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ا بالنسبة حلياتنا همٌّ جد م املوضوَع ولكنَّ، الكالمُري أكرِّ أنِّأحياًنا أشعُر
 وعلى ، بشكلٍ عامام يهجرون القراءةَ يف هذه األيَّ الناَس أنَّنا نالحظُ فإنَّ.نيكمسيحيِّ
 .ةرغيِّ وتصبح أخالقهم مت،لٍة باملسيح ِص وهلذا يفقدون كلَّ.ة القراءات الروحيَّاألخصِّ

 كيف ينبغي أن ،م ماذا علَّ، يسوع الذي يريده الربُّفال يعرفون ما هو املوقف احلقيقيُّ
 وهذه ، يسوع الربِّ فال يعرفون كلماِت،سة املقدَّهم ال يقرأون الكتَب ذلك أنَّ.فنتصرَّ
 . حني كان على األرض،س املقدَِّهِم بفَ،ها بذاتهظَفَه لَ ألنَّ،سة مقدَّ من أن تكونَأقدُس

 ،ةيٍَّة وجدِّ دقَّقها يف حياتنا بكلِّ وحناول تطبي،ك متسُّ هبا أوفَرَكها ونتمسَّقطَفينبغي أن نلَت
 ولسنا باإلسم أو بسبب ،ني عن جدارٍة مسيحيِّ املسيح ونكونَ بأخالقَِقحىت نتخلَّ
  .ني حنن مسيحيِّ،اجملتمع

 ،ة حيث الناس خيلطون بني اجلنسيَّ،ه يف العامل كلِّ اليوَم كبريةٌ وهنالك مشكلةٌ
 ،ك أرثوذكسّي فهذا يعين أنَّ، يوناينّ فإذا كنَت. وبني الديانة،ةة والقوميَّبني العنصريَّ

 وإذا كنت !ة ونفس اإلميانق ونفس احملبَّلُ اخلُني على نفسِ اليونانيِّولكن ليس كلُّ
 .م يف شعبٍ أو قوم وال ُيحجَّ، احلدود ال يعرُف املسيُح.اتكون ماروني فينبغي أن ،لبناينّ

 ال يفهمون .ك مسلم فهذا يعين أنَّ،ك عرّيب إنَّلَت إذا ق، اإلغترابوإذا ما خرجنا إىل بالِد
 ، ولك فكٌر خمتلف، عنصرٍ من البشر ومن أيِّ، بلٍد كانك ميكن أن تكون من أيِّأنَّ
يسني ومن  من رسائل القدِّ، تعليمك وحياتك ومواقفك من اإلجنيلك تستشفُّألنَّ



  شيٍء حيث كلُّ، يف بالدناةً خاصَّ،ونهم مسيحيُّعون أنَّ الناس يدَّ.تعليمهم وحياهتم
يا " : كأن يقولوا للكاهن. شيء كلُّ. الكذب واملخادعة واملماطلة:عنوانه األساسّي

 ،ة كإنسان ليس فقط الشخصيَّ،رون قيمتهونه وال يقدِّوهم ال حيترمونه وال حيبُّ ،"حمترم
 ل رمحاِترتِ وُي،هللا احضرنا إىل حضرِةه ُي ألنَّ،زة هو مميَّ يف خدمته الكهنوتيَّ.لَمَعبل كَ
  أخالَقنا ال نعرُف وذلك ألنَّ. حياته ظروِف ويف كلِّاس اإلهليِّه يف القدََّمَع علينا ونِالربِّ

 حىت حنفظها ، وينبغي أن نرجع فنقرأها مراًرا وتكراًرا. وال ندرسها،املسيح كما ينبغي
ثون إىل بعضهم  وال يتحدَّونيتحابُّ هنالك إخوةٌ ال .ف ونعرف كيف نتصرَّ،هباغيًبا ونتشرَّ

هم  أنَّ وذلك حتت عنواٍن،هم يتخاصمون ويتناحرون فيما بينهم لكنَّوال يساعدون بعضهم،
 !نو وهم متخاصم، ويأتون إىل الكنيسة ليتناولوا!؟ فكيف يصري ذلك.نومسيحيُّ
هم ون كأنَّ ويأتون إىل الكنيسة فيتناول،ني يف أخالقهم وحياهتما كالوثنيِّفون عشوائيويتصرَّ
 ، العقلطُ تنشِّ فالقراءةُ. القراءة عدمِ هو بسببِ، هذا النقص!نوحقتسن مومسيحيُّ
ن ال  أكثر ممَّةًل مسؤوليَّ يتحمَّ، والذي يعرف.درك اإلنسان إنساًنا يعرف وُيوجتعلُ

  فاملعرفةُ،ة الروحيَّسبة لألمورِ بالنِّكذلك .ف يف حياتهن جيهل كيف يتصرَّيعرف وممَّ
كًا كما  موقفًا مباَر بل تدفعك عندما تقرأ الكتاب املقدس أن تقَف،ها ال تكفيوحد
   .يليق

 وأسري ، الرّب فيكم يقولُسكُن سأ، اهللا احلّيأنتم هيكلُ" : بولسيس القدِّيقولُ
كم  ألنَّ، املسيح بل أنتم شعُب، لستم قبيلة." لكم إهلًا وتكونون يل شعًبا وأكونُ،بينكم
لذلك اخرجوا " . به هذا اإلسمفون كمن يليُق وتتصرَّ، املسيح فيما بينكمكىنلون ُستتقبَّ

 وهذا اخلروج ال .ة اخرجوا من بني هذه األمم اليت ال تعرف احلياة املسيحيَّ،"من بينهم
 مؤمًنا  ميكنك أن تعيَش، وأنت يف وسط املدينة، لكن.يعين اإلعتزال بعيًدا عن الناس

زعج الناس عندما تريد  كأن ال ُت،فاتك عن اآلخرينفًا يف تصرُّ وخمتل، يسوعوعارفًا بالربِّ
 َجزوِّ كأن ُت. دون أن تزعج اآلخرين كما يفعلون هم،أن تسمع أو أن تشاهد التلفزيون

 . يستدينون لكي يعملوا أعراًسا الناُس. حفالٍت صاخبة دون أن تعملَ،ةك هبدوٍء ورويَّابَن
  يفرقعون كلَّ،رون وهم مقصِّ، وأكثر من ذلك!يمة العظاالجنازات ما هذه !خفيا للسُّ



ًدا حىت  دون أن يعملوا فيها شيئًا جيِّ،فائدة صارفني أمواالً بال ،الليل ويزعجون الناس
ق على نفسك نِف أنت أَ، عليكصدَّقوا ويتعطوك هدايالُي الناس  أن تنتظَرلََدَب فَ.ألنفسهم

 دون هذه الكربياء والضخامة اليت ،زوجتك فيه مع  ترتاُح، كما يليقَك بيَتحىت تعملَ
 ! وأنت ال متلكها، كيف تصرفها! وأنت مستديًنا، حياتك كيف تستقبلُ. عن فراغُرتعبِّ

  والربُّ، اآلخرين كيف ختاصُم. مساعًدا،ا حمب، بسيطًا منك أن تكونَ يطلُبواملسيُح
 َد ليس جمرَّ فاحلبُّ!حسن إليهم أي أن ُت،هم أن حتبَّ،ي من أجلهم منك أن تصلِّيطلُب
 يقول ،تكونون يل بنيًنا وبنات" .تك حنو اآلخر من أنانيَّ،ٌك من داخلكه حترُّ لكنَّ،عاطفة
 بل تريدون أن ،وانجسُّتكم ال تقبلون أن ت ألنَّ، لكم أًبا وأقبلكم وأكونُ، القديرالربُّ
 أن ،سكملذي حياول أن يدنِّ ويف هذه الغربة عن اجملتمع ا." الرّب مشيئِة حبسبِاحتيو
ون أن  لذلك تستحقُّ، أنتم تثابرون، اجتهادكملَ أن يعطِّ، املسيح فيكم صورةََهيشوِّ

كم  يعين أنَّ،"وأكون لكم أبا" . وأسكن بينكم وأكون لكم أًبا،تكونون بنيًنا وبنات
  فال ختشون ماذا يأيت عليكم من الضيق والصعوبة،تصبحون يف ُعهديت بشكلٍ دقيق

 ، والذين يريدون أن يعيشوا بتقوى. اهللاكم أبناُء أنَُّدها تؤكِّ ال بل إنَّ،واالضطهاد
 نا لنرجَع بل دائًما حيثُّ، فالشيطان ال يتركنا نرتاح. بولس الرسولُُم كما يعلِّ،هدونُيضطَّ

بني  متغرِّ، منسلخني عن املسيح الكلَّ وهو يفرح عندما جيُد.إىل اخلطيئة ولكي منوت
 أي أن ،"ذ لنا هذه املواعد أن نكون أبناءإ" : يف النهاية الرسولعنا لذلك يشجِّ.عنه

 اجلسد  دنسِنا من كلِّر أنفَسفلنطهِّ" ، وارثني له وخلرياته، يف رمحته،نكون حتت عنايته
 ،مني وصايا اهللا كما يليقش هذا العمر متمِِّع فلَن."اهللا  خبوف القداسةَلِ ولنكمِّ،والروح

   . ما قد يطرحه العامل عليناني من كلِّ متنقِّ، جناسٍة يف الفكر واجلسدن كلِّمبتعدين ع
 يوم ينبغي  وكلَّ. أفكاره علينا ليعرَض،ه علينا نفَس ليعرَضيُر يوم سيأيت الشرِّكلَّ
  وأرفُض، املسيح أوافُق:لت حني قُ،يت يوم معموديَُّه ذلك الوعد الذي وعدُتَرأن نتذكَّ
 يا َكُض أرفُ: يف هذه التجربة لتقول حلظة ينبغي أن تقَف كلَّ.عماله أ وكلَّالشيطانَ
 هكذا . للمسيح أن أكونَي أريُد ألنِّ، خصومةً بيين وبينك وأصنُع، عليك وأبصُق،شيطان
 ما  عن كلِّ فنبتعُد، بوجوده معنا نشعُر، حبضرتهنا نشعُر ألنَّ، اهللا يف قلوبنا خوَفمنتلُك



 أو ؟ونك الذين حيبُّك أن حتبَّ ما هو فضلُ.س نفوسنا وأجسادنادنِّ ما ي وكلِّ،يفصلنا عنه
  لكنَّ. مل تعمل شيئًا. شيء ويتوازى كلُّ، واحدةٌ بواحدة؟أن تساعد الذين يساعدونك

 ن يردَّ أأحٌد  حيث ال يستطيُعزن، التوا عدمِ يف حالِة يكونُ،اًداالذي يكون كرًميا وجوَّ
 أي أعطوا ،ضوا فأقرِ.ةيَّ نفسٍ خناًدا وكرًميا وصاحَبجوَّ يكون عند ذلك ،له هذا اجلميل
 ، سريزقكم بعد أن تعطوا، الذي يرزقكم قبل أن تعطوا واُهللا.وا شيئًادون أن تستردُّ

 وتكونون يف . وبناته العليِّكم أبناُء ألنَّ، عليكم شيء ولن ينقَص.كم وفرةويزيد غاللَ
 ، اخلطيئةا فيه وهذه. لذائذهاكلَّو ة ذاتيَّ، كلَّنٍةا نتين عنكم كلَِّد مبِع،ةهذه احملبَّ

 فيما هنملها وننصرف . عن املسيح حنن نبتعُد،نا فيما نراعي أنفسنا وذواتنا وشهواتناألنَّ
يباركها ف ، إمكانياتنا وطاقاتنا يف يديه كلَّ املسيح ونضُعُق حنن نتعشَّ،تهخلدمة اآلخر وحمبَّ

  .يمويزيدها ويرجعها إلينا بشكلٍ سل
 ،تواضعه العظيمب لَ أن نتمثَّ، امليالد صومِ وحنن على عتباِت،وس القدُّ الربُّرنِفلُي 

له إىل  من أوَّ،س يف الكتاب املقدٍَّة يف قراءٍة محيميَّ، يومٍ كلَّ،ه ونشاركهوحناول أن مناثلَ
 . قلب ولكن نستزيد حىت حنفظه إن أمكن عن ظهرِ، وال نتعب، منه ال منلَّ.آخره
 موقٍف عن كلِّ كيف جنيب  بل لكي نعرَف،دهاره يف كلماٍت نردِّس ذلك لكي حنجِّولي
  واآلباء،هات واجٌب على األمَّ.ناينّ ال فكرنا األ، وحنمل فكر املسيح،ض له يف حياتنانتعرَّ

 حىت يشريوا ،س أمام أوالدهم يف الكتاب املقدَّ،ا، كلَّ يوم، ولو استعراضيأن يقرأوا
 املسيح وإرادته بوا فكَرموا كيف يتشرَّ ويتعلَّ، احلركة أن يقرأوا هم أيًضاإليهم يف هذه

 ويرفعه من على ،س حيمله الكاهن يف الكنيسة اهللا املقدَّ كتاَب إنَّ.أقواله الشريفةو
 مبوجب هذه م فلنتقوَّ، اهللا هذه حكمةُ: الشعب ليقولس أمام كلِّاملذبح املقدَّ

 املسيح ه يسوُع إنَّ، اهللا حكمِةه كتاُب إنَّ.هذا ما يعنيه :" فلنستقم،احلكمة" .احلكمة
 يف ه الربُّ ما يقولُم على قياسِ فلنتقوَّ. مكتوًبا يف هذا الكتاب، اهللالذي هو حكمةُ

 ، وأن نعمل مبوجب هذه القراءة،وس أن نقرأ ونفهم القدُّعطنا الربُّ ولُي.اإلجنيل
 . آمني، شيء من كلِّ أكثَر الربَّمني أن حنبَّمتعلِّ
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