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  .اجملد لآلب واإلبن والروح القدس، اآلن كل آن واىل دهر الداهرين، آمني
    

 ،ون وإن كانوا ال ُيَر،حلقيقة يف ا.يسني املالئكة واملالئكة القدِّ لرؤساِءُداليوم نعيِّ
 عنده مالكه احلارس الذي ،ا واحٍد منَّ فكلُّ.حيطون بنا دائًما ُي،هم موجودون معنا أنَّإالَّ

 ،قبل أن يصبح شخًصا كامالً يف جسده وروحهو ، يف البطنأ منذ أن نش،أوكله الرب
 عند .يف الفردوس يسوع د مع الربِّ ويتمجَّ، أن ينتهي يف مسعاه املالئكة إىلُهحيرُس
 وإذا . القداسة ويواكبوه إىل مسريته األخرية يف دربِم، يأيت املالئكة ليأخذوه معه،ذاك

 أحٌد  وليس لَك،ف كالظلم والتعسُّجري يف الكوِن هنالك أموًرا كثرية َتالحظنا أنَّ
 أن  ما ينبغي لك تأخذُ، ويف النتيجة.هم ال يقدرون عليك لكنَّ،ك أو يعطيك حقََّكينجُد
 ، ابنته مبوِتمَع هذا الذي َس كما أوصى الربُّ،ك ال ختاف وتبقى يف سالمك ألنَّ،تأخذه

 .ن فقط آِم،ن ثابًتا يف إميانك بل كُ، حىت إىل شفري اهلاوية ال ختف،ال ختف :فقال له
خلفوا أو يتهاونوا عن ت ال ميكن أن ي، املالئكة الذين أوكلهم الرّب،وعند ذاك
 الَّأ عليك أنت يبقى .ةون البتَّ وال ُيغلُب، عندهم النعمة والقدرة ألنَّ ويقتدرون.حراستك

 على  الشيطانُ الذي من خالله يسيطُرراب هو اجملالُ فهذا االضطِّ.رب ال تضطَّ،فاخت
 ، وعندما نضعف.ناه خييفُ لكنَّ،ئا شي وال يستطيع أن يعملَة، ليست له قوَّ.عقولنا وحياتنا

 ،خيفونك ال ُي.هم بوجوِد تشعُرَكعوَنَد ال َي،س حبضورهم املقدَّ،ئكة املال. عليناطُيتسلَّ
رب ال تضطَّ" . فينتهي االضطراب،ك نوًرا وسالًما وهدوًءاك وضمَريون قلَبهم ميأللكنَّ

 ، يساملونك يف وجهكالعاملُ ." ال كالعامل،ي أعطيكم سالًما ألنِّ،د السيِّ يقولُ،مقلوبك



طيعوا  ليس عندهم مصلحة سوى أن ُي ألنَّ،ئكة ال خيونون املال.ويف غيابك خيونونك
 وعندهم القدرة ،هم ال يغدرون بك ألنَّ، إذن ال ختف، واهللا أرسلهم ليخدموك. اهللاإرادةَ

ٍة ال  كمثلهم يف صالٍة مستمرَّ وتكونَ، أنت يبقى أن تتجاوَب. اهللاقوا إرادةَلكي حيقِّ
ن ب معهم وكُجاَو فَت،دوه أن ميجِّ،حوا اهللابِّ أن يس،واعملهم الدائم أن يصلُّف .تنقطع
  كما نفعلُ،ي براحته فتضغطه وال تسمح له بأن يصلِّ، اإلنسانما تأيت ظروُف وربَّ.ايمصلِّ
 ،نة عنده ضغطةٌ معيَّ، الذي عنده سفر لكنَّ. نأخذ مدانا، بصالٍة طويلٍة مباركةاليوَم

 إن  حلظة، يف كلِّ،ه ولكنَّ.ي ساعةً ليصلِّ قد ال يستطيع أن يقَف،شهعنده سبٌب ما يشوِّ
ه  ساعاٍت وعقلُن يقُفي أكثر ممَّه يصلِّ فإنَّ،حه ويشكره ويسبِّ الربِّه حتت عنايِة أنََّرتذكَّ

 ،سك كتنفُّ، دائًما.ةة بصلواٍت دائمٍة مستمرَّ املالئكيَّل القواِتماِث فَ.بعيٌد عن الصالة
 ، كلماٌت بسيطة. لتكن مشيئتك،ك يا رّبد اُمسجَّ ليتم، ارمحيني يا ربِّ: إليهتصرُخ

 وال تبعدنا عن ، القدس يف داخل كياننا الروَحُد وتوجِ القلَبُزِخها َت لكنَّ،عباراٌت خفيفة
  .ة املسيح وعنايتهحمبَّ

هم موجودون  لكنَّ،ونيسني الذين ال ُيَر القدِّ املالئكِة هلؤالِءَدهكذا ينبغي أن نعيِّ   
 وناهيك عن كثريٍ من . يساعدوننا ويسندوننا، حلظٍة من خماطرنا وصعوباتنامعنا يف كلِّ

 واألطباء يتركونه واألصدقاء ، احلدود ضعيفًا إىل أبعِد اإلنسانُاحلاالت اليت فيها يكونُ
رد بعد أن  مالكه مل ُي ألنَّ،ة واحلياة يعطيه القوَّ اَهللا ولكنَّ،ون من أجل أن يرتاحيصلُّ

 طاملا . يف اخلطيئة أو أن يقَع،رد أن يستسلمه مل ُي ألنَّ؟ أتعرفون ملاذا.ايةيتركه إىل النه
ير ال  والشرِّ، ال يتركونه وال خيذلونه فاملالئكةُ،نيسو القدِّاملالئكةُما زال متسكه ه أنَّ

  حياتنا هبؤالء األنوارِ ظروِف يف كلِّنا الربُّ هكذا حيفظُ. عليهطَيستطيع أن يتسلَّ
  وتعرُف،دركنا وتفهمنا وتساعدناها ُت لكنَّ، هلا اليت ال جسَد،والعقول الثاقبةسة املقدَّ

  . اهللا يف خالصنا إىل حياتنا هذهكيف توصل قصَد
 هو . نعتربه مالك،ا خادًما وحمب، بريئًا،ًسا مقدَّ،ًبا إنساًنا طيِّوكذلك عندما جنُد   

 ، كالسابق الكرمي. فنعتربه مالكًا،ن لآلخري مفيٌدفه إىل هذا احلدِّ تصرُّ ولكنَّ،إنسان
 املسيح يف هنر َد بأن يعمَِّف وقد تشرَّ،الذي عاش حياةً بريئةً مملوءةً بالطهر والقداسة



زوا هبذه  الذين متيَّ، وكذلك كثٌري من اآلباء والشهداء.ةه مالئكيَّ كانت حياُت،األردن
  الربَّى إنَّ حتَّ.هم كاملالئكة نعترب،فاهتمقة والنقاء يف ضمائرهم وحياهتم وتصرُّالدِّ

 ال ،هم يصبحون كاملالئكة قال إنَّ، البشر يف امللكوت حياةََه أن يشبِّ عندما أراَد،يسوع
مباذا يهتمُّ  .هم كاملالئكة لكنَّ، جسدٌياهتماٌمليس هلم  أي ،جونجون وال يتزوَّيزوِّ

 وٌس ربُّوٌس قدُّوٌس قدُّدُّ ق:مون دائًما يرنِّ،حوا الرّبون بأن يسبِّ يهتمُّ؟املالئكة
  بعَضَد أن نردِّ،طويلةال ألصالةَ مىت استثقلنا ، علينا،اءها األحبَّفلذلك أيُّ .الصباؤوت
 مالئكتنا دائًما يشخصون إىل . املالئكة اآلن هم يف السماوات أنََّر أن نتذكَّ،التراتيل
وٌس وٌس قدُّ قدُّ:حنوهرخون ص وي،ها يرفعون إليه أُمنياتنا وصلواتنا وحياتنا كلَّ،املسيح

 ، هبؤالء الذين يشفعون فينا بال انقطاعه فلماذا إذن ال نتشبَّ.لصباؤوت اوٌس ربُّقدُّ
   !فصالهتم ال تتوقَّأنَّ  خاصة

  الربََّح أن نسبِّ فيها هنتمُّ، مرحلةً جديدةً مباركة نبتدأُ،ديعسانا يف هذا التعي
 ، الرّب بنعمِة، ويف األحد القادم.فاتنا تصرُّا وتفكرينا وكلٍِّة يف حياتنا ويف كلماتنبأوفر دقَّ

 .صنا يسوع املسيح باجلسدنا وخملِّ الستقبال ميالد ربِّ الذي فيه نستعدُّ، امليالد صوُميبتدأُ
 ، هلذا الصوم املباركةَ العدَّ نعدُّ، منذ اليوم. ونشاطدٍّ جبأَ ونبتد، لذلكَهفينبغي أن نتنبَّ
 بانقطاعٍ ، يومٍ كاملالئكة هذا العمر كلَّ حىت جنوَز،اه بنشاٍط ومحاسٍة وافرةمستقبلني إيَّ

  . آمني، الرّبنا إىل متجيِدنا وكياُن عقلُ حىت يرتفَع،ذات وباستمرارٍ يف الصالةعن اللَّ
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