتتة محلتتتتة اهلل وتتتتتداونا  ن نعلتتتتر وفقتتتتا  لهتتتت ق 

  .اللحلة
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 نحن مجد  هللا
 

شهد فيها  ئواينا وئوا يعن   ن نعيا يياح ت ، ن نحيا يياح ئويية    
اهلل شتتهادح مشتت ركة مفادلتتا بأننتتا نن لتت  التتى اهلل كوننتتا  بنتتاءق اللحلتتي  

  ت علتتق لتت ق الشتتهادح بكتتر جانتتالذ متت  جوانتتال 61: 8)وتتالل ئوميتتة 
 يياتنا. 

نحت  مهتد اهلل انتدما نه تد وبو توا يريتة  :يقو  القديس بتولس    
  . بناء اهلل

يلكننتا هنت ا   ن نكتون شتهودا ،   هللواندما نحيا باتحتاد متل ئوا ا    
ويشعر ب ل  كتر مت  نل قت   ،سي هلى فينا ئوا اهلل ،ألنه ييءلا ن لال

  .به
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  ليرا  69

 

 ثمرة الر ح
 
غاللتتا  متتا نع قتتد بتتأن الشتتهادح تعنتت   ن  ؟كيتتف ي هلتتى فينتتا ئوا اهلل     

 ،بنمكان ل ق الفكرح  ن تهعلنا خهتولي  جتدا   .نه ف مدافعي  ا  اهلل
إذ ن  تتتتاء  كيتتتتف لنتتتتا  ن نهعتتتتر اهلل مو تتتتور محادر نتتتتا، وكيتتتتف نقنتتتتل 

 اوا لنا و  دقاءنا وجيراننا وام ءنا بحفوئ اهلل ف  يياتهح. 
إّن ل ق اللحأولتة العللانيتة اللحتددح غاللتا  متا ت ولتد مت  قلتال غيتر     

  .هم  وله ا تل لق االنق امات ب هولة
 : ولتتتو متتت  ختتت   رلتتتتائقي هلتتتى ئوا اهلل بأستتتلوخ مقنتتتل جتتتتدا   ال    
 ،نال تتهح ،نال تتبر، نال طتت  ،نالستتهم ،نال تترح ،الم بتت "

ولتت ق الءلتتائ   (22: 5) اطلتت. “ نالو تتا  ،نالنداعتت  ،ناألمانتت 
كيتتف لنتتا  ن ننلتتو فتت  تشتتهد لنف تتها. ولكتت ا فيهتتدئ بنتتا  ن ن تتأ  "

 وليس "كيف نهعر األخري  يفمنون بالروا؟". ،؟"الروا
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  ليرا  02

 

  يكطق الحق يحيا
 

 ن نكتتتون شتتتهودا  هلل يعنتتت   ن نكتتتون ا متتتة ييتتتة لحفتتتوئ اهلل فتتت      
ألن  ستلوخ الحيتاح الصتا ال  ،العالح. فلتا نحيتاق  لتح بكءيتر ملتا نقولته
فعنتتدما نغفتتر لقريلنتتا متت  كتتر  .يقتتود دا لتتا  التتى  ستتلوخ الكتت م الهيتتد

 ،وانتدما نكتون شتاكري  نعلتر بكللتات ام نتان ،قلوبنا بكللات الغفتران
  .يينلا نكون م فا لي  وفريي  ن حدث بكللات الفرا وال فاؤ و 

اندما تلر  منا الكللات ف  الحا  دون  ن نكون بعتد قتد اشتنا     
يكتتتون ك منتتتا مزدوجتتتا      ن يكتتتون لنتتتا ئستتتال ان مزدوج تتتان   متتتا قلنتتتاق

  .وبه ا نكون منافقي  ، يداللا بك منا و خر  بأالالنا
و ن تقودنتتا كللاتنتتا التتى  ،الكللتتات الصتتادقةا تتى  ن تهلنتتا يياتنتتا     

 العيا الصا ال. 
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 الكمو الى الحقيقة التك نجاهر بها

 
فتننَّ كتان كتر   ؟ يلكننا ان ن كلح فقت  انتدما نعتيا تلامتا  متا نقولته    

 ك منا ك  يطلق بأالالنا ف يحكح الينا بالصلى الدا ح!. 
هلل ي تتى وإن كنتتا غيتتر قتتادئي  التتتى  ييانتتا  نتتداى لل لشتتير بلحلتتة ا    

ان ل ا يت ح فقت  انتدما ال  ؟فهر يعن  ل ا بأننا منافقون .ايشها تلاما  
فلتتا متت   يتتد بوستتعه  ن يعتتتيا  .تتتداونا كللاتنتتا متت  بعتتد التتى الحتتوائ

  .مءالياته وئؤياق
قتد ننلتو  ،ولك   ن نهالر بلءالي نا وئؤيانا بقنااة وتوا تل اليقتي     

شيئا  فشيئا  بالحقيقة ال   نع ر  بها. واللا نعتر  بتأن يياتنتا ت حتدث 
 بنمكاننا  ن نءق بأن كللاتنا س لقى م وا عة.  ،بههائح اكلر م  كللاتنا
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 الكلمات تصير جسدا  
 

فلتتت  دونهتتتا تفقتتتد  الالنتتتا اللعتتتان  ولتتتيس  ،الكللتتتات تصتتتير مهلتتتة    
فالكللتات تقتتدم   فقتا  والتترح وفهلتا  وئؤيتتة،  .نتتىبوستعنا العتيا دون مع

وتلتتنح العتتزاء والرايتتة وال شتتهيل والرجتتاء. وبنمكانهتتا  يفتتا   ن تلحتتو 
 ،وتغفر ،وتويد ،واللهر وال نال. الكللات تصالح ،والعزلة ،اللو 
  .والشكر العليق ،والحرية الداخلية ،والفرا ،وتفف  ال  م ،وتشف 
 ن تحلر الحال فو  جناييها. ف كون   يلك  للكللات ،باخ صائ    

وكتت ل  انتتدما تصتتلح كللاتنتتا  .كللتتة يتتال بلءابتتة  ئور  التتا  اللحلتتة
يلكننتا هنت ا   ن  ،ج دا  ييا  نعيشها ف  يياتنا اللا ة ومل اآلختري 

  .نغير وجه العالح
 تحد فيه الك م والعلر الى  ،ان ي ور الكللة ال    ائ ج دا      

 يدذ سواء. 
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 ا  لير 00

 
 الكلمات الكابرة من القلب

 
إذ  ،تلقتى "مهترد كللتات" ،الكللات ال   ال تغدو ج دا  ييتا  فينتا    

لتتيس لهتتا قتتوح تتتفرر التتى يياتنتتا. فتتان قتتا   يتتدلح " يلتت "، دون  ن 
يعنيهتتا، ل تتو  تلحتتق كللتتات كهتت ق األذ   كءتتر متت  الصتت ا،  متتا إن  

ا  ن تللتتق كانتتى لتت ق الكللتتات نابعتتة متت   تتليح األالتتا ، فلوستتعه
 يياح جديدح. 

 نه للهح  ن ن حقق ا    ر ك منا. ولعر اشد تهربتة ن عترض لهتا     
بأن ن فوق بكللات  ا لة إلئ تا هح ”ل   ن نكون  ناسا  "ن ر اآلخري 

دون ت أ ر ل ق الكللتات فت  ييتاتهح الداخليتة. الينتا  ذن  ن ن أكتد 
ير لتتت ل  لتتتو باستتت لرائ بتتتأن كللاتنتتتا منغرستتتة فتتت  قلوبنتتتا، و ففتتتر ستتتل

  .اللهوء الى الصلى ال   ت ودق الص ح
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  ليرا  04

 

 يصبح كلمة
 

لك  لله د  يفا   ن يصلح كللة.  ،ال بد للكللة  ن تصير ج دا      
بتر الينتا  يفتتا   ن نه تد يياتنتتا  ،لتيس كافيتا  لنتتا كلشتر  ن نعتيا فقتت 

 ،وي هتافأن ال ن كلح ّالا نعيشه ف  فقد يياتنا كللاتها ويي ،بالكللات
 وإبدااها. 

ييتتتث نلحتتتث اتتت  كللتتتات لنعلتتتر ّالتتتا  ،يينلتتتا نتتتر  من تتترا  جلتتتي       
واندما نل ق  بشتلزذ يتريز نريتد ال حتدث ات  لت ا اللقتاء،  .نلصرق

فاننتتتا نح تتتا   ن ن حتتتدث  ،   انتتتدما نشتتتعر بتتتالحزن  و األلتتتح الشتتتديد
 وإذ يدلشنا الفرا نرغال ف  إا نه.   .انه
نفتتف  التتى متتا نحيتتاق  تتفة ذاتيتتة ولكتت ا و  ،فعلتتر الكللتتة نلصتتز    

 تصير الكللة خلرتنا اإلن انية يقا . 
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  ليرا  01

 

 كلمات تخلق مجتمرا  
 

والكللات بحاجة الى ال لار.  ،غاللا  ما تكون الكللة م  اآلخري     
ولك  نعكس ما نعيشه الر الكللات ال   بدوئلا بحاجة الى االس  م 

جتتتة التتتى م تتت لل والكاتتتتال بحاجتتتة التتتى فالل حتتتدث بحا .واالستتت هابة
  .قائت
يلكت   ،كللتة  –الللرح اإلن انية اللعاشة  –م ى ما يصلح اله د     

: "دانت   خلتر  متا ئ ينتا. تعتا  فعنتدما نقتو  .للله لل هن ا   ن ينلو
 ن  ر الى  ن ت  لل  ، جلس أليدر  ّالا جر  لنا ،و  إ للا فعلناق
 .ختتري  ونهعتتر يياتنتتا ييتتاح لهتتح"، بتت ل  ن تت دا  األ التتى متت  قابلنتتا

فالكللتتة تهلعنتتا ستتتوية  وتنادينتتا لنكتتتون فتت  الله لتتتل. ويينلتتا يصتتتلح 
 اله د كللة، تغدو  ج ادنا جزءا  م  ج د النا . 
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  ليرا  01

 

  ياة شجاعة
 

 ،"، غاللتتا  متا يقتتو  لت ق العلتتائح وايتدنا لآلختترتحلى  بللجىىجل ة"    
ة شتهااة التى الكللتة ال تينيتة اذ ترجتل كللت .فالشهااة ففتيلة ئوييتة

cor  ."ال   تعن  "قلال 
فالعلر الشهار ينلل م  القلال. والكللة الهريئة تنلءق م  القلتال      

 ،لكنته مركتز كياننتا ،والقلال ليس مكانا  ي  قطال كر اواوفنتا فح تال
 .وقرائاتنا ،وانفعاالتنا ،ومشاارنا ،وجليل  فكائنا

إنهتا  .  نحيالتا مت   تليح األالتا له ا فالحياح الشتهااة لت  ال ت    
ومت  لنتا فتأن  .يياح تنغر  ج وئلا ف  العلق نقيض الحيتاح ال تطحية

  ." دع قلبك يتحكم“تعن  “ كن ججل ل  “الائح 
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  ليرا  07

 

 الشجاعة الر  ية
  

 ن اج اا واديا  كليترا  يهتر  فيته جتدو   .ترتل  الشهااة باللهاافة    
 و النتزو  ف  برمير الر ش الت  ،الللائية ماء وذل  بالقفز بالدئّاجة

 و ال ير الى يلر مشدود بي  برج  اللركز ال هائ  العالل   ،نياكائا
  . و الوئ اللحي  ف  اوئ  تهديف ،ف  نيويوئ 

ألن النتتا  يعر تتون ييتتاتهح لللطتتر  ،نعتد كتتر لتت ق  التتا  شتتهااة    
األفعتتا   ولكتت  متتا متت  فعتتر متت  لتت ق .فتت  القيتتام بلءتتر لتت ق اإلالتتا 

الل هتتوئح ينلتتل متت  التتق كياننتتا، إذ تعلتتر جليعهتتا اتت  الرغلتتة  الخ لتتائ 
 .محدودي نا اله دية وال ع  الى الشهرح والشعلية

فهت  تللت   التق الرغلتات فت   ،إن الشهااة الرويية مل لفة تلامتا      
قلوبنتتتتا فتتتت  الللتتتتاورح بفقتتتتدان الصتتتتيى والشتتتتعلية. تطلتتتتال الشتتتتهااة 

بحياتنتا اللفق تة وبطتور إئادتنتا كت  نتربح الحيتاح الرويية منتا  ن نفتح  
  .األبدية
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  ليرا  08

 

 الحركة التكازلية 
 

يق را الله لل ال   نعيا فيه وبأساليال ش ى بأن الطريق لو ف      
ون فتتتتو   ،وننتتتتا  بريتتتتق الشتتتتهرح ،    ن ن  تتتتلق نحتتتتو القلتتتتة .االئتقتتتتاء

علنتتتا ن صتتتدئ م تتتهلي  ئقلتتتا  قياستتتيا ، لتتت ا كتتتر متتتا يلفتتتى ان لالنتتتا ويه
  .ونك ال لنا اللا  والشهرح ،واجهات الصحف

 نتتته وريتتتق لتتتيس  . متتتا وريتتتق ي تتتور فهتتتو مل لتتتف اخ  فتتتا  جتتت ئيا      
تصتتتااديا  بتتتر تنااليتتتا . لتتتو النتتتتزو  التتتى القتتتار واالب عتتتاد اتتت  األ تتتواء 

  .واخ يائ اللكان األخير !
وت ألنتتته ال تتتلير التتتى الللكتتت ؟للتتاذا وريتتتق ي تتتور جتتتدير باالخ يتتتائ    

 .ال   سلكه ي ور وال   يحقق الحياح األبدية
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  ليرا  09

 
  مل صلبانكا

 
 . ال يقتتو  04: 61: )م تتى مةةي أداي أي ةتب نةةييقتو  ي تتور: "    

ومتا  . و " ن ر التى الصتليال". فلكتر منتا  تليالع يحللته”"  نل  ليلا  
فالصتليال الت   لتدينا شتا  بلتا  .م  ياجتة لصتنل وايتدذ  و الن تر إليته

الكفاية بالن لة لنا. ولك  لتر نحت  التى است عداد لحللته والقلتو  فيه 
  ؟به كصليلنا

 و نعتتتتان  متتتت   ، و قتتتتد نكتتتتون معتتتتوقي  ،ئبلتتتتا ال ن تتتت طيل الدئاستتتتة    
 و ئبلتتا نكتون  تحايا العنتتف  ، و نلتر بأامتة  تترار فت  اوا لنتا ،الكابتة

 غيتر  ن لتت ق األمتتوئ متتا لتت  إال ،لتتح تل تتر    وايتتدذ منهتتا .واالست غ  
ولكت  بنمكاننتا  يفتا   ن  ، للاننا. بوسعنا تهاللها  و ئففها  و كرلهتا

  .نحلر ل ق الصللان ون لل ي ور
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  ليرا  02

 

 الرجوع الى البيت
 

 ، لنتا  ابنتان: 00 – 66: 61ف  مءر اإلب  الفتا  )ئاجتل لوقتا     
واإلب  األكلر الت   يلقتى فت   ،اإلب  األ غر ال   يرير الى بلد بعيد

  .نتز  مفديا  واجلهالل
فتتت  يتتتي   ،اإلبتتت  األ تتتغر يتتتنغلس فتتت  الللتتت ات وشتتترخ الكحتتتو     

ان   .ينصتتر  اإلبتت  األكلتتر نحتتو العلتتر الهتتاد وإنهتتاا واجلاتتته بصتتعوبة
ألنه  ،ييث يحزن هباللا الى االرني  الى يدذ سواء .ك للا  ا عان

  .ال يل لر مل    وايدذ منهلا األلفة ال   يرغال بها
ن ك   م  الشهوح والطااة غير الودية  ن تلنعنا م   ن نكتون بنمكا    

فتنن كنتتا مءتر األبتت  األ تغر  و األبت  األكلتتر، الينتا الرجتتور   .ابنتاء اهلل
  .الى اللكان ال   نرتاا ف  يف  محلة اهلل اللهانية ،الى الليى
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 شهر تموز

 تموز 6
 

 ر لة الحياة الطويلة
 

اذ دا لتتا  لنتتا   ،ر ئيلتتة ييتتاح وويلتتةيع لتت ،ان التت لاخ التتى التتوو     
جوانتتال متت  ذواتنتتا ت تتعى التتى امتتوئ اا لتتة  و ال شتتلث باشتتياء قلتتر ان 

 . و باج رائ الغفال ،ف فيل ف  الشهوات الفن ااية ،نعرفها
فاي منتتتا ارنتتتاء الليتتتر واليق تتتة كءيتتترا  متتتا تتتت كرنا ب فتتتييعنا ال عتتتاليح     

ال   ت اادنا للرجور التى  كالص ح والصوم واالل لام بالطر   ،الرويية
فاننا كءيرا  ما ندئ  كح ان الطريق  ،وبينلا نح  ن ير الى الليى ،الليى
 .ووير
وي حدث الينتا فت   ،في ور ي ير معنا .داونا اذا  ال نفقد الشهااة    

نك شتتتف انتتته بينلتتتا نحتتت  التتتى  ،وانتتتدما نصتتتغ  اليتتته بال لتتتام ،الطريتتتق
  .فاننا قلر ذل  ف  الليى  الطريق
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 تموز 0
 

 ا  نكو  ابا   امهات
 

اندما االبنان )مءر االبت  الشتاور  ؟ماذا سنعلر اندما نصر الليى    
فاالبنتتاء  .كتان اليهلتتا ان يصتيرا هبتاء   فت  االنهيتر    اتادا التتى ابيهلتا

 واللنات اليه   ن يصلح  امهات.  ،اليهح ان يصيروا اباء
 .نكتتتتون بشتتتتله اهلل وان ،فهتتتت ا ي طلتتتتال النلتتتتو ، ن نكتتتتون ابنتتتتاء اهلل    

 :في ور لح ي ردد ف  ان يقو 
)ان تر “ كمةا ابةاكم الكةماو  كامةل   كونوا انتم كاملةي“     
 … ولك  كيف؟ . 01: 1ولوقا  48: 1م ى 
الهتتتواخ ب رييلنتتتا فتتت  الليتتتى باخواننتتتا واخواتنتتتا التتت ي  اف قتتتدنالح     

  .بالطريقة ال   ئيال  بونا بنا ف  بي ه
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 تموز 0

 
 بالبيتا  نر ب 
 

 ؟كيتتف نريتتال باخوتنتتا واخواتنتتا التت ي  اف قتتدنالح ونحتت  فتت  الليتتى     
 ،ونلل هح افلر رياخ نللكها ،ونقللهح ،ونح فنهح ،اننا سنهرر اليهح

وداتتتوح  ،ب قتتديلهح اويتتال انتتتوار الطعتتام .ونهعلهتتح  تتيوفنا اللكتتترمي 
ان ال ن تتتتألهح اتتتت   ،واكءتتتتر الكتتتتر .اال تتتتدقاء والعا لتتتتة التتتتى الحفلتتتتة

لكت  نكشتف لهتح فرينتا الع تيح النهتح معنتا  ، و ال و تيحات ،الغفران
ان ذلتت  يكتتون كتتام   كلتتا ان  . 04 -02: 61متترح رانيتتة )ان تتر لوقتتا 
  .ابانا ال لأو  لو كامر

وبتتتتدون  رتتتتر ل ق نتتتتار بتتتتال فو  التتتت ات   ،انتتتته الغفتتتتران متتتت  القلتتتتال    
 ،نفتتاللهح لنتتا واآل ،فاللا تت  تتتح ن تتيانه . و ي تتى الففتتو  ،واالن قتاد

لتتتو اإلم نتتتان الخوتنتتتا واخواتنتتتا لرجتتتواهح التتتى  ،ان كتتر متتتا يلتتتأل قلوبنتتتا
  .الليى
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 تموز 4

 
 دموع اآلب

 
فقتتتد ئ   ابنتتته االكلتتتر  ،تتتتألح اآلخ كءيتتترا  فتتت  قصتتتة االبتتت  الشتتتاور    

لقتتد تلتتدد  .وكتتان غيتتر قتتادئ ان يعطيتته اللتتودح وال شتتهيل ،غا تتلا  ومتترا  
هو لح يهلر ابنه كت  يتأت  التى ف ،ق ح كلير م  يياح اآلخ ف  االن  ائ

فهلتا نف تيهلا  ، و ْيدرو ابنه األكلر كت  يداته يغتادئ بام عا تاته ،الليى
  .ي  طيعان ان يأخ ا الللاد ح بالرجور

ودمعى ايناق   ،لقد بكى اآلخ خ   سنوات االن  ائ الطويلة ل ق    
ا  ولك  ذل  اإلفراغ خلق مكان .فافرغه االلح .ومات ادح مرات ،كءيرا  

ونحتتت  متتتداوون ان نصتتتير  .لل رييتتتال بابنتتته انتتتدما يتتتان وقتتتى الرجتتتور
  .بشله ذل  هالخ
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 تموز 1

 
 محبة االبا   محبة االمهات

 
 ،لتتتت  نفتتتتس يالتتتتة االخ ،ان يالتتتتة االم فتتتت  قصتتتتة االبتتتت  الشتتتتاور    

 ،وااطا تتته اي تتت  يلتتتة ،وتقليلتتته ،واي فتتتانه ،فاستتترااه لل رييتتتال بابنتتته
ال يع لتتتر كتتر لتتت ا ستتلوكا  نوايتتتا  ألخ  .ويتت اء واقام تتته الحفلتتة ،ويلقتتة
لكنتتته يعلتتتر اتتت  ئقتتتة وانايتتة تربويتتتة وغفتتتران ذاتتتت  كليتتتر ومتتتفرر  .م لااتتد

  .موجود فيهح ييث نر  يفوئ مرء محلة االم واالخ
ت فتتتتل  ت تتتتام  كتتتتر يتتتتال  ،ان اللحلتتتتة الكاملتتتتة البينتتتتا ال تتتتلاو     

الم قتتتتد ن صتتتتوئ يتتتتد  اهلل الحا تتتتن ي  لنتتتتا ْكيْتتتتْد  ا .يل لكهتتتتا اوفتتتتالهح
وتشتهعه   ،واالختر  ت تندق ،وت ليه ،وتعزيه ،واالخ، فالوايدح ت وفه

  .وتريحه
لقد داينا ايفا  الى ان نكون  با  واما  ألولئت  الت ي  يلغتون الرجتور     

  .الى الليى
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 تموز 1

 
 ما  را   الغيرة

 
يغتائ االبت   ،فف  مءر االبت  الشتاور ،تنلو الغيرح ب هولة ف  قلوبنا    

الن اخاق اال غر ينا  ترييلا  ملكيا  ئغح انته والن تاء اللليعتات  االكلر
 . 02: 61ب ئوا رروح االخ )ان ر لوقا 

 ،غتتائ الفعلتتة التت ي  اللتتوا كتتر النهتتائ ،وفتت  مءتتر الفعلتتة فتت  الكرمتتة    
استتت للوا نفتتتس  ،الن  ولئتتت  التتت ي  جتتتاءوا فتتت  ال تتتااة الحاديتتتة اشتتترح

لكتت  االخ  . 61-6: 02االجتتر التت   لتتح يصتتلوا اليتته )ان تتر م تتى 
وجمةةخ مةا   انةر م ةي يائمةا  ابةيا    ةا بنةي”:يقو  ل ب  االكلتر

اال ةجةو  :” . ويقتو  مالت  االئض06: 61)لتو “ بو لي  هو لةك

ام دةنةةك حكةةوي ألنةةي  ؟لةةي اي اتصةةدف بمةةالي كمةةا أشةةاء

  .61: 02)م ى ”؟كدةم
للتا فاننتا ستنكون شتكوئي   ،اندما نفرا بهودح اهلل غير اللحدودح    

 واندلا ل  يكون للغيرح مكانا  ف  قلوبنا. ،يأخ ق اخوتنا واخواتنا
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 تموز 7

 
 كم يشفك الوقت

 
لت ق ال تع لتر يقيقتة انتدما تعنت  اننتا سنن تى فت   ."الوقى يشف "    

ون تتتت طيل العتتتتيا وكتتتتأن شتتتتيئا  لتتتتح  ،النهايتتتتة الهرايتتتتات ال تتتت  ا تتتتاب نا
  .تهالر الحقيقةفهو بل اوة  ،يحدث، وف  الواقل ل ا ليس شافيا  

فهنا الع قتة  تعلة،   الوفاء”الوقى يشف ولك  اندما يعن  تعلير "    
فانته يلكت  ان يقودنتا  ،وي ى اندما يكون الوقتى قاستيا  و تعلا  ومقنعتا  

واند ت  يكتون  ،الى فهتح االتق للطتر  ال ت   لحقتى االذ  فت  اآلختر
  .لها نصيلا  كليرا  م  الحقيقة

ولكتتت   ،ال تتتتد  التتتى االن  تتتائ ال تتتلل ”شتتتف ان التتتائح "الوقتتتى ي    
 .والءقة بامكانية الغفران واللصالحة ،ال فاار االيهاب  مل  للنا
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 تموز 8

 
 مرالجو  مجر  و 

 
اذ ال مفتتر  ،كلنتتا انتتا  مهرويتتون امتتا ج تتديا   و ااوفيتتا،  و ئوييتتا     

لت ل   ،"؟كيتف نلفت  جروينتا“فالل تألة االساستية لي تى  .م  االلح
كيى  نسىتعيا ان ن ىا جروحنىىل ولكت  " ،لنتا ان نحتر  ال ينلغت 

 ،فعنتدما ال تصتلح جروينتا مصتدئا  لللهتر ،" ؟في خدمة االخىرين
وي تور لتو  ،يينئ  نكون قتد ا تلحنا معتالهي  مهترويي  ،بر للشفاء

 .فف  جراياته نشفى ،اهلل اللهروا الشاف 
جلال  فاتفااه ،الفرا والحياح  لقد وللى لنا هالم الل يح وموته    

  .وئففه اتى بالهلااة الى شركة اللحلة  ،اللهد
ان تكتون مصتدئ  ،ن  طيل ان ن تلح لهراياتنتا ،اذن كاتولار ي ور    

  .شفاء ل خري 
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 تموز 9

 
 لكهتم بجر  كا   ال  

 
يلكتتت  ان تصتتتير اطيتتتة  ،ان خلرتنتتتا متتتل الويتتتدح والكأبتتتة واللتتتو     

  .ة ل ل خصو ا  اندما ن قلر الغاية الح ن ،ل خري 
ولكتت   .فاننتتا نلتتا  االختتري  ،وناافتتة ،ومتتا دامتتى جروينتتا مف ويتتة    

 و يليتتتتف  ،فانتتتته ال يليفنتتتتا ،بعتتتتدما يراتتتتى ايتتتتدلح جروينتتتتا بال لتتتتام
 .االخري  بعد

فاننتا ن ت طيل ان نك شتف  ،اما اندما نل لر شفاء الشتلز االختر    
 .اطايانا اللا ة بالشفاء

ل وغتتتر فتتت  تفتتتام  اليتتتق متتتل لتتت ل  فتتتان جروينتتتا س  تتتلح لنتتتا با    
  .اخوتنا واخواتنا اللهرويي 
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 تموز 62
 

 االصغا  برفقة جر  كا
 

ال يعنتت  انتته  ،ان التتدخو  فتت  ييتتاح ال فتتام  متتل الشتتلز الل تتألح    
فال حدث يتو   ،الينا ال حدث مل ذل  الشلز يو   للنا اللاص

  .نادئا  ما ي ااد الشلز الواقل ف  االلح  جروينا اللا ة
لتتتو متتت  ي تتت طيل اال تتتغاء التتتى الل تتتألح دون   فاللعتتتالج اللهتتتروا    

 .الحاجة الى ال حدث يو  جرويه ) و جرويها   اللا ة
است طعنا ان نصتغ  بال لتام ومحلتة   ،وم ى ما اشنا م  خ   االلتح    

فل  الل  ح   غاللا  ادم  ،دون االل لام بللرتنا ،كليرح الى الصديق
  . ألح الى انف ناتوجيه ان لاق الشلز الل
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 تموز 66

 
   قت للرطا  ، قت لح ذ

 
فكءيترا  متا  .وم ى نن لته ،انه مهح جدا  معرفة م ى الينا ااائح االن لاق    

قتتد  .والعطتتاء دون ان ن تتأ  اللقابتتر اتت  شتت ء متتا ،نليتتر التتى العطتتاء
ولكتت  ينلغتت  ان  . و ي تتى اللطولتتة ،نع قتد بتتان لتت ق لتت  ا متتة الهتتودح

انتا ال ائيتد م تاادح ”:قلي   م  موقف ذل  الل كلر القا تر تكون اكءر
  .".بر ان ااطيهح فق  ،م  االخري 

 .فاننتتتتا ستتتتنح ر  ب تتتتراة ،فعنتتتتدما ن وا تتتتر فتتتت  العطتتتتاء دون اختتتت     
وانتتدما نعيتتر ال لامتتا  دقيقتتا  التتى ياجاتنتتا اله تتدية والعاوفيتتة والعقليتتة 

اذ  .نفتس الوقتى ونلقتى معطتي  فتريي  فت   يلك  ان نصير ،والرويية
ونحتتت  بحاجتتتة التتتى وقتتتى م تتتأو  ،ووقتتتى ل ختتت  ،لنتتتا  وقتتتى للعطتتتاء

  .لكليهلا اذا ائدنا ان نحيا يياح م عافية
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 تموز 60

 
 ا  نصير طراما  للرالم

 
لقتتد  .ك تتر وااطتتاق التتى ت ميتت ق   وبائكتته ،انتتدما اختت  ي تتور الللتتز    

 ،من  االا في ور اللل ائ  .اخ صر ف  ل ق االيلاءات يياته اللا ة
وكع تتر التتى الصتتليال، و عاطتت  خلتتزا   ،بتتوئ  فتت  اللعلوديتتة بنهتتر االئدن

  .للعالح
 ،ل  ئيلة مقدسة الب  اهلل ،و عاط  ،وكع ر ،وبوئ  ،ان كونه  عخ ير    

وانتتتتتتدما نأختتتتتت  الللتتتتتتز ونلائكتتتتتته ونك تتتتتترق ونعطيتتتتتته  .ي تتتتتتور الل تتتتتتيح
ف تتنا بتتان فاننتتا نعلتتر اتت  الزامنتتا الن ،"لتت ا لتتو ج تتد الل تتيح ":قتتا لي 

ونح  ايفا  نريد ان نعيا كشعال  .نهعر يياتنا موافقة لحياح الل يح
  .ولك ا نصير وعاما  للعالح ،مل ائ وملائ  ومك وئ
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 تموز 60

 
 ا  نكو  مختارين

 
فهتتتو  ،واالي تتت  يعل تتتائ متتت  قلتتتر اهلل ،يعفختتت  ي تتتور متتت  قلتتتر اهلل    

الا  ك  يصير مللصا  وقد اخ ائ اهلل ابنه العزيز من  ا ،اللل ائ الوييد
  .للعالح
اخ ز لو  ،يعلر ا  ا قة خا ة ،ان كونه مل ائا  معروفا  ومحلوبا      

 بها بطريقة فريدح. 
وكتتأن االختتري   ،ان كوننتتا قتتد تتتح اخ يائنتتا ،يتتد  اتتادح فتت  مه لعنتتا    

فقد اخ ائ ابنه  ،ولك  ل ق لي ى  حيحة بالن لة هلل .لي وا مل ائي 
فتاب   ،فت  توجتد مناف تة  و ت تابق فت  ملكتوت اهلل .ناليعل  لنا اخ يائ 

وكتر شتلز لتو رلتي  وفريتد وقتد ااطيتى لته  ،اهلل يشائ  اهلل باخ يائق
 ويفرا بهح.  ،ايون ان ير  االخري  مل ائي 
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 تموز 64

 
 ا  نكو  مباركين

 
وانتتتدما اا لتتتد فتتت  نهتتتر االئدن انطلتتتق  تتتوت متتت   ،ي تتتور ملتتتائ     

". وكتان لت ا لتو ي الحبيىب   نىك ر ىيت انت ابن":ال لاء قا    
فلهلتتا يصتتر لتته متت  يلتتد  و  ،ال لريتت  التت   ستتاند ي تتور كتتر يياتتته

 .وكان ي  كر دا لا  انه االب  اللحلوخ هلل ،فانه رلى بلرك ه ،لوم
وليفتتت ح هذاننتتتا التتتى ذلتتت   ،جتتتاء ي تتتور التتتى العتتتالح ليقاستتتلنا برك تتته    

ابنتةةةةي  انةةةةر ابنةةةةي الحبةةةةة   انةةةةر:”الصتتتتوت التتتت   يقتتتتو  لنتتتتا

  ." المحبوبة   داحتي المفضلة بي  ةك
وتتتتت كرق  ،والءقتتتتة بتتتته ،وانتتتتدما ن تتتت طيل ان ن تتتتلل ذلتتتت  الصتتتتوت    

خصو ا  خ   األوقات الل للة، فاننا ن  طيل ان نعيا يياتنا كابناء 
  .ونهد القوح للقاسلة ل ق اللركة مل االخري  ،اهلل الللائكي 
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 تموز 61

 
    نكو  محطمين

 
واتتتا  االلتتتح واللتتتوت ال كشتتتر  ،يعطّتتتْح ي تتتور التتتى الصتتتلياللقتتتد     

 ،ونحت  ايفتا  محطلتون .ولك  كرسالة  يح فنها ،ي هنله بش ى ال لر
ون ألح م  الع قات  ،ونعيا باج اد وقلوخ واقو   و بائواا محطلة

  ؟فكيف ن  طيل ايا تحطلنا .اللحطلة
 ،لياليتتداونا ي تتور التتى اي فتتان تحطلنتتا مءللتتا لتتو اي فتت  الصتت    

فهتتو ال ي تألنا ئفتض تحطلنتا كلعنتة متت   .وان نعيشته كهتزء مت  ئستال نا
ولكتتت  لنقللتتته ونفتتتعه تحتتتى بركتتتة اهلل متتت  اجتتتر  ،اهلل تتتت كرنا بلطيئ نتتتا

لت ل  فتان تحطلنتا يلكت  ان يصتير بوابتة تتفد  التى  ،تنقي نا وتقدي نا
 .الحياح الهديدح
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 تموز 61

 
    نكو  لآل رين

 
وتألح ليكون للعالح.  ،وتلائ  ،و عخ ير .ه للعالحلقد اخلى ي ور ذات    

إن إبتتت  اهلل الحليتتتال  .فحيتتتاح ي تتتور وموتتتته لتتت  ييتتتاح ومتتتوت لآلختتتري 
التت    عخ يتتر منتت  األا  وقتتد  خلتتى ذاتتته التتى الصتتليال كتت  تنلتتو لتت ق 

 الحياح وتصلح غ اء  لهليل اللشر ف  كر مكان وامان.
فم  بتتأن يياتنتتا القصتتيرح فعلينتتا  ن نتت ،ونحتت   بنتتاء اهلل التت    يلنتتا    

مق لة ومعطاح لآلخري  اندما نعيا كأبناء اهلل اللل ائي  والللائكي . 
الينا نح   يفتا   ن نكتون خلتزا  للعتالح.  فحينلتا نحيتا اللقاستلة بهت ق 

لتت ق لتت   .اللركتتة، ستت عط  يياتنتتا رلتتائا  بنستت لرائ متت  جيتتر إلتتى جيتتر
وي أحةةاء  ةي غةةد إنهةم الة الة  لقةي مةاتواقصز القدي تي   ت 

وبنمكانهتتا  ن تكتتون قصصتتنا  -قلةةو  الةةهةي داشةةوا مةةي ب ةةيبم 
 نح   يفا .
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 تموز 67

 
    نُصبح المسيح الحك

 
اذ نأختت  الللتتز ونعلائكتته ونك تترق  ،انتتدما نه لتتل معتتا  يتتو  اللا تتدح    

نعر  بأن الل يح فيلا  ، جسد المسيحونعطيه الوايد لآلخر قا لي  )
  .بيننا
ا ليس ك كر  غامفة لشلز اا  قلر ام  سحيق، انه ف  وسطن    

  .بر يفوئ يقيق  يهلنا الحياح ويغّيرنا
ويينهتتتا نقتتتدئ ان  ،فل ناولنتتتا ج تتتد الل تتتيح نغتتتدو الل تتتيح الحتتت     

نك شتتتتف إخ يائنتتتتا وقدستتتتي نا ونقتتتتر بفتتتتعفنا ونءتتتتق باننتتتتا جليعتتتتا  نحيتتتتا 
 .لآلخري . ولك ا نصلح الى مءا  ب ور خلزا  للعالح
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 تموز 68

 
 جسد الجماعة

 
ن حو  ليس كأفراد   ،اندما نه لل يو  اللا دح كاسري  الللز معا      

واألجنتا ،  ،بتر كهلااتات. فتنح  النتا  بلل لتف األالتائ ،فح ال
وال تتائيخ نصتتلح ج تتدا  وايتتدا . كلتتا يقتتو  القتتديس بتتولس:   ،والءقافتتات

ونحةي    نحي دلع كثدتنا جكي واحي ألي بناك خبة ا  واحةيا  

. إننتا مهتد اهلل انتدما نهعتتر دك  ةةي بةها الخبة  الواحةةيكلنةا نشةت
 .يرية  بناء اهلل ت هلى تلاما  

بنمكاننا هن ا   ن نكون شتهودا    ،واندما نحيا بنتحاد مل ئوا اهلل    
 شاارا  به كرو م  نل ق  به. ،ألننا ييءلا ن لال وسي هر ئوا اهلل فينا
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 تموز 69

 
 ألمةإدراك المسيح فك الجماعات المت

 
ففتت  جليتتل بقتتار  .تعتتان  الهلااتتات شتتأنها شتتان األفتتراد متت  األلتتح    

العتتتتتالح  رلتتتتتة  عنتتتتتا  كءيتتتتترون ي عر تتتتتون لإل تتتتتطهاد وستتتتتوء اللعاملتتتتتة 
فهنتتتا  متتت  يععتتتان  متتت   .واإلستتت غ   ويكونتتتون  تتتحايا لهتتترا ح ف يعتتتة

العوا تتر  و وستتاط األ تتدقاء والله لعتتات الدينيتتة والهلااتتات العرقيتتة 
  .واألعمح
  فف   ج تاد النتا  اللتت أللة لت ق الينتا  ن نتدئ  الل تيح الل تألح    

 .فهح  يفا  مل ائون وملائكون ومنك رون ويياتهح ل  للعالح
والعلتر  ،اذ نداو بعفنا اللعض لإلس هابة لصترخات لتفالء النتا     

فنننتا بت ل  نع نت  بالل تيح الت   تتألح  ،معا  مت   جتر العدالتة وال ت م
 .ص العالحومات م   جر خ 
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 تموز 02

 

 من هو قريبك؟

 
 .، 00:08)م تتى ”أحبةة  قدةبةةك مثةةل نفكةةكيقتتو  اإلنهيتتر: "    

غاللا  متا نعهيتال التى لت ا ال تفا  قتا لي  "جليتل  ؟ولك  م  لو قريل 
 ،النتتتتا  التتتت ي  نعتتتتيا معهتتتتح التتتتى لتتتت ق األئض وبتتتتاألخز اللر تتتتى

  ر لتت قولكت  ي تور ال يقت .وجليتل اللح تتاجي  " ،واللتا  ي  ،والهيتار
ت  09 :62)وتتالل لوقتتا  ،فعنتتدما ئو  ي تتور قصتتة ال تتامر  الصتتالح

   “ :ستأ  فت  النهايتة” ، مهيلا  الى ل ا ال فا  "م  لتو قريلت ؟07
وايتتتتد متتتت  لتتتتفالء الء رتتتتة  رلتتتتى بأنتتتته قريتتتتال ذلتتتت  التتتت   وقتتتتل بيتتتتد 

يعو ح ي تور بتأن القريتال لتيس الرجتر الل تكي  الللقتى   .الصوص؟"
بتتتتر  ،ومفتتتتروبا  ولتتتتو شتتتتله ميتتتتى ،ور الءيتتتتاخالتتتتى قائاتتتتة الطريتتتتق منتتتتتز 

وستتتتكال الزيتتتتى  ،و تتتتلد جراياتتتتته ،ال تتتتامر  التتتت   متتتتر فتتتت  الطريتتتتق
 .و ا نتتى بتته ،و ختت ق إلتتى الفنتتد  ،ويللتته التتى داب تته ،والللتتر اليهتتا

 .قريل  إذن لو م  يعلر الطريق نحو 
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 تموز 06

 
 عبور طريق  ا دنا لآل ر

 
إست عداد لعلتوئ الطريتتق نصتلح قتريلي  مت  بعفتنا انتتدما نكتون التى     

 ،وتلييتتز انصتتر  بتتي  ال تتود واللتتيض ،نحتتو اآلختتر. فءلتتة فصتتر كليتتر
 ،وبتتي  الشتتلاخ والشتتيوي .والنتتا  الل تت قيلي  ،وبتتي  النتتا  اللليعتتي 
وبتتي  اليهتتود وغيتتر اليهتتود،  ،وال تتهناء واأليتترائ ،واللر تى واأل تتحاء

ومتتتان والر  ،واللروت تتت انى والكاروليتتت  ،وبتتتي  الل تتتللي  والل تتتيحيي 
 .الكارولي  وال تي  الكارولي 

فنح  مشغولون فت   وستاونا اللا تة،  ،لنا  وريق ووير إلج يااق    
ومشتتاغلنا اللا تتة لكتت  نع نتت   ،إذ لتتدينا  عناستتنا اللا تتون بنتتا نتتزوئلح

و بدينا إل لامتا  للتا يحتدث  ،بها. ولك  إن اس طعنا الوئ الطريق للرلة
 قريلي  بالفعر. ف  الهانال اآلخر، قد نعصلح  ن ا 
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 تموز 00

 
 مد الجسور بين الكاس

 
فطاللتتا  .يعنتت   ن نعقلتتز الل تتافات بتتي  النتتا  ، ن نكتتون قتتريلي     

ف ت  ولد شت ى  ،واليعلكننتا الن تر بعتي  االختري  ،لنا  م افة فيلا بيننا
 ،ون تتلر متتنهح ،إذ نعطتتيهح  لقابتتا     شتتكا  الصتتوئ واألفكتتائ اللاوئتتة

 ،ن ت  بتأنهح  اتداء . هنال اإلتصا  الللاشر معهتحونعغطيهح ب عصلنا ون
ويه لتتتون بأبنتتتا هح كلتتتا نفعتتتر نحتتت   يفتتتا   ،ناستتتي  بتتتأنهح يحلتتتون مءلنتتتا

نن تتى  يفتتا  بتتأنهح  خواننتتا  .وي عر تتون لللتترض ويلوتتتون شتتأنهح شتتأننا
 بر نععاملهح كأشياء قابلة للدمائ سااة مانشاء. ،و خواتنا

و افتتاء متت  نفتتس العا لتتة  ،وايتتد ال يلكننتتا  ن نتتر  بأننتتا  بنتتاء إلتته   
إال اندما ن حلى بالشهااة ال امة لعلوئ الطريق والن ر فت    اإلن انية

  اي  اآلخري .
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 تموز 00

 
 ما نشرر به ال يكمن فك من نحن

 
نل لتتر  ييانتتا    .ت تتير يياتنتتا العاوفيتتة  تتعودا  ونتتزوال  التتى التتدوام    

وم  الفرا إلى الحتزن،  ،لكآبةيالة نف ية ئا عة تن قر م  اإلرائح إلى ا
وبامكان يدث ب ي ،  .وم  اإلن هام الداخل  إلى الفو ى الداخلية

 و  متتوئ  عختتر  اديتتدح  ، و خيلتتة  متتر ، و كللتتة تصتتدئ متت  شتتلز متتا
  .بنمكانها جليعا   ن تولد ل ا ال قلال ف  اللزا 

إذ   متا مت  يتو  وقتوح لنتا إااء لت ق ال غييترات ،فت   غلتال األييتان    
 لدو بأنها تحدث لنا ول نا نح  ال ي  ن للها.ت

ولكت ا مهتح جتدا  بالن تلة لنتا  ن نتدئ  بتأن يياتنتا العاوفيتة لي تى     
فاألخيرح ل  يياح ئوا اهلل ف  داخلنا. فكللا  .مشابهة لحياتنا الرويية

نشتتعر بتتأن اواوفنتتا ت غيتتر، الينتتا  ن نهعتتر  ئواينتتا ت حتتد متتل ئوا اهلل 
فلهلتا   . نف نا بأن ما نشعر به ليس ما نح  اليته ون ّكر ،ال اك  فينا

ونلقتتتى لكتتت ا  ،ل تتتنا ستتتو   بنتتتاء اهلل األيلتتتاء ،كانتتتى ياالتنتتتا النف تتتية
 .دوما  
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 تموز 04

 
 التغلب على تقلبات ملاجكا

 
 يهتوا لنتا القتو   ؟لر نعدان لكوننا  حايا سلليي  لحاالتنا النف تية    

 ،شتتتعر بالف ااتتتة اليتتتوم " “ ق “ شتتتعر بأي تتت  متتتايرام اليتتتوم “بل تتتاوة  
  ؟ونطالال اآلخري  بال عايا مل مزاجنا

فانتتته بوستتتعنا  ن  ،بتتتالرغح متتت  إنتتته يصتتتعال الينتتتا التتت حكح بلزاجنتتتا    
ن غلال اليه تدئيهيا  م  خ   الحيتاح الروييتة اللنفتلطة جيتدا . ولت ا 

  .يهنلنا ال صر  بننفعا  كرد فعر لحال نا النف ية
  الصلاا إذ يراودنا شعوئ بأن الحياح غير قد النرغال باإلس يقاظ ف    

ولكت  إن نهفتنا  .وإن اللنتا ملتر ،وما م   يد يحلنتا ،جديرح بالعيا
شتتاكري  اهلل   التتى  يتتة يتتا  م تتراي  لقتتراءح األناجيتتر وتتت وح اللزاميتتر

 .قد ال ت يطر الينا يال نا النف ية ل ق ،الى يوم جديد
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 تموز 01

 
 الحفر فك مواردنا الر  ية

 
ينلتل إي هاجتا   ،ويرففتنا ،وي هاللنتا ،ويهيننتا ،اندما يفذينا ايدلح    

، قد يكون الغفال  والكآبة  و ي تى  ، والرغلتة لإلن قتام ،داخلياع اليقا  
ونشتتتعر بحتتتافز اليتتتق يتتتدفعنا إللحتتتا   .التتتدافل إللحتتتا  األذ  بتتت واتنا

 و  ، و نن تحال فتت  متتزا  إن حتتائ  ،األذ  بأولئت  التت ي   ستتاءوا إلينتتا
وبتتالرغح متت   نَّ ئدود األفعتتا  الل طرفتتة لتت ق قتتد تلتتدو  .فتتض التت اتئ 

فغاللتتا  متتا   .لكنهتا لي تتى  بتدا  بعيتتدح جتدا  اتت  قلوبنتا ،يتاالت إستت ءنا ية
نتتر   نف تتنا  رنتتاء الليتتال  الطويلتتة نشتتغر تفكيرنتتا بالكللتتات واألفعتتا  

 ال   قد نح اجها لنرد لآلخري  الى ما قالوق  و فعلوق بحقنا. 
لينتتتا لنتتتا تلامتتتا   ن ن تتتلر غتتتوئ موائدنتتتا الروييتتتة ونك شتتتف التتتق ا    

ذلتتتت  العلتتتتق التتتت   يفتتتتو  ياج نتتتتا إللحتتتتا  األذ  بتتتتاآلخري    ذواتنتتتتا
 .ييث نكون  يرائا  للغفران واللحلة ،وبأنف نا
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 تموز 01

 
 ديكاميكية  ياتكا الر  ية

 
د اذ تع لتت .ويياتنتتا الروييتتة فااليتتات مل لفتتة ،إن لحياتنتتا العاوفيتتة    

يياتنتتا العاوفيتتة بنعيلهتتا وبفستتها إلتتى يتتد كليتتر التتى متتا يحتتي  بنتتا فتت  
 و  ، و فت  يالتة غفتال ، و تع اء ،فنكون سعداء .اللا   والحا ر

 و ت تتيطر الينتتا  ،واإلا نتتاء ، وكآبتتة،  و تغلرنتتا اللحلتتة ، و إرتتائح ،ملتتر
كر ل ا بفعر ما يدث لنا قلر امت  بعيتد  و ن يهتة   .الكرالية واإلن قام

  .يحدث لنا اآلن ما
 متتتا ال تتتراء والفتتتراء التتت   تشتتتهدق يياتنتتتا الروييتتتة في تتت ند التتتى     

   التى إ تغا نا لحركتات التروا القتد  فت  كياننتا. ومت  دون  ،واا نا
تصتتلح يياتنتتتا الروييتتة فتتت  هختتر اللطتتتا  معر تتة إلتتتى  ،لتت ا اإل تتتغاء

 .موجات ئياا اواوفنا العاتية
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 تموز 07

 
 ةنافذة فك  ياتكا الر  ي

 
فانهتتا تتتفرر فعتت  التتى  ،بتتالرغح متت  تلااتتد يياتنتتا العاوفيتتة والروييتتة    

وغاللتا  متا تلنحنتا مشتاارنا نافت ح لل طلتل  .بعفها اللعض بشتكر اليتق
قتد  ،وانتدما ال ن ت طيل  تر  الغيترح ات  الت ل  .ف  ئي تنا الروييتة

ن  اء  فيلا إن كنا الى تلا  مل الروا ال   فينا ال   يصري قا    
ن و تتر إلتتى يقيقتتة  ، بتتا ". انتتدما نشتتعر بأننتتا م تتاللون جتتدا  ورتتاب ون“

 .اإلدئا  بأن كر ل ا لو ا مة الى واينا العليق للحل نا
فعنتتدما تكتتون  تت تنا استت هابة  ،والتتى نحتتو ملارتتر تعتتيا  تت تنا    

 ،ستتتتتت ف ح نافتتتتتت ح فتتتتتت  اواوفنتتتتتتا ،مللصتتتتتتة لحفتتتتتتوئ اهلل فتتتتتت   الاقنتتتتتتا
ا دلتتتي   ل  تتتليرلا جليعتتتا فتتت  خدمتتتة وتعطينتتت ،و ياسي تتتنا، ومشتتتاارنا

 ئيل نا الطويلة ف  قلال اهلل. 
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 تموز 08

 
  ضع شهواتكا فك  دمة هللا

 
ل   ،داخلية ام خائجية ،سواء  كانى م ولهة ام بائدح ،إن تهائبنا    

فيته ”لكت  األستلوخ ال  "ن ت لدم .ئاسلة بشكر دا ل  بشلصتياتنا
اذ  ،  لتتتروا اهلل فينتتتاتهائبنتتتا بشتتتكر يتتتوم  يل لتتتف تلامتتتا  انتتتدما نصتتتغ

ومتت  رتتح  .نتت علح شتتيئا  فشتتيئا   ن نقتتدم مزاجنتتا فتت  خدمتتة ييتتاح الففتتيلة
 متتتا اللتتترود في تتتاادنا التتتى  ،يعطتتت  اإلل يتتتا  غيتتترح شتتتديدح للللكتتتوت

  .اللحاف ة الى قدئ م  اإلتزان ف   وقات األامات
 متا انصترا  اإلل لتام  ،يعلتق الهانتال ال تأمل  ،ان اإلنطواء ال ات     
فلتنع ا  .فيحفتز التى تحقيتق ئستالة إبداايتة ،ر ما لو خائ  الت اتلك

إذن بكر ما فينا م  مزاجتات كأنهتا اطايتا ت تاادنا التى تعليتق يياتنتا 
 .الرويية
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 تموز 09

 
 الجفا  الر  ك

 
كتتأن ال   ،نل لتتر فتت  بعتتض األييتتان جفتتاءا  ئليلتتا  فتت  يياتنتتا الروييتتة    

هلل ونفتتهر متت  وقتتو  نشتتعر بالرغلتتة فتت  الصتت ح وال نلتت لس يفتتوئ ا
هللا  يساوع  الار ح  - و ي تى نع قتد بتأن كترَّ متا همنتا بته  ،العلتادح

 ما لو إال قصة خيالية لطفول نا. - القدس
ومتت  رتتح مهتتح  ن نتتدئ  بتتأن  غلتتال لتت ق األياستتيس واألفكتتائ لتت      

لكتتت  ئوا اهلل ي تتتك  ييءلتتتا لتتتو االتتتق متتت   .مهتتترد مشتتتاار و فكتتتائ
 اياسي نا و فكائنا.  

نهتتتا لنعلتتتة ا يلتتتة  ن نكتتتون قتتتادئي  التتتى إخ لتتتائ يفتتتوئ اهلل فتتت  إ    
غيتر إننتا انتدما النفعتر ذلت  فهت ا ال يعنت  غيتاخ  ، ياسي نا و فكائنتا

ولهت ا الينتا ال ل ت   .غاللا  ما يعن  بان اهلل يداونا إليلان  ا تح .اهلل
كتت  ي  تتنى لنتتا   ،بنئشتتادنا الرويتت  بتتاألخز فتت   وقتتات الهفتتاء الرويتت 

 الفة جديدح مل اهلل.النلو ف  
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 تموز 02

 
 انواع الو دة

 
ف  الويدح  :الينا ف  الحياح الرويية ال لييز بي  نواي  م  الويدح    

األولتتى نكتتون بعيتتدي  اتت  اهلل ونفتتل  نف تتنا امتتام تهربتتة ال تتع  بقلتتق 
نحتتتو شتتتلز متتتا  و شتتت ء بوستتتعه ان يلنحنتتتا شتتتعوئا  باإلن لتتتاء واأللفتتتة 

  م  الويتدح فينلتل مت   لفتة  التق و ا تح  ما النور الءان .وادم الغربة
  .مل اهلل ال يلك  ألياسي نا و فكائنا إي واءلا

قد نع قتد بتأن لت ي  النتواي  مت  الويتدح للتا شتك ن مت   شتكا      
 متا الءتان  فهتو مت  جتراء النتوئ  ،العلى األو  سلله غياخ النوئ ،العلى

  .الشديد للغاية
ى  ن ننلتو فت  اإليلتان والرجتاء،  متا ل ا ينلغ  لنا ف  الويتدح األولت    

 ف  الويدح الءانية فعلينا إي فانه ف  اللحلة وا  ويال خاور.
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 تموز 06

 
   دة يسوع

 
إذ  ،انتدما إق تترخ ي تور متت  ستااة موتتته لتح يعتتد يل لتر يفتتوئ اهلل    

 . نهتدق 07:47)م تى: ”إلهةي إلهةي لمةاها تدكتنةي“ : ري قتا    
ةةةا “ :يقتتة كتتون اهلل معتته قتتا    بعتتد ذلتت  يه تتف ولتتو م ل تت  بحتتال يق

  .00:41)لوقا ”ابر بةي ةيةك اكتويا دوحي
ان الويتتدح ال تت  إخ لرلتتا ي تتور التتى الصتتليال قادتتته إلتتى القيامتتة.     

تلت   .ونح  كللا ننلو  كءر غاللا  ما يتداونا ي تور إلتلااته فت  ويدتته
ا واقولنا الويدح ال   يكون فيها اهلل قريلا  جدا  مّنا نل لر يفوئق بقلوبن

داونتا نصتل  مت   جتر النعلتة ل  تليح  ،يينلا يحتدث لت ا .اللحدودح
  ئواينا إلى اهلل كلا فعر ي ور. 
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 شهر آب
 

 آب 6

  
 كلكا رفركا مع يسوع

 
لو وريق اهلل لف ح باخ الحياح االبدية لكر   ان موت وقيامة ي ور    

نتتتا  جتتت بى التتتّ  ال ،و نتتتا اذا ئفعتتتى متتت  االئض“ :قتتتا  التتترخ .النتتتا 
ئفعوا مل   وف  كر األوقات واالماك  ،فكر النا  بال أكيد .اجلعي  "

لتت ل  فتتان  .والتتى الحيتتاح الهديتتدح فتت  القيامتتة ،ي تتور التتى الصتتليال
 .وقيام ته لت  قيامتة كتر االن تانية ،موت ي ور لو متوت كتر االن تانية

ييث ال يوجد ان ان م  اللا   والحا ر والل ت قلر يعرم مت  نعلتة 
 تتيح لي تتور متت  العلوديتتة التتى الحريتتة، ومتت  ائض االستتر التتى العلتتوئ الع

 وم  اللوت الى الحياح االبدية.  ،ائض الليعاد
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 آب 0

 
 يسوع يخلصكا من الهحك

 
ل ل    ،لو ان اهلل  ائ ان انا  ف  ي ور  ان ال ر الع يح لل ه د    

ويياتنتا لت  لشتة  .كر ج تد بشتر  ي ت طيل ان يلتلس الحيتاح االلهيتة
ولكتتت  بلتتتا ان اهلل ومتتت  ختتت   ي تتتور اق  تتتح  .نحتتتو اللتتتوتومقتتتدئح 

الن  ،فتتاللوت لتت  تكتتون لتته الكللتتة االخيتترح ،لشاشتت نا ويياتنتتا الفانيتتة
 .الحياح تصير ان صائا  

ومتةةع لةةبإ بةةها الفاكةةي مةةا لةةةإ “ :يك تتال بتتولس الرستتو     

ولةةبإ الخلةةوي بةةها الكةةائي الفةةاني  حةنئةةه ةةةتم قةةول   بفاكةةي

 . في تور 14: 61كتوئ   6)““ د المةور"قةي ابتلةخ النصة:الكتا 
  .ويعط  يياتنا قيل ها االبدية ،يزير ل   وجودنا
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 آب 0

 
 الباب مفتوح للجميع

 
)يتتو “ انةةا بةةو البةةا “ :فقتتد قتتا  ،ي تتور لتتو الحيتتاح فتت  ومتتل اهلل    
انا بةو الطدةةق والحةق والحةةاة ال ةمضةي “ :ويقو  ، 9: 62

 اا  العديتد مت  النتا  لتح وال . 1 :64")يتو احي الع اال  اال بةي 
فهتح يولتدون ويعيشتون ييتاتهح ومتتوتهح  .ي تلعوا  و لت  ي تلعوا ي تور

لتت ّ يوجتتد مكتتان  ؟فهتتر خ تتروا ،دون ان ي عر تتوا التتى ي تتور وكللاتتته
  ؟لهح ف  بيى االخ

ي ى ألولئ  ال ي   ،لقد ف ح ي ور اللاخ الى بيى اهلل لكر النا     
 لح يعرفوق ول  يعرفوق ابدا . 

 . 8: 0)يتتو ”ةهةة  حةةةث ةشةةاء“ان التتروا التت   ائستتله ي تتور     
  .ويلك  ان يقود الهليل م  خ   اللاخ الى بيى اهلل
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 آب 4

 
 يسوع يأتك اليكا عبر الفقرا 

 
 ،لتيس مقتدائ متا نعرفته ات  ي تور ،ان ما نحاسال اليه فت  االخيتر    

ئوا إن ئويتته لتتو  ،ولكتت  فيلتتا اذا اشتتنا يياتنتتا بتتروا ي تتور ،وكللاتتته
وي تتور نف تته يهعتتر لتت ا وا تتحا  انتتدما ي حتتدث بلصتتوص  ،اللحلتتة

ةا د   متع دأةناك “ييث سي أ   ولئ  النتا   ،الح اخ االخير

   ةجةةةةةةةةبهم ؟جائ ةةةةةةا   اط منةةةةةةةاك أو دطشةةةةةةةاي   كةةةةةةةقةناك
كلما صن تم شةئا  مي هلك لواحي مةي :"ألحق اقول لكم:الملك

  .42، 07: 01".)م ى  لي قي صن تمو    اخوتي الصغاد
في تتتور يتتتأت  الينتتتا التتتر الفقتتتراء  .لتتت ا لتتتو تحتتتدينا وازاؤنتتتا الع تتتيح    

والعاجزي ،  ،والوييدي  ،وال هناء ،واللر ى واللشرفي  الى اللوت
 .ييث سيف ح لنا اللاخ الى بيى اهلل ،ولنا  نل قيه .واللر و ي 
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 آب 1

 
 مقاسمة المحبة الوافرة

 
 ن اللشائح بانهير ي ور ألن الينا ال لاخ الى اقا   العالح إلا    

 ؟الكءير م  النا  ال االوا بعيدي  ا  معرفة ي ور و بيه ال لاو 
يهتتال ان ننطلتتق الننتتا نريتتد ان نق  تتح متتل كتتر النتتا  وفتترح اللحلتتة     

انةةا اصةةغد صةةغاد ”.والرجتتاء والفتترا وال تت م التت    تتتى بتته ي تتور

ةي القيةكةي جمة ا  ادطةر به  الن مة وبي اي أبشد الةوثنة
بمةا  ةةي المكةةة  مةةي غنةةع ال ةكةةبد غةةود  "و"وابةةةي كةةةف 
حقق هلك الكد اله  ظل مكتوما  طوال اليبود  ي ه خالق 

 . 9-8: 0) ف س “جمةخ االشةاء 
لو جلير وغن  الى يد اننا ال ن  طيل ان نحت ف  بته   ان ما نلناق    

  .هولك  نشعر باننا ملزمون ان نعطيه الى كر ان ان نل قي ،ألنف نا
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 آب 1

 
 ا  نكو  شهودا   فر ين

 
ال حدث ا  ي ور والله  ،يف رض ان ال يكون رق    و الزاما  الينا    

فعنتتتدما نتتت لال التتتى النتتتا  التتت ي  يشتتتعرون بتتتانهح  ،االلهتتت  لللتتت ص
 ،فاننتتا يينهتتا سنفشتتر ،خاستتري  ان لتتح يقللتتوا وريق نتتا فتت  معرفتتة ي تتور

 .ويصعال كوننا شهود يقيقيون
ان ي ور لتو اللللتز   ندما يعر  النا  م  خ   شهادتنااما ا    

 ،فحينهتتا نعتتيا فريتتا  ا يلتتا   ،االلهتت  التت   فتت ح لهتتح الطريتتق التتى اهلل
  .وبه ق الحقيقة نفد  الشكر واالي فا 

ولك  الينا ايفا  ان نكون قادئي  الى ايا ييتاح الفترا والشتكر     
لتتتى قلتتتو  ي تتتور فتتت  ي تتتى انتتتدما ال تقتتتود شتتتهادتنا واللنتتتا وكللاتنتتتا ا

     .الطريقة ال   نفعلها
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 آب 7

 
 المحافظة على السحم فك قلوبكا

 
فاننتتا يهتتال فتت  ذات الوقتتى ان  ،ان    شتت ء نفعلتته باستتح ي تتور    

فعندما يرسر ي ور ت مي ق كت  يكتراوا  ،نحاف  الى س مه ف  قلوبنا
  اكةتخبدوا  واةةة ميةنةة أو قدةةة يخلةتم“فانه يقتو   ،باالنهير

  واقةمةوا دنةي  الةع اي تدحلةوا  دمي  ةهةا ابةل الكةتقبالكم
   ةاي كةاي بةها البةةر ابةال   .واها يخلتم البةةر  كةلموا دلةةه

  لة ةي كةالمكم الةةكم  واي لةم ةكةي ابةال     لةحل كالمكم  ةةه
 . 60-66: 62")م ى 
ولتتت ا  ،ان تهرب نتتتا الكلتتتر  لتتت  انتتتدما يغيتتتال ستتت منا اتتت  النتتتا     

 ،والذاتتتتتتتتتتتتتي  ،ونصتتتتتتتتتتتتتير اتتتتتتتتتتتتتدوانيي  ،يحتتتتتتتتتتتتتدث انتتتتتتتتتتتتتدما نغفتتتتتتتتتتتتتال
 و من قلتتتتتي  انتتتتتدما ال ي هتتتتاوخ االختتتتترون متتتتتل  ،ويقودي ،وم تتتت غلي 

  .اخلائنا ال ائح
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 آب 8

 
 ا  نكو  شهودا  بد   شر ط

 
 ،اندما تععْل  بدون س م وفترا ،اخلائا  سيئة  تصير االخلائ ال ائح    

 ،مر فكر م  يعل  محلة ي ور م  خ   الغفران والشفاء ولك  بقلال
  .فانه شالد كاذخ

فلقتتتد داينتتتا التتتى  ،ونحتتت  ل تتتنا كتتت ل  ،ي تتتور لتتتو مللتتتز العتتتالح    
وذلتتت  متتت  ختتت   يياتنتتتا وفتتت  بعتتتض األوقتتتات متتت  ختتت     ،الشتتتهادح
ولك  ل ق الشهادح  .ول شياء الع يلة ال   اللها اهلل الجلنا ،كللاتنا

 .يهتتال ان تلتتر  متت  قلتتال يريتتد العطتتاء دون اختت     شتت ء باللقابتتر
كللتتا نكتتون قتتادئي     للتتا ااددنتتا رقتتة بلحلتتة اهلل غيتتر اللشتترووة لنتتافك

 .اكءر الى اا ن محلة ي ور دون    شروط داخلية  و خائجية
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 آب 9

 
 ا  نكو  عحمات  ية للمحبة

 
ولو يداو تابعيته التى  ،شالدا  للحلة ابيه  كان ي ور ف  كر يياته     

سلنا الى العالح ك  نكون ائ   ونح  كاتلااه .يلر تل  الشهادح باسله
لتتت ل  سنحاستتتال ال بلتتتا  .ا متتتات مر يتتتة للحلتتتة اهلل غيتتتر اللشتتترووة

"انظةدوا :فعنتدما يقتو  النتا  بحقنتا ،بكيفيتة ايشتنانقوله  وال  ولكت  

"، فانهح يرون م مح ملكوت اهلل ال   كةف ةحبوي ب ضهم ب ضا  
تتت بوا اليهتتتا كاللغنتتتاويس ،االنهتتتا ي تتتور يلزقتتته  اذا  فتتت  اتتتالح .وقتتتد جع

فاننتتتا نللتتت  داتتتوح م ليتتتزح التتتى اتتتيا  ،والحقتتتد ،والغفتتتال ،ال نتتتافس
 ،ا متتات اللحلتتة ال تت  يلكتت  ان تكتتون ج تترا  فتتو  كتتر االنق تتامات

  .وتشف  كر الهروا
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 آب 62

 
 اال تراق بالمحبة

 
كيتف ن ت طيل ان نكتون شتهودا  باستح “ :كءيرا  متا ننشتغر بال  تاؤ      

علر لهعر النا  تقلر اللحلة ال ت  وماذا سنف رض القو   و ال ؟ي ور
  ." ؟يهلها اهلل لهح

في ور يرينا  .تعلر ا  خوفنا اكءر ملا ا  محل نا  إن ل ق االسئلة    
ومرتلطتتا   ،لقتتد كتتان مللتتوءا  متت  محلتتة اهلل .الطريتتق ال تت  تهعلنتتا شتتهودا  

ومح رقا  بالغيرح الى ملكوت اهلل التى دئجتة انته لتح ي ت طل ان  ،بائادته
فتان قتوح  ،ومتل    شتلز ال قتى ،ولو ييءلا ذلتال .ال شالدا  يكون ا

  . 69: 1وشفى كر شلز مّ ه )ان ر لوقا  ،خرجى منه
فان ال لامنتا الوييتد يهتال  ،فاذا ائدنا ان نكون شهودا  مءر ي ور    

  .كيف نعيا محلة اهلل مءللا ااشها ي ور  :ان يكون
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 آب 66

 
 ال قة بال مار

 
فنرغتال ان نكتون  .يريتد ان يتر  ن تا ج اللنتا نح  نن ل  التى جيتر    

ولكتتت  ذلتتت  لتتتيس وريتتتق  ،ونتتتر  باايننتتتا اللا تتتة متتتاذا فعلنتتتا ،من هتتتي 
التتتتى ن تتتتا ج   فكءيتتتترا  متتتتا ال تقودنتتتتا الشتتتتهادح الجتتتتر اهلل ،ملكتتتتوت اهلل

  .مللوسة
ييتث لتح يكت  لنتا   ،لقد مات ي ور  الى الصليال كرجتر فاشتر    

 .وئاء    التتر ان تتان  ،تتته دا لتتا  وال االتتى رلتتائ ييا .نهتتاا وال فلتتر
ي تى  ،ل ل  الينا الءقة بلترء شتهادح ي تور بتان يياتنتا ست كون مءلترح

فانهتتتا يلكتتت  ان تكتتتون مر يتتتة فقتتت   ،اذا لتتتح ن تتت طل ئؤيتتتة تلتتت  الءلتتتائ
  .ألولئ  ال ي  سيعيشون بعدنا

الن اهلل يهعر يياتنا مءلرح،  ،لو كيف نعيا جيدا   ،ان ما لو مهح    
  .تل  الءلائ ام ال ان كنا سنر 
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 آب 60

 
  ياة يسوع الخفية

 
اذ اا  مل والديه ف   ،لقد كان الهزء االكلر م  يياح ي ور خفيا      

وكةةاي طائ ةةا    ثةةم نةةم ل م همةةا  ودةةاي الةةع الناصةةدة“النا ترح 

كةةاي ةكةةوا ةنمةةو  ةةي الحكمةةة “ولنتتا   . 16: 0)لتتو ”… لهمةا

  . 10: 0)لو “ والقامة والحظوة دني ه والناإ
وهالمته،  ،فاننتا ن أمتر بكللاتته وهياتته ،اندما ن أمتر فت  ييتاح ي تور    

ولكتت  الينتتا قلتتر كتتر شتت ء اتتدم ن تتيان ييتتاح ي تتور  .وقيام تته ،وموتتته
وبعيتتدح اتت  مع تتح النتتا  واللتتدن  ،الل تتيطة واللفيتتة فتت  مدينتتة  تتغيرح

 .الكليرح وااليداث اللهلة
فتاذا ائدنتا اتلتار  ،لروييتةان يياح ي ور اللفية مهلة جدا  لريل نتا ا    

يهال  وال  وقلر كر  ،ي ور م  خ   كللاته وافعاله ف  خدمة ملكوته
الغيتتتتر مءيتتتترح   شتتت ء ان نحتتتتاو  جالتتتتدي  اتلتتتار ب تتتتاوة يياتتتتته اللفيتتتة

 .والعادية جدا  



 
 

272 

 آب 60

 
 الخفا  موطن االلفة

 
 ،فالويتتتدح والصتتتلى ،اللفتتتاء  تتتفة جولريتتتة فتتت  الحيتتتاح الروييتتتة    

والنتوم  ،والعيا مل النا  بدون جتداو   التا  ،ا ياديةوالواجلات اال
كلءتر الحيتاح ال ت  ااشتها ي تور، وال ت  … والعلتر واللعتال  ،واالكر
انهتا تكلت  فت  اللفتاء  .دون ان نصير مل لفتي  ات  االختري  ،نعيشها

 ي الحكمةة والقامةة والحظةوة “ال   ن  طيل بواسط ه ان نزداد 

انهتا تكلت  فت  اللفتاء  .له ي ور  بش10: 0)لو “ دني ه والناإ
 .واللحلة الحقيقية للنا  ،ال   بواسط ه نهد االلفة الحقيقية مل اهلل

استت لر فتت  ال تتردود التتى  ،ان ي تتور ي تتى متت  ختت   خدم تته الفعليتتة    
فاذا لح يك  لنا ييتاح خفيتة  .ك  يكون لويدق مل اهلل  ،االماك  اللفية

  . ل  تحلر رلائا  فان يياتنا العلنية الجر اهلل ،مل اهلل
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 آب 64

 
 الخفا  موطن التطهير

 
ان وايتتتدح متتت  االستتتلاخ ال تتت  تهعتتتر اللفتتتاء  تتتوئح مهلتتتة للحيتتتاح     

فف  اللفاء ال نحصتر التى   ،لو انه يهعلنا م لركزي  ف  اهلل ،الرويية
فتتتتت  اللفتتتتتاء الينتتتتتا  . و ال شتتتتتهيل ،واللتتتتتفاائح ،واالاهتتتتتاخ ،اله تتتتتا 

اننتتا وافراينتتا ورق نتتا بتتان اهلل ستتيعطينا التتح التت لاخ التتى اهلل يتتاملي  ايز 
  .ياجاتنا

ييتتث نريتتد ان نكتتون  ،نحت  نليتتر فتت  مه لعنتا التتى تهنتتال اللفتاء    
ومتتفرري  التتى  ،ونرغتتال ان نكتتون مفيتتدي  ل ختتري  .متتر يي ، ومعتتروفي 
فاننتتا ننلتتو  ،ومعتتروفي  ،ولكتت  يينلتتا نصتتير متتر يي  .مهتتر  االيتتداث

ولكتت  نل تتر ب تتهولة الصتتلة متتل  ،هحمع لتتدي  التتى النتتا  واستت هابات
وبته  ،فاللفتاء لتو متوو  ال طهيتر .اهلل،    اللهر  الحقيق  لكينون نتا

  .نهد يقيقة انف نا
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 آب 61

 

  ماية  فابكا
 

فكيتتف ستتنحل   ،ييتتاح اخ فتتاء بال أكيتتد  اذا كانتتى الحيتتاح الروييتتة    
  ؟اخ فا نا وس  الحياح العادية

 ،نهتتتدلا فتتت  الويتتتدح والفقتتتر ،خ فا نتتتاان اكلتتتر وتتتريق ي  لحلايتتتة ا    
ولنتا  نل لتر اتدم ان لا نتا  ،فالويدح ت يح لنا ان نكون لويتدنا متل اهلل

فالويتدح  ،وال ي تى التى  ولئت  الت ي  يحلوننتا ويه لتون بنتا ،الى النتا 
  .واهلل ويْدق ،ت يح لنا ان نن ل  الى اهلل

 و تتتعف ،فتتتالفقر لتتتو ييتتتث نل لتتتر  تتتعف ومحدوديتتتة خصو تتتي نا    
   .والحاجة الى اللفاائح ،النا  االخري 

 ،وال يتو  وال قتوح ،يعن  ان نكتون دون توفيتق ،فلك  نكون فقراء    
فالويدح والفقتر  .ولك  نكون ييث يل ائنا اهلل ليكشف لنا ا  محل ه

  .يحليان خفاءنا ويياتنا
 آب 61
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 التمسي  بالل فك الرللة

 
ف تتتتراان متتتتا  ،نا متتتتل اهللانتتتتدما نعتتتتيا العزلتتتتة فتتتت   ن نكتتتتون ويتتتتد    

نك شتتف كتتح اننتتا مع لتتدون. ونشتتعر بتتالقلق وال تتوتر ب تتلال اللشتتتاغر 
واندما الي حدث معنا ايد والينادينتا وال ي تى  .الكءيرح لحياتنا اليومية

يطلال م اادتنا، يعراودنا شعوئ وكأننا ل نا بأشلاص فح ال. وم  رح 
اللتتا  متتا نليتتر التتى وغ .ن  تتاء  فيلتتا ان كنتتا ذا فا تتدح  و قيلتتة  و الليتتة

تر  ل ا الشعوئ اللليف للعزلة ب راة فننشغر م  جديتد كت  نفتل  
لكننتا بتت ل  نعترض انف تنا لل هربتتة  .النف تنا بأننتا  شتتلاص ذو  شتأن

ألن متتا يهعلنتتا افتترادا  جتتديري  اليكلتت  فتت  استت هابة النتتا  لنتتا بتتر فتت  
 .محلة اهلل األبدية لنا

نتا ال علتق بتاهلل فت  ازل نتا التى انته فل ا را  به ق الحقيقة ينلغ  ل    
 .لو ال   يهعلنا م  نح 
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 آب 67

 

 تركيل عقولكا  قلوبكا
 
كيف لنا اللقاء ف  العزلة انتدما نشتعر بت ل  الحتافز العليتق الت        

  ؟يدفعنا لإلنشغا  بالنا  وبلا يهر  م  يولنا م   يداث
للتة  و  توئح إن  ب   وريقة ل  فت  تركيتز قلوبنتا و فكائنتا التى ك    

 و ”الد  دادي  ال ة و ني شةيء“ :تع كرنا باهلل. بأن نعردد بهدوء
به ا يلكننا  ن نهلال لعقولنتا  ،ان نلع  الن ر بلحلة ف  إيقونة ي ور

 .اللفطربة بعض الراية مل لري  يفوئا  إلهيا    لطيفا  
 .بتتر ي طلتتال تلرينتتا  الزاميتتا   ،ان لتت ا ال يحتتدث بتتي  ليلتتة و تتحالا    

انتدما نقفت  بعتض اللح تات كتر يتوم لنكتون متل اهلل فح تال،  ولك  
 يينئ  تل ف  إ طراباتنا ال   ال تحصى شيئا  فشيئا .
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 آب 68

 
 فقرنا ـ  موطن هللا الساكن

 
وكتر مت  يولنتا  ،كيف ي  نى لنا  ن نح ف  الفقر كطريتق نحتو اهلل     

  ؟يطلح ان يصلح غنيا  
 ".؟"متتالو فقتتر  :ن تتأ   نف تتناوالينتتا  ن   ان للفقتتر  شتتكا  شتت ى    

 م نقتتتز اإلستتت قرائ العتتتاوف ،  م إف قتتتائ لرفيتتتق  ،لتتتر لتتتو نقتتتز اللتتتا 
 ؟... م لعله نقز ف  الءقة بالنفس ،محال،  م ادم األمان وال  مة

لكر إن تان مكتان للفقتر، ولت ا اللكتان ييتث يريتد اهلل  ن ي تك      
 ا يعنت   . ولت1:0"، )م تى كم مي طوبع للفقداء" :!. يقو  ي ور

 إن النعلة ملفية ف  فقرنا.
فاننتا  ،ونح  إذ نلير كءيرا  إلتى استدا  ال ت ائ التى فقرنتا وتهاللته    

لنهرؤ إذن فت  ان نتر   .غاللا  ما نفقد فر ة اك شا  اهلل ال اك  فينا
 .فقرنا  ئ ا  تنطلر فيها كنوانا

 



 
 

278 

 
 آب 69

 
 اللقا  مع هللا فك الفقرا 

 
ا را  بفقرنا سنكون قادئي  الى  ن نكون اندما ال نلا  م  اال    

فالل تتيح ال تاك  فتت  فقرنتا ستتيدئ  الل تتيح  .متل اآلختتري  فت  فقتترلح
  .ال   ي ك  ف  فقر النا  اآلخري 

نلير  يفا  الى ن يان فقر اآلختري    ،ومءللا نلير إلى ن يان فقرنا    
والنرغتتتتتال فتتتتت  مشتتتتتالدح  ،إذ نففتتتتتر  ن ال نتتتتتر  النتتتتتا  اللحتتتتترومي 

  واللعتتتتوقي  وال نحتتتتال ال حتتتدث اتتتت  هالم النتتتتا  ويتتتتزنهح اللشتتتولي
  .ونل عد ا  الول  والعهز واالي يا 

ولك  ب هنلنا ل ا قد نفقد االي كا  مل النا  ال ي  مت  خ لهتح     
ي هلى اهلل لنا. فلاك شافنا اهلل ف   عفنا بالت ات ستراان متا ال يعتد لنتا 

 .خو  اااء الفقراء وننطلق نحولح لل قاح اهلل
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 آب 02

 
 ككـل الفقرا 

 
للفقراء كنتز يقدمونه تلامتا  الن لتيس باست طاا هح ئد جليلنا.فلعتدم     

 ،فتتانهح يتتتداوننا بتت ل  التتى الحريتتة الداخليتتتة  مكافتتاتهح التتى  تتنيعنا
  .واالل لام الحقيق  ،وال لاء ،والعدم
   ةةةةةةايدو الفقةةةةةةداء ؛اها اقمةةةةةةر ولةمةةةةةةة“ :يقتتتتتتو  ي تتتتتتور    

بنةئةا  لةك اها   لةر النهةم  .وال مةةاي  وال ةدج  والمشوبةي

 ”الةقيدوي اي ةكا ئوك   تكا    ي قةامة االبداد
  .64ت60: 64)لوقا                                            

وست م،  ،فهت  فترا  ان اللكافاح ال ت  يقصتدلا  ي تور لت  ئوييتة    
فقتتراء لتتيس فتت  ولتت ا مايهلنتتا ايتتاق ال .ومحلتتة اهلل ال تت  واللتتا نرغلنتتا بهتتا

 .الحياح االبدية فح ال بر لنا واآلن
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 آب 06

 
 التخل  من   لة الموت

 
ولك  ئغح ما سلعناق ون لعه ا  ذلت   ،اودح الى الليى  اللوت    

فاننتتا نتتادئا  مانرغتتال فتت  الرجتتور التتى الليتتى. نففتتر  ،متت  انتتا  كءيتتري 
  .اللقاء ييث نعر  ما لدينا ول نا الى الح بلا سنحصر اليه

ان  ئور الصوئ ا  الحياح بعد اللوت ل  االخر  غير قادئح التى     
  .إاالة اللو  م  اللوت

ن شتتتتتلى بالحيتتتتتتاح ي تتتتتتى انتتتتتتدما تكتتتتتتون ا ق نتتتتتتا  تتتتتتعلة وايوالنتتتتتتا     
 .االق صادية سيئة و ح نا اليلة

جتتتتاء ي تتتتور ليزيتتتتر شتتتتوكة اللتتتتوت وي تتتتاادنا  ،وبتتتتالرغح متتتت  ذلتتتت     
واللتا ان  ،دار لللتو  مت  اللتوتتدئيهيا  الى ان نتدئ  بانته متا مت  

فلتيس  .ل ا االخير يقودنا الى موو  ييث يعشلل ئغلات قللنتا العليقتة
وكتر ايلتاءح  تغيرح مت  الءقتة  ،سه   بالن لة لنا ان نتفم  بت ل  يقيقتة

 .تقربنا اكءر نحو الحقيقة
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 آب 00

 
 ا  نريا عبورنا على ما يرام

 
لك  القلير منا  ،جلي    يلدو ذل  .اللوت الوئ نحو يياح جديدح    

يرغال ف  القيام به ا العلوئ. ولعر االمر ي اادنا ان  دئكنا بأن الوئنا 
  .االخير ل ا ت لقه الوئات اديدح اخر 

ولتتد   ،نعلتتر متت  الحيتتاح فتت  التتريح التتى ييتتاح العا لتتة ،فعنتتدما نولتتد    
ذلابنا الى اللدئسة نعلر م  الحيتاح فت  الليتى التى الحيتاح فت  مه لتل 

وانتتدما ن تتزو  نعلتتر متت  ييتتاح ذات خيتتائات اديتتدح نحتتو ييتتاح  .اكلتتر
مكرسة لشلز وايد. واندما ن قااد نه تاا الحيتاح العلليتة الصتريحة 

  .م لطي  يياح مفعلة بابدار جديد ويكلة
 .ولتت ق العلتتوئات برم هتتا متتا لتت  اال متتوت يقتتود التتى ييتتاح جديتتدح    

اكءتتتر استتت عدادا  التتتى فحينلتتتا نعتتتيا لتتت ق العلتتتوئات كلتتتا ينلغتتت  نصتتتلح 
 الوئنا االخير.
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 آب 00

 
 نوعية الحياة

 
فعندما يلوت اال دقاء ولح  ،انه لصعال جدا  تقلر اللوت الللكر    

قتتتتد ي تتتتتودنا يتتتتتزن بتتتتتالإ  ، و ال  تتتتتعي  ، و الءلتتتتتاني  ،بعلتتتتر ال تتتتتلعي 
   .لكننا نشعر باالم نان ألنهح ااشوا يياح وويلة ،ونف قدلح كءيرا  

وت شاخ ف  مق لتر العلتر ولتو فت  التر اللرالقتة ولك  اندما يل    
 و يلتتتوت شتتتلز ولتتتو اليتتتزا  فتتت  قلتتتة اللتتته و  ،والشتتتلاخ والللتتتوغ

. للتتاذا .للتتاذا”نشتتعر باالي هتتا  متت   تتليح االاقنتتا ون تتأ  ،م تت قلله
 .ف ل  غير اد  ؟للاذا ولو اليزا  شابا   ؟به ق ال راة

لقتد  .ال تني   لك  نواية الحياح ال ت  نعيشتها التح بكءيتر مت  اتدد    
والقدي تتة تريزيتتا  ،وكتت ل  القتتديس فرن تتيس ،متتات  ي تتور ولتتو شتتاخ

فهليل لتفالء متاتوا ولتح بعتز  .وجان دائ  ،ومائت  لورر كن  ،االفيلية
ولك  ادم اللعرفة ل ق تداونا الى ان  ،وال نعر  كح سنعيا ،شلابهح

 .وكر سنة م  يياتنا الى اقصى امكاني ها ،وكر اسلور ،نحيا كر يوم
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 آب 04

 
  ل  الوالدين

 
يلتتتزم للعديتتتد متتت  الوالتتتدي  ان يعتتتانوا متتت  جتتتراء متتتوت وفلهتتتح فتتت      

قد ال يكون لنا  معاناح  شدو م  فقدان  . و ف  الر الشلاخ ،الوالدح
الطفتتتر التتت   واللتتتا ئغتتتال ابتتتوق وامتتته فتتت  ان يريتتتاق ينلتتتو ويكلتتتر امتتتام 

 ااينهلا، ويصلح جلي   و حيا  ونا ها  ومحلوبا . 
يفقتتدان   ان اللطتتر الشتتديد لتتو ان يهعتتر متتوت الطفتتر الوالتتدي     

ف بتّد للوالتدي  ال حلت  بفعتر إيلتان قتو    .الرغلة ف  العتيا فيلتا بعتد
كتت  يفمنتتا يقتتا  بتتان اوفتتالهح مهلتتا كانتتى ييتتاتهح مل صتترح ولتتلهح اهلل 

 .لهح ل عليق وتعزيز يياتهح
يلان يلك  لحياح ويينلا ي  طيل الوالدان اتلاذ ل ق القفزح ف  اال    

 .ابنا هح القصيرح ان تأت  بءلائ تفو  توقعاتهح
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 آب 01

 
 محبة   لم الر يل

 
فنننتا نعترض انف تنا التتى  ،فت  كتر مترح نقترئ فيهتا ان نحتتال ايتدا  متا    

الن متت  نحتتلهح اكءتتر ال يحققتتون لنتتا الفتترا الع تتيح فقتت  بتتر  .اللعانتتاح
د الرييتر ت كتأن يريتر ي تللون لنتا  للتا  شتديدا . و شتد االلتح يحتدث بعت

 و يههتر التزو   و الزوجتة ايتدللا االختر لف ترح مت   ،االب  م  اللنتز 
..ان . و ي افر  ديق ازيز الى بلد هخر  ويلتوت ،الزم   و الى االبد

 . لح الفرا  ل ا يلز  ايشاءنا
فاننتتا لتت  نعتتيا ابتتدا    ولكتت  ان كنتتا نريتتد تهنتتال التتح معانتتاح الفتترا     

والحيتتاح  قتتو  متت   ،فالحتتال  قتتو  متت  اللتتو   حلتتةخلتترح الفتترا والل
والينتتا ان نءتتق بتتان مهاافتتة الحتتال  .والرجتتاء  قتتو  متت  اليتتأ  ،اللتتوت

 جديرح دا لا .
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 آب 01

 تذكر  لموتى

 
 ،ن تأرر بشتدح ،شلز نحله محلة اليقتة ،اندما نفقد  ديقا  ازيزا      

فالنتتا   .ونصتتاخ بحتتزن شتتديد بامكانتته ان يشتتّلنا ااوفيتتا  ولف تترح وويلتتة
وتصترفاتنا  ،وشتعوئنا ،في حتد تفكيرنتا  ال ي  نحلهح يصلحون جزءا  منتا

 ،واوفالنتتتتتتا ،وايلابنتتتتتتا ،واوجاتنتتتتتتا ،وامهاتنتتتتتتا وااواجنتتتتتتا ،معهتتتتتتح. هباءنتتتتتتا
وا دقاءنا لح جليعا   ي كنون ف  قلوبنا. واندما يلوتون يلوت جتزء 

لتفلح منا نح  ايفا .  ل ا ما يعنيته الحتزن: انته ذلت  الرييتر اللطت  وال
 لل  ا لح جزءا  يليلا  ف  يياتنا. 

 و غيرلتا  ، و ايتد متي د ، و ئ   ال تنة ،اندما يحر ايد اللتي د    
  .نف قد كءيرا  ئفيقنا العزيز  م  اللناسلات

الينتتتا اييانتتتا  ان نعتتتتيا ستتتنة كاملتتتتة  و  كءتتتر التتتتى ان تقلتتتر قلوبنتتتتا     
ان غتتتتابوا اتتتت  ولكتتتت    .بحقيقتتتتة التتتتودار النهتتتتا   وي  شتتتتى  لتتتتح يزننتتتتا

  وكللتتتا "تتتت كرنالح" ، افتتتا نا "“فتتتانهح يصتتتلحون جتتتزءا  متتت   ،اذلاننتتتا
 يصلحون مرشدي  لحياتنا الرويية.
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 آب 07

 
 االسترداد للموت

 
 و  ،غاللتا  متا يحتدث اللتوت فهتتأح كتأن يكتون ن يهتة يتادث ستتيائح    

  و فيفان وللح جرا .  ، و يرخ ، و ق ا  مليى ،تحطح وا رح
ن اّ تتحاْء مفعلتتي  بالطاقتتة النفكتتر كءيتترا  بتتاللوت، لكنتته يينلتتا نكتتو     

 .قد يأت  الى يي  غرح
بتتأن النتتدر    التتر فتت  ا ق نتتا  ؟كيتتف ي تتعنا االستت عداد لللتتوت     

لتتر ستتامحى  ولئتت  التت ي   لحقتتوا  :فنطتترا ال تتفا  .دون ان ننهتتزق
  .ولر وللى الصفح والغفران مل   سأتع اليهح ،األذ  ب ّ 

بال تت م متتل جليتتل النتتا  التت ي  يشتتكلون جتتزءا  متت  انتتدما اشتتعر     
لكنتتته لتتت  يول تتتد    ذنتتتال  و  ،قتتتد ي تتتلال متتتوت  يزنتتتا  شتتتديدا    ييتتتات 

غفال. فعندما ن  عد لللوت ف  اية لح ة نكون ايفا  التى است عداد 
 .للعيا ف  اية لح ة
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 آب 08

 
 الموت بشكر

 
عتد موتنتا. اندما نفكر باللوت غاللتا  متا نشتغر بالنتا بلتا ستيحدث ب    

إذ ي ر  موتنا   االلح ان نفكر بلا سيحدث لهفالء ال ي  سنرير انهح
التتتتى التتتت ي  يلقتتتتون التتتتى قيتتتتد الحيتتتتاح.  تتتتأريرا  اليقتتتتا    يتتتتدوم امنتتتتا  ع   

وبامكاننتتا ان نلفتتف ووتتأح موتنتتا بالن تتلة التتى اا ل نتتا وا تتدقا نا انتتدما 
نتتتوداهح م تتت قللي  اللتتتوت بام ننتتتان بتتتد  ان نلتتتوت بقلتتتوخ مفتتتطربة 

 .زينةي
فهتت ق  ،ان اا تتح لديتتة بامكاننتتا تقتتديلها التتى اا ل نتتا لتت  االم نتتان    

العطيتتة تحتترئلح وتهعلهتتح يوا تتلون اتتيا ييتتاتهح دون متترائح  و اتهتتام 
 ال ات.
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 آب 09

 
 رفيق الموت

 
م  ال ي  توفوا  ،كللا نح ى باللزيد م  النا   ،كللا ن قدم بالعلر     

  .قللنا لن  كرلح
اذ ان  .دا  ان ن تتت كر النتتتا  التتت ي  ايلونتتتا وايللنتتتالحانتتته للهتتتح جتتت    

 ،يعنتتتت  ان ن تتتتلح ألئوايهتتتتح ان تلهلنتتتتا فتتتت  يياتنتتتتا اليوميتتتتة  تتتتت كرلح
وبامكانهح ان يصتلحوا جتزءا  مت  جلاااتنتا الروييتة وي تاادوننا بلطتف 

  .ف  اتلاذ قرائاتنا ف  ئيل نا
يروا ئفقاءنا ان بامكان الوالدي  واالاوا  واالبناء واال دقاء ان يص    

وفتتت  بعتتتض االييتتتان ئبلتتتا يكونتتتون اكءتتتر الفتتتة  .التتتروييي  بعتتتد وفتتتاتهح
بالن لة لنا بعد ملاتهح ملا كانوا ف  يياتهح معنا. ان ت كراللوتى يعن  

 .اخ يائ ئفق هح الدا لة
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 آب 02

 
 ا تيار الحياة

 
اني ج لر بةي اةيةكم الحةةاة والمةور والبدكةة “ :يقو  اهلل    

 ”تادوا الحةاة لتحةوا انتم وهدةتكموالل نة   اخ
  . 69: 02)تءنية                                                   

ومتا مت  لح تة ال ينلغت  لنتا فيهتا  ،اخ ائوا الحياح ال   داانا اهلل لها    
 ،وافكائنتتتتا ،فتتتت  خياالتنتتتتا  ان نل تتتتائ. الحيتتتتاح واللتتتتوت امامنتتتتا دا لتتتتا  

ان لت ا االخ يتائ  .ي تى فت  جلودنتا… االالنتا و  ،وكللاتنا، وايلاءاتنتا
ففتت  االتتاق  الالتتى ايتت ف   .فتت  الحيتتاح يلتتدا متت  مكتتان داخلتت  جتتدا  

  .بافكائ ومشاار مي ة تغطيها تصرفات  ال   تفكد الى الحياح
بر ”"لر اقلر؟ان ال فا  الغير اللهح الى االو   ال يكل   ف      
شتت ّية ال تت  تق تتر لتت  فقتت  ان ال“ ؟لتتر ايلتتر فتت  قللتت  بركتتة ام لعنتتة“

هختتر  داح للكراليتتة ال تت  تلتتد  فتت  القلتتال منتت  ف تترح وويلتتة قلتتر يلتتر 
 .ال  ا
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 آب 06

 ا تيار يدعو الى ضبط  الكفس

 
اندما ن فحز بن رح ان قاد االفكائ واللشاار العديدح ال ت  تشتغر     

اقولنتتتا وافكائنتتتا، قتتتد نك شتتتف اك شتتتافا  مليفتتتا  بأننتتتا غاللتتتا  متتتا نل تتتائ 
فتتالغيرح والح تتد والغفتتال  .واللعنتتة بتتد  اللركتتة ،وت بتتد  الحيتتاحاللتت

واالس ياء والطلل والشهوح والحقد واالن قام والكرالية ت ل ق كلها تعوم 
وغاللا  متا ن تلح بهتا جتدال  ون تلح لهتا ان  .ف  م  ودر يياتنا اللاونية

 .ت وغر فينا وتقودنا الى االا  تدميرية
 يائ الحياح واللركات. ي طلال ل ا االخ يائ بيد ان اهلل يطلال منا اخ    

ويلتتتزم إ تتتغاءا  شتتتديدا  لقتتتو  اللتتتوت بتتتداخلنا،  ، تتتلطا   تتتائما  للتتتنفس
اليلكننتا  .وال زاما  اليقتا  لهعتر قتو  الحيتاح ت تود افكائنتا واياسي تنا

إذ غاللتتا  متتا نح تتا  التتى مرشتتد يع نتت  بنتتا  و   دا لتتا  القيتتام بتت ل  ويتتدنا
فتتان كتت  منتتا يلتت     ،غتتح ان ذلتت  مهتتح جتتدا  وئ  .جلااتتة محلتتة ت تتندنا

ونلحث ا  الل اندح ال   نحت  بتامس الحاجتة لهتا مت   ،جهدا  داخليا  
 .اآلخري  لل اادتنا ف  اخ يائ الحياح
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 شهر ايلول
  يلول 6

 
 لكطلب إلهكا مرطك الكفوس

 
فانتتته متتت  الل تتت حير ان ال  ،انتتتدما نهتتترا متتت  قلتتتر االختتتر بعلتتتق    

وي تتتتى ئغلتتتتة  ،شتتتتعوئ بالغفتتتتال  و الكراليتتتتةو  ،نل لتتتت  فكتتتترح ادا يتتتتة
والتى االغلتال دون ستيطرح  ،وكر ل ق كءيرا  ما تحدث افويا   .باالن قام

داخليتتة، فتتنح  نهتتد انف تتنا متتأخوذي  ب تتهولة بلتتا نقولتته  و نعللتته كتت  
ولكتتت  نل تتائ اللركتتتة بتتتد  اللعنتتتة فتتت   .ي راجتتل الشتتتلز التتت   جرينتتتا

 .كليرحموقف كه ا فاننا نح ا  الى وفرح ايلانية  
كت  نصتر التى   ،انها تداونا الى امت    الرغلتة فت  تهتاوا كتر دافتل    

فت   .ولت ا يلتدو م ت حي    ،يياح م زنتة ونل تائ ييتاح ت ت هيال للعطتاء
 .النا ن ير خلف نفوسنا اللهروية

 ،كتتت  نعطتتت  الحيتتتاح ال فقتتت  النف تتتنا  ،لنطلتتتال اهلل معطتتت  النفتتتو     
  .ولك  الى م  يهرا شعوئنا ايفا  
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  يلول 0

 
 تغلب على الشر بالخير

 
ال   بةةادكوا مضةةطهيةكم":يك تتال الرستتو  بتتولس التتى التتر ئومتتا    

ال …ال تبةةةايلوا احةةةيا  شةةةدا  بشةةةد … بةةةادكوبم   تل نةةةوبم
 ؛واها دطة . اط مةه  اها جةاا دةيوك… تنتقموا النفكةكم 

")ئوم بةل اغلة  الشةد بةالخةد  ال تيا الشةد ةغلبةك…   كقه 
60 :64-06.  
انها تهعر معنى  ،ق الكللات ت وغر الى قلال الحياح الروييةان ل     

 .اخ يائ الحياح ال اللوت وا حا .    نل ائ اللركة ال اللعنة
وسنكون قادئي   ،ولك  اللطلوخ منا ي عائض مل وليع نا االن انية    

فلا لو  ،الى العلر وفق كللات الرسو  بولس الر معرف نا بكر كياننا
 .ي  لو ما فعله اهلل الجلنامطلوخ فعله ل خر 
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  يلول 0

 االنتظار مع االستجابة
 

ان اخ يتتائ الحيتتاح بتتد  اللتتوت ي طلتتال ائادح رتتح فعتتر ي تترجح تلتت      
فاالخيرح تريد ان ت حتد  االئادح  .وكءيرا  ما ت عائض مل نزواتنا ،االئادح

  .الراغلة ف  ان تهال الغفران
فعنتتدما يفتتربنا  يتتدلح التتى  :يتتةان نزواتنتتا تتتدفعنا التتى استت هابة فوئ     

فكيف ن  طيل اذا  ان  .فاننا نرغال غريزيا  ف  ان نّرد له الفربة  وجهنا
 ،االنتظار :ان الكللة اللف اا ل  ؟ندر ائادتنا ت يطر الى نزواتنا

 ،الينتتا و تتل م تتافة بتتي  فعتتر العتتداء الللاشتتر نحونتتا  فلهلتتا يحتتدث
يتتأ لن هتتاوخ بطريقتتة ييتتاح واالن  تتائ ي تتى ن ه ،وال حتتاوئ متتل ا تتدقا نا

 .معطاء
ت تتتيح اللهتتتا  للشتتترير كتتت  ي تتتيطر الينتتتا  ،ان االستتت هابة للنتتتتزوات    

 لنعلر شيئا  نأسف اليه دا لا . لك  ال فكير الهيد ي اادنا الى ان 
 “ بل اغل  الشد بالخةد  ال تيا الشد ةغلبك“ 

 . 06: 60)ئوم                                               
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  يلول 4

 
 الرسابل الشافية

 
ف  ترستلها،  ،اندما تك ال ئسالة غا لة الى  ديق اااه  بعلق    

 ،رتح اقر لتا اتدح مترات ،ودر الرسالة مو واة الى منفدت  اّدح ايتام
 :واسأ  نف  

لتتر ستت هلال لتت ق الرستتالة لتت  ولصتتديق  الحيتتاح؟ لتتر ستت قدم لتت  "    
 ". ؟الشفاء واللركة

وال االخ فتاء  ،ان ت هالر يقيقتة  ذي ت  العليقتة فانى ل ى ملزما      
ولكت  ت ت طيل ان ت ت هيال بطريقتة  ،ا   ديق  ال   جرا شعوئ 
  .وتف ح اللاخ للحياح الهديدح ،تهعر الشفاء والغفران ملكنا  

رح  ،ااد اذا  ك ابة الرسالة اذا كنى تع قد انها ل  تهلال ل  الحياح    
  .ائسلها مل   ح الجر  ديق 
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  يلول 1

 

 ا تيار الكلمات بحكمة
 

ودون  ،"انتى قلتيح:فعندما نقو  اليدلح ،ان الكللات مهلة جدا      
"، فاننا سنقف  الى امكانية  الع قة الحية متل  وشلز يقير ،فا دح

ويلكتتت  للكللتتتات ان تلحتتتق االذ  باستتت لرائ التتتى متتتد   ،الشتتتلز
  .ال ني 
دما نغلتتتت  بالغفتتتتال فعنتتتت ،انتتتته متتتت  اللهتتتتح اخ يتتتتائ كللاتنتتتتا بحكلتتتتة    

فلتت  الل  ح تت   ،وال لهتتف التتى قتت   الكللتتات اللتترح التتى خصتتومنا
فالكللتتتتتتات اللنطوقتتتتتتة وقتتتتتتى الغفتتتتتتال ستتتتتت هعر  .ان نلقتتتتتتى  تتتتتتام ي 

واللركتتتة ال  ،فعلينتتتا اخ يتتتائ الحيتتتاح ال اللتتتوت .اللصتتتالحة  تتتعلة جتتتدا  
 و ان قاء الكللات ال    ،إذ كءيرا ما نلد  باخ يائ اللقاء  ام ي  ،اللعنة
  . ح وريق الشفاء بعنايةتف
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  يلول 1

 
 التحدث بكلمات المحبة

 
فلدون الكللات م   .كءيرا  ما نلقى  ام ي  اندما نرغال بال حدث     

 ،اذ انتتتتدما نقتتتتو  لوالتتتتدينا .الصتتتتعال اييانتتتتا  ان نحتتتتال محلتتتتة  ادقتتتتتة
 و “ و "انا ال ح ب  “"انا ايل  كءيرا  :والوفالنا، واليلا نا  و ا دقا نا

فاننتتتا نل تتتائ ييتتتاح “انتتتى اطي تتت  الع يلتتتة “ و “فكتتتر بتتت  كءيتتترا  "انتتتا ا
 .العطاء
ولكت    ،ليس م  ال هر دا لا  ال علير ا  محل نا بالكللات ملاشترح    

فاننتا نك شتف اننتا ااطينتا بركتة ست  كر لف ترح وويلتة،   كللا نفعر ذل 
واالم  ، نتتتتتا ايلتتتتت " ،" بتتتتت :وانتتتتتدما ي تتتتت طيل االبتتتتت  ان يقتتتتتو  البيتتتتته

 ،وجديتدا   ،واستعا   ،فانته ستيف ح مهتاال  ملائكتا  “ نا ايل   ،ابن  ":البن ها
 وبال أكيد له القدئح الى خلق الحياح.  ،وففاء  جيد   لل ك 
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  يلول 7

 
 تبريي  الوا د لح ر

 
اذ الينتتا ان نلتتائ  بعفتتنا  ،يعنتت  ان نقتتو  اشتتياء  ي تتنة   ن نلتتائ     

واالبنتتاء  ،ائكوا ابنتتاءلحاألوليتتاء بحاجتتة التتى ان يلتت :التتلعض التتى التتدوام
واال تتتتتتدقاء  ،والزوجتتتتتتات الاواجهتتتتتتح ،واالاوا  لزوجتتتتتتاتهح ،لوالتتتتتتديهح
 ،وخا تتة فتت  مه لعنتتا التت   ت تتودق م تتحة متت  ال شتتاؤم ،ال تتدقا هح

   .وان نلأل    محر ندخله بها ،ل ا وجال الينا ان ننشر بركاتنا
  ون تتتلح للعديتتتد متتت ،نحتتت  نن تتتى ب تتتراة اننتتتا ابنتتتاء اهلل االيلتتتاء    

اللعنات ف  االلنا ان ت لح قلوبنا، ل ل  الينا ان ن ت كر ذلت  ونت كر 
 .االخري  بها

وبطريقتتة  ،وستتواء  كانتتى اللركتتة قتتد ااطيتتى بكللتتات  و بايلتتاءات    
فتان يياتنتا بحاجتة التى ان  ،مح رمة سواء  كانى ئسلية ام غير ئسلية

  .تكون يياح ملائكة
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  يلول 8

 
 ا تيار البركات

 
متتتت  ال هتتتتتائخ   ل فكيتتتتر باننتتتتا نعتتتتيا تحتتتتتى ستتتتوء الطتتتتالليع لتتتتر ا    

 ،وكائرتة وليعيتة ،ويتادث معتي  ،ومرض ما ،الل  لرح، فل ائح  ديق
 ،وا  فشر يلك  ان يهعلنتا نفكتر ب تراة اننتا ل تنا  تالحي  ،ويرخ

 .ل ل  نعاقال
  ان لتتت ق ال هربتتتة ال تتت  تهعلنتتتا نع قتتتد اننتتتا مللتتتوءون متتت  ال شتتتاؤم    

  .ونا تقدم لنا قصصا  يو  اللف  االن ان ت عاظح اندما كر  وسا
ولك  الينا ان نل تائ نيتر  ،ال ليلعْننا ،لقد جاء الرخ ي ور ليلائكنا    

فاللركتتتات واللعنتتتات مو تتتواة  ،ون تتتللها التتتى لآلختتتري  ،تلتتت  اللركتتتة
 إخ ْترو اللركة :واهلل يقو  .ونح  ايرائ ف  االخ يائ ،امامنا
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  يلول 9

 
  يرالحياة فك اللمن اال

 
ول ا ال يعن  ان الللق يق ترخ  ،نح  نعيا ا مات الزم  االخير    

ف لت  االشتائات والع متات ال ت  تتد  التى نهايتة الزمتان  ،..م  نهاي ه
  .كتالحروخ والءتوئات وغيرلتا  ،لت  ا ت   معنتا ،وال   اشائ اليهتا ي تور

 ،واألوبئتتتة ،والهتتتزات االئ تتتية ،والصتتترار بتتتي  الشتتتعوخ وبتتتي  الللالتتت 
 . 60 -9: 06واال طهادات ) ان ر لوقا  ،اللهاااتو 

ان ي تور يف تر ايتداث االلنتا بانهتا دال تر تفكتد بتان لتت ق االئض     
ولكتت  ابتت  االن تتان ستتيأت  ليهلنتتا الحريتتة  ،لتتيس متتوو  ستتكنانا االخيتتر

 انتصةةبوا قةةائمةي   واها اخةةهر تحةةيث بةةه  االمةةود”.الكاملتتة

فيهال  . 08: 06لو )“ واد  وا دنوككم الي ا تياءكم ةقتد 
ان تعا  االيداث اللرالة اللحيطة بنا كطتر  تهعلنتا مهيئتي  ل حرئنتا 

  .االخير
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  يلول 62

 
 الفرص للشهادة

 
فهتو يلترا فت   ،يعللنا الرخ ي ور كيف نحيا ابعاد الوقتى الحا تر    

التتزم  التت   يقتتدم لنتتا  ،اماننتا الحا تتر ستتلات وا متتات التتزم  االخيتتر
  .تشهد لي ور ومللك ه  ىفرْص ال تعد وال تحص

وكتر اللآست  ال ت  تحتدث للنتا    ،ان الكوائث العديدح ف  االلنا    
وتعقن عنتتتا باننتتتا  تتتحايا  ،يلكتتت  ان تقودنتتتا ب تتتهولة التتتى اليتتتأ  ،كتتر يتتتوم

ولكتتت  ي تتتور ين تتتر التتتى لتتت ق االيتتتداث  .ظتتترو  تلعتتتث التتتى االستتتى
 .حاذ يداونا الى ان هاا الفر ة للشهاد ،بطريقة مل لفة ج ئيا  

 ،فقد ائستلنا التى العتالح ،ي كرنا الرخ  اننا ال نن ل  الى ل ا العالح    
وداتوح كتر النتا  التى الن تر ابعتد  ،لعيا الشهادح للحلة اهلل اللهانية

  .م  لياكلنا الفانية ف  وجودنا اليوم نحو الحياح االبدية اللواودح لنا
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  يلول 66

 
 لكحرس  نفسكا

 
  يهتتدد نهايتتة الزمتتان التت   نعتتيا فيتته لتتو ان اللطتتر الشتتديد التت     

واللنتا الرويت   ،وئسال نا ،وداوتنا الحقيقية ف  الحياح ،خ ائح انف نا
متتت  ان نصتتتير مشوشتتتي   ،ي تتترجح قلقنتتتا وخوفنتتتا متتت  ان نل تتتر انف تتتنا

فيقودنتتتا ذلتتت   التتتى  ،وغتتتائقي  فتتت  مشتتتك ت كتتتر متتتا يحصتتتر يولنتتتا
 وال هز ة وادم االن  ام. ،االئتلا 

اةةاكم اي ةضةلكم ”:اذ يقتو  ،ن ي تور واايتا  لهت ا اللطتروقد كتا    

 : كوف ة تي كثةد مي الناإ منتحلةي اكمي  ةقولوي  احي

  .8: 06")لو أنا بو ! قي حاي الوقر !  ال تتب وبم 
ولتفالء يعع تدعون  ،لنا  انلياء ك بة اديدون ف  وس  االامة اللقلقة    

 ،ست   متفمني  بي توربكتر اشتكا  "اللت ص"، ومت  اللهتح ان نكتون ئ 
  .وال نل ر ال لا  مل ئويية نفوسنا الحقيقية
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  يلول 60

  مل  رضكا
 

غاللتتتتا  متتتتا ستتتتينا  النتتتتا  اللفمنتتتتون ال تتتتلرية فتتتت  اتتتتالح ت تتتتودق      
ول ق  ،واآلالم االن انية اله يلة ،اال طرابات االج لااية وال ياسية

  .ال لرية م  ادم ادئاكهح له ق القيح الرويية 
اذا كنتت ح تفمنتتون ان لنتتا  إلتته محلتتة  :”ءيتترون لتتح التت ي  ستتيقولونك     

وكءيتترون  ،" فتتداوا اذا  الهكتتح يعلتتر شتتيئا  بلصتتوص ا تتطراخ العتتالح
  .سيرون ف  ل ق القيح اا ق لللق االح جديد اففر

 ،انهتتتتتح مءلتتتتته ستتتتتيع قلون ،وكءيتتتتترا  متتتتتا يقتتتتتو  التتتتترخ ي تتتتتور ل ابعيتتتتته    
 ،ان ال نقلتتق ،نتته يقتتو  لنتتاولك .وستتيق لون ،وستتيع بون ،وسيفتتطهدون

 ةةاج لوا  ةةي قلةةوبكم أي لةةةإ “ولكت  ان نءتق بتته فت  كتتر األوقتات 

 ك وتةكم أنا مةي الكةالم  .دلةكم اي ت يوا الي اا دي انفككم
والحكمةةة مةةا ة جةة  جمةةةخ خصةةومكم دةةي مقاومتةةه او الةةدي 

  . 61-64: 06)لو “  دلةه
يواجهنتتتا،  ال نلتتتا  متتت  الشتتتكو  واالستتت لفا  التتت    داونتتتا اذا      

  .ولك  لنءق بان اهلل سيعطينا القوح لحلر ائ نا
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  يلول 60

 

 البقا  ثابتين فك المحبة
 

للا يهال قوله   ،فاننا نلير الى الللالغة ف  االس عداد ،اندما نقلق    
ومتا لتو التدفار الت    ،وكيتف نهتاوخ انتدما ن ت هوخ ،اندما نهاْجح

  .علنا نل ر الءقة بال اتان ل ا اال طراخ يه .ندافل به اندما ن هح
ورقوا ان الرخ سيعطينا كللتات .ال ته لوا نها يا   :يقو  الرخ ي ور    

 ،فلتتيس مهّلتتا  اننتتا ال نللتت  اال القليتتر لنقولتته ،الحكلتتة ال تت  نح اجهتتا
مطلئنتتتي   ،ولكتتت  اللهتتتح ان نلقتتتى رتتتاب ي  م تتت قري  فتتت  محلتتتة ي تتتور

 ا العالح وللتاذا نحت  وم أكدي  م  ذواتنا وم  وجودنا ف  ل ،للعرف نا
 فيه.
متتتاذا نقتتتو  انتتتدما يحتتتي    وستتت عر  قلوبنتتتا اللرتلطتتتة بقلتتتال ي تتتور    

  .الوقى للك م
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  يلول 64

 

 ال بات فك الوفا 
 

ييتتث  ،يعتيا الكءيتتر متت  النتا  فتت  ان  تتائات واايتة  و غيتتر واايتتة    
اذ ستتت ل ف  الحتتتروخ  ،يع قتتتدون ان االمتتتوئ االخرويتتتة ستتت كون اي تتت 

ان  .وستتيحيا النتتا  بان تتهام ،فقتتر واال تتطهاد واالستت غ  والهتتور وال
وانتتتدما ال يحتتتدث متتتا  ،ييتتتاح لتتتفالء واللهتتتح تعلعتتتث بواستتتطة االن  تتتائ

 .فانتته كءيترا  متتا تتتزا  الغشتتاوح اتت  اايتتنهح ،ي وقعونته فتت  ييتتاتهح الزمنيتتة
لكت  ي تور ال ي حلتر ن ترح م فا لتة   .ويل لرون انف هح كأنا  فاشلي 

ولكتت   ،بلتتراخ  وئشتتليح مدين تته الحليلتتة فقتت  فقتتد تنلتتأ لتتيس ،كهتت ق
فح تتله ال توجتتد  ،بلتتراخ العتتالح اللللتتوء ق تتوح و تترااا  ونزااتتا  ايفتتا  

  .نهاية سعيدح ف  ل ا العالح
ان اا راض ي ور ليس م  اجر ير كتر مشتاكر العتالح قلتر نهايتة     

  .ولك  م   جر اللقاء  وفياء مهلا كلف االمر ،الزمان
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  يلول 61

 
 بات مرا  ال 

 
كيتتتتف بوستتتتعنا ان ال نل تتتتر انف تتتتنا انتتتتدما يشتتتتدنا االختتتترون التتتتى      

انتتدما نلتتز  التتى “وكيتتف ن تت طيل "الءلتتات معتتا   ؟مل لتتف االتهالتتات
ولةةةةي تفقةةةةي شةةةة دة مةةةةي ”:يقتتتتو  التتتترخ ي تتتتور ،اجتتتتزاء باستتتت لرائ

 . 69-68: 06")لو  دنوككم  انكم بثباتكم تكتكبوي انفككم
ما نءتق بتان اهلل يعرفنتا بالفتة اكءتر ملتا ن  طيل ان نحيت  االلنتا انتد    

 ،ون تتت طيل الءلتتتات معتتتا  انتتتدما نتتتفم  بتتتان اهلل يحللنتتتا ،نعتتتر  انف تتتنا
ون  طيل ان نربح يياتنا فق  اندما نءلى تلاما ف  يقيقة ان كر جزء 

  .نعح كر شعرح ل  بامان تام ف  يف  ئبنا والهنا  ، غير
ا الحيتتتاح الروييتتتة انتتتدما ن وا تتتر التتتى اتتتي  :نقتتتو  وبكتتت م هختتتر    

 ف و  ل  نلشى شيئا  بعد ذل . ،باس لرائ
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 ايلول 61

 مجك   إبن  االنسا 
ان اللعرفتتة الروييتتة فتت  يقيقتتة ان لا نتتا التتى اهلل وكوننتتا بأمتتان معتته     

ي تى ونحت  نعتتيا فت  اتالح تتتدمير  للغايتة ت تلح لنتتا، فت  خفتح كتتر 
"إبةي ان نتر  اال طرابات واللو  واللعانتاح ال ت  يشتهدلا ال تائيخ، 

)لوقتتتا ”االنكةةةاي نتةةةةا   ةةةي الغمةةةام  ةةةي تمةةةام ال ةةة ة والجةةةالل
06:07 .  

فانته  ،وبالرغح م  ان ي ور تحتدث ات  لت ا التى انته يتدث اخيتر    
مهتترد يتتدث وايتتدذ   لتت  يكتتون بعتتد انقفتتاء كتتر لتت ق االمتتوئ الف يعتتة

  فكلا ان من هى الزمان قا ح لنا لك ا  يفتا  مهت  ابت  االن تان .فق 
دث قا ح ف  االح الروا القد  وم  رح فهو غير خا ل لحدود انه ي
 الزم .
ان  ولئ  ال ي  يعيشون باتحاد مل ي ور لهح ايون تلصر، وهذان     

 :يقتو  ي تور .تصغ  لله  ابت  االن تان الءتان  فيلتا بيتنهح اآلن ولنتا
 . 06:00) لوقتا “ لن ينق ىي هى ا الجيىل حتى  يىتم هى ا كلى “

 .ير مللزول ا ينطلق الى كر ج
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 ايلول  67

 
 الوقوف باستقامة

 
وكتظهد دالمار  ي الشةمإ “ :يقو  ي ور ا  نهاية العتالح    

وةنةةال أألمةةم كةةد   ةةي االدض وقلةةق مةةي   والقمةةد والنجةةوم
وت بةق نفةوإ النةاإ مةي الخةوف   دجةج البحد وجةشانه

  ألي أجةةدام الكةةماء تت دةة ا  ومةةي توقةةخ مةةا ةنةة ل بال ةةالم
بةةي االنكةةاي نتةةةا   ةةي الغمةةام  ةةي تمةةام وحةنئةةه ةةةدن النةةاإ ا

ان كتر لت ق االمتوئ تحتدث  .  08تت01 :06) لوقا “ ال  ة والجالل
ا تت  . فكتتر متت  يصتتغ  بعلتتق التتى قلتتال اهلل فانتته يتتر  يتتوم بيتتوم يتتأ  

 .العالح ويلو  الل ص
  :يقو  الرخ ي ور بو وا  ؟ماذا الينا  ن نفعر اذا      
 “ الي ا تياءكم ةقتد انتصبوا قائمةي واد  وا دنوككم “

بتتر ان  ،فتت  يهتتال  ن ن تتردد  رلتتة ئجتتاء ا تتيح لنتتا .  06:08) لوقتتا 
 نقف بأياد  ملدودح  راب ي  م  قلي  مريلي  بربنا.
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 ايلول 68

 
 الريا فك  الة استرداد

 
اذ ال يلكننتا  .كر ش ء يتأت  مت  اهلل ي طلتال قللتا  مف ويتا  ومللصتا       

االامنتتة متتالح نكتون فتت  يالتتة استت عداد. العتيا برجتتاء ومحلتتة فت  نهايتتة 
"إي  :الينتتتتا ان نكتتتتون يريصتتتتي  النتتتته ي تتتتال قتتتتو  الرستتتتو  بطتتتتر 

 6)”دةةيوكم إبلةةةإ ةجةةول كاالكةةي ال ائةةد باحثةةا  دةةي  دةكةةة
 احهدوا اي ةثقل قلوبكم “ : . وله ا يقو  الرخ ي ور1:8بطر  

 اكةةةةهدوا  … الكةةةةكد والقصةةةةوف وبمةةةةوم الحةةةةةاة الةةةةينةا

لكي توجيوا أبةال  للنجةاة مةي جمةةخ   مواضبةي دلع الصالة

)لوقتا “وللثبار لين ابةي االنكةاي   به  االمود التي كتحيث
 ول ا ما يداونا الى العيا بروا الرخ. . 01ت04: 06
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 ايلول 69

 
 الوقوف تحت الصليب

 
موقفا م  مواقف  النا هي    يع لر الءلات باس قامة مرفوا  الر      

اذ تعد يقا ق الحياح اليومية مصدئا   .االلنا ئوييا  ف  مواجهة مصا ال
لتو ان   ولك  االمتر الللكت   لنتا .غنيا  لل فكير والشعوئ بيوم الدينونة

نقتتاوم لتت ق ال هربتتة ونقتتف م حلتتي  بالءقتتة بتتالنفس فتت  لتت ا العتتالح دون  
السىمل  “ونكتون التى يقتي  دا تح بتان  ،ان نل ر اساسنا الروي  قت 

 م ي ور ل  يزو  ابدا .اما ك  “واالرض ستزوالن 
لنك  الى مءا  مريح ال ت  وقفتى تحتى الصتليال وارقتة تلتام الءقتة     

 بوالء اهلل بالرغح م  موت ابنها الحليال.
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  يلول 02

 
 االقتراب من كحم يسوع

 
تهعلنتتتتتا كللتتتتتات ي تتتتتور ان نلقتتتتتى شتتتتتاملي  ووارقتتتتتي  فتتتتت  خفتتتتتح     

تشهعنا وتلدنا بالحياح اذ بامكانها ان ت ندنا و  .ا طراخ نهاية االامنة
ولك ا يكون ك م ي ور  .ئغح ان كر ش  م  يولنا يشير الى اللوت

 .فهو يعلر اكءر ملا تلنحنا االفكائ وااللهامات  وعاما  للحياح االبدية
 ويقودنا الى الحياح االبدية ف  وقى النزا  نرتد  روخ اله د الفان .

ون أمله بر ي تى  ،ياتناونعك ه ف  ي ،واندما ندنوا م  ك م ي ور    
نلفتتتغه ون ناولتتته كغتتت اء للتتتروا نلتتتج هنتتت ا  بعلتتتق اكلتتتر فتتت  محلتتتة اهلل 

 .االبدية
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 ايلول 06

 
 التأمل
 

الكةماء واالدض تة والي وكالمةي لةي “ :يينلا يقو  ي ور    

فانته يرينتا الطريتق الللاشتر للحيتاح االبديتة.    00: 06)لوقتا “ة ول  
وائشتتادنا التتى الحيتتاح  ،واقولنتتا ،قلوبنتتا فلكتت م ي تتور القتتوح التتى تغييتتر

هو روح وحيلة   :  الكالم ال ي كلمتكم ب يقو  ي ور“ .االبدية

  .10:1)يوينا “
 ،بوستتعنا اتتت  وريتتتق ال امتتتر  ن نتتتدر كتتت م ي تتتور ين قتتتر متتت  اقولنتتتا    

ومهلا نفعر واينلا  .ويل ر  قلوبنا ليللق لنا  مكانا  ت ك  فيه الروا
 م ي ور واللا لو الحياح االبدية. فلنلق بقرخ ك   ن لال
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 ايلول 00

 
 سر نظام الخليقة 

 
اندما ته د اهلل ف  شلز ي ور الل يح تح االتحاد هن ا  بي      

وبتتتي  االلهتتت   ،االبتتتد  والتتتدنيو  ،غيتتتر اللللتتتو  واللولتتتود متتت  امتتتر ح
ان يشتير  كتر متا لتو فتانذ التى   واالن ان . لقد قصتدت لت ق  الويتدح

فلي ور وم  خ له ا تلحى  .مالو م ناق الى ال م نال  وكر ،الللود
اللليقتتة مءتتر ستت ائ مشتتر  ي هلتتى فيتته وجتته اهلل لنتتا. ولتت ا متتا نتتداوق 

اذ ان كر ش ءذ مقد  النه ي حدث ا   ،بال لة ال رية لن ام اللليقة
 ،والشلس ،واالشهائ ،والهلا  ،والرياا ،محلة اهلل ف  الفداء ت اللحائ

جليل الحيوانات. والنا  قد ا لحوا نواف  نر  م  والنهوم و  ،والقلر
 خ لها مهد اهلل.
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 ايلول 00

 
 قدسية صكع هللا

 
 نن لت  اليته كلكتان  ملت ء باالشتياء ال ت    ؟كيف نعتيا فت  الكتون     

بامكاننا اس لدامها لكر ما نح ا  تنفي ق ولكر لد  ن لنى تحقيقته؟ 
قتتة مقدستتة وففتتاء ستتر  ام نتتر  اللليقتتة قلتتر كتتر شتت ء التتى انهتتا يقي
 ييث يكشف اهلل لنا الهلا  ال لاو  الها ر؟

ف  يلكننا ان ندئ  قدسي ها الننا ن ل    واللا اننا نعْ ّلْر اللليقة   
وكأننا نْللكعهتا. ولكت  انتدما نترتل  بكتر متا مت  يولنتا باا لائنتا خ  تق 

لتى وفت  اللكتان الت   ي هتر لنتا اهلل فيته ويتداونا ا ،م   نل اله وايتد
 العلادح والوقائ، بوسعنا يينئ  ان ندئ  قدسية الر اهلل.
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 ايلول 04

 
  لمرمودية  القربا  المقدس

 
االسرائ ايداث خا ة يلل تنا اهلل فيهتا مت  خت   اللليقتة محتوال      

إيانا  الى م يحي  اييتاء. ان اللعلوديتة واإلفلائست يا ستران اساستيان. 
اما ف  ستر اإلفلائست يا  ،يلة لل حو اللاء  ف  سر اللعلودية لو الوس

فتالللز والللتر للتتا العنصتران الهولريتان. وان اكءتتر االشتياء اللألوفتتة 
ت ا تتلحى  المااا   الخباال  الخماارفتت  الحيتتاح اليوميتتة االا ياديتتة ت 

 الطريق اللقد  ال   بوساو ه يأتينا اهلل.
ان لتتت ق االستتترائ ايتتتداث فعليتتتة، فاللتتتاء والللتتتز والللتتتر لي تتتى     
ل اوة ذكريات ا  محلة اهلل بر ت  دا  اهلل لنا. فلاللعلودية ن حرئ ب

متت  الوديتتة اللطيئتتة و نلتتلس الل تتيح، امتتا فتت  اإلفلائستت يا فالل تتيح 
 بعينه يصلح مأكلنا ومشربنا.
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 ايلول 01

 
 نصبح فك الرماذ  بكا  الكور

 
 انتدما ي هتتر ي تتور لللتترح االخيتترح التى ت ميتت ق يرستتلهح التتى العتتالح    

و مىدوهم بلسىم ا ب   فىل هبوا وتلمى وا جميىا االمىم“قا   : 

  .69 :08)م ى ”واالبن والروح القدس
يقدم لنا ي ور العلاذ الى انه الطريق ل تحاد مل اهلل اآلخ واالب      

فنحيتتا يياتنتتا كأبنتتاء اهلل االيلّتتاء. فتت  اللعلوديتتة نقتتو   ،والتتروا القتتد 
بعتد اآلن ان نلقتى ابنتاء ال ت م بتر نريتد ونعل  باننا النلغت   ،للعالح ك 

ان نكتون ابنتاء النتوئ ت ابنتاء اهلل. الن تعى للهترخ مت  العتالح بتر نطلتح 
 للعيا فيه دون ان نن ل  اليه ت ل ا ما تعْلك نعنا اللعلودية الى فعله.
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 ايلول 01

 
 المرمودية طقس الربور

 
لحتر االيلتر اللعلودية وقس للعلوئ. لقد التر الشتعال اليهتود  ال    

م وّجها  الى ائض الليعاد ف  اللرو  الع يح. ويينلا ائاد الرخ ي ور  
ان ي تتل  لتت ا اللتترو  باج يتتااق االلتتح واللتتوت منطلقتتا  التتى منتتتز  ابيتته 

ستتأ  ال  ميتت  كلتتا ي تتألنا اليتتوم نحتت     ال تتلاو . ولتت ا كتتان التتاذق
)        “ ؟.. الم مويةةةة التةةي كةة ت مه بهةةا انةةا.أتقةةبالي”ايفتتا :
 . وله ا اندما ي حدث الرسو  بتولس ات  معلودي نتا 08 :62مرقس 

  . 1:4ي ليها اللعلودية ف  موت ي ور )ان ر ئومية 
ان ن علد يعن  ان نعلر مل شعال إسترا ير ومتل ي تور مت  العلوديتة     

الى الحرية ومت  اللتوت التى الحيتاح. إنهتا تكتريس لحيتاح الل تيح وفت  
 الل يح.
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 ايلول 07

 
 ودية طريق للحريةالمرم

 
اندما يقتدم االبتاء التى التاذ ابنتاءلح يشتيرون التى ئغلت هح فت  ان     

ينلوا ابناءلح ويعيشوا ابناء هلل واختوح واختوات لي تور ويقتودلح التروا 
 القد .

امتتا فت  اللعلوديتة فيلتنح الطفتتر  ،فلتالوالدح يعطتى الطفتر للوالتدي     
تهح ان لتت  إال م تتاللة فتت  هلل. ويقتتر الوالتتدان فتت  اللعلوديتتة بتتان ابتتو 

ابتتتتوح اهلل،    ان االبتتتتوح واالمومتتتتة تتتتتأت  متتتت  اهلل. وتحتتتترئ اللعلوديتتتتتة 
الوالدي  م  الشعوئ بام    الطفر. ان االوفتا  يلصتون اهلل ويعطتون 
للوالتتتدي  للتتتنحهح الحتتتال واالا نتتتاء بهتتتح باستتتح اهلل. إنهتتتا داتتتوح التتتى 

واللتتي   ،نتاالهحللوالتدي  فت  ال رييتال بأبنتا هح كفتيو  مشترفي  فت  م
والروييتتة ال تت  تلكتتنهح متت  مغتتادئح  ،والعاوفيتتة ،لهتتح الحريتتة اله تتدية

اللنتتتتز  ليصتتتلحوا لتتتح ايفتتتا  بتتتدوئلح ابتتتاء وامهتتتات. فاللعلوديتتتة تتتت كر 
 الوالدي  به ق الداوح وتطلق االوفا  ف  وريق الحرية.
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 ايلول 08

 
 المرمودية طريق نحو الجماعة

 
يتتتق للحريتتتة الروييتتتة، انهتتتا ايفتتتا  ستتتليرع ان اللعلوديتتتة اكءتتتر متتت  ور     

للهلااة. ف عليد شلز ما ستواء  كتان وفت   ام بالغتا  يعنت  قلولته فت  
 جلااة االيلان. 

ويتتتداون لعتتتيا  ،ان  ولئتتت  التتت ي  يولتتتدون باللعلوديتتتة متتت  فتتتو     
الحيتتاح كابنتتاء وبنتتات هلل، ين لتتون التتى بعفتتهح التتلعض كأافتتاء لعا لتتة 

د الل تتتيح الحتتت . فعنتتتدما نعلتتتد النتتتا  ئوييتتتة وايتتتدح اال ولتتت  ج تتت
نريتال بهتتح فت  اا لتتة اهلل متتانحي  إيتالح االئشتتاد والتداح وااللنيتتة ولتتح 

 ينلون للنفو  ال ام الى غرائ يياح الل يح.
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 ايلول 09

 

 المرمودية دعوة للتكريس
 

وسلير لحياح الهلااتة تتداونا  ،ان اللعلودية وريق لحرية ابناء اهلل    
ولتيس رلتة شت ءع ستحر   و هلت  فت  لت ا ال تر.  .لل كريس الشلصت 

 نتتا االتتد  باستتح اآلخ “ :ويقتتو  ايتتدلح ،فعنتتدما ي تتكال الينتتا اللتتاء
فتتتان لتت ل  مغتتتز  دا لتتا  ان اا رفنتتتا وجتتتددنا   "واالبتت  والتتتروا القتتد 

   فت  ان نكتون  ،مواايدنا ف  ش ى ال تلر الللكنتة للحقيقتة الروييتة
 .اشلا ا  معلدي 

كتون اللعلوديتة داتوح ألبتاء اللعلتدي  واللعلتدي  وبه ا اللفهتوم ت    
اتفْ تتتهح ان ي تتتلكوا فتتت  النتتتوئ التتتى التتتدوام فتتت  خفتتتح اتتتالح ي تتتودق 

 ال  م وان يل ائوا الحياح وس  مه لل يفلر اللوت.
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 ايلول 02

 
 اإلفخارستيا سر الجماعة

 
تفتت ح اللعلوديتتة اللتتاخ نحتتو اإلفلائستت يا ال تت  لتت  ستتر اتت  وريقتته     

ستتر الطعتتام  ،باتحتتاد يلتتيح دا تتح معنتتا. انتته ستتر اللا تتدحيتتدخر ي تتور 
 والشراخ.

ف  يي  يلك  تناو  ستر  ،تحدث اللعلودية مرح وايدح ف  العلر    
القربان اللقد  كر شهر  و اسلور بر ي ى كر يوم. ولقد وللنا ي ور 

سر اإلفلائس يا كت كر  لحياتته وموتته: لي تى مهترد   ف  اإلفلائس يا
اوة نفكتر بته، بتر ذكتر  تهعلنتا اافتاء فت  ج تدق. ذكر  تهعلنا بل 

هااذا هااو لهتت ا تنتتاو  ي تتور فتت  الليلتتة ال تت  استتلح فيهتتا خلتتزا  قتتا   :"

". فل ناولنتا ج تد هاذا هاو دماك"، وم  رح اخ  كأسا  وقتا :"جسد 
 ودم الل يح نصلح وايدا  معه.
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 شهر تشرين األول
 

 تشرين ا  ل 6

 
 يسوع يهب ذاته لكا

 
فاننتتا نقتتوم بعلتتر اكلتتر متت  مهتترد  ،و ا تتدقاء التتى وليلتتةانتتدما نتتدا    

اننتتا نقتتدم لهتتح الصتتداقة والزمالتتة والحتتتوائ  .تقتتديح الطعتتام الج تتادلح
 .الطيال وااللفة والرغلة ف  ال قرخ

ال تلهتتتر …ختتت  وعامتتتا  اكءتتتر … اختتتدم نف تتت  ”:فعنتتتدما نقتتتو     
بنا، فاننتا نقتدم لفتيوفنا ال فقت  وعامنتا وشترا ،"..إمألو قدي  رانيتة…

فالرابطة الرويية تنلو وتصير وعاما  وشرابا  وايتدا   .ولك   نف نا ايفا  
ولت ا يحصتر انتدما يعطت  ي تور نف ته لنتا   .ل خر بطتر  كاملتة وتامتة

فتان  ،كطعام وشراخ ف  االفلائس يا. وبواستطة تقتديلنا له تدق ودمته
 .انها الشركة االلهية ،ي ور يعطينا اكلر شركة مألوفة ملكنة
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 رين ا  لتش 0

 
  لرحمة االك ر انسانية  إلهية

 
ميتتتتز ال لليتتتت ان )ق وبتتتتا واآلختتتتر   ي تتتتور انتتتتدما ا تتتتطحلهلا فتتتت      

فلتا لت  الع متات االكءتر  .الطريق الى الاو  مت  خت   ك تر الللتز
ئبلتتا لتت  اكءتتر الع متتات  ؟الوميتتة ووليعيتتة والناتهتتة متت  ك تتر الللتتز
واالا ناء، والرغلتة ،والصتداقة،االن انية لكر ان ان. كالشتعوئ بالفيافة

  .ف  ان يكونوا معا  
إنَّ  ختت  قطعتتة خلتتز وملائك تته وك تترق وااطا تته التتى الهال تتي  يتتو      

فعنتدما يفعتر ي تور لت ا،  .يرمز الى الويدح والشركة وال  م  اللا دح
مءللا لتو ختائ  العتادح بتنفس الوقتى.  ،فانه يفعله اا ياديا  الى االكءر

 .ية الى االكءر مءللا ل  الهيةول  ا مة ان ان
ان ال تتتر الع تتتتيح لتتتتو ان لتتتت ق الع متتتات اليوميتتتتة واالن تتتتانية لتتتت      

فتاهلل يكتون يا ترا  اكءتر  .الطريق الت   يليتز فيته يفتوئ الل تيح بيننتا
  .اندما نكون ان انيي  اكءر
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 تشرين ا  ل 0

 
 محل الكقد  ال قة

 
ونشرخ م   ،لرغيفونأكر م  نفس ا ،اندما نه لل يو  اللا دح    

فتنح  ال ن ت طيل ان  ،فاننتا كءيترا  متا ننقتد الوايتد االختر ،نفس الكأ 
ن نتتتتتاو  الوجلتتتتتة معتتتتتا ب تتتتت م ونحتتتتت  يتتتتتاملي  بنتتتتتاد  فتتتتتو  اك افنتتتتتا، 

  .وم دسات مشدودح الى  يزم نا
ان كانى ج دية  و  –فاننا ن ر  اسلح نا  ،اندما نك ر الللز معا      

  . ل النقد الل لاد  والءقةوندخر مو  ،اند اللاخ –ذلنية 
  لو النه بال اكيد محر يداو فيته الته النقتد ،ان جلا  االفلائس يا    

فنك تتتر  ،النتتتا  الناقتتتدي  التتتى اللهتتت ء معتتتا  لي نتتتاولوا وجلتتتة فتتت  ستتت م
  .ويصير اهلل قريلا  جدا   ،فيل ف  اللو  ،الللز ونعطيه الوايد ل خر
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 تشرين ا  ل 4

 
  بلنا  شرابكا ،يسوع

 
وولد مت  متريح العت ئاء  ،ال   نز  م  ال لاء ،ي ور لو كللة اهلل    

وقتد يصتتر ذلت  فتت  امتان ومكتتان  .و تائ ان تتانا   ،بقتوح التروا القتتد 
  .معيني 
 ،فانته يتأت  مت  ال تتلاء ،ولكت  انتدما نح فتر كتر يتتوم باالفلائست يا    

 .يصتتتير خلزنتتتا وشتتترابنا  وبقتتتوح التتتروا القتتتد  ،ويأختتت  الللتتتز والللتتتر
ي تتت لر ته تتتد اهلل فتتت     امتتتان  ،بال أكيتتتد فلتتت  ختتت   االفلائستتت ياو 

  .ومكان
انتا اتلنتى ان اكتون لنتا  متل :”ي وجال الينا اييانا  ان نفكر ونقو     

". ولكت  ي تور االن لتو  ي ور وت مي ق ف  ذل  الزمتان الت   مفتى
  .فاليوم لو خلزنا اليوم  ،اقرخ الينا ملا اند ا دقا ه اللا ي 
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 ين ا  لتشر 1

 
 رفيق  ياتكا

 
اندما تْتعَّرْ  ال للي ان الى ي ور يينلا ك ر الللز ألجلهلا ولو     

 انفتحةةةر ادةنهمةةةا ودد ةةةا   غةةةا  “ ،بينهلتتتا فتتت  قريتتتة التتتاو 

  .06: 04") لو  دنهما
الن ال  ميت   ؟للتاذا ،ان ال عر  الى ي ور واخ فا ه يتدث وايتد    

ذلتت  التت   يصتتير –الن فتتيهح يحيتتا ا ،ارفتتوا ان التترخ ي تتور الل تتيح
ل ل  فالغريال ال   يهلس ملاشرح مقتابلهح التى  .الحلر –الل يح 
ي ت طيعون ان ي حتدروا وياخت وا اللشتوئح  ،لو  يف و تديق  اللا دح

لَّتتة ،فلقتتد  تتائ وايتتدا  معهتتح .الح تتنة منتته  ،اذ ااطتتالح ئويتته     اللح 
اييتاء مت   فهتح . تائت مرافقتة النف تهح ،و ن مرافق ه لهح ف  ال فرح

  .02: 0ولك  الل يح يحيا فيهح )ان ر غ   ،بعد بانف هح
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 تشرين ا  ل 1

 
 يسوع يحيا فيكا

 
 ،ون نتتاو  متت  نفتتس الللتتز ،انتتدما نه لتتل يتتو  ما تتدح االفلائستت يا    

لنتتا  ،فنننتتا نصتير الل تتيح الحت “ لتت ا لتو ج تتد ودم الل تيح":ونقتو 
 .واالن
 ،بانه إب  اهلل ال   اا  فيلا مفتىان ايلاننا بي ور ليس االيلان     

ومتتات الجلنتتا التتى  ،وقتتدم تعتتاليح يكيلتتة ،ييتتث التتر هيتتات ا يلتتة
فااليلان يعن   وال  وقلر كر شت ء اننتا ن تلح   .وقام م  القلر ،الصليال

ويكلتتر خدم تته االلهيتتة فينتتا ومتت   ،كليتتا  بحقيقتتة كتتون ي تتور يحيتتا فينتتا
ولت  متا ت تيح  ،حت  فينتاول ق لت  اللعرفتة الروييتة للل تيح ال ،خ لنا

لنتتتتا ان نفكتتتتد تلامتتتتا  ستتتتر ال ه تتتتد ومتتتتوت وقيامتتتتة الل تتتتيح كأيتتتتداث 
  الل تتيح فينتتا والتت       االيلتتان اللءلتتر باللعرفتتة الروييتتةانتته )  .تائيليتتة

  .يعل  لنا الل يح ف  ال ائيخ 
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 تشرين ا  ل 7

 
 يسوع يحيا بيككا

 
لتيس  ، ترا  بيننتااالفلائس يا ل  اللكان ال   يصتير فيته ي تور يا    

 ،ولكتت  النته لتو الت   يحيتا بيننتا ايفتتا   ،فقت  النته الل تيح الحت  معنتا
 ،تلامتتتا  مءتتتر تلليتتتت    التتتاو  اللّتتتت ي  تعرفتتتا اليتتته فتتتت  ك تتتر الللتتتتز

ووجتتتتدا الشتتتتهااة كتتتت  يرجعتتتتا التتتتى  ،واك شتتتتفا االلفتتتتة الهديتتتتدح بيتتتتنهح
 .ا دقا هلا

يتدح فيلتا ونح  ال ي  ن ناو  ج د ودم ي ور سنهد الويدح الهد    
بيننا.وندئ  ان الل يح يحيا بيننا ويهعلنتا جلااتة تشتهد لته ولحفتوئق 

 .ف  العالح 
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 تشرين ا  ل 8

 
 سر الو دة

 
يقتتتو   .انهتتتا تهعلنتتتا ج تتتدا  وايتتتدا   .االفلائستتت يا لتتت  ستتتر الويتتتدح    

 ةنحي دلةع كثدتنةا    لما كاي بناك خب  واحي“ :الرسو  بولس

  . 67: 62كوئ 6")جكي واحي 
فاالفلائستتت يا لتتت  اكلتتتر كءيتتترا  متتت  محتتتر نح فتتتر فيتتته بويتتتدتنا فتتت      

 ،الل تيح، انهتا تللتق لتت ق الويتدح مت  ختت   ال نتاو  مت  ذات الللتتز
 ،فنصير ج تد الل تيح الحا تر فت  العتالح ،والشرخ م  ذات الكأ 

بعفتتتنا  ،ونكتتتون اختتتوح واختتتوات الل تتتيح يقتتتا   ،تلامتتتا  مءللتتتا الل تتتيح
لتتت ل  فاالفلائستتت يا ال تشتتتير التتتى  ،واافتتتاء بتتتنفس اله تتتد ،للتتتلعض

  .الويدح فق   ولك  تللقها ايفا  
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 تشرين ا  ل 9

 
 هو جسدنا ،جسد المسيح
 

الت    ،فاننتا نه لتل باستح ي تور ،اندما نه لل ألجر االفلائس يا    
ولنا  يكتون  ،يداونا معا  الى ت كر موته وقيام ه م  خ   ك ر الللز

كنةر   ما اجتمخ اثناي أو ثالثة باكةميحةث“انه يقو   .بيننا يقا  

  .02: 68")م ى  بناك بةنهم
لتتتتتتتو ذات  ،وبعطايتتتتتتتا الللتتتتتتتز والللتتتتتتتر ،ان يفتتتتتتتوئ ي تتتتتتتور بيننتتتتتتتا    

فاننتا نعرفته ايفتا مت   ،الحفوئ.فلءللا نح  نعر  ي ور بك ر الللتز
لت ا ":ومءللا نعط  الللز الوايد ل ختر قتا لي  .خ   اخوتنا واخواتنا
نحتت  :”فاننتتا نعطتت  انف تتنا وايتتدا  ل ختتر قتتا لي  ،" لتتو ج تتد الل تتيح

 ونفس الل يح. ،ونفس اله د ،". فهو نفس العطاء ج د الل يح
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 تشرين ا  ل 62

 
 الكسر ا تراق الحد د

 
لتو بيننتا ومعنتا،   باا لائق سر يفتوئ الل تيح ،ان سر االفلائس يا    

 و  ،را  ال يلت ز الت ،وله القدئح الفريدح الى توييدنا فت  ج تد وايتد
 و خلفية  ، و و عا  اق صاديا   ، و يالة ااوفية ، و جن ا   ، و ارقا  ،لونا  

فاالفلائستت ية تك تتر متت  ختت   كتتر لتت ق الحتتدود وتللتتق  .اج لاايتتة
ج د الل يح الوايد والحت  فت  العتالح كع متة ويتدح وشتركة مللتوءح 

 بالحياح.
 :ا  فليكونىوا بىلجمم م واحىد:”يصل  ي تور بحلتا  ألبيته ويقتو    

فليكونىىوا هىىم اي ىىل  فينىىل    وأنىىل فيىىك  يىىل أبىىت  كمىىل انىىك فىىي  

 . فاالفلائست يا 06: 67")يتو ليؤمن المللم بلنك أنىت ارسىلتني 
 .ل  سر ل ق الويدح االلهية اللعاشة الر كر النا 
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 تشرين ا  ل 66

 
 مررفة الوا د لح ر فك المسيح

 
فهتتح بعفتتنا التتلعض قلتتر ان كءيتترا  متتا نفكتتر بانتته الينتتا  وال  معرفتتة و      

ن هلل يو  ما دح االفلائس يا، ئغتح انته مت  االففتر ان يعتر  الت   
ويتأتوا معتا  التى  ،الوايد االخر شلصيا   ،يش ر  ف  ج د ودم الل يح

االفلائس يا ال   تللق الويدح الرويية ئغح اخت    م ت ويات معرفتة 
  .الوايد ل خر ف  ال لر االن انية

شتتت ر  معتتتا  فتتت  استتترائ متتتوت وقيامتتتة ي تتتور اللقدستتتة وييتتتث اننتتتا ن    
ويينهتا  ،فاننا نصتير تتدئيهيا  ج تدا  وايتدا   ،باللشائكة ف  االفلائس يا

  .نأت  يقا  الى معرفة الوايد ل خر ف  الل يح
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 تشرين ا  ل 60

 
 ترميق طريق المرمودية

 
كللتتتتا نح فتتتتر     يصتتتتير متتتتوت وقيامتتتتة ي تتتتور لنتتتتا يقيقتتتتة لنتتتتا واالن    

. فعنتتتتدما نأكتتتتر ونشتتتترخ متتتت  ج تتتتد ودم  باالفلائستتتت يا ومتتتت  خ لهتتتتا
 ،ل ل  فان موتنا .فان اج ادنا الفانية ت حد بالل يح القا ح ،الل يح

 .ولكت  التوئا  التى الحيتاح الهديتدح ،ال يعنت  انقفتاء   ،مءر موت ي تور
فتتتان االفلائستتت يا تعلتتتق وتقتتتو  فينتتتا الطريتتتق التتت    ،وبتتتنفس االتهتتتاق
فه  ال ر ال   ي يح لنا ان ن وافق كليا  مل نعلتة  .وديةتلطيناق باللعل

  .اللعلودية
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 تشرين ا  ل 60

 
    نصبح الجسد السر  للمسيح

 
ونصتتتنل ذكرانتتتا اللا تتتة  ،انتتتدما نه لتتتل يتتتو  ما تتتدح االفلائستتت يا    

كااأس "…و “  باال الحياااةبلتتوت وقيامتتة ي تتور متت  ختت   اق  تتام "

فاالفلائستت يا  .الحتت  للل تتيح اله تتد  فاننتتا نصتتير معتتا   ،" الخااحص
واله د الوايتد ال يعنت  فريقتا   ،ل  ال ر ال   به نصير ج دا  وايدا  

     . و مهلواة  و ي ى ام ء  
والحفتوئ اللر ت   ،الترخ الحت  ،انه يعن  ان نصتير ج تد الل تيح    

ان نكتون ج تد الل تيح  –مءللتا يقتا  مترات كءيترح  –انته  .ف  العتالح
 .    و)يقيق   للا م لار ن ف  دنيا الرواييث ان )سر  .ال ر 
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 تشرين ا  ل 64

 
 الحضور الحقيقك

 
انه ييث  ولئ  ال ي  يفمنون به ويعلرون ا   ؟اي  لو ي ور اليوم    

ومتتا  .فيصتتيرون ج تتدا  وايتتدا   ،ذلتت  االيلتتان باللعلوديتتة واالفلائستت يا
شائكي  ف  دمنا نع قد ان ج د اللفمني  لو مءر جلااة م  النا  الل

 فانه يلقى شك   تائيليا  مويى.  االيلان بي ور النا ر 
ولكتتت  انتتتدما نتتتدئ  ان نلتتت  ج تتتد ي تتتور فتتت  االفلائستتت يا لتتتو     

 ،ج تتتدق، فاننتتتا ن تتت طيل ان نلتتتد  فتتت  ئؤيتتتة متتتا لتتتو الحفتتتوئ الحقيقتتت 
يصتتتير يا تتترا  فتتت  ج تتتد  ،في تتتور الحا تتتر فتتت  اطايتتتا ج تتتدق ودمتتته

 ،فالت   يقلتر ج تد الل تتيح ،عطايتااللتفمني  الت   ي كتون مت  لت ق ال
  .يصير الل يح الح 
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 تشرين ا  ل 61

 
  عمدة الككيسة

 
 .اساستي  ئوييتي  فت  الكني تة ،يع لر سرا اللعلودية واالفلائست يا    

وال  .وللا لي ا بل اوة وسيل ي   تلائ  الكني ة ئستال ها بواستط هلا 
ن لتت  التتى قلتتال ولكتت  ن ، ن نصتتير ونلقتتى بواستتط هلا اافتتاء الكني تتة

  .ال توجد كني ة ،فلدون ل ي  ال ري .الكني ة
فالكني تتتتتتة لتتتتتت  ج تتتتتتد الل تتتتتتيح اللوستتتتتتوم بواستتتتتتطة اللعلوديتتتتتتة     

 .واندما يعلد النتا  باستح االخ واالبت  والتروا القتد  ،واالفلائس يا
فتانهح يصتيرون  ،ويقللون ج دق ودمه ،ويه لعون يو  ما دح الل يح
  .ي ةشعال اهلل ال   دا  الى الكن
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 تشرين ا  ل 61

 
 مدعو  للخر ج من الربودية

 
ان الكللتتتتتتتتتة ال تينيتتتتتتتتتة لكللتتتتتتتتتة كني تتتتتتتتتة  .الكني تتتتتتتتتة شتتتتتتتتتعال اهلل    
"ecclesia” اللشتتت قة متتت  اليونانيتتتة“ek”  و “ال تتت  تعنتتت  "اللتتترو 

kaleo   ان تتتتتداو". الكني تتتتة لتتتت  شتتتتعال اهلل  اللتتتتداو “ال تتتت  تعنتتتت
ومتت   ،لطيئتتة التتى اللتت صومتت  ال ،لللتترو  متت  العلوديتتة التتى الحريتتة

ومتت  وجتتود يطغتت  اللتتوت  ،ومتت  ال للتتة التتى النتتوئ ،اليتتأ  التتى الرجتتاء
 الى يفوئ يرتكز الى الحياح. ،اليه
واندما نفكتر بالكني تة الينتا ان نن تر اليهتا كه تد الشتعال الت       

ستتتتافر معتتتتا . ينلغتتتت  لنتتتتا ان نهعتتتتر الن تتتتاء والرجتتتتا  واالوفتتتتا  بهليتتتتل 
دون وايتتتتدلح اآلختتتتر فتتتت  ئيلتتتت هح الطويلتتتتة االالتتتتائ واالجنتتتتا  ي تتتتان

 والل علة ف  الغالال للو و  الى منتزلهح االخير.
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 تشرين ا  ل 67

 
 الككيسة طاهرة  ملطخة

 
ظالرح وملطلة. الكني ة ارو  الل يح  ،الكني ة مقدسة وخاوئة    

ةةي أو “الت   غ تتلها ووهرلتا بلتتاء االغ  تا   الدةةة   ةهةةا وال تج  

  .    07ت01)اف س: “ال دة   ةها بل مقيكة   ما اشبه هلك
الكني ة ايفا  جلااة م  اللطأح اللفتطربي  الل تأللي  اللعر تي      

نترالح دا لتا  واقعتي  فت  شتر   ،الى الدوام الى قو  اللل ات والطلتل
 .اللناف ة وال لائ 

وانتتدما ن تتل  الكني تتة ج تتدا  ال نقصتتد اله تتد اللقتتد  اللنتتتزق     
 ،س ته الل تيح فت  اللعلوديتة واإلفلائست ياوالت   ا ،م  العيتال فقت 

بر يشير ايفا  الى اج اد النا  الت ي  لتح اافتاء فيهتا. اذ ال يلكننتا 
ان نحيتتتتا فتتتت  الكني تتتتة كأتلتتتتار يقيقيتتتتي  لي تتتتور إال فتتتت  الن تتتتر اليهتتتتا 

 وال حدث انها بهاتي  الصوئتي .
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 تشرين ا  ل 68

 
 االيما  بالككيسة

 
نتتفم  “ففتت  قتتانون االيلتتان نصتتل :  .الكني تتة لتت  مو تتل االيلتتان    

.. بالروا القد ، بالكني ة ... بي ور الل يح ابنه الوييد،.باهلل اآلخ
انلعتتاث  ،ومغفتترح اللطايتتا ،الكاروليكيتتة اللقدستتة، و وشتتركة القدي تتي 

    .الينا ان نفم  بالكني ة ! ." والحياح االبدية ،اله د
ن لتتتة ت تتتاادنا التتتى ان قتتتانون االيلتتتان ال يهتتتالر بتتتان الكني تتتة م    

فتنح  متداون ل يلتان  ،كت   .االيلان باهلل اآلخ واالب  والروا القتد 
وغاللتتتا  متتتا يلتتتدو االيلتتتان  .بالكني تتتة بتتتنفس االيلتتتان التتت   نهتتتالرق هلل

ولك  اندما نفصر ايلاننا بتاهلل ات   ،بالكني ة ا عال م  االيلان باهلل
 الكني تتة ييتتث فلقتتد وللنتتا اهلل .االيلتتان بالكني تتة نصتتلح غيتتر متتفمني 

 يصلح اهلل معنا.
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 تشرين ا  ل 69

 
  جها االيما  الوا د

 
وبابنته ائستر ئويته  ،ان ايلاننا باهلل ال   ائسر ابنه ليكون اهلل معنتا    

ال يلكتت  ان يكتتون يقيقيتتا  متت  دون ايلاننتتا   القتتدو  ليصتتلح اهلل فينتتا
ي  مت  والت  ،فالكني ة ل  ج د النا  غير اللرغوخ فيهح .بالكني ة

كلا يلدو لنا غير مح لر بان اهلل شاء ان   .خ لهح ت هلى محلة اهلل لنا
يصير ان انا  وي ه د ف  ف اح شابة تعيا يياح ب يطة ف  بلدح لي ى 

 ذات شأن ف  منطقة الشر  األوس  قلر يوال   لف  سنة.  
يلتتدو غيتتر مح لتتر ان اهلل ائاد موا تتلة اللتته الل  تت  فتت  جلااتتة    

ي  تلزفهح  الهداالت وال عصال و رااات ال تلطة والعتاخ النا  ال 
فتتان االيلتتان بي تتور وااليلتتان  ،وئغتتح ذلتت  كلتته .النفتتوذ بشتتكر دا تتح

 ،وئغح ان ذل  يلدو غيتر مح لتر .بالكني ة للا وجهان اليلان وايد
 لكنه شأن اله .
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 تشرين ا  ل 02

 
 الكرمة الفابقة الغلارة

 
ن اللا تية  متا يكفت  لهعتر    ائتكلى الكني تة التى متد  القترو     

 ،والغتتزوات ،وان تائيلهتتا يافتتر بتتالعنف .ان تتان ان قتتاد  ي للتتى انهتتا
 ،والقلتتتل والحرمانتتتات الكن تتتية ،والصتتترار متتت  اجتتتر القتتتوح ،واللتتت ابح

واالنشقاقات الل كرئح دومتا .   ،واالفكائ ،واي كائ النا  ،واالادامات
لرواتة ال ت  يصتدعمع وشهدت الكني ة الر ال ائيخ كر لت ق االيتدات ال

 اللرء لد  ئؤي ها.
فهر بوسعنا ان نفم  بان ل ق الكني ة ل  نف تها ال ت  تحلتر فت      

 يلكننا ان نءتق بتان الكني تة،  ؟وسطها كللة اهلل واسرائ محل ه الشافية
تقتتدم  ج تتد الل تتيح اللنك تتر للعتتالح   ،فتت  خفتتح ان تتحاقها اللشتتر 

ا تترا  بانتته ييءلتتا كءتتترت لتتر نقتتو  التتى اال ؟كغتت اء للحيتتاح االبديتتة
اللطيئة فا ى النعلة، وبأنه ييث تلالف الواود مترائا  وتكترائا  يلقتى 

 ان نفم  يعن  ان نهيال بنعح الى تل  االسئلة. ؟واد اهلل راب ا  
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 تشرين ا  ل 06

 
 الككيسة شرب هللا

 
لتت    كتت ل  الكني تتة   ،كلتتا كتتان ي تتور ان تتانا  بتتي  انتتا  هختتري      

ومءللتتتا كتتتان لنتتتا  انتتتا  اكءتتتر  .ت اختتتر  اديتتتدحمن لتتتة بتتتي  مفس تتتا
جاذبية م  ي ور لكت ا قتد تكتون لنتا  من لتات اديتدح تعتدائ بشتكر 

لكتت  ي تتور لتتو الل تتيح التت   ي هتتر بيننتتا   .اففتتر بكءيتتر متت  الكني تتة
وبان الكني ة لت  شتعله اللتداو معتا  لهعتر   ك  يكشف لنا محلة اهلل
 يفوئق مر يا  للعالح اليوم.

مكاننا معرفة ي ور الى انه الل يح لو ق دئ لنا ان نل قيه لر كان با    
واليوم،  نقتتتدئ ان نتتتدئ  يفتتتوئق فتتت  ج تتتدق،    ؟قلتتتر اتتتدح ستتتنوات

انه  يعطلال منا ان ن ل   قفزح فت  االيلتان. وان تهر نتا التى  ؟الكني ة
 القيام ب ل  س نف ح اايننا وسنر  مهد اهلل.
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 تشرين ا  ل 00

 

 بستا  القديسين
 
 .بيتد انهتا يديقتة لنعلتة اهلل ايفتا   ،ني ة من لة بشترية للغايتةان الك    

فالقدي تون لتح انتا  كشتفوا لنتا  .انها مكتان  تزلتو فيته قداستة ا يلتة
فتتاللعض متتنهح ولتتال يياتتته متت  اجتتر خدمتتة  .الل تتيح باستتلوخ ختتاص

فتتت  يتتتي  تحتتتدث التتتلعض اآلختتتر وك لتتتوا كللتتتات   ،الل تتتيح وكني تتت ه
 ،هح ييتاح بطوليتة فت  مواقتف  تعلةاتا  بعفت .التنف  تغ ينا وتنعشنا

اما اللعض اآلخر ظر خلف الكواليس ف  يياح لاد ة ي ودلا الصلى 
بينلتا   ،ومتنهح مت  كتانوا ا تواتا  نلويتة تتداو لل هتدد والصت ا .وال امر

كتتان االختترون ملططتتي  ئوييتتي  مفس تتي   من لتتات  و مهتتاميل متت  
اللتتتترض  امتتتتا اآلختتتترون فكتتتتان ،كتتتتان بعفتتتتهح ا تتتتحاء واقويتتتتاء  .النتتتتا 

الشديد ي امهح وغاللا  ما ستأوئلح القلتق واتدم االمتان. لكت  جلتيعهح 
ااشوا ف  الكني ة باسلوبهح اللتاص وكتأنهح فت  ب ت انذ ييتث ستلعوا 

 وتْحلوا بالهر ح الى جعر ي ور مركز يياتهح. ، وتا  يداولح " يلاء"
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 تشرين ا  ل 00

 
    نكو  فك الككيسة  ليس مكها

 
الل ي ة ال   تقو  بان الينتا ان نعتيا فت  العتالح غاللا  ما ن لل     

 و نكون منه. ولك  االمر قد يلدو ا عال فت  ان  ،دون ان نن ل  اليه
 نكون ف  الكني ة دون ان نكون منها. 

ان نكتتون متت  الكني تتة يعنتت  ان نكتتون منشتتغلي  جتتدا  ومعنيتتي  فتت      
ان ائنتا التى  االموئ الكن ية واللشاغر اإلكليريكية بحيث ال نعد نركز

وتصح هذاننا للا جئنا  ،ي ور. وبه ا ت د الكني ة اايننا للا  تينا لنراق
ويتداونا ل نفتلام  ،لن لعه. ئغح ذل  فانه بالكني تة ي تك  الل تيح

 يو  ما دته ويكللنا ا  الحياح االبدية.  
ان نكتتتون فتتت  الكني تتتة دون ان نكتتتون منهتتتا يشتتتكر تحتتتديا  ئوييتتتا       

 كليرا .
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 ين ا  لتشر 04

 
 محبة الككيسة

 
غاللتتا  متتا تلتتدو محلتتة الكني تتة امتترا  م تت حي  . ئغتتح ذلتت  الينتتا ان     

سااوا   كااانوا نعتت كر انف تتنا دا لتتا  بتتان كافتتة النتتا  فتت  الكني تتة ت 

متحملين ام  ،محافظين ام داعين لحصحح ،اقويا  ام ضرفا 

ود ت ين لتتون بتتاجلعهح التتى ال ل تتلة الطويلتتة متت   الشتته مترصاابين
ولتتتتتتح ينشتتتتتتدون  ناشتتتتتتيد الءنتتتتتتاء  ،ال تتتتتتا ري  فتتتتتت  واد  التتتتتتدمور لتتتتتت ا

وي نتاولون معتا  مت  نفتس الللتز  ،ويصتغون التى  توت ئبهتح ،والشكران
اندما ن  كر ذل  قد ن  طيل ان  .ال   ي فااف دوما  ارناء اللقاسلة

 ".انا ايال الكني ة وسعيد ان ان ل  اليهانقو : "
فلت  دون اللحلتة الصتادقة  .للقتد ان محلة الكني ة لو واجلنا ا    

للكني ة ال يلكننا العيا فيها بفرا وس م. وم  دون ل ق اللحلتة ال 
 ن  طيل ان نعداى ابناءلا.
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 تشرين ا  ل 01

 
 اللقا  بالمسيح فك الككيسة

 
بتر ائادح مت  اجتر  ،ان محلة الكني ة ال ت طلال اواوف ئومان تية    

الشعال مءللا نريتد ان نحتال  ئؤية الل يح الح  بي  شعله ومحلة ل ا
تتتتت متتتت  الفقتتتتراء ”ي تتتتور نف تتتته. ولتتتت ا الينطلتتتتق التتتتى النتتتتا  "الصتتتتغائ

   الت ي   يلائستون ”الكلتائت بتر ي تى النتا  " والل لومي  واللنلتوذي 
 ال لطة ف  الكني ة.

يعنتتت  ان نكتتتون م تتت عدي  للقتتتاء بي تتتور كللتتتا   ان نحتتال الكني تتتة    
 و قلو  افكائ كر فرد  ،ا  ملن لال اليها. ول ق اللحلة التعن  االتف

 و تصتترفه. التتى العكتتس متت  ذلتت ، تتتداونا التتى مواجهتتة  ولئتت  التت ي  
فاننتتا نن قتتد  و  ،يلفتتون ي تتور انتتا. ولكتت  ستتواء نتتواجههح  و نفيتتدلح

اذ ال يلكننتتا ان نصتتلح  وفيتتاء إال يينلتتا تنلتتل كللاتنتتا واالالنتتا  ،نلتتدا
 م  قلوخ محلة للكني ة.
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 تشرين ا  ل 01

 
 حكا سلطا  ال

 
فا تتتحاخ ال تتتلطات  ،غاللتتتا  متتتا ت تتتلال لنتتتا الكني تتتة جريتتتا  اليقتتتا      

والن ديننتتا يهعلنتتا  .الدينيتتة يهريوننتتا بك مهتتح وتصتترفاتهح ومطتتاليلهح
فان وايننا التدين  ي عترض التى  ،ب لا  مل اسئلة الحياح واللوت دا لا

انتتته    إذ نتتادئا  متتا تتتدئ  الكني تتتة والكهنتتة ادئاكتتا  تامتتا   .االذ  ب تتهولة
 و التر اتديح  ،كيف  يلك  ن يان م ي تة ان قاديتة  و ا متة ئفتض
 الصلر ووا  الحياح بالن لة لل  واجه ه بشكر ملاشر.

والعتزاء،  ،لنا  رلة جور شديد اااء معنى  الحياح  م  اجر الراية    
والشفاء ييث  ينلغ  لكر م  يلائ   ،واللصالحة وال هدد ،والغفران

ن ي تتت كر التتتى التتتدوام بتتتان اففتتتر كللتتتة تصتتتف ا  ستتتلطة فتتت  الكني تتتة
لنن ر دا لا  ل لطان ي ور ال   ما إنفت    .ال لطة الدينية ل  الحنان

 ي  ح بالحنان.
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 تشرين ا  ل 07

 
 غفرا  الككيسة

 
ننقتتتاد التتتى ال هربتتتة فتتت  ئففتتتها. ولكتتت    ،انتتتدما تهرينتتتا الكني تتتة    

لل تيح اندما نرفض الكني ة يصعال الينتا ان نلقتى التى اتصتا  متل ا
نن ه  فت  اختر ”ايال ي ور لكن  اكرق الكني ة“ :فعندما نقو  .الح 

اللطا  ليس الى فقدان الكني ة فح ال بر الى فقدان ي ور ايفا . 
خصو تا  ان  ،ول ا ال حتد  جيتد  وال حد  لو ف  م امحة الكني ة

الكني تتة نتتادئا  متتا تطلتتال الصتتفح والغفتتران منتتا فتت  االقتتر ولتتيس التتى 
 ،كونهتا من لتة بشترية ار تة لل تقوط  ،كت  الكني تةول  . تعيد ئستل 

بصتف ها الل تيح  ،ول  بحاجتة التى غفراننتا فت  الوقتى الت   تقتوم فيته
 الح  بيننا، بلنحنا الغفران.

ولكت   ،لنتا  "“انه المر مهح جدا  ان نن ر الى الكني ة الى انهتا     
 الى انها جلااة اللهالدي  والنا  الفعفاء ال ي  نشكر نحت  جتزءا  

 ون  كرق م  خ لهح. ،منهح، ونل ق  الرخ



 
 

348 

 تشرين ا  ل 08

 
 قادتكا الر  يين

 
ان الكني تتة بصتتف ها ج تتد الل تتيح ذات  وجتته اديتتدح. فالكني تتة     

 ،وتطهرنا م  خطايانتا ،وتنطق بكللات االئشاد والشفاء ،وتعلد ،تصل 
وتتدفعنا  ،وتهلعنا مل بعض بليءا  اللحلتة ،وتداونا يو  ما دح الرخ

ترافقنتتتا  .لح لنلشتتتر، كلتتتا تل تتتحنا بالزيتتتى ان تلر تتتنا  و اي فتتترناللعتتتا
ايفا  ف  سعينا اليهتاد معنتى للحيتاح و الي ياجاتنتا اليوميتة للتداح. قتد 
ال نهد ل ق األوجه الل عددح فت  اؤلئت  الت ي  نن تر التيهح كقتادح لنتا. 
ولك  اندما نعيا يياتنا بيقي  ب ي  بان ي ور يأت  الينا ف  كني ت نا 

   ئسالة الكني ة ف  اماك  و وجه كانى هخر ماتوقعناق.سنر 
يعنت  انته سيرستلنا كأعنتا  كت   ،ان نحال الرخ ي تور محلتة  تادقة    

 يعطينا ما نح  بامس الحاجة اليه اال ولح القادح الروييون.
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 تشرين ا  ل 09

 
 جسد  ا د باعضا  ك يرة

 
ت مةةينا “ :ان الكني تتة ج تتد وايتتد. لتت ا مايك لتته القتتديس بتتولس    

 . لكت  لتت ا 60:60كتوئ   6)“ بةدوح واحةةي لنكةوي جكةةي واحةةيا  
لو كانر ”:كلا يقو  القديس بولس   اله د الوايد له اافاء اديدح

ولكةةي االدضةةاء كثةةةدة  ؟كلهةةا دضةةوا  واحةةيا   ةة ةي الجكةةي

 . ال يلكتت  لكتتر وايتتد ان يكتتون  69: 60كتتوئ   6")والجكةةي واحةةي
فتت  اله تد القيتام بلهلتتة  كتر شت ء. غاللتتا   متا ن وقتل متت  افتو وايتد

 .إذ ال يطلال م  اليد ان تر  وال للعي  ان ت لل .ت علق باآلخري 
  6نح  جليعا  ج د الل يح ولكر منا دوئع يفديه فت  الكتر)ئاجل     

 . فلتتتنك  شتتتاكري  لكننتتتا اافتتتاء محتتتددون ئغتتتح اننتتتا  07 :60كتتتوئ 
 يقيقيون ف  اله د.
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 تشرين ا  ل 02

 

 ا ضرف فك المركل
 
 ،ن اكءتتر االافتتاء اللشتترفة فتت  اله تتد لي تتى التتر    و اليتتدي ا    

لكت  التح االافتاء لت  االقتر بترواا . ولت ا  .الل ي  يقودان وي حكلان
البتّد لنتا  ،كوننا انا  متداوون مت  ال لتح التى الحريتة  .لو سر الكني ة

المسن والعفل الصغير والمموق ان ندئ  بان اال عف فينا ت م  

ت  يشتّكرع اللركتز الحقيقت .  جلئا والمىريضوالمتخل   قليل  وال
ما نحكبه اقل كدامةة بةو الةه  نخصةه “ :يقو  القديس بتولس

  . 60:00كوئ   6)“بم ةي مي التكدةم 
ال يلكتت  للكني تتة ان ته تتد الل تتيح الحتت  بيننتتا اال انتتدما يلقتتى     

الفقير اغنى اافا ها. وله ا فان االل لام بتالفقير اكءتر مت  كونته الت   
 يا  خيرا . فننّه جولر الكينونة ف  ج د الل يح. م يح
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 تشرين ا  ل 06

  لتركيل على الفقرا 
 

معر تتة التتى التتدوام   ان الكني تتة، شتتأنها شتتأن ايتتة من لتتة بشتترية    
ف تتراان متتا ت وغتتر القتتوح والءتتروح فتت  الكني تتة فتت   .للطتتر االنحتت  

  اد ال ام. ن  لعد االي كائ واالس غ   وسوء اس لدام النفوذ والف
ان الهتتتواخ وا تتتح:  ؟كيتتتف لنتتتا ان ن فتتتاد  الف تتتاد فتتت  الكني تتتة     

فهتتح التت ي  يهعلتتون الكني تتة تل تتزم بوال هتتا التتى  ،بتتال ركيز التتى الفقتتراء
داوتهتتتا. انتتتدما ال تتعْعتتتد الكني تتتة كني تتتة الفقتتتراء فانهتتتا تفقتتتد لوي هتتتا 

اء. والررتت ،والعتتاخ القتتوح ،والغيتترح ،وتصتتلح استتيرح الل فتتات ،الروييتتة
صنخ ه الجكي بطدةقة ت ةي  ي كدامةة “ :يقو  القديس بولس

بةل   لةئال ةقةخ  ةي الجكةي شةقاق  االدضاء التي  بةال كدامةة

 . 01تتت 04 :60كتتوئ   6)”لتهةةتم االدضةةاء كلهةةا ب ضةةها بةةب ض
 ،ل ق ل  الرؤية الحقيقيتة. يععطتى الفقتراء للكني تة كت  تكتون الكني تة

وال  م  ،واللحلة ،لا  مكانا  للقلقوتلقى دا   ،باا لائلا ج د الل يح
 اللش ر .
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 شهر تشرين الثاني
 

 تشرين ال انك 6
 

 الذهاب الى  افات الككيسة
 

ولتتت ا متتتا  .فتتت  مركتتتز الكني تتتة ،يع لتتتر التتت ي  لتتتح فتتت  يافتتتة العتتتالح    
لتت ل  فقتتد داينتتا كأافتتاء الكني تتة التتى اللحاف تتة  ،يف تترض ان يكتتون

  ين ال بيىىىىىت ل ىىىىىمكللىىىىى ،التتتتتى التتتتت لاخ التتتتتى يافتتتتتات مه لعنتتتتتا

واالعفىىىلل المصىىىلبين بىىىلمراض   واليتىىىلم   والمسىىىتمبدين

وينلغ  … واخوتنل واخواتنل الم عربين  لعفيل    مستمصية
  .ان نعيرلح ان لالنا األو 

 
نحتت  ن تت طيل الورتتو  باننتتا انتتدما نصتتر بكتتر واقاتنتتا التتى يافتتات     

يتتتتر واللناقشتتتتات غ ،فاننتتتتا سنك شتتتتف ان التتتترفض الءتتتتانو  ،الله لتتتتل
والكني تتة  .سيل تتر وستتيل ف  تتتدئيهيا   ،اللءلتترح، وال نتتافس اللشتتلو 
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س  هدد دا لا  اندما ي حو  ال لامنا م  انف نا الى  ولئت  الت ي  لتح 
 .بحاجة الى ان لالنا

 
ان  ،وفت  النهايتة ،ان بركة ي ور تأت  الينا دا لتاع مت  خت   الفقتراء    

التتتت ي  يعللتتتتون متتتتل  اغلتتتتال الللتتتترات ال تتتت  ت تتتت را  االن لتتتتاق ألولئتتتت 
انهتح يعطتون لنتا  ،فالفقراء يعطون اكءر ملا يأخت ون .ل  تل  ،الفقراء
  .الطعام
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 تشرين ال انك 0

 ؟من هم الفقرا 
فتت  اللدايتتة  ؟ولكتت  متت  لتتح الفقتتراء ،يع لتتر الفقتتراء مركتتز الكني تتة    

النىلس الى ين يميجىون  :الينا ال فكير ف  النا  الت ي  لي توا مءلنتا

والنىىلس الىى ين يسىىتمعون العمىىلم مىىن   فىىي احيىىل  الفقىىرا 
ومىىىن هىىىم فىىىي   والىىى ين ينىىىلمون فىىىي العرقىىىلت  البيىىىوت

  .وبيوت المربيلت  ومستجفيلت االمراض المقلية  السجون
يلكتت  ان يكونتتوا فتت   ،لكتت  الفقتتراء يلكتت  ان يكونتتوا قتتريلي  جتتدا      

   انتتتدما  ،وي تتتى اقتتترخ . و فتتت  محتتت ت العلتتتر ،وكنا  تتتنا ،اوا لنتتتا
 ،ومرفو تتتي  ،يينلتتتا نشتتتعر باننتتتا ل تتتنا محلتتتوبي  ،نكتتتون نحتتت  الفقتتتراء

 . و م  غلي  ،وم هاللي 
ي ى لو كان بعيتدا   و قريلتا   و  –اندما نر  ونل لر الفقر بال أكيد     

   اندما نعيا اخوح  ،ف ل  ما نح اجه ك  نكون كني ة –ف  قلوبنا 
  بانك ائنا وياج نا، ونغفر ون عر  ،واخوات لهح ايد  تحلر االخري 

ونهلعهتتح يتتو  ما تتدح ي تتور  ،ونشتتف  جتتروا االختتري  ،بعفتتنا بعفتتا  
لت ل  فاننتا كفقتراء ن ت طيل ان ن عتر  التى ي تور النته  ،لك ر الللتز

  ائ فقيرا  الجلنا. 
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 تشرين ال انك 0
 

    نصبح ككيسة الفقرا 
 

اننتتتا نصتتتير  ف ،ونربطتتته متتتل فقتتر اخوتنتتتا واخواتنتتتا ،انتتدما نعلتتت  فقرنتتتا    
فتاالخوح لت  اساستتا  مت  اجتتر   .ال تت  لت  كني تة ي تتور ،كني تة الفقتراء
فاننا  ،وكه د وايد .ويهال مقاسلة األلح والفرا معا   ،كني ة الفقراء

نل لتتر بعلتتق نزااتتات الوايتتد متتل االختتر مءللتتا نل لتتر ال تتروئ اللفتترط،  
  ت لمر م ه كائد االدضاء   اها ت لم دضو“ :كلا يقو  بولس

  .01: 60")اكوئ كدر م ه كائد االدضاء  كدم دضوواها أ
الن لت ق اللشتائكة  ،اننا غاللا  ال نففر ان نكون جزءا  م  اله تد    

وكتتتر متتترح نحتتتال االختتتري   .تهعلنتتتا نشتتتعر بتتتألح االختتتري  الشتتتديد جتتتدا  
فتالفرا لتو ملفت   ،والتى ايتة يتا  ،بعلق، فاننتا نشتعر بتآالمهح بعلتق

  .فاننا سن قاسح الفرا ايفا   اندما ن قاسح االلح ،ف  االلح
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 تشرين ال انك 4

 

 فقر رعاتكا
 

كحقتتا ق ييتتة   ،والعتت اخ ،وااللتتح ،يوجتتد لتتدينا ميتتر لل فكيتتر بتتالفقر    
فنح  نادئا  ما نفكر برااتنا  . و ي ى يصرا  ف  قاادح  الكني ة ،ا    
 ،وازلتة مفللتة ،ييث ال اا  لنا  فقر ا يح وانفراديتة اليقتة ،الفقراء

  .والح ااوف  كلير اند قادح كنا  نا ،يلاط يقيق وا
 ،وختتتدامها ،اننتتتا بحاجتتتة التتتى الشتتتهااة للعرفتتتة  لتتتح ئاتتتاح الكني تتتة    

وانتدما  .واا لتائلح فت  ئفقتة الفتعفاء –وبابواتها  ،واساقف ها ،وكهن ها
فاننتا  ،ال ن هو ب لال قوح وغنى ونهاا  ولئ  ال ي  قدموا لنا القيادح

واي استهح بالحريتة كت   ،وفشتلهح ،وفقترلح ،حسنك شف يتاال   تعفه
نصر اليهح مل نفس الحنو ال   نح اجه ك  نعطيه ألولئ  الت ي  لتح 

 ،ال توجتد فتت  ايتتون اهلل ايتة م تتافة بتي  القااتتدح والقيتتادح .فت  القااتتدح
   .ويهال ان ال يكون لنا  ئارذ اخير ف   ايننا 
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 تشرين ال انك 1

 

 رسالة  الككيسة
 

ءير م  النا  الى ل ا الكوكال  لي وا م  ابناء الكني تة لنا  الك    
فهنا  الل يي  ال ي   .وان اددلح اكلر م  الداخلي  اليها ،الرسليي 
ولنتتتا  الل يتتتي  ملتتت  يشتتتائكون فتتت   ،والل يتتتي  لتتتح يع لتتتدوا ،تعلتتتدوا

 .ومقتتتتتابلهح الل يتتتتتي  ملتتتتت  ال يشتتتتتائكون فيتتتتته ،اي فتتتتتا  اشتتتتتاء التتتتترخ
فننّهتا كالل تيح تعتيا فت  العتالح،  ،لل يحفالكني ة مءللا ل  ج د ا

 ،وتعغ   وتعقاد بواسطة  افا ها ،ولها ئسالة ا يلة اكلر م  ان تح لر
فه  مداوح ايفا  كت  تكتون شتالدح للحلتة اهلل الت   جعلهتا مر يتة فت  

كما ادكلتني الع فقد  لى ي ور قلر موته م  اجر اتلااه " ،ي ور

ان جتزءا   . 68: 67)يتو “ الم كهلك انا ادكلتهم الع ال ة  ال الم
لتو كوننتا شتهودا  يعيشتون مت  اجتر الل تيح  ،م  جولر كوننا الكني تة

  .ف  العالح
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 تشرين ال انك 1

 

  دمة الشفا   المصالحة
 
 وال  واخيتترا  متت  ختت     ؟كيتتف تشتتهد الكني تتة للل تتيح فتت  العتتالح     

متت  كشتف  توئح محلتة ي تور  للفقتتراء والفتعفاء. ففت  العتالح الكءيتر 
واكءر م     ش ء ي وقون  ،واللصالحة ،والغفران ،ال واقي  الى الشفاء

فعلتتتتى الكني تتتتة ان تعتتتتي  الهتتتتا ل متتتت  ختتتت    ،التتتتى اللحلتتتتة اللهانيتتتتة
 ناال ر الااذ   ،نطراام الجااابع   نلاابس الرااار ويينلتتا  .ئستتال ها

 نصاااااغك الاااااى   لئاااااي   ،يقاساااااك مااااان الو ااااادة  الرللاااااة

  لئاااي  الاااذين   نجلاااب الو ااادة  الساااحم الاااى ،المرفوضاااين

وستتتتواء تحتتتتدرنا انتتتته ام لتتتتح  ،فاننتتتتا نعلتتتت  الل تتتتيح الحتتتت  ،انقسااااموا
فاننتتتا نءلتتتى   ،وييءلتتتا نتتت لال ،ن حتتتدث، فلتتت  اللهتتتح ان كتتتر متتتا نفعلتتته

وخائ  نطا  استله  تل تر ختدم نا واق هتا  ،ال   ائسلنا ،باسح ي ور
  .االلهية
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 سرد قصة يسوع
 

ااتت ن ْ خلتتائ ي تتور ال تتائح لكتتر النتتا ، لقتتد دعايتتى الكني تتة التتى     
وبهانتتتال االتتتتا  الريلتتتة العديتتتتدح ال تتت  يهتتتتال التتتتى  .وكتتتر الشتتتتعوخ

فتان اليهتا ان تعلت   ،الكني ة ان تهعر محلتة ي تور مر يتة مت  خ لهتا
وقيامتة  ،ومتوت ،و لتح ،بفرا ال ر الع يح لل ص اهلل م  خ   ييتاح

 .ي ور
فتتاللعض سي تتلل  ،بهتتاان قصتتة ي تتور ااتتدت لل لشتتير واالي فتتا      

 واللعض سيكون معاديا . ،واالخر سيلقى غير مك رث ،ويفرا
ونحت   .ولكت  يهتال ان تقتا  ،ان قصة ي ور لي ى مقلولتة دا لتا      

ويل لكنتا الفترا بوجتوخ ستردلا  ،ال ي  نعر  القصتة ونحتأو  اا نهتا
وانتتتدما تلتتتر  كللاتنتتتا متتت  قلوبنتتتا اللللتتتوءح يلتتتا  وارفانتتتتا   ،ل ختتتري 

  .فاألخرون سيحللون رلائا  قد نرالا  و ال نرالا ،ليرباله
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 تشرين ال انك 8
 

 شركة القديسين
 

نحتتت  كءيتتترا  متتتا نعتتتر  الكني تتتة انهتتتا تن تتتيح متتت  اشتتتلاص يعرفتتتون     
لكتت  الكني تة ككتتر النتا  تن لتت  التتى .انف تهح بو تتوا انهتح اافتتاؤلا

 تل تد بعيتدا  خلتف ،وكه د م  شهود يعلنون الل يح الحت  ،الل يح
 يدود اية مفس ة ان انية. 

")يتو  اي الدوح القيإ ةهة  حةةث ةشةاء":ومءللا قا  ي تور    
فت  ت ت طيل  ، . ان ئويه ي  طيل ان يلس القلوخ ييءلا يشتاء8: 0

فهنتتتتا  شتتتتركة القدي تتتتي  ال تتتت  تشتتتتهد  .ايتتتتة يتتتتدود ان تتتتانية ان تعيقتتتته
ا فانهتتت .القتتتادئ التتتى الو تتتو  التتتى ابعتتتد نهايتتتة للعتتتالح ،للل تتتيح القتتتا ح

  ولت  شتركة ال يتدود لهتا ئجتاال  ون تاء   ،تح ف  النا  من  امت  بعيتد
 ولح م  خ   كللات وافعا  ي ور االنوا وااشوا الكللة.
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 القديسو  الذين عاشوا  ياة قصيرة
 

 ،ب تتلال الحتتروخ ،كءيتترا  متتا نشتتالد النتتا  يلوتتتون فتت  التتر قصتتير     
واالللا  الصح ،  ،وادث الطريقوي ،واالمراض اللليءة ،واللهااات
ونح  ن عهال ون  اء  ا  قيلة يياتهح القصيرح. يلدو ان  .والعاوف 

ويتتتتدئكوا  يتتتتا  متتتت   ،ئيلتتت هح قتتتتد ان هتتتتى قلتتتتر ان يصتتتتلوا التتتتى التتتتدافهح
ولكتتتت  مهلتتتتا كانتتتتى ييتتتتاتهح  ، و ي للتتتتوا  يتتتتا  متتتت  االتتتتالهح ،اي مهتتتتح
وا الزمتتتان فتتتانهح قتتتد ان لتتتوا التتتى شتتتركة القدي تتتي  التتت ي  التتتر  ،قصتتتيرح

 ،واللكتتتان، والتتت ي  وقفتتتوا يتتتو  اتتتر  الحلتتتر الب تتتي  يلتتت   بيفتتتاء
  .9: 7معلني  ان صائ الل يح اللصلوخ )ان ر ئؤ 

ان قصتتتة االوفتتتا  االبريتتتاء التتت ي  ق لتتتوا متتت  قلتتتر الللتتت  ليتتترود      
تتتت كرنا بتتتتان  ، 68-60: 0ختتت   محأول تتتته ق تتتر ي تتتتور )ان تتتر م تتتتى 
وقتتتاموا باالتتتا   ،اشتتتوا وتتتوي   القداستتتة لي تتتى فقتتت  ألولئتتت  التتت ي  ا

وانهح اكءر الشهود  ،لفالء االوفا  وكءيرون اخرون ماتوا  غائا   . علة
  .لي ور مءر  ولئ  ال ي  قاموا باالا  بطولية
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 القديسو  هم اشخاص م لكا

 
نحتت  نصتتير باللعلوديتتة جتتزءا  متت  اا لتتة اكلتتر متت  اا ل نتتا الصتتغيرح     

ا لتتة االشتتلاص )اللععَّتتدح  متت  قلتتر اهلل كتت  تكتتون النتتوئ انهتتا ا.باله تتد
   .ولفالء االشلاص اللهيفون يداون بالقدي ي  .ف  ال  م

انهتتح مقدستتي   ،وئغتتح اننتتا نليتتر التتى االا قتتاد بلصتتوص القدي تتي     
وين تترون الينتتتا  ،ويعْصتتوئون ويتتتولهح لتتاالت محيطتتة برؤوستتتهح ،واتقيتتاء
اان  بهح الرجا  والن تاء  ،كءر قربا  فالقدي ون الحقيقيون لح ا  ،بفرا

وينا لون لحر مشتاكلهح  ،وال ي  يعيشون يياح وليعية ،العاديي  مءلنا
لو و ويهح وادم ال زاالح بءق هح  ،فال   يهعلهح قدي ي  ،العادية

ولكتتت   ،ئغتتتح ان ق تتتلا  متتت  ييتتتاتهح يلتتتدو مل لفتتتا  تلامتتتا   ،بتتتاهلل وشتتتعله
فهتتتح اخوتنتتتا  ،اتنتتتا اللا تتتةاغلتتتال ييتتتاتهح مشتتتابهة بصتتتوئح اهيلتتتة لحي

 واخواتنا يداوننا الى ان نصير مءلهح.
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 شبكة شرب هللا الكبيرة

 
ي حتتتتتدث الرستتتتتو  بتتتتتولس  .القدي تتتتتون لتتتتتح شتتتتتعال اهلل اللقتتتتتد     

 و “بلصتتتوص كتتتر التتت ي  ين لتتتون التتتى الل تتتيح كتتتت"اشلاص مقدستتتي  
 .قدي ي "“

وُيدةوا   وا للمكةة أولئةك الةهةي كدكة“انه يوجه ئسا له الى     

، ان ر ايفا   ف تس 0: 6كوئ   6)“ كي ةكونوا ش   ه المقيإ
6 :6 . 

ونحةةي ”:يقتتو  بتتولس متترح اختتر  .لتت ق القداستتة لتت  ئوا ي تتور    

جمة ةةا ن كةةإ صةةودة مجةةي الةةد  بوجةةو  مكشةةو ة كمةةا  ةةي 
ونة ياي مجةيا  دلةع مجةي     نتحول الةع تلةك الصةودة  مدنة

وككتر  . 68: 0كتوئ   0)”.دوحوبها مي  ضل الد  اله  بةو 
فاننا نن ل  الى شلكة شعال اهلل الكليرح ال   تشر  كنهتوم  ،القدي ي 

   .اديدح ف  سلاء كوننا الل لح
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 تشرين ال انك 60

 

 فك ذكرى يسوع  القديسين
 

ان ن حتتد  بكتتر النتتا  التت ي   ،يعنتت  االن لتتاء التتى شتتركة القدي تتي     
اذ يوا تر  ،لتو اليتق ويلتيح وان لت ا ال هتدد .يهّددلح ئوا  ي تور

ي تى لتو  ،ف  العتيا معتا     ولئ  ال ي  يعيشون كاخوح واخوات ي ور
  .مءللا يوا ر ي ور العيا معنا ئغح انه مات ،ماتوا
ولت ق الت اكرح لت   ،نح  نعيا يياتنا ف  ذكر  ي ور والقدي تي     

في تتور وقدي تتيه لتتح جتتزء متت  معرف نتتا الروييتتة االليفتتة  ،يفتتوئ واقعتت 
ويعطوننتا الرجتاء.انهح  ،ويشتهعوننا ،ويقودوننتا ،انهح يحفزوننتا .اهلل ا 

ولكتت ا نحتتاف   ،نعتتح فتتنح  نحللهتتح فتت  قلوبنتتا ،ينلتتور تحولنتتا الءابتتى
  .اليهح ايياء الجر كر م  نعيا ونعلر معه
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 تشرين ال انك 60

 

 قلوب  اسرة كالرالم
 

نتتتا واستتتعة  يهعتتتر قلوب ،ان واينتتتا بكوننتتتا جتتتزء  متتت  شتتتركة القدي تتتي     
انهتتا  ،فاللحلتتة ال تت  نحتتال بهتتا االختتري  لي تتى محل نتتا فقتت  .كالعتتالح

وانتتدما يعتتيا ئويتته فتت   ،محلتتة ي تتور وقدي تتيه التت ي  يعيشتتون فينتتا
يعتتتتيا لنتتتتا    فتتتتان كتتتتر متتتت  اتتتتا  يياتتتتته فتتتت  تلتتتت  التتتتروا ،قلوبنتتتتا
 ،ومعللتتيهح ،ومعللينتتا ،واجتتداد  اجتتداد ابا نتا ،واجتدادنا ،والتتدينا.ايفتا  

وكتتتر الرجتتتا  … ومرشتتتديهح  ،ومرشتتتدينا التتتروييي  ،اتتتاتهحوئ  ،وئااتنتتتا
لح  ،والن اء اللقدسي  ال ي  شكلوا خي  اللحلة الطوير الر ال ائيخ

ان شتركة القدي تي   .وييتث ئوا ي تور ال تاك  فتيهح ،جزء م  قلوبنا
شتركة   انهتا  وال  واالكءتر الليتة ،لي ى فق  شلكة ا قات بي  النا 

 .قلوبنا
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 كتشرين ال ان 64

 

 ثمار  ياتكا المشتركة
 

 ،فقد جعلنا نفم  دوما  بكتر شت ء نع قتدق ،يشهل مه لعنا الفردية    
 .وي  حق ال لاما  فرديا   ،انه انهاانا الشلص  ، و نعلله ،نقوله
فاننتتا نعلتتح بتتان     ،ولكتت  كاشتتلاص ين لتتون التتى شتتركة القدي تتي     

رح الحيتتاح ولكتت  رلتت ،شتت ء لتته قيلتتة ئوييتتة لتتيس ن يهتتة انهتتاا شلصتت 
وبلصتتتتوص  ،وان    شتتتت ء نعرفتتتته بلصتتتتوص اهلل ومحل تتتته ،اللشتتتت ركة

ليس م    وخدم ها ،وبلصوص الكني ة .وموته، وقيام ه ،يياته:ي ور
انهتتتا اللعرفتتتة ال تتت  تأتينتتتا التتتر  .فن تتتأ  اتتت  اللكافتتتأح ،اخ تتترار اقولنتتتا

ومتت  كتتر  ،والقدي تتي  ،ومتت  ي تتور ،واالنليتتاء ،متت  شتتعال اهلل ،ال تتني 
ان اللعرفة الرويية الحقة، ل  تل   .ا دوئا  ف  تكوي  قلوبناال ي  لعلو 

  .ال   تن ل  الى شركة القدي ي 
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 إ تضا  الرالم
 

ب تتعة   واللا فتتة ،يهعتتر قلوبنتتا الصتتغيرح ،ان اتتيا الحيتتاح الروييتتة    
فهتتتتو  ،ويح فتتتت  كتتتتر اللليقتتتتة ،الن ئوا ي تتتتور ي تتتتك  معنتتتتا .الكتتتتون

 فةةه خلةق ":وكلتا يقتو  بتولس ،له خلتق الكتونالكللة ال   م  خ 

ما ةةدن ومةا   كل شيء مما  ي الكماوار ومما  ي االدض
ام كةةةةايار أم دئاكةةةة أم   أأصةةةحا  دةةةد  كةةانوا  ال ةةةدن

  . 61 :6كو    6") كل شيء خلق به وله  كلطاي
فنن قلوبنا تح ف   ،ل ل  اندما يعيا ي ور معنا م  خ   ئويه    

 ،ولك  كر اللليقة اللحلة تطرا خائجا  كر ختو  ،ال فق  كر النا 
والصتتت ح ال تتت  لتتت  ال تتتنفس متتتل ئوا  .وتهلتتتل كتتتر متتت  ين لتتت  التتتى اهلل

  .تقودنا الى ل ق اللعرفة الها لة ،ي ور
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 الو دة فك قلب هللا
ستتواء كتتانوا مللتتوقي  ام ال. فالكتتر يصتتلح  ،اللحلتتة تويتتد الهليتتل    

قلال اهلل وقلال اللليقة بأسرلا وقلوبنا نح  ايفا .  .وايدا  ف  اللحلة
ول ا ما سعى الى كشفه لنتا الل صتوفون الع تام التر العصتوئ  فالعديتد 

 وللتتتدكائت  ،Francisوفرن تتتيس  ،Bendictمتتتنهح امءتتتا  بنتتتدكى 

Hildgard  ومي تت ر اكهتتائت متت  بنهتتي ، Meister Echhart of 

Bingenوتيريزا االفيلية ، Teresa of Avila،   ويوينا الصليل John of 

the Cross ودا  للرشتولد ، Dag Hammarskjold وتومتا  مرتتون ،
Tomas Merton   وكءيتترون اختترون شتتهدوا بطتترقهح اللا تتة  ولغتتاتهح

  .الشلصية قوح اللحلة االلهية اللويدح
والتتى  يتتة يتتا  فقتتد تكلتتح كتتر وايتتد متتنهح اتت  اللعرفتتة ال تت  نالهتتا     

 .بتتر بفعتتر الصتت ح ال أمليتتة  لهتتداالت الفكريتتةلتتيس فقتت  اتت  وريتتق ا
فلقتتد ستتلح لهتتح ئوا اهلل ان يعتتاينوا قلتتال اهلل وقلتتال الكتتون وقلتتوبهح 
الشلصية كقلال وايد. فف  قلال اهلل بوسعنا ان نحقق الويتدح ال امتة 

 .لكر ما لو مللو  وغير مللو 
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 تشرين ال انك  67

 

 الرسالة  الحياة الر  ية
 
 “ .الالتته جليعهتتا مت  ا ق تته الحليلتة متتل  بيتتهينلتل كتت م ي تور وا    

الكةةالم  ؟”انةةا  ةةي اا  واا   ةةيَّ ”اال تةةنمي: :ةقةةول ةكةةوا
واالدمةةال التةةي ادملهةةا   الةةه  اقولةةه ال اقولةةه مةةي دنةةي 

انةا  ةي اا   :صةيقوني إها قلةر .ة ملها اا  اله  بةو  ةيَّ 

تتت 64:62)يوينتتا “ واا   ةةيَّ  أو صةةيقوني مةةي اجةةل ادمةةالي
66 .  
لكتت ا  ،كلتتا ان كتت م ي تتور واالالتته جليعتتا تنلءتتق متت  اتحتتادق بأبيتته     

الحق اقةول “ .يهال ان تنلل كر كللاتنا واالالنا م  االتحاد بي تور

بةةل أدظةةم   مةةي نمةةي بةةي ة مةةل االدمةةال التةةي أدملهةةا :لكةةم

 . 60ت60: 64)يوينا “ كل ما تطلبونه باكمي أدمله … منها
تكشتف الع قتة العليقتة بتي  الحيتاح  ان ل ق الحقيقة العليقتة لت  ال ت 

 .الرويية ويياح الرسالة
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 تشرين ال انك 68

 

 الرمل باسم يسوع
 
واندما تكون جليل االالنا ناوقتة  .اللدمة ل  العلر باسح ي ور    

والى اية يا ،  .باسح ي ور فانها يين ا  س ععط  رلائ الحياح االبدية
ي تتتور  و نتتتاوقي   اليعنتتت  العلتتتر باستتتح ي تتتور ان نكتتتون ملءلتتتي  اتتت 

 و   ،فاالستتتتح كالليتتتتى .باستتتتله، بتتتتر يعنتتتت  العلتتتتر باتحتتتتاد يلتتتتيح معتتتته
 و الل تتك   إذن ان نعلتر باستتح ي تتور يعنت  ان نعلتتر متت   ،كالليلتة

ولكت ا ينلغت  لنتا ان نكتون قتادئي   .مكان ن حد به متل ي تور باللحلتة
 ت “ انا باسح ي ور“مهيلي :   ،" ؟اي  انى“ :الى اجابة ال فا  القا ر

وم  رح ال يلك  أل  الر نفّديه إال  ن يكون خدمة وئسالة واللتا ان 
 ي ور نف ه سيعلر فينا وم  خ لنا. 

"لتر  :لوواخيرا  ال فا  اللوجه لكر م  له ئسالة ف  ل ق الحياح     
فتتان يياتنتتا  ،ويينتت ا  ان استت طعنا االجابتتة بتتنعح ." ؟انتتى باستتح ي تتور

  .س غدو  باكللها ئسالة
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 ل انكتشرين ا  69

 

 االنتظار الفرال
 
لكتت  ان  تتائ كوننتتا  ،االن  تتائ امتتر جتتولر  بالن تتلة للحيتتاح الروييتتة    

بر ان  ائذ مفعح بالواد فت  قلوبنتا،  ،ت مي  لي ور ليس ان  ائا  فائغا    
ون  تر  ،نن  تر ارنتاء يلتو  متي د ي تور .يهعر ما نن  رق يا را  ا ت   

  نن  تتر بعتتد  تتعود ي تتورو  ،ويلتتو  التتروا القتتد  ،بعتتد ايتتد الفصتتح
  .مهيئه رانية  ف  اللهد

غيتتر انتته ان  تتائ التتى يقتتي  باننتتا ئ ينتتا  ،فتتنح  بان  تتائ التتى التتدوام    
والفتترا.  ،واليق تتة ،ان ان  تتائق  ملتت ءع بالنشتتاط .اساستتا  وقتتل اقتتدام اهلل

وبتتت ل  نللتتتق مه لعتتتا  يكتتتون التتتى استتت عداد  ،ن تتت كرق  وبان  ائنتتتا إيتتتاق
 .هإلس قلاله اند مهيئ
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 تشرين ال انك 02

 

 ا نتظار بصبر
 

ولك  الصلر ال يعن  انعدام النشاط  ،نن  رق بصلر ؟كيف نن  ر اهلل     
 و توقتتتف  ،ان االن  تتتائ بصتتتلر لتتتيس كان  تتتائ قتتتدوم الحافلتتتة .والحيويتتة

ييتتث  ،انتته ان  تتائ مفعتتح بالنشتتاط . و شتترو  الشتتلس ،لطتتو  اللطتتر
نهتتد لنتتا  إشتتائات للكتتا   كتت     نعتتيا فيتته الدقيقتتة الحاليتتة باقصتتالا

 .ال   نن  رق
مشتتتتتت قة متتتتتت  الفعتتتتتتر ال تينتتتتتت  ”patience“ ان كللتتتتتتة  تتتتتتلر     
“patior” فاالن  تتائ بصتتلر لتتو اللعانتتاح فتت  التتزم   .التت   يعنتت  يعتتان

وجعتر اللت وئ ال ت  غعرستى فت  االئض  ،وايا خلرته باكللها ،الحال 
يعنت   ، تر بصتلران نن  .تنلتو وتصتلح  شتهائا  باستقة ،ال   نقتف اليهتا

ملصتتتري  لنتتتا   و   ،ان نععيتتتر ان لالتتتا  للتتتا يحتتتدث اآلن نصتتتال اايننتتتا
 .بصيز لقدوم اهلل اللهيد

 

 



 
 

373 

 

 تشرين ال انك 06

 

 االنتظار بترقب         
 
فلتت  دون ال رقتتال قتتد  ،يشتتلر ال رقتتال بفتترا ،ان ان  تتائ اهلل بصتتلر    

طلتل ينفت ح  نعهز ف  ان  ائنتا التى ال قتدم فت  الحا تر. انتدما ن  تر ب 
 كياننا باكلله الى تقلر اللفاجأح بفرا.

يللرنتتا التترخ ي تتور التتر الك تتاخ اللقتتد  ان ن تتهر التتى التتدوام     
.. .ةةةا اخةةوتي واخةةواتي“ :يقتتو  القتتديس بتتولس .ونلقتتى م يق تتي 

 الخالص ااي أقد  الةنا   حانر كادتكم لتفةقوا مي نومكم
نطةدح ادمةال مي ةوم نمنةا. تنةابع اللةةل واقتةد  النهةاد.  ل

  . 60ت66 :60)ئومية ”الظالم ونحمل كالح النود
ان لتت ا ال رقتتال للهتت ء اهلل  بفتترا لتتو التت   يهعتتر يياتنتتا يافلتتة     

بالحيويتة. فتال طلل ل  لتيح واتود اهلل ي تتلح لنتا ان نهت ح بتالطريق التت   
 ن ير فيه.
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 تشرين ال انك 00

 

 تحد  التقدم فك السن
 

صتتلح بالفتتروئح االن  تتائ بصتتلر وترقتتال انتتدما ن قتتّدم فتت  ال تت  ال ي    
فعنتدما ن قتدم فت  ال ت  نليتر التى  ،الى العكس مت  ذلت  .امرا  سه   

ي تنا  لقتد شتالدت كتر “ :االس قرائ والعيا باستلوخ ئوتينت  اذ نقتو 
.. ستتآخ  االمتتر بل تتاوة واقفتت  االيتتام ... متتا متت  شتت ء جديتتد.ذلتت 

 .داا  وييوي تته"، لكننتتا بتت ل  نفقتتد جهتتد الحيتتاح االبتتالقادمتتة فح تتال
 ،ونصتتلح م شتتا لي  ،ولكتت ا ال نعتتود ن وقتتل يتتدوث شتت ءذ جديتتد فعتت   

 ويصيلنا الللر. ،وساخري  ،ومك في  ب واتنا
 ،ان تحد  ال قتدم فت  ال ت  لتو االن  تائ بصتلر اكلتر وترقتال اشتد    

ه "يخلنةا الةع انه العيا برجاء م حلس. انته الءقتة بانته مت  خت   

)ئوميتة ”دجةاء المشةادكة  ةي مجةي ه.. ونفتخد دلع .الن مة
1 :0.  
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 تشرين ال انك 00

 

 إنتظار مجك  المسيح
 
  إن كنتتتتتتا ال نن طتتتتتتر بصتتتتتتلر وئجتتتتتتاء مهتتتتتت ء الل تتتتتتيح فتتتتتت  اللهتتتتتتد    

ف   تتتتاوئنا ت تتتتاؤالت كءيتتتترح وستتتتين ابنا اي تتتتا  بعتتتتد اي تتتتا  هختتتتر. 
والقيتر والقتا  وبتث  ،وقصتز ال لفتاا ،وس عقحح يياتنا بانلاء الصتحف

متت  رتتح ستت فقد اقولنتتا استتلوخ ال لييتتز بتتي  متتا يقربنتتا متت  و  .االشتتااات
 وبي  ما يلعدنا انه، وس  للى قلوبنا ا  اي اسها الروي . ،اهلل
 ،س صتتتاخ يياتنتتتا بتتتالركود  فلتتت  دون ان  تتتائ مهتتت ء ي تتتور الءتتتان     

  .وسن عرض ل هربة االنغلا  ف  كر ما يعطينا ولو لح ة م  الل عة
بتتتولس ان ن تتت يق  متتت  النتتتوم، يقتتتو : انتتتدما يطلتتتال منتتتا القتتتديس     
وال   وال ُكةكد  لنكلك كما ةلةةق الكةلوك بالنهةاد: الددبةية"

بةل تكةلحوا بةةالد   .والحكةةي  والخصةام   جةود  وال  حة 

)ئوميتة ”ةكوا المكة   والتنشةغلوا بالجكةي بشةباا شةهواته
 . فعنتتدما ن طلتتل لقتتدوم التترخ نل لتتر ا تت   يفتتوئق فتت  64تتت60: 60

 االن  ائ.
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 ين ال انكتشر 04

    نكتظر من اجل    نُرفع مع المسيح
وان  تتائ القيامتتة للتتا شتت ء وايتتد  ،إن ان  تتائ مهتت  الل تتيح الءتتان     

فتتتالله ء الءتتتان  لتتتو قتتتدوم الل تتتيح القتتتا ح ئافعتتتا  اج تتتادنا  .وم شتتتابه
ان قيامة الل يح وقيام نا للا جولر ايلاننا   .الفانية معه الى مهد اهلل

ة ائتلاوتتتا  يليلتتتا  بقيامتتتة ي تتتور واللتتتا ان محل نتتتا إذ ان قيام نتتتا مرتلطتتت
 :يفكد القديس بولس بشدح الى ل ق الل ألة إذ يقو  .م علقة بلحل ه

  . اي المكة  لم ةقةم اةضةا     اي لم ةكي لالموار مي قةامة“
 تبشةةةدنا باطةةل واةمةةانكم اةضةةا    واي كةةاي المكةةة  لةةم ةقةةم

  . 64ت60 :61كوئنءية   6)”باطل
ة نحتتت  نن  تتتر الل تتتيح القتتتا ح كتتت  يرفعنتتتا معتتته التتتى الحيتتتاح بالحقيقتت    

االبدية. فل  منطلق قيامة الل يح وقيام نا نح  ت ت لد يياتنتا مغزالتا 
"، اي كاي دجاننةا  ةي المكةة  الةت ةين بةه  الحةةاةالكامتر. "

كوئنءيتة   6)“  ةنحي أشةقع النةاإ جمة ةا    “يقو  القديس بتولس، 
نتتا اتلتتار للل تتيح وبامكاننتتا ان  . متتا متت  ياجتتة للشتتقاء لكون68: 61

نن ر بعيدا  مه ااي  يواجز يياتنا القصتيرح التى االئض وارقتي  بتان ال 
 ش ء نعيشه اآلن ف  اله د سي  شى.
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 تشرين ال انك 01

 

 القيامة الخفية
 
فلتتتح يقتتتح الل تتتيح ليحيتتتر  .لقتتتد كانتتتى قيامتتتة الل تتتيح يتتتدرا  خفيتتتا      

لهفالء الت ي   تللوق بانته    و ان يءلى ،معائ يه ويهالر باا ن النصر
لقد قتام ي تور كع متة ألولئت  الت ي   .كان الى  واخ قلر كر ش ء

ك  يكشف لهح بان محلة اآلخ ال لاو  ل  اقو  م   ايلوق وتلعوق
 اللوت. 

لقد اظهر للن تاء والرجتا  الت ي  كرستوا ييتاتهح لته بتان ئستال ه قتد     
كلهح مهلة مقدسة ول  اما ال ي  اش ركوا معه ف  ئسال ه فقد  و  .تلى

ان يداو النا  الى الحياح الهديدح ف  الل يح.لك  العالح لح ي ي  
فلتتح يتتدئ  القيامتتة ستتو   ولئتت  التت ي  داتتالح  .شتتيئا  متت  لتت ا القليتتر

لقتتتد  .باستتتلهح وك تتتر الللتتتز امتتتام اايتتتنهح ويتتتدرهح بكللتتتات ال تتت م
 يرئت ل ق الحادرة اللفية االن انية م  قيود اللوت.
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 ال انكتشرين  01

 

 الجرا ات تغد  آيات مجد
 
فغاللتتتا  متتتا  .ان قيامتتتة الل تتتيح لتتت  استتتا  ايلاننتتتا بقيامتتتة االج تتتاد    

 ،ن تتلل التتر   القا تتر بتتان اج تتادنا لتت  ستتهون تعتتز  بتتداخلها ائواينتتا
وان الحياح الرويية ل  وريق ال حرئ م  ل ق ال هون. ولكت  بايلاننتا 

الحيتتاح الروييتتة اتت  ييتتاح بقيامتتة االج تتاد نهتتالر بانتته ال يلكتت  فصتتر 
لياكتر للتروا القتد   ،كلا يقو  القديس بتولس  ،ان اج ادنا .اله د
  . وله ا فه  مقدسة. 69: 1كوئنءية   6)ان ر 
تعن  قيامة االج اد بان ما اشناق ف  اله د ل  يف د بر ستيعرفل     

فتت  االختتدائ ال تتلاوية متتل اهلل. وكلتتا يحلتتر الل تتيح هرتتائ جرويتته فتت  
لكتتت ا ستتتنحلر نحتتت  ايفتتا  ارتتتائ هالمنتتتا ال تتت  س صتتتلح  ، حج تتدق القتتتا

 .ا مات اللهد ف  القيامة
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 تشرين ال انك 07

 

 تقديم الوقار  اال ترام  جسادنا
 
ان ته د ي ور،  .ن  غر اج ادنا ون  ء اس لدامها بطر  ش ى    

يتداونا التى نعامتر اج تادنا واج تاد   و عودق باله د الى مهتد  اهلل
 واي رام كليري . اآلخري  بوقائ

فل  خ   ي ور جعر اهلل اج ادنا اماك  مقدسة وشاء ان ي ك      
ولهتت ا يتتداونا ايلاننتتا فتت  قيامتتة اله تتد التتى االا نتتاء باج تتادنا  .فيهتتا

فعنتتدما نفتتلد جرايتتات بعفتتنا  .واج تتاد اآلختتري  بلزيتتد متت  اللحلتتة
نكتتون شتتهودا   ،ونعلتتر التتى شتتفاء اج تتادنا و ج تتاد اآلختتري  ،التتلعض

 .الى قداسة ج د االن ان اللعد للحياح االبدية
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 تشرين ال انك 08

 اجسادنا الفانية بذ ر للقيامة
يقتتو  كاتتتال ستتفر الهامعتتة ان  ج تتادنا الفانيتتة اللكونتتة متت  اللحتتح     

كالبمةا ةصةةةداي الةع مكةاي واحةةي  “ :والع تح ست عود التى االئض

 . 0:02)الهامعتة “ وكالبما مي التدا  والةع التةدا  ة ةوياي
متتل ذلتت  كتتر متتا اشتتناق فتت  اج تتادنا يعكتترم فتت  القيامتتة انتتدما نح تتى 

 باج اد جديدح م  لدن اهلل. 
يتر  بتولس الرستو  بتان اج تادنا  ؟ما لو نور اج ادنا يتوم القيامتة    

ةةا لةك مةي غبةي ! “ :اذ يقتو  ،ل  ب وئ ألج تادنا القا لتة  الفانية

بةةو غةةةد ومةةا ت ددةةه  .مةةا ت ددةةه انةةر ال ةحةةةا اال اها مةةار
ولكنةةه مجةةدي حبةةة مةةي الحنطةةة   الجكةةم الةةه  كةةوف ةكةةوي
واي ه ةج ةةل لهةةا جكةةما  كمةةا   مةةثال  او غةدبةةا مةةي البةة ود

: 61قوئنءيتة  6) “ .ةج ل لكل مي الب ود جكةما  خاصةا    ةشاء
  . 08ت01
كلا نح  اآلن ف  اج ادنا الفانية، ألن ،سنكون ف  القيامة فريدي     

ستتيهلنا  ج تتادا  ت لهتتد فيهتتا  ،د منتتا بلفتتردقاهلل التت   يحتتال كتتر وايتت
 .ا ق نا الفريدح باهلل
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 تشرين ال انك 09

 

  ياتكا تلرع االزما 
 
فلو لح تك  لنا   .ان يياتنا القصيرح لنا الى االئض تزئر االامان    

كيتف لنتا ان نتفم    .قيامة االموات ألن هى كر ش ء نعيشه الى االئض
 ،افتراا  وايتزان يياتنتا تت لال ستد  ستيدر  ان اهلل ال   يحلنا مهانا  

ال، ان اهلل بحلنتا  ؟وت  شى التى االئض بتزوا  اللحتح والع تح الفتانيي 
وال يلكنتتته ان ي تتتلح  ،متتت  دون قيتتتد  و شتتترط منتتت  االا  والتتتى االبتتتد

الج تتادنا ت كلتتا فعتتر تلامتتا  متتل ي تتور الل تتيح  ابنتته ومللصتتنا التت   
 .رته د م  اجلنا ت  ان تنقف  ف  الدمائ االخي

ك ، ما الحياح الى االئض إال ام  تنغر  فيه ب وئ اله د القا ح.      
ةةي ي  .ةةي ي الجكةم مائتةا  وةقةوم خالةيا  “ :يقو  القتديس بتولس

. ةي ي بض ف  وةقوم بقوة  . ةةي ي  بال كدامة وةقوم ممجيا   

 . 44ت40 :61قوئنءية  6)“جكما  بشدةا  وةقوم جكما  دوحانةا  
ا عتة فت  انته متا مت  شت ء نحيتاق فت  اله تد يت لال ان ل ق اللعرفة الر 

 تداونا الى ايا كر لح ة كحلة ل بدية.  سد 
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 تشرين ال انك 02

 

 ا جساد الر  ية
 
فآدم لو مصدئ اج تادنا  .س كون لنا ف  يوم القيامة اج ادع ئويية    

والل تيح لتو هدم   اما الل يح فهو مصدئ اج ادنا الروييتة ،الطليعية
وكلا  .نا اج ادا  جديدح ل  يكون للدمائ سلطان اليهاالءان  ال   يهل

وكمةةةا حملنةةةا صةةةودة االدضةةةي   نيم   “ :يقتتتو  القتتتديس بتتتولس

: 61قوئنءيتتة  6)“  كةةهلك نحمةةل صةةودة الكةةماو    المكةةة   
49  . 
لقتد جتاء الترخ ي تور  .ان اج ادنا الرويية شليهة به د الل يح    

ا نشتتائكه الحيتتاح فتت  ج تتدق ليشتتائكنا الحيتتاح فتت  اج تتادنا الفانيتتة لكيلتت
اي اللحةم والةةيم ال ةمكنهمةةا اي “يقتو  الرستو  بتتولس:   .الرويت 

جتتتاء ي تتتور كتتت  يعلتتتلس  .  12: 61قوئنءيتتتة  6)”ةدثةةةا ملكةةةور ه
 وليع نا الفانية واللا  ة بلا ال يفنى وال يلوت.
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 شهر كانو  ا  ل
 كانو  ا  ل 6

 ا لتقا  بالمسيح القابم
ولكنتته نفتتس  ،اقتنعهح بانتته لتتيس شتتلحا   ،ر ل  ميتت ق بعتتد قيام تتهانتدما ظهتتر ي تتو     

 :لقد قاْ  ال دقا ه اللا في  والّشاّكي  ،الشلز ال   ارفوق معللا  و ديقا  لهح
 ةاي   المكةوني وانظةدوا  أنةا بةو بنفكةي  انظدوا الع ةةي َّ ودجلةيَّ “

 رتح ستألهح إن . 09: 04")لتو  الدوح لةإ له لحم وال دظم كما تدوي لي
 كان اندلح وعام. 

: 04الللتز وال تل  )ان تر لوقتا  ،اذ قدم لهح الفطوئ ،وقد ظهر لهح فيلا بعد    
ييتتتث كتتتان  ، . لكتتت  ي تتتور اظهتتتر لهتتتح ج تتتدق64-60: 06، ويوينتتتا 40-40

وبينلا كانى ابتواخ الغرفتة ال ت  اج لتل  .غير خا ل لقواني  الطليعة ،ج دا  ئوييا  
 ، وانتدما 69: 02ووقف ف  وسطهح )ان تر يتو مغلقة، جاء ي ور   فيها ال  مي 

فلقد ارفوا انته ي تور ئبهتح  ،"م  انى؟":قدم لهح الفطوئ لح يه ر ايد ان ي أله
  .60: 06انه ين ل  الى االلهح )يو   ولكنهح سراان ما ارفوا ايفا   .ومعللهح

 تلت  الللترح ال ت  االنتى  ل  ميت ق الحيتاح ،لقد كانى ل ق خلترح ي تور القتا ح    
اذ تعطينتا ومفتة  ،فهر لنا  ايتة خلترح فت  يياتنتا .ف  القيامة ال   كانى بان  ائلح
 ؟للحياح الهديدح اللواودح لنا
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 كانو  ا  ل 0

 مأزق الحياة
يلتدو ان  كءرنتا ال ين  تر ؟لر نرغتال ان نكتون متل الل تيح بالقيامة    

فنننتتتا نعلتتتر    شتتت ء  ،ولكتتت  بتتتدال  متتت  ذلتتت  ،لتتت ق الحيتتتاح الهديتتتدح
ونح  اذ ننلتو بعلتق اكلتر فت  الحيتاح  .  الوالة امد يياتنا الفانيةملك

فنننا ال نزا  بتاقي  التى  –   الحياح كشركة مل ئبنا القا ح  –الرويية 
تلتتتا   متتتل ئغل نتتتا للعلتتتوئ متتت  بوابتتتة اللتتتوت التتتى الحيتتتاح االبديتتتة متتتل 

 الل يح.
 ولكنهتا ئغلتة ل حقيتق جليتل الرغلتات. ،ول ق لي تى امنيتة لللتوت    

فللحيىىىلة ":ييتتتث يك تتتال ،والرستتتو  بتتتولس  يشتتترا تلتتت  الرغلتتتة بقتتتوح

ا ا كلنىىت حيىىلة   ولكىىن .والمىىوت ربىى    نىىدي هىىي المسىىي 
فىىلني ال ادري مىىل   الجسىىد تمكننىىي مىىن القيىىلم بممىىل م مىىر

فلىىي رةبىىة فىىي الرحيىىل  :وانىىل فىىي نىىزاع بىىين امىىرين  اختىىلر
ةيىىر ان   وهىى ا هواالف ىىل جىىدا  جىىدا    الكىىون مىىا المسىىي 

 .لت ق 04-06: 6")فيللت  ي في الجسد اجد  ىرورة لكىم بقلئ
وال تتت  تكلتتت  اائيتتتة فتتت  قلتتتال  ،ال تتت  يللكهتتتا القليتتتر منتتتا الحيتتترحلتتت  

  .الصرار الروي 
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 كانو  ا  ل 0

 

  لوالدة الجديدة ، لموت
 

اذ  ،انتتدما ي وجتتال الينتتا ان ن هيتتأ لللتتوت ،ستتيأت  امتت  فتت  يياتنتتا    
 ،و نكتتتون فتتت  خطتتتر ا تتتيح  ، و ذو  امتتتراض خطيتتترح ،نصتتتير شتتتيوخا  

ولك  يو  سيرنا  ،يين ا  ل  ننشغر بال  اؤالت يو  تح ي  يياتنا
لنتتا  القليتتر ملتتا ياولتته   ففتت  ظتتر رقافاتنتتا .نحتتو متتا لتتو وئاء اللتتوت

فتتت  وقتتتى تحتتتي  بنتتتا ستتتلر  ،النتتتا  ليهّيئتتتوا انف تتتهح لللتتتوت الح تتت 
 اللوت العديدح.

لتتت  ان يعتتتيا  ،يف تتترض اغلتتتال النتتتا  ان ئغلتتتة االن تتتان الوييتتتدح    
فهتتو وريتتق التتى  ،ولكتت  متتا يتتزا  اللتتوت كتتالوالدح .وتتوي   التتى االئض
ولكةةل   لكةةل امةةد أواي":وكلتتا يقتتو  ستتفر الهامعتتة ،الحيتتاح الهديتتدح

  وللمةةور وقةةر  للةةوالية وقةةر .غةةدض تحةةر الكةةماء وقةةر

    . 0-6: 0")جامعة…ولقلخ المغدوإ وقر   للغدإ وقر
مءللتتتتا التتتت ح والتتتتدينا   ف تتتتنا لللتتتتوتالينتتتتا اذا  ان نهتتتت ح ب هيئتتتتة ان    

 .لل حفير لوالدتنا
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 كانو  ا  ل 4
 

 انما  الحياة االبدية فيما بيككا 
 

ان اللعرفتتة ال تت  جتتاء بهتتا ي تتور وال تت  بهتتا تعلتتل س اج تتادنا الفانيتتة     
يهتتتال ان ت تتتاادنا لننلتتت  ئغل نتتتا الداخليتتتة فتتت  التتتوالدح  ،اتتتدم الفنتتتاء

فلتتت   .نا لنهتتتد الطتتتر  لن هيتتتأ لهتتتاوتحء،الهديتتتدح والحيتتتاح االبديتتتة معتتته
ا  الحيتتاح  –اللهتتح ان نرااتت  فتت  يياتنتتا وبءلتتات ييتتاح ي تتور الروييتتة 

واالفلائست يا  ،فاللعلوديتة تهلهتا لنتا .وال   ل  م أ تلة فينتا –االبدية 
كالص ح وال أمر والقراءات   –وتهائبنا الرويية العديدح  ،تحاف  اليها

 . اادنا ك  نعلقها ونقويهاكلها يلك  ان ت  ،واالئشاد الروي 
تهعلنتا مهيئتي  تتدئيهيا    ،والحياح مل كللتة اهلل ،ان الحياح اللقدسة    

لتتتت ل   ،كتتتت  تتتتتدر اج تتتتادنا الفانيتتتتة تريتتتتر وت تتتت لح ئداء اتتتتدم الفنتتتتاء
ولكنه الصديق ال    ،فاللوت ليس العدو ال   يفل نهاية لكر ش ء
  .يأخ نا بيدق ويقودنا الى مللكة الحياح االبدية
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 كانو  ا  ل 1

 

  لسماح بالموت
 

ان وايتتتتدح متتتت  اا تتتتح العطايتتتتا ال تتتت  ن تتتت طيل ان نقتتتتدمها لعا ل نتتتتا     
فاييانتا  لتح مهيئتي   .ل  م اادتهح ك  يلوتوا مي تة ي تنة ،وا دقا نا

ولكننا نقف  وق ا  ا يرا  الجر ان نهعلهح يريلون،  ،لل لاخ الى اهلل
كتت  نعطتت  للتت ي  نحتتلهح ومتتل ذلتت  فهنتتا  الحاجتتة التتى وقتتى مناستتال  

  .ال رخيز بالعودح الى اهلل ال   جاءوا منه
هللا  ،انا ا بي…ال تخف ”:الينا ان نهلس معهح بهدوء ونقو     

انااا لاان اتشاابث بااي …انااه  قتااي كااك تااذهب بسااحم …يحبااي 

اذهااب …للرااودة الااى البياات … نااا   لااي للااذهاب …اك اار 

 ." اذهب  لترافقي محبتك…بسحم 
وانته اا تح يتال  ،يع لتر اطيتة يقتة  ل ا النابل م  القلالان قولنا     

 تتاا بتتأالى  ،فقلتتر ان يلتتوت ي تتور التتى الصتتليال ،يلكتت  ان يعطتتى
قةةال بةةها ولفةةظ “ ةةي ةةةيةك اج ةةل دوحةةي   ةةةا ابةةر“) : تتوته 

  .41: 00  ) لوقا .الدوح
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 كانو  ا  ل 1

 

 زمن هللا السرمد 
 

تن لت   ،وقلتر ،دفكللتات مءتر بعت .بعد اللوت”ال توجد كللة "بعد    
فتاللوت يحرئنتا مت   .اذ ل  تلتز الزمتان واللكتان ،الى يياتنا الفانية

لت ل  فتان  ،اهلل ال ترمد “ويأت  بنا الى "امت   ،قيود ال  ل ر الزمن 
ستتتيلقى تهريتتتديا .فوئاء  ،اللحتتتث ال هريتتتد  بلصتتتوص متتتا بعتتتد الحيتتتاح

لنتا  “ و“لنتا “وال لكللتة “فيلتا بعتد ”و“ وال  “اللوت ال معنى لكللتة 
 .فاهلل لو الكر ف  الكر ،م  قلر "“ و “يا ر “ و “ما   “"وال 
  ،ومهتد ي تور االتت  مترح اختر  ،وقيامتة االج تاد ،ان نهاية الزمان    

فلالن لة لنا نح  .كلها كللات تلز امنا  مفصوال  ا  امننا نح  اليوم
دح لتيس مهلتا  العلتر كلتا لتو ان الحيتاح الهديت ،ال ي  الالنا فت  الزمتان

فتتان قلتتال واقتتر اهلل  .فتت  الل تتيح لتت  شتت ء يلكتت  ادئاكتته  و شتتريه
  .وكر ما يطلله منا لو الءقة ،اا ح م  قلوبنا واقولنا
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 كانو  ا  ل 7
 

  لرودة إلى الحياة االبدية
 

ولتيس الته  ،ان الهنا لو اله محلة :نعلح شيئا  وايدا  بلصوص الهنا    
 ،والحقيقتة ،والص ا ،الهلا و  ،ولو اللحلة ،اللوت. اهلل لو الحياح
فهتتو التت   يحلنتتا منتت  االا  والتتى  ،بتتر ان نحيتتا .وال يريتتدنا ان نلتتوت

  .ويريد ان يعطينا الحياح االبدية ،االبد
اندما انقطعى تل  الحياح ب لال ئففنا االئاد  ل س هابة ال امة     

وليقتتتو   ا تتتح نعتتتح  ،فانتتته ائستتتر ي تتتور كتتت  يكتتتون معنتتتا ،للحلتتتة اهلل
لتتت ل  يهتتتال ان ال نلتتتا  متتت   ،، ويعيتتتدنا التتتى الحيتتتاح االبديتتتةباستتتلنا
 و ان  تتائ م تت لد  ،واتتدو منتت قح ،ييتتث ال يوجتتد ئ تتيس قتتا  ،اللتتوت

ودا لتتتتا  اهلل لتتتتو الغتتتتافر  ،لكتتتت  يوجتتتتد اللحلتتتتة فقتتتت  .قتتتتا  ستتتتيحطلنا
  .والل لهف لل رييال بنا ف  الليى
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 كانو  ا  ل 8

 
 تجديد  الخليقة باسرها

 
ال تشتتتللنا متتل ئفاقنتتا متت  الهتتتنس  ،خيتترح التتى الليتتىان اودتنتتا اال    

الن الحرية الكاملة البناء اهلل ل   ن  ،ولك  كر اللليقة ،اللشر  فق 
ي فتل   ،فان تهديتدنا الكامتر بالقيامتة ،نكون مشائكي  لكر اللعلوئح

وتلتت  لت  الرؤيتتة الع يلتة لعلتر اهلل الل  تت  مت  ختت    ،الكتون كلته
 .الل يح

بتتولس كتتر اللليقتتة تتتئ  كتتأمر ح تن  تتر الللتتاض كتت   يتتر  الرستتو     
الن الخليقىىىىة قىىىىد :”فهتتتتو يك تتتتال .تعطتتتت  التتتتوالدح للحيتتتتاح الهديتتتتدح

  ال بلختيلرهىىل بىىل مىىن قبىىل الىى ي اخ ىىم ل  اخ ىىمت للبلعىىل
 ل  رجل  ان ُتحرر هي اي ل  من  بودية الفسلد ال  حرية 

اهلل  . ان كتر متتا يللقتته 06-02: 8)ئوم “ المجىىد التىىي ألوالد ه
  .سيرفل الى مهدق
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 كانو  ا  ل 9

    نكو   ا وات  ا وة فك الطبيرة
 ،والغابتتتتات والصتتتتحائ  ،انتتتتدما ن أمتتتتر فتتتت  اللحيطتتتتات والهلتتتتا     

والشتتتتتلس والقلتتتتتر والنهتتتتتوم وكتتتتتر ،واالشتتتتتهائ والنلاتتتتتتات والحيوانات
متحةةددة مةةي “فاننتتا نن  تتر ب لهتتف ان تكتتون  ،اللهتترات كلليقتتة هلل

: 8)ئوم “حدةةةة المجةةي التةةي ألوالي ه دبويةةةة الفكةةاي الةةع 
وخط تتته  ، ، يينتت ا   ن تتت طيل فقتت  ان نقتتتف فتتت  ئللتتة ج لتتتة اهلل06

  .الل  ية
ل تتتنا نحتتت  ابنتتتاء الهتتتنس اللشتتتر  متتت  ين  تتتر اللتتت ص فتتت  وستتت      

كتت  تصتتر التتى   ،لكتت  كتتر اللليقتتة ت تتأوق وتتتئ  بصتتلر معنتتا ،هالمنتتا فقتت 
ال  ،اختتوات فتت  لتت ا اللهتتا ونحتت  بال أكيتتد اختتوح و  .يري هتتا الكاملتتة

  .ولك  كر اللحيطي  بنا ايفا   ،فق  كر الرجا  والن اء ف  العالح
والهلتتا  اللل حفتتتة  ،نعتتح الينتتا ان نحتتال يقتتتو  الحنطتتة اللل لئتتة    

واالشتهائ  ،والحيوانتات الويشتية واالليفتة ،بالهليد، واللحتائ الصتاخلة
الح فتتتتتتنح  وكتتتتتتر شتتتتتت ء فتتتتتت  اتتتتتت .الفتتتتتتللة والتتتتتتوئ الربيتتتتتتل الصتتتتتتغيرح

  .اللللوقات، نن ل  الى اا لة اهلل الكليرح
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 كانو  ا  ل 62

 

 مملكة السحم
 

فتتال هل   ،يعتتود كتتر متتا لتتو مللتتو  فتت  اللليقتتة التتى يتتد  اللتتالق    
االخير ليس معناق ان كر الرجا  والن اء سيعرفون انهح اخوح واخوات 

عتتا  ولكتت  كتتر جلااتتة خلتتق اهلل ستت أت  م ،دعاعتتوا التتى العتتيا فتت  الويتتدح
 .بان هام كامر

فقلتتر ان يولتتد بتتزم   ،لقتتد جتتاء ي تتور الل تتيح ليحقتتق تلتت  الرؤيتتة    
  فيسىىكن الىى ئب مىىا الحمىىل:”ئ   النلتت  اشتتعيا ذلتت  وقتتا  ،وويتتر

   ويملىى  المجىىل والجىىبل ممىىل    ويىىربض النمىىر مىىا الجىىدي
ويىربض   وصبي صغير يسوق مل. تر   البقرة والدب ممىل  

ويلمىب الر ىىيا   التىبن كىىلل ورواالسىد يككىىل   أوالدهمىل ممىىل  
وي ىىا الفعىىيم يىىدح فىىي جحىىر االرقىىم ال    لىى  جحىىر االفمىى 

الن االرض   يسىىىيئون وال يفسىىىدون فىىىي كىىىل جبىىىل قدسىىىي

: 66")اشتعيا  تمتلي  من ممرفة الرب كمل تغمر الميلح البحىر
1-9.  

 ان نلق  الى ل ق الرؤية الحية.  ،الينا اذا      
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 كانو  ا  ل 66

 
  رض جديدةسما  جديدة  
 

ئؤيتتتة العلتتتر الل  تتت   ،قلتتتر ان يولتتتد ي تتتور ،اخ لتتتر النلتتت  اشتتتعيا    
يصتتر ل لليتت ق  ،وبعتتد ستتني  اديتتدح متت  متتوت ي تتور .الع تتيح لي تتور
لقتتتد ئ   ستتتلاء جديتتتدح و ئ تتتا   :ئؤيتتتة جديتتتدح ملارلتتتة ،الحليتتتال يوينتتتا

وائتدت اتدم الف تاد كت  تكتون  ،وان كر اللليقة قد تحولى ،جديدح
 .ة للل يحالعرو  الكامل

سأ نل كر ”ي حدث الل يح القا ح ف  ئؤيا يوينا م  ارشه قا   :    
االي صاد مككي ”:ش ء جديدا  ". "وسلعى  وتا  لاتفا  م  العر 

 .وبةم ةصةةدوي شة با  لةه  بةو ةكةكي بةةنهم  ه مخ النةاإ
ه نفكةةه ةكةةوي م هةةم إلهةةا  لهةةم ! وكةمكةة  كةةل يم ةةة مةةي 

الي   لحةة ي والصةةداال وااللةةماه ةةة ول المةةور وا .دةةةونهم

 . 4-0: 06  1: 06)ئؤيتتا ”االمةةود القيةمةةة كلهةةا قةةي  الةةر !
لكتتت ا يفتتت ح اشتتتعيا ويوينتتتا اايننتتتا لكتتتر اشتتتكا  التتتر اهلل الل  تتت  

  .والشامر
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 كانو  ا  ل 60

 
 الرؤى المحيية

 
لت  ئوايتتات   لتر ان الترؤ  الع يلتتة لل ت م النهتا   لكتتر اللليقتة    

لي تى كتت ل  ! انهتا ت ت ند التى الشتو  الع تتيح  ،كت   ؟ووبأويتة جليلتة
وتشتتتير التتتى االن  تتتائ الحقيقتتت  كتتت  تعلتتت  ئغتتتح كتتتر  ،للقلتتتال االن تتتان 

  .االكاذيال واال الير
انها تعطينا الرجاء اندما  .وتقو  قلوبنا ،ان ل ق الرؤ  ترب  انف نا    

والشهااة اندما نهرخ بال لل  ا  العيا، والءقة  ،نق رخ م  اليأ 
وبتتدون لتت ق التترؤ  فتتان ولوياتنتتا  .ا تلتتدو مواقفنتتا اكءتتر منطقيتتةانتتدم
وال   تعطينا الطاقة لل غلال الى العوا ق الشديدح والنك ات  ،العليقة
وان ئؤيانتتا  ،واخيتترا  ستت فنى ،وتصتتلح يياتنتتا ب تتيطة ،ستتنل ف   اللفللتتة

  .س  اادنا الى ايا مرء الحياح
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 كانو  ا  ل 60

 استباق الرؤية
 

وال ت  ستي ح فيهتا ال غلتال التى   ، نا العهيلة لللكوت ال  مان ئؤي    
وستتيعيا كتتر الرجتتا  والن تتاء واالوفتتا  بويتتدح  ،كتتر اشتتكا  العنتتف
 .ال   تداولح الى بلوغها ف  يياتنا يومتا بعتد يتوم ،اللحلة مل الطليعة

فانته ي حتدانا كت  ن تلق متا لتو  ،فلدال  م  ان نكون مهرد يللا  لروبيتا  
 مواود.

ون هتر الريلتة للشتلز  ،ونل  تح لطفتر ،ر مترح نغفتر لهائنتاف  كت    
 ،ونه ح بالحيوان االليف  و الل ويا ،ونهلل باقة م  الوئود ،الل ألح

ونعلتتر متت  اجتتر  ،ونللتتق الهلتتا  فتت  بيوتنتتا ويتتدا قنا ،ونلنتتل ال لتتوث
الينا  .فاننا نهعر الرؤية يقيقية ،ال  م والعدالة بي  النا  والشعوخ

ويينلتتا تصتتير الرؤيتتة ييتتة  ،رلتتات لتت ق الرؤيتتة  التتلعض ان نتت كر بعفتتنا
والحتتتق ييءلتتتا  ،فاننتتتا سنتتتتزود بطاقتتتة جديتتتدح للعتتتيا التتتى النهايتتتة ،فينتتتا

فتتان  ،وبتتدال  متت  ان نهعتتر انف تتنا لتتائبي  متت  الحيتتاح الحقيقيتتة .نكتتون
 .ل ق الرؤية الهليلة س هيئنا لنش ر  فيها
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 كانو  ا  ل 64

  لجكة  جهكّم
 

لتر ستي حرئ جليتل  ؟منا سيرير ليكون التى متا يتراملر كر وايد     
 ،الهتتتواخ نعتتتح وال ؟وستتت  حقق اي ياجتتتاتهح  ،النتتتا  تلامتتتا  متتت  اللتتتف 

الن الشت ء  ،وال .الن اهلل يريد ان يأخت نا التى الليتى فت  ملكوتته ،نعح
  .يحدث دون اخ يائنا

ان تحقيتتق ملكتتوت اهلل لتتو التتر اهلل لكتت  لكتت  يهعتتر اهلل محل تته     
فهنتتتا   .الينتتتا االستتت هابة للهتتتدق  بلحل نتتتا اللا تتتة  ليتتتا  فينتتتامر يتتتة ك

ومتتوت يقودنتتا التتى  ،متتوت يقودنتتا التتى ملكتتوت اهلل :نواتتان متت  اللتتوت
  .جهّنح
ولكت  جهتّنح ايفتا .  ،لح ير االنهيلت  يوينتا فت  ئؤيتاق ال تلاء فقت     

امىىىل الجبنىىىل  وةيىىىر المىىىؤمنين واألوةىىىلد والقتلىىىة ":انتتته يقتتتو 

فنصىيب م   و بدة األو لن وجميا الك ابينوالزنلة والسحرة 

")ئؤ  ان  الموت ال لني :في المستنقا المتقد بللنلر والكبريت
 الينا اذا  ان نل ائ اهلل اذا ائدنا ان نكون معه.  . 8: 06
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 كانو  ا  ل 61

 
 ا  بار السارة لجهكم

     
يتتائ م علقتتة اخيتترا  باالخ  ان فكتترح الهنتتة وجهتتّنح ؟لتتر لنتتا  جهتتّنح    

نكتتون ايتترائا  فتت    فعنتتدما نكتتون ايتترائا  فتت  التتر الصتتالح ،واالشتترائ
فتتان امكانيتتة  ،التتر الشتتر ايفتتا . وانتتدما ن تت طيل قتتو  نعتتح للحلتتة اهلل

فعنتدما تكتون لنتا  جنتة، فيهتال  ،وبال تال  .قو  ال ل  موجتودح ايفتا  
 .ان تكون لنا  جهنح ايفا  

ان اهلل يريتتد   - ان كتتر لتت ق ال حديتتدات قتتد جعلتتى لحلايتتة ال تتر    
و تل  لت ا اللفهتوم الت   يلتدو غريلتا ، فتان فكتترح    -ان نحلته بحريتة 

فالكيتتتان االن تتتان  لتتتيس  .لتتت  فكتتترح غريلتتتة ،كتتتون جهتتتنح اخلتتتائ ستتتائح
والتت   لتتو يصتتيلة متتا يفعلتته  ، و  وتوماتيكيتتا  ال اخ يتتائ لتته ،ان تتانا  هليتتا  

ويريتتد ان  ،يتترا  فتتاهلل يحلنتتا كء .كتت   ،فتت  الحيتتاح من هيتتا  فتت  ملكتتوت اهلل
بر يهتال  ،والحال ال يلك  ان يكون قهرا   ،يكون محلوبا  منا باللقابر

 .وجهنح ل  اي   رلرح لت )ال  االخيرح وال   تقا  هلل ،ان يعطى بحرية
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 كانو  ا  ل 61

  رية رفض المحبة

 
اما الهنة فه  مكان  ،غاللا  ما تعصوئ جهنح الى انها مكانع للعقاخ    

لتت ا اللفهتتوم يقودنتتا ب تتهولة التتى ان نن تتر التتى اهلل امتتتا  ان  .لللكافتتأح
كشرو  يحاو  ان يقلض الينا انتد ائتكابنتا خطتأ  ويزجنتا فت  ال ته  

 و مءر بابا نو ير يحص  االالنا الح نة ويقدم  ،يينلا ت قاقح خطايانا
 .لنا الهدايا ف  نهاية العام

وال  ،الى الهحيح فهو ال يرسلنا ،ان اهلل ليس بشرو  وال بابا نو ير    
وال  ،نعتح اهلل محلتة ،اهلل محلة .الى الهنة ي ال واا نا  و اصياننا له

انه يريد ان  .يك     كرالية  و ئغلة ل ن قام وال يفرا ان يرانا معاقلي 
ويريدنا ان نعود الى  ،وي هر لنا ئيلة الم نالية ،ويهدد ،يغفر، ويشف 
التتت   ي تتتلح البنتتته ان وكلتتتا لتتتو يتتتا  اخ االبتتت  الفتتتا   .ئخ الليتتتى

لكتت ا الّتته يعطينتتا الحريتتة فتت  ئفتتض محل تته ي تتى  ،يريتتر ويعلتتر مايشتتاء
فتتتاهلل ال يل تتتائ لنتتتا  .التتتى ي تتتاخ الللتتتاورح بحياتنتتتا وتعر تتتها للتتتدمائ

 .الهحيح بر انه اخ يائنا
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 كانو  ا  ل  67

 الموت ال انك
 
: 06لت ا متا يقولته ستفر الرؤيتا )ئاجتل الفصتر  .الهحتيح متوت رتان    
فالحيتتتاح  .لنتتتا  ايفتتتا  متتتوت ابتتتد   كلتتتا ان لنتتتا  ييتتتاح ابديتتتةف . 8

وقد يكون موتنا  .واللوت االبد  لو موت ران ،االبدية ل  يياح رانية
 .األو  الوئا  ليس للحياح االبدية فح ال بر لللوت االبد 

يزيتتتر  تتتوئ اللعانتتتاح   ،ان الن تتتر التتتى جهتتتنح التتتى انهتتتا متتتوت رتتتان    
اذ  .رح ف  اداخ وفنتون العصتوئ الوستطىوالع اخ االبد  ال ا دح بكء

تتععَّر  جهنح الى انها ئفض إلخ يائ الحياح اكءر مت  كونهتا اقابتا  التى 
وفتتت  الحقيقتتتة ان اللطايتتتا ال تتت  يتتت كرلا ستتتفر الرؤيتتتا  .االالتتتا  ال تتتيئة

والتتادح  ،كالق تتر  :وال تت  تتتفد  التتى اللتتوت االبتتد  لتت  اخ يتتائ اللتتوت
فعنتتدما   .8: 06)ان تتر ئؤيتتا والكتت خ وغيتتر ذلتت   ،والف تتق ،األورتتان

ولكتتت  ان ائانتتتا  ،هختتتر ستتتو  اللتتتوت ئا  نتتتزئر اللتتتوت لتتت  نحصتتتد  شتتتي
إذن لن ت كر التى التدوام باننتا نحت  الت ي   .الحيتاح فاننتا ستنهن  رلائلتا

 .نزئر
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 كانو  ا  ل  68

 
 مل  اللما 

 
وييءلتا  .وستيأت  رانيتة  فت  مترء الزمتان ،جاء ي ور ف  مرء الزمتان    

 .يح يكون مرء  الزمانيكون ي ور الل 
ونأمتتتتر ان تحتتتتدث االمتتتتوئ  ،اننتتتتا غاللتتتتا  متتتتا نشتتتتعر بتتتتان وق نتتتتا فتتتتائغ    

متتل  . و ال تتنة القادمتتة ، و الشتتهر ، و االستتلور القتتادم ،الحقيقيتتة غتتدا  
ذلت  انتدما يلتدو التزم  راب تا  إذ يصتلح  ،ذل  نل لر اييانا  مرء الزم 

، ا  ان كتتتتر شتتتت  ء لتتتتو فتتتت  اللا تتتت  والحا تتتتر والل تتتت قلر وايتتتتدا   
وكر شت ء فت  الوجتود يه لتل  ،ونح  ،وبأن اهلل ،الحا ر ييث نكون
دنةيما تةم ال مةاي “ .ل ق ل  خلرح امت  اهلل .ليكون ف  ويدح تامة

) “ ا  مةةلء ال مةةاي   ادكةةل ه  ابنةةه مولةةويا  مةةي إمةةدأة  
"كةةجمخ ه  ةي المكةة   كةل  وفت  مترء الزمتان ، 4:4غ وية 

 . ففت  مترء 62: 6)اف تس ”دضشيء  ي الكةماوار و ةي اال
 الزمان سنل ق  باهلل.
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 كانو  ا  ل 69

  برة قمة الجبل
 
وقتتد  .نل لتر فت  بعتض اللح تات ويتدح تامتتة فيلتا بيننتا ومت  يولنتا    

 و يينلتا  .يحدث لت ا انتد وقوفنتا التى قلتة جلتر ويف ننتا من تر معتي 
 و ئبلتتتتا يحتتتتدث ارنتتتتاء محادرتتتتة  . و وفتتتتاح  تتتتديق ،نشتتتتهد والدح وفتتتتر

وقد نحققها اند اللشتائكة فت  القتدا   .ة،  و وجلة وعام اا ليةيليل
 ،وبعتد الن تر التى اللكتان . و ف  الص ح ف  غرفة لاد ة ،ف  الكني ة

هذذ ا  ذذ  “ :نقتتو  لتت واتنا ،والكيفيتتة ال تت  تحتتدث فيهتتا ويتتدح كهتت ق

 ".و   ما تمنيته قد تحقق ،   شيء على ما يرام ،شيء
ويعقتوخ التى قلتة  ،ويوينتا ،  بطتر ان ل ق الللرح  ااشها كر م    

. لقد  جلر وابوئ اندما ئ وا ليئة وجه ي ور ت غير وريابه تنصل بيا ا   
 . ولت  01تت08: 9ائادوا ان تدوم ل ق اللح ة الى االبد )ئاجل لوقتا 

فلقد  عاطيى لنا لت ق اللح تات كت  ن ت كرلا انتدما  .خلرح مرء الزمان
ان لتتت ق  .ئغتتتا  واتتديح الهتتدو ويلتتدو لنتتتا كتتر شتت ء فا ،يل عتتد اهلل انتتا

 .الللرات ل  فع   لح ات نعلة
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 كانو  ا  ل 02

 رؤية هللا لآل رين
 
 ،ويقيقيتتا   ،ان خلتترح متترء الزمتتان لتت  ال تت  يكتتون اهلل فيهتتا يا تترا      

وقريلتتتا  منتتتا بشتتتكر يكتتتاد يكتتتون مللوستتتا  التتتى دئجتتتة يصتتتعال الينتتتا ان 
ان لتت ق الللتترح  .نصتتد  للتتاذا ال يتتر  كتتر وايتتد اهلل كلتتا نفعتتر نحتت 

تععطى لنا ك  تعلق يياتنا ف  الص ح وتقو  ئسالة يياتنا. فنذا اخ لرنا 
تكون لنا والتى متد  الحيتاح الرغلتة فت  ان نعتيا   مرء الزمان مل اهلل

 ونلشر اآلخري  باهلل ال   نل لرق. ،مل اهلل
اتت   ،بعتتد ستتنوات متت  متتوت ي تتور وقيام تته ،يعلتت  القتتديس بطتتر     

 :وتتابوئ كلصتتدئ لشتتهادته. ففتت  ئستتال ه الءانيتتة يقتتو  خلرتتته فتت   جلتتر
 نىىىدمل اعلمنىىىلكم  لىىى  قىىىوة ربنىىىل يسىىىوع المسىىىي  و لىىى  “

رأينىل  ممتى  بميوننىل   مجيئ   مل اتبمنل خرافلت ملفقة؛ كال

تتت 61 :6بطتتر   0)” نىىدمل كنىىل ممىى   لىى  الجبىىل المقىىدس… 
ينتا ان ال  فعندما نعاي  اهلل ف  اللح ات االكءر  لفة مت  يياتنتا . 68

 نريه لآلخري .
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 كانو  ا  ل 02

06  

  برة تُرطى للجميع

 
.. ل تى إال بشترا  .لح  شتهد قت  خلترح مترء الزمتان“يقو  اللعض:     

"، بتتتالرغح متتت  وجتتتود بعتتتض النتتتا  ملتتت  متتتا انتتتا بناستتت   تتتوف  ،ااديتتتا  
ااشوا خلرات فريدح مت  نواهتا ات  يفتوئ اهلل، ولهت ا كانتى ئستال هح 

 الح.مليزح ف  اا ن يفوئق للع

 
 ،اغنيتتتاء ام فقتتتراء ،جليعنتتتا ت ستتتواء كنتتتا م عللتتتي  ام غيتتتر مءقفتتتي     

مشتهوئي  ام التى الهتاما ت بامكاننتا ان نح تى بالنعلتة فت  معاينتة اهلل 
ف  مرء الزمان. ان ل ق الللرح الصوفية اللاونية ال تق صر الى بفتعة 
ه انتتتا  استتت ءنا يي . ان اهلل يريتتتد ان يهتتتال لتتت ق اللوللتتتة لهليتتتل ابنا تتت

 بشكر  و بآخر.

 
ونكتون م يق تي .  ،ف بتّد لنتا ان نصتغ  .ولك  الينتا ان نرغتال بهتا    

كلتا   ،اذ بالن لة للعض النتا  تتأت  خلترح مترء الزمتان باستلوخ متدلا
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يصر مل القديس بولس اندما وقل الى االئض ف  وريقه الى دمشق 
 . ولكتت  قتتد تتتأت  للتتلعض منتتا كصتتوت لفيتتف 4تتت0: 9)ئاجتتل االتتا  

 . 60 :69ملتو   6 و ن يح خفيتف يل تنا مت  الللتف )ان تر  الريح
 وله ا يريدنا ان نعرفه ل ق اللعرفة الشلصية. ،يحلنا اهلل جليعا  
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 كانو  ا  ل  00

 
  لكور فك الظحم

 
 ، ولك  النلا  4 :00)مزموئ “واي  ظالل المور ”ن ير ف     

)مزمتتوئ  بمةةا ة  ةةةاني دصةةاك ودكةةا ك :شتتيئا  واللتتا ان اهلل معنتتا
 . ان ل ق لي ى فكرح معزية لكنها خلرح القلال ال   الينا ان 4 :00

 نءق بها.
 ،و الل تتتتتتتائات ،واألولتتتتتتتام ،واآلالم ،ان يياتنتتتتتتا مليئتتتتتتتة باللعانتتتتتتاح    

مثةةل البةةدق “وااليتتزان، لكنهتتا ت ليتتز ايفتتا  برؤيتتا مهتت  ابتت  االن تتان 

 :04)م تتى “ الةةه  ةلمةةخ مةةي المشةةدق وةضةةيء  ةةي المغةةد 
 ،ون تتتلل با تتتغاء ، . ان لتتت ق اللح تتتات ال تتت  نتتتر  فيهتتتا بو تتتوا07

ونشعر شعوئا  اليقا  بتان اهلل معنتا فت  الريلتة يهعلنتا نفت ء كتالنوئ فت  
لي ىىي  نىىوركم قىىدام   انىىتم نىىور المىىللم“يقتتو  ي تتور:  .ال تت م

النىىلس  ليىىروا ا مىىللكم الصىىللحة ويمجىىدوا أبىىلكم الىى ي فىىي 

  .61ت 64 :1)م ى السملوات"
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 كانو  ا  ل 00

 قلب يسوع
 
ان ي تتتتور لتتتتو الطفتتتتر الفتتتتعيف اللعتتتترض لللطتتتتر. انتتتته الكتتتتال      

الل وا تتل. انتته الل تتيح اللح قتتر اللرفتتوض واللصتتلوخ. لكتت  التترخ 
.. .صودة ه اله  ال ُةدن وبكد الخالئق كلها:”ي ور لو ايفا  

: 6)كولوست  ”اله  كاي قبل كل شيء و ةةه ةتكةوي كةل شةيء
61، 67.  
يحكتتح    تتور الللتت  التت   تعتترض لل تتلرية التتى خشتتلة الصتتليالي   

م  ارشه فت   وئشتليح ال تلاوية. انته الترخ التداخر التى اللدينتة ئاكلتا  
. انتته االلتتف واليتتاء، انتته اللدايتتة والنهايتتة. لقتتد لعنتته العتتالح وبائكتته   تانتتا   

 اهلل.
ففتتت  قللتتته اللصتتتلوخ والللهتتتد ستتتنر  انف تتتنا  ،لنن تتتر دا لتتتا  اليتتته   

 .ي  لللشائكة ف  هالمه ومهدق الى يد سواءمداوي
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 كانو  ا  ل 04

 التواصل مع المسيح
ن ل تل  ،ال يلك  توقل الحياح. فقد نكون اليوم سعداء وغدا  يزانى    

  نكتتتون اغنيتتتاء فتتت  لتتت ا اليتتتوم ،اليتتتوم بصتتتحة جيتتتدح ونلتتترض فتتت  الغتتتد
وم نكون الى قيتد الحيتاح اليوم ونلتوت فت  اليت .ونصلح فقراء ف  الغد

 ؟ومل م  نشعر باالمان ؟الءان . فل  ا اق يكون معنا لنوا ر الل ير
 ؟وم  بامكاننا ان نءق به دوما  

ويصتننا،  ،و تلرتنا ،الرخ ي تور الل تيح لتو ويتدق الترخ ئااينتا    
 .لقتتتد ائستتتله اهلل ليكتتتون معنتتتا .و تتتديقنا ،واخونتتتا، ومرشتتتدنا ،وملهفنتتتا

 ،ح لنتتا الطريتتق نحتتو اهللوقتتام متت  بتتي  االمتتوات ليفتت  ،فلتتات متت  اجلنتتا
 وجلس ا  يلي  اهلل ليريال بنا لد  اودتنا الى اللنتز . 

ال الموت واال “الينا ان نكون الى يقي  مل بولس الرسو  بانته     

الحيلة  وال المالئكىة وال رؤسىل  المالئكىة  وال الحل ىر وال 
المستقبل  وال قوى االرض وال قوى السمل   وال جي  في 

ل يقىىدر ان يفصىىلنل  ىىن محبىىة ه فىىي المسىىي  الخليقىىة كل ىى

  .09ت08 :8) ئومية “ يسوع ربنل
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 كانو  ا  ل  01

 
 مهمه المصالحة

 
ان  ؟ما ل  مهل نا ف  ل ا العالح كأبنتاء هلل واختوح واختوات لي تور    

 ،نتتر  انق تتامات بتتي  النتتا  ،مهل نتتا لتت  اللصتتالحة. فحيءلتتا نتت لال
ان كتتتر لتتت ق  .والل د، والقتتتائات،واللتتتدن ،و الله لعتتتات ،والعتتتا  ت

ونتتتادئا  متتتا  .االنشتتتقاقات لتتت  انعكاستتتات مأستتتاوية ل نفصتتتا  اتتت  اهلل
ت هلتتتى يقيقتتتة كتتتون جليتتتل اللشتتتر  اافتتتاء ين لتتتون التتتى اا لتتتة وايتتتدح 

ولنا تكل  مهل نا اللقدسة ف  ان نكشتف تلت  الحقيقتة  .بحلاية اهلل
 ف  يياتنا اليومية.

ويوكلنتا  ،اهلل ائسر ابنته ليصتالحنا معتهألن  ؟وللاذا تل  ل  مهل نا    
ان كوننا اناسا  مصتالحي  متل  .مهلة مصالحة النا  مل بعفهح اللعض

 0اهلل بوستتاوة ي تتتور الل تتيح  عاطيتتتى لنتتا  خدمتتتة اللصتتالحة )ئاجتتتل 
لتتتر “ . واليتته كتتتر مانفعلتته: يلقتتى ال تتتفا  االساستت : 68: 1قوئنءيتتة 

 ". ؟يقودنا ذل  الى مصالحة النا  فيلا بينهح 
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 كانو  ا  ل 01

 
 إعح  مصالحتكا

 
الهتتواخ يكتتون  وال  و خيتترا  فتت  االا تترا   ؟كيتتف نعلتتر لللصتتالحة     

وال يكفت  ان نفتل  .بان اهلل قد  الحنا بشلز الرخ ي ور الل تيح
وواللتا  .بر نداها تل ر  كر جزء م  كياننتا ،ل ق الحقيقة ف  اذلاننا

وقد غعفر لنتا وااطتى  ،نا مل اهللنح  غير مق نعي  تلاما  باننا قد تصالح
لنا قلوبا  وائوايا  جديتدح وايونتا  جديتدح ل لصتر وهذان جديتدح ل صتغ ، 
فل  ننف  ف  خلق انق امات بي  النا  الننا ن وقل منهح قتو  شتافية 

 ال يل لكونها.
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 كانو  ا  ل 07

 
  ضور د   إدانة

 
اهلل بشتلز  اندما نصر الى يد قلو  يقيقتة كوننتا مصتالحي  متل    

فالعنصر االساس   .نكون ئس   لللصالحة مل اآلخري   ي ور الل يح
  .دون االدانة ،لعلر اللصالحة لو الحفوئ

 و  ، و نصتتنف ، و نقتتيح ، و نشتتهال ،لتتح نعرستتر التتى العتتالح لنتتدي     
 ،وانتتتدما نن قتتتر بتتتي  النتتتا  وكتتتأن الينتتتا اتلتتتاذ قتتترائ بشتتتأنهح .نلقتتتال

فاننا بعللنتا لت ا  ،وكيف اليهح ان ي غيرواونللرلح بأخطا هح وايوبهح 
..  .ال تحكمةوا“ :يقو  الرخ ي تور بصتراية .نللق انق امات اكءر

  .07ت01: 1)لوقا  ”ال تيةنوا؛ اغفدوا
 ،ف  االح يطلال منا ب  انقطار ان ن لت  قترائات بلصتوص النتا     

ولكت  يفتوئا  كهت ا يعتد مت   .يلدو م  حي   تحقيق يفوئذ دون ادانة
لئتت  التت ي  يشتت اقون و وستتيليزق ب تتهولة ا ،جلتتر رلتتائ الحيتتاح الروييتتةا

 .لللصالحة
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 كانو  ا  ل 08

 
    نكو   ماكن  ميكة لآل رين

  
نصتتلح امتاك  امينتتة  ، و لإلدانتة ،انتدما ن حترئ متت  الحاجتة للحكتتح    

ون ت طيل يينت ا  ان نزيتر  ،للنا  اللعر ي  لل قوط وال ي  نل قتيهح
فتتت    وان كنتتتا م أ تتتلي  جتتتدا  فتتت  محلتتتة اهلل .هحالهتتتدئان ال تتت  تفصتتتل

وانتدما يتدئ  النتا   .ي عنا إال ان نتداو النتا  للحلتة بعفتها التلعض
كلتتا ال نحتتاو  ك تتال   ،ونيتتات مك ومتتة ،بتتان لتتيس لنتتا ملططتتات خفيتتة

ولكت  ئغل نتا  الصتادقة الوييتدح لت  مت  اجتر ال ت م  ،   ئبح ل واتنا
والشتتتتتهااة ل تتتتتر   ،اخليتتتتتةوفتتتتت  ان يهتتتتتدوا الحريتتتتتة الد ،واللصتتتتتالحة

 .اسلح هح الى اللاخ والدخو  ف  يوائ مل اادا هح
وغاللا   .ان ل ا يحدث  مراتذ اديدح ي ى دون تلطي  م لق منا    

ما تحدث خدم نا فت  اللصتالحة انتدما نكتون نحت  انف تنا ل تنا التى 
فحفتتوئنا الل وا تتتل الل تتتي  اللتتال  متتت  االدانتتتة لتتتو  .التتح كليتتتر بهتتتا
 .ه ق الرسالةال   يقوم ب
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 كانو  ا  ل  09

 
 رسالة ال تكتهك قط

 
ان اللصتتالحة لتت  اكءتتر متت  كونهتتا يادرتتة تقتتل متترح وايتتدح تتتح متت      

فلدمتة اللصتالحة ته تاا الوستا    .خ لها ير النتزار واي   ال  م
ومتا متت  لح تة فت  يياتنتتا  .فت  ستلير يتر اللشتتاكر واتفاقيتات ال ت م

فعندما نهرؤ الى الن ر ف  مشاار  .ةم  دون ان نح ا  الى اللصالح
ستندئ    وافكائ الحقد ال   ال تحصتى واللفتلوئح فت  قلوبنتا واقولنتا

  .ف  الحا  الحروخ الصغيرح والكليرح ال   اش ركنا فيها
 و  ، و جتتائا  ودودا   ، و وفتت    ،قتتد يكتتون اتتدّونا وايتتدا  متت  والتتدينا    

 و اشلا تتتتا   ،لفتتتتةئبلتتتتا يكتتتتون ااتتتتداؤنا اناستتتتا  ذو  ستتتتلر اتتتتيا مل 
 و الي كللون ويعللون مءللا نفعر. ولنتا  ،يفكرون بشكر مل لف انا

 تلس الحاجة يقا  الى اللصالحة.
ولقتد منحنتا  .ان اللصالحة تلس اكءر االجزاء الللفية ف  نفوستنا    

 .اهلل اللصالحة كرسالة ال ين ه  اللها ابدا  
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 كانو  ا  ل 06

 

 التخلك عن الجرا ات القديمة

 
فغاللتتا  متتا  .لتتو ن تتيان جتتراا اللا تت  ،ان ا تتعال شتت ء فتت  الحيتتاح    

ال يلكننتتت  ان ان تتتى  و اغفتتتر متتتا فعل تتته “ : و فتتت  االقتتتر نفكتتتر ،نقتتتو 
فاييانا  تكون ”..  ويوما  ما س دفل الءل .بحق   و بعا ل    و باجداد 

ذاكرتنتتا وويلتتة العلتتر كتتأن تكتتون لعقتتود  و ي تتى لقتترون والالنتتا ن تتعى 
 للءأئ.

 
 .غاللا  ما يللق االي فاظ باخطاء اآلخري  جتدائا  ال يلكت  اخ راقته    

ف ىىو   ا ا كىىلن احىىد فىىي المسىىي “ :ولكتت  مهتت   ا تتغ  التتى بتتولس

وه ا كلى  مىن ه   زال القديم وهل هو الجديد :خليقة جديدة

  . 68ت  67 :1قوئنءية  0)“

 
طيل ان يقتتتا  ال يلكننتتتا ن تتتيان الهرايتتتات القديلتتتة لكتتت  اهلل ي تتت     

اي ه صةةةال  ال ةةةالم مةةةخ “ :يقتتتو  الرستتتو  بتتتولس .ين تتتينا ذلتتت 
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 :1قوئنءيتتة  0)”نفكةةه  ةةي المكةةة  ومةةا حاكةةبهم دلةةع  التهةةم
الن اهلل التت    تتالح العتتالح قتتد  ،ولكننتتا ستتفراؤق ،انتته التتر اهلل . 69

 . تتتداونا لتتت ق 69 :1قوئنءيتتتة  0)“ خيمةةةة المصةةةالحةاهتتد الينتتا "
ايتتتات  القديلتتتة باستتتح اهلل. لتتت ق لتتت  اللدمتتتة التتتى ال للتتت  اتتت  الهر 

 الرسالة ال   االلنا بامس الحاجة الى سلااها.
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 كانو  ا  ل 06

 
  يال هللا

 
واموالنتا مت  اجتر ابقتاء اللعتد  ،و وقاتنا ،نلصز الكءير م  واقاتنا    

بتر ي تى كلهتتا  ،إذ تع تتلر العديتد مت  متوائد العتتالح .بتي  بعفتنا التلعض
 ،واللحاف ة الى قوانتا ،فار ا  انف نا خوفا  م  اآلخري ف  سلير الد

 ويلاية منا لنا ذات االم ياا. ،وايادتها
لتتو ن ليتتر ان كتتر لتت ق الههتتود تكتتر  للدمتتة ال تت م واللصتتالحة     

تصتوئ فقت  بانته متا مت  ختو   ؟ف  العالح ! لتر ستيكون رلتة فقترذ بعتد
  .ام و ان ق ،ومرائح ،ويقد ،وما م  مناف ة ،بي  النا 

لن للر ايفا  ان النا  ف  اللعلوئح بأسرلا ماسكي  ايتد  بعفتهح     
 ،"لتيس بوستع  تليتر ذلت “ .اللعض مشكلي  دا ترح كليترح مت  اللحلتة

عالَمااااا  لاااايس مخلوقااااا   :هااااذا مااااا  تخيلااااه“ :بيتتتتد ان اهلل يقتتتتو 

 ." بل يريا  سب صورتك؛فحسب
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 صحة  تامية
 

 ،دهعلى مقدار سرة مج ،"  سأله ا  يهب لكم

ليقوى فيكم االنسا   ،ا  تشتد ا بر  ه

 ، ا  يقيم المسيح فك قلوبكم بااليما  ،الباطن

 ، تى اذا ما تأصلتم فك المحبة  اسستم عليها

امكككم ا  تدركوا مع جميع القديسين ما هو 

 تررفوا محبة  ،الررض  الطول  الرلو  الرمق

فتمتلئوا بكل ما  ،المسيح التك تفوق كل مررفة

  . من كمالفك هللا

ا   ،بقوته الراملة فيكا ،ذاك الذ  يستطيع    

 ،يبلغ ما يفوق ك يرا  كل ما نسأله    نتصوره

له المجد فك الككيسة  فك المسيح يسوع على 

") فسس   آمين .مدى جميع االجيال  الدهور

0: 61 – 06.) 
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BREAD  FOR  THE  JOURNEY 

 

 
 

Reflections for Every Day of the Year 

Henri J.M.Nouwen 
1996 

DARTON -LONGMAN -TODD 
.درس علدم الدنف  0957رسدم كاهنداس سدن  .ولد هنري نيووين في هولنددا

شدددداس فدددي . وعمدددر مر0964حتدددن سدددن   NIGMEGENفدددي عام ددد  

 Menninger Foundationبرنامج الدين وعلم النف  التابع لمؤسس  

وكاسددتاذ مشددار  فددي الالهددو   ،0966ولغايدد  سددن   0964مددن سددن  

 .الف ال ديد من الكتب والمقاال  الروحي  .الراعوي

 .0999توفي سن  

Fr Habib Jajou & Ms. Asil Joury 

St. Chaldean Church- Baghdad 

2000 


