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    مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة

لقد توخينا في تأليف هذا الكتاب ان نس+++++اعد النفوس المس+++++يحية على أن تزداد معرفة با# 
تعالى وكماالته الغير متناهية وأس+++راره الغير المدركة، لـ+++++++++كي تزداد محبة وعبادة له س+++بحانه، 

ط اص++++الح الخلل بنش++++اوعلى أن تنمو معرفتها لذاتها أيض++++ا ولنقائص++++ها وواجباتها، لتقبل على 
وامان وترتقي في معارج الفضائل. ألننا في هذا العصر الباطل الخفيف، حيث ال يكاد احد يهتم 

، المقدسةوافتكارا جديا في هذه االش+ياء العظيمة  إال باألمور الخارجية، قلما نش+اهد نفوس+ا تفتكر
دمه ده، وكيف يجب أن نخأو تتأمل باجتهاد في كل صباح كم يستحق هللا عز وجل أن نحبه ونعب

 في هذا النهار الحاضر، وماذا نعمل ألجل تمجيده تعالى وخالص نفوسنا أو تقديس ذواتنا.

فعالجا لهذا الداء الوبيل قد رأينا مفيدا أن نس+++هل للنفوس الحس+++نة االرادة ممارس+++ة الص+++لة 
التأمالت  ل بل فصوال منالعقلية المهمة جدا، بوض+عنا بين أيديها ال تأليفا بيانيا موجها الى العقو

ص من النق ما فيهاموجهة إلى القلوب، لـ++++++++++++++كي تطالعها تلك النفوس بتأن وانتباه وترو، لترى 
وتص++لحه وتعود إلى حياة أكمل. فعس++ى أن يدرك القارئ غايتنا ويتروى ويتعمق في كل عبارة، 

علي++ه أن يكون،  و يتفهمه++ا ويطبقه++ا على حي++ات++ه، مق++ابال بين م++ا هو علي++ه في الواقع وم++ا يج++ب
 مستنتجا النتائج

 

  العملية إلصالح حياته في ذلك النهار عينه ال في يوم بعيد.

ألنها في رتبت مجموع  وفي تأليفنا هذا الكتاب تتبعنا بتدقيق تنس++++يق الليتورجيا الرومانية،
ي ثالثة فال+دي+ان+ة على م+دار الس+++++++ن+ة ترتيب+ا متن+ا. وب+اتب+اعن+ا ه+ذا ال+دليل األمين قد ألفنا التأمالت 

في الفض++++ائل  2مواض++++يع مهمة وهي: ا في األس++++رار التي هي أس++++اس الفض++++ائل المس++++يحية ، 
في أعياد أش+++++هر  3المس+++++يحية عينها التي هي البنيان الذي يجب أن يقوم على ذاك األس+++++اس ، 

القديس+++++++ين اذي كانت حياتهم هي الفض+++++++يلة ذاتها بالعمل . وفي تأليفنا هذه المواض+++++++يع الثالثة 
ق+د اجته+دن+ا أن نجعله+ا موافق+ة لالكليرس والمؤمنين على الس+++++++واء . لكي تكون الفائدة  العظيم+ة

 المقصودة أعم .
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وال يس+++تغرب أحد أن يجد احيانا الحقيقة أو الفض+++يلة ذاتها ماثلة له في التأمل تحت ص+++ور 
فيفا أو طمختلفة . ألن النفس تحتاج أن تردد الحقيقة عينها مرارا لترس++++خ فيها، وإال كان التأثير 

كالعدم. وتحتاج لخيرا أن تقال كثيرا من عثارها ألنها كثيرا ما تزل وتس++++قط. ولهذا لم تـ+++++++++++كن 
 أعادتنا سدى. بل إنما في أمثال هذه اإلعادة إفادة.

كذلك ال يس+++تغرب أحد أننا وض+++عنا لكل تأمل خالص+++ته لتتلى في العش+++ية الس+++ابقة ألنه من 
أن يحدد المتأمل موضوع تأمله من المساء وأن ال يأتي في المهم جدا للنجاح في الص+الة العقلية 

الصباح التالي إلى التأمل إال وهو مطلع على ما سيشغله في ذلك الوقت من االعتبارات والنتائج 
منها من النتائج  ما ينتج 2أقس+++++++امه و  1والعواطف إلخ إلخ. ولهذا قد ذكرنا في أول كل تأمل: 

في األخير ما يس+ميه القديس فرنس+يس السالسي (باقة روحية) ،  العملية، وهي المقاص+د. وألحقنا
كزهرة التأمل كله تفوح رائحتها العطرة في قلبنا ذلك النهار وتذكرنا  وهي فـ++++++++كر ص++الح يكون

  تأمل الصباح.

فهرس+++اً للمواد أتقن وأكمل ،  2تأمالت جديدة كثيرة ،  1وأض+++فنا أخيراً الى هذه الطبعة : 
رجوعاً الى النفس في أكثر التأمالت لترى نقائص++ها  4ض++ة ثمانية أيام ، خطة تأمالت لريا 3و 
  شروحاً شتى في مواضيع كثيرة. 5، 

تن+ازل هللا بمحبت+ه للنفوس وب+ارك ه++ذا العم++ل الج++دي+د، وجعل++ه ع++ائ+داً الى تمجي+ده و تق++ديس 
  مختاريه !

 

♣ 
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  تأمالت

  أليام مجيء الفادي الى العالم

  األحد األول من المجيء

  )36- 25:22االنجيل من القديس لوقا (

((وتكون عالمات في الش++مس والقمر والنجوم وعلى األرض كرٌب لألمم حيرة من عجيج 
البحر وجيش++++++++ان++ه. وتزهق الن++اس من الخوف وانتظ++ار م++ا ي++أتي على المس+++++++كون++ة، ف++إن قوات 

اذا أخذ يمين. والسماوات تتزعزع. وحينئٍذ يشاهدون إبن البشر أتياً على سحابة بقوة وجالل عظ
يقع هذا فإنتص++بوا وارفعوا رؤوس++كم ألن فداءكم قريب. وقال لهم مثالً : أنظروا الى التينة والى 

كذلك انتم اذا رأيتم أن هذا واقع  س++++++ائر األش++++++جار، فإنها اذا اورقت علمتم أن الص++++++يف قد دنا.
 يكون الكل. السماء و فإعلموا أن ملكوت هللا قريب. الحق أقول لكم إنه ال يزول هذا الجيل حتى

األرض تزوالن وكالمي ال يزول. فاحترس+++وا ألنفس+++كم أن ال تثقل قلوبكم في الخالعة والس+++كر 
عليكم بغتة ذلك اليوم. ألنه مثل الفخ يطبق على جميع المقيمين على  والهموم المعاش+++++++ية، فيقبل

ميع هذه المزعمة وجه األرض كلها. فاسهروا وصلوا في كل حين لكي تستأهلوا أن تنجوا من ج
  أن تكون، وان تقفوا بين يدي إبن البشر ))

 

  خالصة التأمل للعشية

قد خص++++ص++++ت أمنا الكنيس++++ة هذه األيام المقدس++++ة للتأمل في مجيء المخلص الى األرض. 
ينا ثانياً في مجيئه إل –فنتأمل أوالً في مجيء الفادي إلينا متواض+++++++عاً في المذود حباً لخالص+++++++نا 

ث+الثاً في مجيئه الى قلوبنا بنعمته  –يوم ال+دينون+ة الع+ام+ة لي+دين األحي+اء و الموتى ممج+داً معظم+اً 
  ليقدسها ويطهرها

ثانياً أن نض++اعف اهتمامنا في  –فنقص++د أوالً أن نحيا حياة جديدة مؤثرين الخلوة والص++الة 
  لمجيء.اتقديس أعمالنا االعتيادية، ألن ذلك من أقوى الوسائل التي تساعدنا على تقديس زمان 

الع++اطف++ة الروحي++ة هي أي++ة بولس الرس+++++++ول : (( هوذا األن وق++ت مقبول. هوذا األن يوم 
  ) 2:6كور  2خالص )). (
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  التأمل للصباح 

لنس++جد لروح هللا الذي ألهم الكنيس++ة المقدس++ة أن ترس++م أيام المجيء لنس++تعد اس++تعداداً حس++ناً 
الحاظها الى الس++++ماء هاتفةً : ((اللهم أرس++++ل لكنيس++++ة الس++++تقبال عيد الميالد المجيد. ففيها ترفع ا

نعمتك القديرة لتهيئ قلوبنا لمقابلتك )). وتوجه الينا كلمات بولس الرس++ول القائل : (( ان س++اعة 
). 11:13اس++++تيقاظنا من النوم قد حانت ألن خالص++++نا األن أقرب مما كان حين آمناً )) (رومة 

ول+د فيه+ا. ولنط+ابق أفكارنا مع أفكار أمنا الكنيس+++++++ة فلنهيئ إذن قلوبن+ا لقبول الف+ادي المزمع أن ي
  المقدسة في هذا الزمن المقبول.

 

  

  األول القسم 

  د االلهي خصوصاً أيام المجيءتجساللماذا يلزمنا أن نتأمل في سر 

قد أص+++ابت الكنيس+++ة كل االص+++ابة بتعليمها ايانا أن ال نمثل لدى مذود بيت لحم فجأة كيفما 
من قبل . فلنتأمل اذن باجتهاد في هذا الفادي ، الذي بعد احتجابه في  ك+ان ب+ل أن نس+++++++تع+د ل+ذلك

حار  نبإيماولنعد له قلوبنا  .مس+تودع العذراء مريم تس+عة أشهر قد ظهر للعالم يوم مولده المجيد
وحب ش+++++ديد وخش+++++وع وافر وعبادة مض+++++طرمة ، متذكرين محبته الس+++++امية التي أقبلت به من 
الس+++++ماوات العالية الى األرض لخالص+++++نا . ونتأهب لقبوله بتواض+++++ع عميق مفتكرين في تنازله 
الفريد. ونس++تقبله بوداعة متأملين في ما كابده من الذل والهوان وما قاس++اه من ص++عوبة المعيش++ة 

قلوبنا  فلنزين وباإلجمالفي المذود . مضجعاً على التبن صابراً على البرد القارس .  وخش+ونتها
  بالفضائل الراهنة استعداداً للقائه.

  القسم الثاني

  لماذا يترتب علينا أن نتأمل هذه األيام في مجيء الفادي ليدين األحياء والموتى
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الدينونة العامة لما تعلمه من ان الكنيس+++++++ة تحثن+ا في ه+ذه األي+ام المقدس+++++++ة على التأمل في 
الفوائ+د الن+اتج+ة من+ه. وله+ذا تتلو علين+ا في ه+ذا اليوم االنجي+ل ال+ذي ي+ذكرنا حوادث هذه الدينونة. 
فينبغي لن+ا اذن أن نلبي طل+ب هذه األم العطوف ونعمل الروية في ذلك اليوم الرهيب مؤمنين به 

تعزي++ة والبهج++ة، إذ ين++الون في++ه مج++ازاة إيم++ان++اً حي++اً. ف++إن++ه س+++++++يكون لألبرار م++دع++اة الى عظيم ال
مخيف ذلك العقاب ال آثامهمفض+ائلهم. كما سيكون شديد الهول لألشرار ألنهم سيعاقبون فيه على 

األب+دي. ونردد هذه المدة كلها هذا الفكر المقدس الذى يدعونا الى الخوف من الخطيئة و الهرب 
  منها، واإلقدام على ممارسة الفضيلة بشجاعة ونشاط.

  القسم الثالث

  لماذا يتحتم علينا ان نتأمل هذه األيام في مجيء الفادي الى قلوبنا بنعمته

ذلك الن زمان المجيء هو الوس+++يلة الخاص+++ة الفاض+++ة نعم هذا الس+++ر على النفوس التقية. 
فانه عز شأنه ال يولد في هذا العيد والدة جسدية كما ولد في بيت لحم، بل يولد والدةً روحيةً في 

  فوس المتأهبة لقبوله.الن

وينميها بتواض+++عه وحلمه ومحبته، ويفيض فينعش+++ها بروحه وعواطفه والهاماته المقدس+++ة، 
  عليها انواع الفضائل. فيا ما اشد احتياجنا الى ان يحيا يسوع فينا ونحيا فيه.

اجل يا الهي. انك وحدك قادر أن تعيد الى نفس+نا جمالها الذى شوهته الخطيئة. أنت وحدك 
بدونك تذبل نفوس+++++نا كالعش+++++ب بدون الماء. إننا ض+++++عفاء جاؤنا وخالص+++++نا وقوتنا وتعزيتنا، ور

غفنا بمرض+++ى ال نحص+++ل على القوة والش+++فاء إال بك. أرنا يا يس+++وع جمالك الفتان حتى إذا  ه ش+++ُ
نحص+++++++ل ث+اني+ة على زنبق الطه+ارة ال+ذي فق+دناه. على اننا ال نفوز بهذه الوالدة الروحية وبحياة 

باإلص+++غاء التام الى ص+++وت  2بالص+++لوات الحارة التي نتلوها في هذه األيام،  1هذه اال : النعمة 
بالخض++++وع الكامل له وتس++++ليم قيادنا اليه تس++++ليماً بس++++يطاً وكلي  3النعمة الراغبة في مخاطبتنا، 

  الحب.

فلنفحص ض+ميرنا لنرى هل لنا مثل هذا االس+تعداد في ايام المجيء هذه المقاصد والعاطفة 
  ). 5الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص 

 

♣  
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  االثنين األول من المجيء

  الخالصة للعشية

روح التوبة 1نت+أم+ل غ+داً في ثالث وس+++++++ائل تس+++++++اعدنا على تقديس زمن المجيء وهي . 
 1التعبد لسر التسجيد االلهي فنقصد  :  3الشوق الى والدة المسيح في قلوبنا . 2وتجديد الحياة .
أن 2أيام المجيء هذه الى حياة أكمل برغبة مض++++طرمة وابتهاالت حارة الى هللا. أن نس++++عى في 

  نفتكر مراراً في سر التجسد االلهي والسيما حين تالوتنا ((مالك الرب))

العاطفة الروحية هي الصالة التي اقتطفهتها الكنيسة من اشعياء النبي القائل. (أقطري أيها 
  ).8:45صديق) (ولتمطر الغيوم الالسماوات من فوق 

  

  للصبح التأمل 

لنس++جد، بعواطف الحب والش++كر، # الكلمة الذي مكث تس++عة اش++هر في مس++تودع العذراء 
مريم، ثم ولد منها ليلة عيد الميالد الش++ريف وظهر للعالم. وألهم الكنيس++ة ان ترتب زمن المجيء 

س+++++امي وباذلين الجهد في اس+++++تعداداً لقبول النعم والمواهب المنوطة بمولده. ش+++++اكرين له لطفه ال
  االستفادة منه.

  

  األول القسم 

  في أن روح التوبة وتجديد الحياه هما االستعداد األول لتقديس زمن المجيء

في زمن المجيء نؤهب نفوس+++نا إلس+++تقبال عيد الميالد الش+++ريف بغية الحص+++ول على حياة 
الزمن أص+++++++واماً  اكم+ل وأق+دس. وقد كانت الكنيس+++++++ة فيما س+++++++لف تفرض على أوالدها في هذا

وص+++++++لوات متنوع+ة. فلنجته+د في تق+ديس ه+ذه األي+ام ب+إفتكارنا في أمر نفوس+++++++نا وإتقاننا أعمالنا 
 الروحية، مفتدين الوقت بالمطالعات المقدسة والمحادثات التقوية واصالح شوائبنا وقمع أهوائنا

هذا حكماً لنا. و المنحرفة، ومتصورين أننا منتصبون أمام المذود المقدس ومقيمون الطفل يسوع
ثم، آالفحص الدقيق ينش+++++ىء فينا ش+++++واعر توبة ص+++++ادقة تدعونا الى االقالع عما اس+++++لفنا من الم

ويقوي غرائمنا في المس+++++++تقبل ويؤيدنا للدخول في حياة جديدة بال تأخير، قبل حلول عيد الميالد 
  المجيد.
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  القسم الثاني

  الثاني لتقديس زمن المجيء في أن الشوق الى والدة يسوع في قلوبنا هو االستعداد

يترتب علينا أن نشتاق الى والدة السيد المسيح في قلوبنا اشتياق االباء األولين الى مجيئه 
فان السيد المسيح ال يأتي الي نفس اال اذا طلبته وبقدر ما طلبته . فالذي ال يشتاق اليه ال يقدره 

باء كاآلحق قدره ويكون لذلك غير أهبل لقبوله. فيجب علينا في هذه األيام المقدسة أن نكون 
األولين في اشتياقهم الى مجيء الفادي، مكررين معهم عبارة اشعياء هذه : ((اقطري أيتها 

أيها المخلص (( ليتك تشق السموات وتنزل))  -السموات من فوق و لتمطر الغيوم الصديق
لقوة، ا). ولنقل مع الكنيسة المقدسة : ((هلم أيها الفادي وال تبطي. تعال يا عمنوئيل. يا هللا 1:64(

 يا ملك األمم وقدوس القديسين، يا مشتهى الشعوب ورغبة االكام الدهرية، يا شمسيا هللا معنا، 
  العدل وبهاء المجد األبدي. تعال يا رب تعال )).

وهكذا يولد يسوع في قلوبنا والدة جديدة روحية، مفيضاً فيها نعمته، ومنعشاً فيها روحه، 
  قه.ومنشئاً فيها رغائبه وأفكاره وأخال

  القسم الثالث

  في أن التعبد لسر التجسد االلهي هوا االستعداد الثالث لتقديس زمن المجيء

ممتازة في كل زمان، وال  ان التعبد لسر التجسد الهي يجب أن يكون محبوباً عندنا محبة
سيما في زمن المجيء. فنتأمل في محبة هللا غير المتناهية التي ضمت الطبيعة االلهية السامية 

لي الطبيعة االنسانية الحقيرة فنشكر و نحن ونبارك هذا السر العظيم. ولكي نصلح الماضي من ا
حياتنا نتذرع بالوسائل الفعالة حتى ال نحيا اال في محبة الكلمة المتجسد وفي االقتداء به، ألنه 

م ينحدر الى لوصار قدوةً للحياة المسيحية. وبهذا تقوم الديانة المسيحية. فان السيد المسيح تنازل 
األرض اال ليضرم نيران محبته المقدسة في جميع القلوب. وليكون لنا نبراساً نستضيء بنوره 

  كل ايام حياتنا الفانية. فلنشكر له احسانه هذا المضاعف، ولنعده بان نجتهد في اقتباس فوائده

 ). 8المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص 

 

♣ 
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  األولى من المجيءالثالثاء 

  الخالصة للعشية

نتأمل غداً في مجيء المسيح في آخر األزمان ليدين العالم على ما ورد في انجيل االحد   
في قيامة األجساد  1السابق. ونكتفي بالتأمل غداً في ثالثة امور تسبق الدينونة العامة اعنى : 

لديان األعظم تتقدمه راية صليبه في انحدار ا 3في انفصال األخيار عن األشرار.  2العامة. 
  المقدس.

  ان نحفظ أجسادنا بالقداسة والبرارة والطهارة كي نقوم بالمجد. 1ومقاصدنا هي :   

ان  3أن نقتفي أثار القديسين لننضم الى مصافهم يوم الدين وال ننحشر مع األشرار.  2
  هيب.حنا في يوم الدين الرنحب يسوع وصليبه المقدس ألنهما سيكونان مدعاة لمجدنا وفخرنا وفر

العاطفة الروحية هي عبارة الرسول بولس : (( الننا جميعنا ال بد من ان نظهر امام منبر   
  ) 10:  5كور  2المسيح )) ( 

  التأمل للصباح

وجوده هاتفين مع  لنسجد للسيد المسيح الديان األعظم لألخيار واألشرار. ولنثق برحمته
). ولكن ) عزية العظى و يا للبهجة التامة فإن دياني هو أعز اصدقائيالقديسة تريزيا : (( يا للت

) أي بعد كل  27:9فلنخف من عدله قائلين مع بولس الرسول : (( وبعد ذلك الدينونة )). (عبر 
  الخير من الشر.عمل تأتي الدينونة فتميز 

  

  القسم األول

  في القيامة العامة

المسكونة كلها، فال يبقى شيء من كل هذا العالم يسبق القيامة العامة انقالب عامة في   
ً هائالً ويرتبطون به بربط كثيرة. وبعدما يتهيء هكذا محل  الذي يطرب فيه البشر اضطرابا
الدينونة العظيم، يهتف المالئكة بالبوق في اقطار المسكونة األربعة، كأنها تقول : (( قوموا ايها 

لحال تطيع هذا األمر الرهيب جميع النفوس واالجساد. الموتى واحضروا الى الدينونة )). وفي ا
فيتشح األبرار بأجسادهم التى بها كابدوا األحزان والمشقات ليشاطروها المكافئة والثواب. ما 
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ً #! ما  أكثر ما تزداد الفضيلة حينئذ مجداً وشرفاً!! وما أثمن األعذبة التى احتملها األبرار حبا
حة واألتعاب التى بذلت في سبيل الخالص األبدي! فإن ذلك كله أوفر استحقاق األعمال الصال

  سيتحول الى فرح و سرور وراحة ابدية.

أما نفوس األشرار فإنها ترتعد فرقاً حين تلبس أجسادها المشتركة معها في اجتراح المآثم  
تني الى اهلك لقد دها قائلة : يا لك جسداً لعيناً.والجالبة اليها الهالك األبدي. فتخاطب النفس جس

األبد! ما أشد غباوتي حين الطفتك وجاريتك في طريق الرخاوة والرفاهية. ليتني نهكتك بأشق 
نب انما الذ اعمال التوبة فكنت افوز اليوم بالخالص. لكنها تشعر هي ذاتها بجواب الجسد لها.

ري تصيكله هو ذنبك وحدك، ألنه كان يجب عليك أن تقوديني وترشديني ال ان تنقادي لي و
  اسيرتي.

فلنفحص ضميرنا: ماذا تكون قيامتنا األخيرة؟ أقيامة أبرار سارة مبهجة، أم قيامة أشرار 
هائلة مخيفة؟ كفانا هللا شرها و ألهمنا أن نصلح سيرتنا لنحصل على الفرح في ذلك الوقت الرهيب 

  ونفوز بالمجد األبدي.

  القسم الثاني

  في انفصال األخيار عن األشرار

بعد ما يقوم البشر هكذا، يجول المالئكة بين الشعوب ويجمعون األبرار ويقيمونهم بغٍر   
واكرام الى يمين ابن هللا. أما األشرار فيقصونهم الى جهة الشمال كما قال السيد له المجد ( متى 

يرون ذواتهم منفصلين و مبتعدين عن أعداء هللا الى ) .فيا ما أعظم فرح الصالحين اذ 49:13
ألبد، ومنضمين الى صفوف سكان السماء العظام: الى اآلباء واألنبياء والرسل و الشهداء ا

والمالئكة و رؤساء المالئكة وجميع آل لبالط السماوي. ما أسعد هذه الرفقة والعشرة و ما أعذبها 
  و ما أحالها! فان نفوس األبرار تفوز بالغبطة مع هؤالء العظماء الى األبد.

نهم يلتهبون غيظاً وبغضاً اذ يرون ذواتهم محشورين مع أحقر ناس في أما األشرار فا
األرض، وأخزاهم في الفساد، وأفظعهم في اللصوصية، و مع جميع الشياطين. فيا ما أكره هذه 
الخلطة وأمرها ألنها أبدية. وهكذا الذين كان األشرار يسخرون بتقواهم و حشمتهم وطاعتهم 

ما الساخرون فيتسربلون بثوب العار والخزي مدى األبد. اال يا نفس يتأللؤون بالبهاء و المجد، أ
  استيقظي وانتبهي لكي يمكنك أن تتخلصي من ذلك اليوم الرهيب.

  القسم الثالث

  في انحدار الديان العظيم تتقدمه راية الصليب المقدس
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فالصديقون الصليب.  ) أي 30:  24(متى  “وحينئذ تظهر عالمة ابن البشر في السماء  “
عند مشاهدتهم هذا المنظر البهيج يطربون جذلين : ألن الصليب المقدس كان سبب فرحهم و 
ابتهاجهم، و قد أخفوا تحته جميع استحقاقهم و أتعابهم، وعلقوا أعمالهم القشفة و توبتهم بساعديه. 

لدى  رتعبونو من ثم يفعمهم نظرهم اليه سروراً وبهجة. أما األشرار الذين أبغضوا الصليب في
مشاهدتهم اياه ألنه سيبرز عليهم الحكم بالهالك. أما لنا نحن فماذا يكون الصليب في ذلك اليوم 

  الرهيب...؟ فعلى كل واحد منا أن يحكم...

تحف به أجواق من المالئكة الذين يؤلفون بالطه. و  ثم بعد الصليب يظهر الديان االلهي  
أحسنا وأصبنا لما عبدناه و أحببناه و أتقيناه. فما أعظمه !  عند ذاك يبتهج األبرار قائلين: كم قد

وما أحبه ! و ما أرهبه ! أما األشرار فيستحوذ عليهم الرعب ويطلبون الموت فال يجدونه. فكم 
  نجد في هذا الموضوع مادة غزيرة لتأمالتنا...!

 ).10المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في العشية (ص 

 

♣  

  

  المجيءى من األربعاء األول

  الخالصة للعشية

الفحص  1نتأمل غداً أيضاً في الدينونة األخيرة التي وصفنا اليوم صباحاً مقدماتها فنرى: 
الخزي  3المجد الذي سيفوز به األبرار. 2المدقق الذي سيجرى يوم الدين عن الضمائر كلها. 

  الذي سيلحق األشرار.

ننا واقفون أمام منبر المخلص، ونتساءل أن نفتكر كل يوم مساء كأ 1أما المقاصد فهي: 
 2كيف يكون حكم الديان العادل على األعمال و األقوال و األفكار التي حدثت لنا في هذا اليوم. 

 27:  9أن نتذكر في كل ساعة من النهار عبارة الرسول القائل. (( وبعد ذلك الدينونة )) (عبر 
  ). وهذه العبارة عينها هي العاطفة الروحية
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  لتأمل للصباحا

لنستحضر الديان العادل مستوياً على العرش، وجميع األمم وقوفاً أمامه. والمدعى عليه 
  ماثالً بين يديه. وهذا المدعى عليه انما هو نحن. فلنتضع ونرتعد.

  القسم األول

  في الفحص المدقق الذي سيجري يوم الدين عن الضمائر كلها

الديان العادل الرهيب. فترفع الدعوى على أعمال حياتي ال بد لي من المثول يوماً أمام  
كلها. ويعلن للجميع ما اقترفته من الجرائم وما أهملت من واجباتي. وما أسأت التصرف فيه من 
النعم اإللهية التي وهبها لي هللا عز وجل. سيجري الفحص عن الزمن الذي أسرفته سدًى، وعن 

الباعث اليها، وعن أصلها وفصلها. وعن مكنونات  كٍل من أعمالي و أقوالي وحركاتي، وعن
 صدري ومضمرات قلبي. وعن قبولي األسرار المقدسة باطالً. وعن اعترافاتي العقيمة و

تناوالتي الفاترة. وصلواتي التي صليتها بطيش. خلقت على صورة هللا كمثاله، فأين العالمات 
أين الصدق في المعاطاة؟ أين القناعة االلهية التي طبعت في نفسي؟ أين االستقامة والعدل؟ 

؟ علي ين مطابقة حياتي على االنجيلوالبرارة التي تجعلني شبيهاً با#؟ وبحسب كوني مسيحياً أ
واجبات بحسب مركزي في الكنيسة و الهيئة االجتماعية وعيلتي. فكيف قمت بفروضها؟ أما 

وما أدق المحاكمة التي  تصاممت عن صوت الضمير؟ ليت شعري ما أغزر مواد هذا الفحص!
ستجرى على كل فرد منا! فلنحكم اذن على أنفسنا قبل أن يبرز علينا ذلك الحكم األخير. اذ (( 

  ).31:  11كور  1لو كنا ندين أنفسنا لما كنا ندان)) (

  

  القسم الثاني

  في المجد الذي سيفوز به األبرار عندما تفحص ضمائرهم

واحد ما يستحقه في يوم الدين. حينئذ يمدح هللا جميع ان هللا سبحانه وتعالى سيعطي كل  
األبرار ويظهر للعالم بأسره جميع استحقاقاتهم. ويعلن للمأل أعمال النفس الصالحة و فضائلها 
الفائقة بل نياتها مع أفكارها قاطبة. ويجاهر بسريرتها ووداعتها وصبرها وصلواتها. فتنطلق اذ 

لنفس البارة ومديح قدرة الرب. فيا له من يوم سعيد بهج ذاك السنة الشعوب بتمجيد أعمال ا
. و يا له عيداً حافالً باألفراح يتسابق فيه اآلباء بتقديم التهانئ ألبنائهم البررة و ينتصر فيه البار

األصدقاء ألصدقائهم. ألنهم صانوا قلوبهم طاهرة مقدسة وأذاعوا مجد هللا و مجد فاديهم يسوع. 
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ي تشعر بها النفس البارة! فان التفكير فيها يؤتي الشجاعة والقوة ويزيل الغم ما أوفر التعزية الت
  والكآبة و يخفف وطأة األتعاب و المشقات.

  القسم الثالث

  في الخزي الذي يلحق األشرار عندما تفحص ضمائرهم

يا للفضيحة المرعبة التي تشمل األشرار عند فحص ضمائرهم: اذ توضع في احدى كفتي 
ل االلهي النعم التي قبلوها بواسطة األسرار واالرشادات واألمثال الصالحة و األفكار ميزان العد

التقوية و االلهامات المقدسة، وفي الكفة الثانية الجرائم واآلثام التي اقترفوها. و يستولي عليهم 
جميع البشر، وافتضحت قبائحهم الخفية  بإزاءالخزي اذ يرون أن قد انكشفت مكنونات صدورهم 

وأفكارهم الخبيثة وأعلنت أشواقهم المنحرفة ومحبتهم الذاتية المقرونة بالكبرياء، الى غير ذلك 
التي اجترحوها، و يا ما أشد عارهم وخجلهم اذ يشاهدون نفوس األبرار من اآلثام و المظالم 

على ما حصلوا هم عليه من الذرائع و  الذين ارتقوا الى قمة الفضيلة مع كونهم لم يحصلوا
الخالصية. غير أن ما يعذب األشرار حين ذاك عذاباً يفوق الوصف هو تبكيت الضمير  الوسائل

  الذي سينخزهم ويقرضهم كاآلكلة.

اني ألتمس منك يا الهي ان تقيني شر هذا العار المرعب و هذه الفضيحة المخزية، و تطبع 
 .ني مستعد لصنع كل ما تهواه و تريده رغبة في التخلص منهافي قلبي الخوف من أحكامك. فا

  وها قد رجعت اليك تائباً مستغفراً. فأرجو منك يا الهي أن ال تخذلني.

  )13ص المقاصد و العاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية (

 

♣ 

  

  الخميس األول من المجيء

  الخالصة للعشية

في القضاء الهائل الذي  2الحاكم العادل لألبرار. في القاء الذي يصدره  1نتأمل غداً: 
  في تنفيذ هذين القضاءين. 3يبرزه على األشرار. 
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أن ننتبه ألعمالنا  2أن نعيش بالقداسة ليتيسر لنا االنضمام الى جماعة األبرار.  1فنقصد 
هل يفتكرون ويفعل القديسون مثل أفعالنا و أقوالنا ونياتنا فنناجي أنفسنا مراراً قائلين: ترى هل 

  كأفكارنا وهل يتحدثون كمحادثاتنا؟

: (( اذكر يا يسوع الرحيم أنك قد أتيت الى العالم  العاطفة الروحية هي صالة الكنيسة
  ألجلي خالصي. فال تدعني أهلك في ذلك اليوم الرهيب ))

  

  التأمل للصباح

اهد ألشرار. ولنشلنذهب بالروح الى مكان الدينونة األخيرة، حيث يتعزى األبرار ويشقى ا
الديان العادل جالساً على عرش الجالل. ونخر على قدميه ونقدم فروض عبوديتنا له. ونسمع منه 

  القضاء األخير.

  

  القسم األول

  في القضاء لألبرار

حينئذ يقول الديان العادل لألبرار الذين عن يمينه : (( تعالوا يا مباركي أبي رثوا الملك 
). تعالوا : يا لها كلمة حلوة توعب النفس البارة  24:  25المعد لكم منذ إنشاء العالم )) ( متى 

 ومن بهجة و تعزية. تعالوا : أي انتقلوا من التعب الى الراحة، ومن االضطهاد الى السكينة،
الشقاء الزمني الى الهناء األبدي. تعالوا الي يا مباركي أبي : فإنكم أصدقائي وأصفيائي. قفد 

ن من مباركيكابدتم األعذبة مثلي واحتقركم الناس واضطهدوكم ولعنوكم من أجل اسمي. فكونوا 
هذا  ك له كلأبي الى األبد. رثوا الملك المعد لكم : أي السلطان والمجد والغنى والسرور ألن المل

وذلك قد اعده (( منذ انشاء العالم )) : ألن هللا تعالى قد افتكر فيكم واحبكم منذ األزل واعتى  –
بكم واذخرة لكم أجمل المكافأة وآتاكم هذا السلطان لتحكموا على الشعوب و تدينوهم. لعمري ما 

 . و تثير في النفسأكثر ما تولي هذه األفكار من الشجاعة والحماسة للسير في طريق السماء
  الرغبة في االتضاع والفقر والبساطة المسيحية والطاعة المقدسة!!

  القسم الثاني

  في القضاء على األشرار
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وبعد ذلك يلتفت الديان العادل نفسه الى األشرار بنظر الغضب قائالً : (( اذهبوا عني يا 
يذهبوا يا رب؟ وماذا يحل بهم  ) واسفاه! الى أين 41:  25مالعين الى النار األبدية )) ( متى 

اذا ابتعدوا عنك؟ ومن يتشفع فيهم بعدما لعنتهم؟ حقاً يكونون ملعونين بأنفسهم وأجسادهم وبكل 
النار األبدية! فيا للقنوط األبدي! ألن  اذهبوا الى النار. وأحرقتاه. ما هذا العذاب! أَ الى –قواهم 

 تة. فهو حكم بات. يا لشقاء األشرار فإن النار تكونهذا الحكم غير قابل االستئناف أو التمييز الب
حصتهم على الدوام! وانها لناٌر ألبدية عديمة الرحمة والشفقة! ليت البشر يفتكرون في ذلك! (( 

من  (( ) قال القديس اوغسطينس 29:  32ليتهم يعقلون ويفهمون ويتدبرون عاقبتهم)) ( تثنية 
  ه ال يعتبر نائماً بل مائتاً فاقد الحواس))يفق لدى سماعه قصف رعود الدينونة فإن

  

  القسم الثالث

  في تنفيذ هذين القضاءين

ان الديان األعظم، بعد ابرازه القضاءين المذكورين، يختم الجلسة ويرتقي الى السماء، 
تحمله المالئكة ويحف به جماهير القديسين بموكب فخيم مجيد. فيرتقون معه مظفرين مبتهجين 

من أناشيد االنتصار والغبطة. الى أن يدخلوا جميعاً الى فرح ربهم أي الى ذاك  ومالئين الفضاء
العيد األبدي. أما األشرار فحين رؤيتهم هذا المشهد الفتان يستحوذ عليهم الجزع والقنوط. 
ويتمنون لو يلحقون الى السماء الكثيرين من معارفهم وأصدقائهم وأقاربهم وأهلهم األبرار! ولكن 

لك؟ فيا له من انفصال مر أليم أبدي! : إذ يودعونهم وداعاً مفجعاً ليس من بعده لقاء. انى لهم ذ
وأخيراً يقولون. الوداع أيها الفردوس الجميل، مقر العلي المفعم هناًء وسروراً، فقد أبدعك هللا ال 

لى افوز بك ولكني لسوء الحظ قد خسرتك بذنبي. وما هي إال لحظة بعد ارتفاع يسوع والقديسين 
ً جداً وتبتلع األشرار أعداء هللا فيسقطون فيها  السماء حتى تفتح جهنم النار فاهاً عظيماً واسعا

  .الزمان وتبتدئ األبدية ها اغالقاً محكماً. ومذ ذاك ينتهيسقوطاً أبدياً وتغلق أبواب

في يومك هذا الرهيب  آه يا الهى ترى ما يكون نصيبي في ذلك اليوم؟ اني عندما أفكر
ب رعدة ويقشعر بدني خوفاً. فان لم اهتم به اآلن فبأي شيء اهتم؟ إني احسب بال ريب فاقد أذو

  العقل وأحمق إن لم انتبه له من اآلن، ان لم أغير سلوكي واجتهد في أن اصير قديساً.

  ). 16المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص 

 

♣ 
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  الجمعة األولى من المجيء

  للعشيةالخالصة 

بعد تأملنا في مجيء المخلص في آخر الزمان للدينونة نتأمل غداً في مجيئه الى نفوسنا 
يع أن جم 2ان يسوع اذا امتلك قلوبنا يمألها فرحاً وعذوبة.  1واستيالئه عليها بنعمته. فنرى : 

  أفراح العالم ال تعادل افراح هذا االمتالك.

أن نوطد يسوع في  2مبتهجين بإكمالنا ارادته أن نجعل فرحنا في هللا وحده  1نقصد : 
  قلوبنا بالتأمالت العقلية والصلوات واالبتهاالت المتواترة.

العاطفة الروحية هى عبارة الرسول بولس : (( افرحوا في الرب كل حين وأقول ايضاً 
اً ) أو عبارة القديس أوغسطينس القائل : (( فليكن لي كل شيء مر 4:  4افرحوا )) ( فيلبي 

  لكي تكون أنت وحدك يا يسوع حالوة لقلبي )).

  

  التأمل للصباح

لنسجد ليسوع المسيح جالباً الفرح الحقيقي بمولده المجيد، كما صرح بذلك المالك لما بشر 
الرعاة بميالد المخلص. كان البشر قبل مجيء الفادي يجعلون فرحهم بالخيرات األرضية، فال 

وملذات الحياة. بيد انه بعد مجيء المخلص أخذ الجميع ينيطون  يهتمون أن يتنعموا اال بالخالئق
افراحهم با# وحده، حاسبين امتالكهم اياه غبطة وسعادة، فتبارك يسوع المسيح الذي غير العالم 

  بمجيئه تغييراً عجيباً كهذا.

 

  القسم األول

 ً   في أن يسوع بامتالكه قلوبنا يمألها عذوبة وفرحا

عن مجيء الفادي الى العالم يمكننا أن نطلقه على مجيئه الى النفس أن ما أورده األنبياء 
يملك يسوع بنعمته في هذه األيام المباركة ليحيا فيها و المسيحية. فيا لسعادة النفس التي يولد فيها
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عليها الى األبد! فتذوق حينئذ ما أطيب الرب، وما أحلى األفراح المالزمة لحلوله في القلب! 
راح تلك النفوس كلها وال تدع فيها مكاناً فارغاً منها، فتزيل عنها األحزان و الغموم فتمأل هذه األف

والقلق، و تنيلها سعادة حقيقية راهنة. ألن النفس ال تجد سرورها ولذتها اال في االله السرمدي. 
قال القديس أوغسطينس: ان النفس المالكة # والفائزة بمحبته على األرض تذوق وهي في قيد 

و أطايبه. فان قطرة واحدة يفيضها هللا من عذوبته على النفس كافية لتجعلها لحياة لذات الفردوس ا
تستقذر األرضيات وتستكرهها. ثم أن األفراح السماوية ال يمكن ألحد أن ينزعها عنا قسراً طبقاً 

ة مضمحلة ) فالمسرات الدينونية زائل2:  16لقوله تعالى: (( وال ينزع أحد فرحكم منكم)) (يو 
وال تزال ممزوجة بالمخاوف والمخاطر، فيما نرى األفراح االلهية ال يستطيع أحد أن ينزعها 
منا البتة.  فهذه األفراح تبهج النفس وهي حية، و تخولها سالماً وسكينة في ساعة الموت، وتوليها 

ه لبي و أسكنالفردوس السماوي مدى األبد. فيا يسوع الملك الموعب حالوة وعذوبة، هلم الى ق
  واملك عليه وأبهجه بعذوبتك و أفعمه من نعمك.

  

  القسم الثاني

  في أن جميع األفراح العالمية ال تعادل أفراح امتالك يسوع لقلوبنا

من المقرر أنه ال فرح وال سرور حقيقي في الدنيا. فان سليمان الحكيم بعد ما حصل على 
بكونها باطلة، فقال: ( باطل األباطيل كل شيء باطل )  الحظ األوفر من أفراح الدنيا أقَر أخيراً 

... وقال أحد الملوك الرومانيين: (( اني قد حصلت على كل ما في وسع االنسان أن يدركه ولم 
يجتني هذا نفعاً)). ألن هذه المالذ الباطلة تبهج قليالً ثم يعقبها الحزن. بل أنها ال تروي الغليل 

 15:  30د منها االنسان ازدادت رغبته فيها وعطشه اليها (أمثال وال تشبع الجائع. وكلما ازدا
). فلو لك االنسان لذات العالم كلها ال يقول كفاني ذلك. ألن هللا سبحانه انما خلقنا ألجله فقط، فال 
يستريح قلوبنا اال فيه، وال يشبع اال به، فهو سعادتنا وبهجتنا وفرحنا الوحيد الدائم. وأضف الى 

اقب األفراح الدينونية وخيمة: ألنها تعوق االنسان عن عمل الخير اذ تغمسه في بحر هذا أن عو
اللذات الحسية وتسلب عقله وتلهيه بالمفاسد والمضار، وتبعده عن هللا وتجعله يكره األمور 
ً وهموماً في هذه الحياة عينها حتى يفضي به األمر الى  الروحية، وكثيراً ما تسبب له أحزانا

  قنوط ساعة الموت، ويستوجب السخط طول األبد في جهنم.اليأس وال

فحذار اذن أن نطلب السعادة في الدنيا ونبتعد عن هللا. ألننا لن نجد السعادة الحقيقية اال فيه. 
ً عنه تعالى فان سعينا هذا ال  ومهما اجتهدنا في الحصول على الراحة والفرح والغبطة خارجا

 لبنا السعادة خارجاً عن يسوع . ولنرث لحالنا وشقائنا معّولينيبرد غليلنا. فلنفحص ضميرنا هل ط
  على اصالح سيرتنا.
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  ).19المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية (ص 

  

♣  

  

  

  السبت األول من المجيء

  الخالصة للعشية

لكي نتأهب لميالد السيد المسيح نتأمل غداً في أنه ال بد لنا قبل كل شيء من أمرين 
  أن نكفر عنها بتوبة نصوح . 2أن نستأصل الخطيئة.  1ريين: ضرو

أن نقبل بروح التوبة كل ما يلم بنا  2أن نحذر من ارتكاب أي خطيئة كانت.  1فنقصد: 
  من المتاعب والمشقات.

  ) 3:  40العاطفة الروحية هي آية اشعياء النبي (( اعدوا طريق الرب )) (

 

  للصباح التأمل

ً ايانا بفهم كنيسته المقدسة الى أن نتأهب لحلوله في نفوسنا.  لنسجد ليسوع الفادي  منبها
   ولنشكر له هذه النصيحة الخالصية، ونعده بأن نجري طبقاً لما يأمرنا به في هذا الزمان المقدس.

  

  القسم األول

  في أن التأهب األول الضروري لقبول يسوع قائم باستئصال كل خطيئة
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لوك ان يسكن محالً استعد لذلك الذين لهم الشرف أن يستقبلوه. متى عّول أحد األمراء أو الم
وأول ما يصرفون اليه اهتمامهم هو تنظيف ذلك المحل ونزعهم منه كل ما قد يسوء أو يغم ذلك 

و معلوم ان ملكنا يسوع الحبيب مزمع في مولده اآلتي أن يولد في قلوبنا ويملك  –الزائر الكريم 
نا في سبيل القداسة. فيجب علينا من ثم أن نطهر هذه القلوب من عليها ويرشد عواطفنا وسلوك

كل خطيئة وكل ميل الى الخطيئة والسيما بعض الخطايا التى تعلقنا بها ونسقط فيها مراراً ومن 
وتكلله باألشواك.  مدة طويلة. فإنها ال تسوء وتغم فقط ملكنا يسوع، بل أنها تطعن قلبه االلهي

الستئصال جذور تلك الخطايا أي األميال غير المرتبة المتسلطة علينا. وعلينا أن نبذل الجهود 
فيا لغباوتنا وحماقتنا أن أخذنا في قطع األفنان و األغصان وتركنا قلع الجرثومة وعروقها! 

  ذواتنا. إلصالحفلنفحص ضميرنا عن هذا كله، و نتخذ الذرائع الفعالة 

  القسم الثاني

  قبول يسوع قائم بالتكفير عن الخطيئة بتوبة نصوحفي أن التأهب الثاني الضروري ل

روح التوبة: اذ كيف  1 – يساعدنا على التكفير عن الخطيئة روح التوبة، و أعمال التوبة
يأتي السيد المسيح الينا ان لم ير فينا توبة صادقة على آثامنا، و تأسفاً شديداً على إغاظتنا اياه، و 

ننا نريد أن نمحضه الحب، ونصلح ما أسلفنا، و نخدمه خدمة أحسن قلباً منسحقاً بالندامة يقول له ا
في ما بقي من حياتنا؟ فهل تأهبنا على هذا النسق لقبول يسوع؟ وهل تأسفنا شديداً على خطايانا؟ 
وندمنا عليها ندامة حقيقية سامية، صادرة عن حركة الروح القدس ومؤسسة على دعامة االيمان 

ستثناء؟ فهذه الندامة الصادقة ال تمنح اال بالصالة الحارة. أما نحن فاننا وشاملة لكل خطايانا بال ا
ال نصلي كما يجب أو ال نصلي البتة، وال نحسن التأمل في شناعة الخطيئة وفي ما تسببه من 
االهانة العظيمة يسوع المسيح فادينا، فضالً عما تؤتيه من األضرار الجمة والخسائر الكثيرة لنا. 

الهي ان ايماننا ضعيف جداً الننا نحسب خسارتنا نفوسنا واهانتا جاللك كشيء زهيد  نعم يا يسوع
ال يؤثر فينا مع أن ذلك ضرر كبير وشر جسيم جداً. فيا سيدي اللطيف اغفر لي ولين قلبي 
وعرفني جسامة الضرر الذي يصيبني باهانتي اياك. ايدني يا الهي ال ندب شقائي خصوصاً في 

  سةهذه االيام المقد

نحن نعلم  اعمال التوبة : فان كان فينا حقيقة روح التوبة حملنا على ممارسة اعمالها. 2
يقيناً أن الخطيئة ولو مغفورة تقتضي تعويضاً وتكفيراً اما في هذا العالم او في اآلتي. والحال أن 
التعويض في الدنيا أسهل وافيد منه في األخرة. اذ يكفينا للوفاء عن آثامنا ان نقبل بقلب طيب 

ه ارادتنا ذلك بأماتوبروح التوبة األتعاب والمشقات التى تعترضنا بصبر جميل ألجله تعالى. 
مثال وأشواقنا ولذاتنا وأميالنا. وبجرماننا بعض أمور ان تركناها فال تضر مصلحتنا وال صحتنا. 
ومن ثم يترتب علينا أن نلبي حركة النعمة متى ألهمتنا أن نضحى بشيء عزيز حباً # فنتوب 

ة وتعزية لتوبة وتجد فيها لذعن الخطيئة ونكفر عنها. ومن المقرر أن النفس التقية تبتهج بأعمال ا
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وتسليه فائقة الوصف. فنفحص ضميرنا امام هللا الناظر الى اعماق القلوب هل نحن حاصلون 
  على مثل هذه التوبة الحقيقة؟ وهل مارسنا افعال توبة صادقة عن خطايانا؟

  ) 22المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص 

 

♣   ♣   ♣  
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  ني من المجيءاألحد الثا

  ) 11 – 2:  11(اإلنجيل من القديس متى 

 أيقوالن له  ولما سمع يوحنا وهو في السجن بأعمال يسوع، أرسل اثنين من تالميذه(( 
أنت اآلتي أم ننتظر آخر؟ فأجاب يسوع وقال لهما : إذهبا و اعلما يوحنا بما سمعتما ورأيتما : 

ن والصم يسمعون والموتى يقومون العميان يبصرون والعرج يمشون والبرص يطهرو
والمساكين يبشرون. وطوبى لمن ال يشك فّي. فلما ذهب هذان جعل يسوع يقول للجموع عن 
يوحنا: ماذا خرجتم الى البرية تنظرون؟ أ قصبةً تحركها الريح؟ أم ماذا خرجتم تنظرون؟ أ إنساناً 

يوت الملوك. ام ماذا خرجتم تنظرون؟ البساً لباساً ناعماً؟ هوذا الذين عليهم اللباس الناعم في ب
اءنذا مرسل مالكي أمام أنبياً؟ نعم أقول لكم و أفضل من نبّي. ألن هذا هو الذي كتب عنه: ه

طريقك قدامك. الحق أقول لكم انه لم يقم في مواليد النساء أعظم من يوحنا المعمدان  يهيئوجهك 
((  

  

  الخالصة للعشية

األول لعيد الميالد، وهو تطهير النفس وتنقيتها لتستحق أن تأملنا اليوم صباحاً في التأهب 
تقبل الفادي. فنتأمل غداً في ما يحب على النفس بعد تطهيرها أن تتزين به أيضاً لذلك. فنرى أن 

أفعال السيرة  2عواطف مقدسة تنشئها النفس نحو سر التجسد االلهي. و  1هذه الزينة تتطلب: 
  ن المجيء المقدس.المسيحية المالئمة خصوصاً لزم

أن نحافظ على روح االختالء الذي يسهل لنا أن نبرز نفل هذه العواطف المقدسة  1فنقصد 
  أن نمارس أفعال الفضائل التي يلهمنا اياها الروح القدس. 2المتجسد.  لإلله

  ). 3:  40النبي القائل: (( أعدوا طريق الرب )) ( أشعياالعاطفة الروحية هي آية 

  احالـتأمل للصب

لنؤدّ االحترام واالكرام للكلمة المتجسد في مستودع العذراء مريم. ولنجسد له بحسب كونه 
مشتهى األمم. وليأخذها الدهش من أن هذا السيد العظيم قد ألجأه حبه أن يتنازل الينا حتى (( 

نا ا أن) فلنشكر له كونه تجسد ليفتدينا. و بم 7:  2أخلى ذاته ألجلنا آخذنا صورة عبد)) (فيلبي 
فلنقدم له إكرام مريم العذراء و المالئكة و جميع القديسين في عاجزون عن شكره كما يجب، 

  السماء و األرض.
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  القسم األول

  في العواطف المقدسة الواجب على النفس انشاؤها نحو سر التجسد االلهي

لتجسد ا أن هذه العواطف المقدسة تغذي التقوى و تحييها. فالنفس اذا تأملت حسناً في سر
االلهي ال تتمالك أن توجه الحاظها نحو األقانيم االلهية الثالثة معربة لكل منهم عن تعجبها و 
احترامها و حبها ألن ثالثتهم قد اشتركوا في هذا السر العظيم. فتشكر # اآلب األزلي كونه جاد 

    المذنبين.بابنه الوحيد الحبيب ألجلنا، وبذله ألجل خالصنا، وسّر بأن يذبح عنا نحن 

وتناجي الكلمة المتجسد قائلة: يا ابن اآلب األزلي، اني أبتهج حين أشاهدك في هذا الهيكل 
الحي، مستودع أمك الطاهر، حيث نقدم لك االكرام واالحترام، فكأنه عرش مجد جلست عليه 

 يلتقبل عبادتنا وسجودنا، و كأنه كسي الرحمة حيث ارتضيت أن تصفح خطايانا. و من ثم فان
أحبك بكل قواي و جوارحي و أرغب أن تصنع بي ما تشاء وتريد. فليرشدني روحك القدوس، 

  وليضرمني قلبك العطوف، ولتنعشني حياتك الزداد هياماً بك.

وتكلم النفس الروح القدس قائلة : أيها الروح االلهي ، يا من كّون جسد يسوع الطاهر وخلق 
  االقنوم الثاني، لك المجد والحمد على صنعك العجيب العظيم.فيه نفساً بهية وقرنهما باالله الكلمة 

ثم تهتف النفس لمريم العذراء : يا والدة هللا المجيدة ما أعظمك وأسماك! ما أبهاك واعجبك! 
فقد فقِت المالئكة والقديسين واشتركت في قداسة ابنك الحبيب. فهو يحيا فيِك وانت فيه. وفيك 

ده وصبره وطاعته وصالته المتواترة. فما أسعد حظي حين تلوح حالوة يسوع وتواضعه وجو
  انظر الى قداستك وامدحها واباركها!

بمثل هذه العواطف يجب على النفس أن تحسن اإلستعداد لعيد الميالد الشريف. فلنقصد أن 
  نجري عليها.

  

  القسم الثاني

  في افعال السيرة المسيحية المالئمة خصوصاً لزمان المجيء

نطابق أعمالنا على ما يتطلبه زمان المجيء من القداسة ان كنا نرغب أن تطابق يلزمنا أن 
باالمتناع عن األقوال الفاسدة وباالنتباه الى  حياتنا حياة السيد المسيح. فأعمالنا اليومية تتقدس

صلواتنا وبممارسة أفعال الفضائل، فنقصده تعالى بقلب صالح وسيرة تقوية وضمير مقدس ، 
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شيء سواه، ونتوخى التواضع والبساطة والقناعة، بعدولنا عن طريق العالم  ونعدل عن كل
المشحون بالفساد والخداع و المكر ، وبسيرنا في طريق هللا المستقيم واصالحنا سوء طبعنا 

 فان هذه الفضائل تمكننا من وخشونة اخالقنا واستعمالنا الوداعة والحلم في جميع تصرفاتنا.
  لمسيح لكي يدخل اليها وينقيها.اعداد قلوبنا لقبول ا

ذلك يتطلب سخاًء وقوة وتضحية نحصل بواسطتها على السعادة األبدية. فقد سار المخلص 
قبلنا في هذه الطريق وعلمنا أن نقتفي آثاره. فايانا والتواني والكسل. على أن القلوب الباسلة 

وتستسهل حمل  عب والعناء،الكلفة بحب يسوع تستحلي تلك الفضائل وتستعذبها فتخفف عنها الت
األثقال حباً له. فلنقتِد بالقديسين الذين اختبروا ذلك وجربوه وكابدوا المشقات بسرور حباً ليسوع 

  الفادي.

  ) 26المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص 

 

♣ 

  

  االثنين الثاني من المجيء

  الخالصة للعشية

عبادتنا في هذه األيام المقدسة اجالالً أعظم نتأمل غداً في لكي نجل سر التجسد موضوع 
  تخليصه بالتجسد االلهي. 2تخليص االنسان من سقطته.  1جودته تعالى التي قررت منذ األزل : 

أن نبذل غاية االعتناء في اجتناب كل خطيئة. ألنها أياً كانت ولو عرضية تبلغ  1فنقصد: 
نهمل وال وسيلة للبلوغ  أن ال 2فير عنها اال بتجسد ابن هللا. جسامتها الى حد أنها ال يمكن التك

الى الخالص األبدي مهما كلفنا ذلك من المشقة و العناء. ألن هللا نفسه قد صار انساناً ألجل 
  خالصنا.

العاطفة الروحية هي عبارة يوحنا االنجيلي: (( هكذا أحب هللا العالم حتى أنه بذل ابنه 
  ) 16:  3ل من يؤمن به بل تكون له الحياة األبدية)) (الوحيد لكي ال يهلك ك

  التأمل للصباح
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لنرفع عقولنا الى حيث األقانيم االلهية، الثالوث األقدس. ولنحضر بالروح مشورتهم و 
تفاوضهم في ما يجب صنيعه النقاذ االنسان من سقطته. ولنسجد لهذه المشورة االلهية بعبادة 

  تعالى على نعمته الفائقة الوصف المفعمة حباً و كرماً و جوداً. وخشوع و محبة تامة. و لنباركه

  القسم األول

  في أن جودته تعالى قررت منذ األزل تخليص االنسان من سقطته

ان في هذا القرار االلهي لجةً من محبة هللا لنا ال يدرك غورها. ألنه لما خطئ المالئكة قبل 
بالهالك األبدي في جهنم، واما االنسان فقد حصل البشر لم يحصلوا على الخالص بل حكم عليهم 

على الفداء، بعد ما ارتكب الخطيئة. فلماذا هذا االمتياز وهذا الفرق مع ان االنسان لم يكن ليستحق 
ذلك؟ لماذا خص االنسان الساقط بهذا االمتياز او هذا التفضيل على المالك الواقع؟ ان الجواب 

 الذي رآه هللافاالنسان  –لك هو هذا : يا له من سر محبة فائقة! الفرد الذي يمكننا ان نقوله عن ذ
بسابق علمه يرتكب الوفاً من الخطايا، ويفقد النعمة والبر األصلي وينفى من الفردوس، ويحكم 
عليه بالموت الجسدي في هذه الدنيا والموت االبدي في األخرة ان لم ينل نعمة الفداء، هذه الخليقة 

 على المالئكة وانقذها. فما سبب ذلك؟ ال جواب عن ذلك غير هذا  : يا له من الحقيرة فضلها هللا
االمتياز أو التفضيل العجيب   ذا االنسان الذي خصه البارئ بهذاسر محبة يفوق كل ادراك! وه

المدهش سبق هللا وعرف انه سيكون ناكراً لهذا الجميل، فيقسو قلبه أيضاً حتى ال تؤثر فيه شيئاً 
المحبة العظيمة، ويعود الى خيانة خالقه بما يرتكب من الذنوب الكثيرة التي تزيد على عدد تلك 

شعر رأسه، بل أن معظم الناس يرفضون الفائدة الحاصلة لهم من سر التجسد ويصرون على 
هالكهم، وان الذين سيستفيدون من هذا السر العظيم انما هم عدد قليل. ومع ذلك كله قد حتم هللا 

ألزل أن يفتدي االنسان دون المالك. فيا له من  سر محبة فائق الوصف! ال نستطيع فيه اال منذ ا
أن نقول : ((هكذا قد أحب هللا العالم)) النه قد شاء ذلك وأراده فوجب علينا من ثم أن نؤدي الى 

  جودته تعالى غير المتناهية فروض السجود و التعجب والشكران والحب والتسبيح.

  يالقسم الثان

  في أن جودته تعالى قررت منذ األزل أن يتم خالص االنسان بالتجسد االلهي

قد كان في وسعه تعالى أن يخلص االنسان باحدى هاتين الواسطتين: األولى بصفحه عن 
الخطيئة كرماً منه بمعزل عن افتداء أو تعويض، والثانية بتمهيده له طريقة يوفي بها دين جريمته 

ة وفاًء مساوياً لالهانة. فا# سبحانه لم يرض بالواسطة األولى النها تظهر للغرة االلهية المهان
رحمته غير المتناهية وال تظهر قداسته وعدله وال قباحة الخطيئة المرتكبة. ومن ثم أراد الواسطة 

قدر عظمة الشخص المهان يعظم على الثانية. ولما كانت جسامة الخطيئة غير متناهية ألن الجرم 
كون التعويض ذا قيمة غير متناهية، وهذه القيمة وهذا التعويض اليمكن وجودهما فيه لزم أن ي
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تعالى ألنه غير قابل الذل و األلم، وهما شرطان ضروريان للتفكير عن الخطيئة، ويستحيل 
على استحقاق غير متناه. فهذا  وجودهما أيضاً في أي انسان كان، ألن الخليقة ال يسعها الحصول

يقتضي ضرورة اتحاد الطبيعتين االلهية و البشرية اتحاداً جوهرياً في أقنوم واحد  التعويض اذن
الهي، يمكن الطبيعة البشرية من أن تذل وتحتمل، و الطبيع االلهية من أن تجعل هذا الذل و 
االحتمال ذا استحقاق غير متناٍه. و من ثم قد اتخذ هللا سبحانه هذه الواسطة العجيبة وقّرر بأن يتم 

  ر الفداء.س

فألف شكر لك أيها الثالوث القدوس! ان أحكامك لمذهلة وفتانة! فيها قد انتصرت عدالتك، 
اذ نالت حقوقها نيالً وافياً فائضاً، ورحمتك، اذ جادت بالغفران، وجودتك، اذ أحسنت الينا بسخاء 

ي شخص فال يوصف، وحكمتك اذ وفقت بين ضدين كان يظهر أنهما ال يتفقان، وقدرتك اذ قرنت 
واحد ما ال نهاية له في العظمة بما ال نهاية له في الدناءة، وأخيراً بها قد انتصرت فطنتك، اذ 

على أن يكفوا عن الخطايا أوضحت للبشر ما كابده هللا ليكفر عن الخطيئة فتحثهم بذلك 
 قوالمعاصي. وبما أني قاصر عن أداء الشكر على عطيتك هذه الفريدة أقدم لك تمجيد الخالئ

التي في السماء واألرض كافة. فلتشكرك وتعظمك و تبارك اسمك الى األبد. أيها الثالوث األقدس، 
اني أقدم لك عظيم الشكر الذي قدمه لك باسمنا الكلمة المتأنس منذ الدقيقة األولى لتجسده وابتهل 

وال  االيك بحقه أن تصفح ع كنودي وقلة اكتراثي لسر محبتك العظيم. اني أخصص حياتي كله
  سيما هذا النهار كله لمحبتك وخدمتك.

 ) 29المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص 

 

♣  

  

  الثالثاء الثانية من المجيء

  الخالصة للعشية

قد رأينا أن ما قرره هللا منذ األزل من تخليصنا بعد سقطتنا وتخليصنا بالتجسد رحمة منه 
ً وعجباً، وهي بأي واسطة  غير متناهية. واآلن نتأمل آيةً  أخرى أعظم رحمة و أكثر دهشا

سيخلصنا الكلمة المتجسد: فان الثالوث األقدس قد حدد بأحكامه الصمدية أن الكلمة المتجسد 
  بالصليب. 3بالعذاب.  2باالتضاع.  1يخلص االنسان: 
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ع ما أن نقبل طوعاً وبرضى جمي 1وبعدما نحسن التأمل في هذه األسرار العميقة نقصد: 
أن نقبل جميع الصلبان والمحن التي تأذن فيها  2يعترضنا من االهانات أو ما يحط من كرامتنا. 

  أن نقدم ذواتنا # كضحايا تستوجب الموت تكفيراً عن الخطيئة. 3لنا العناية الربانية. 

ة مالعاطفة الروحية هي آية الرسول بولس: (( قد صولحنا مع هللا بموت ابنه ))        ( رو
5  :10 . (  

  التأمل للصباح

فلنسجد للثالوث األقدس الذي قرر بحكمته السامية أن يقضي الكلمة المتجسد حياته على 
األرض في االتضاع و العذاب وينهيها أخيراً بموت الصليب. ولنشكر له هذه المقاصد الخالصية 

ع و سان بحكمتك أن يتضالتي جاءتنا بالدواء الموافق ألمراضنا. تباركت يارب ألنك علمت االن
يتعذب ويموت. تبارك جودك الفائق ألنك، بدل المجد والمعالي الواجبة لعزتك، قد آثرت االتضاع 

  و العذاب والموت ألجل فائدتنا وخيرنا.

  القسم األول

  في أن األحكام االلهية األزلية قد حددت أن الكلمة المتجسد يخلص العالم باالتضاع

لو انحدر الكلمة األزلي من معاليه السامية الى أجواق المالئكة فقط لكان في ذلك تنازل أو 
والمالئكة خالئقه فرقاً ال حد له. ( لكان تواضعه أعظم  تواضع فائق الوصف، ألن بين عظمته

ك لمن ذلك بكثير و لو تنازل الى حدود االنسانية متخذاً منها أعلى و أشرف مقام فقط ) اذ أنه بذ
يحجب ويغرق طبيعة ال حد لغناها في طبيعة ال حد لفقرها، ويخفي الخالق في خليقته، و الوجود 

و الالهوت في تراب جسدنا. و مع هذا كله فقد رأى في قلوبنا المتغطرسة كرهاً في العدم، 
قر فاختار له أح لالتضاع شديداً فحكم بأنه ينبغي أن ينزل الى آخر درجة من طبيعتنا المسكينة.

ما يكون من حالة االنسان على األرض: بيتاً وضيعاً في قرية حقيرة. وبدل أن يظهر رجالً كامالً 
آثر أن يحتجب مدة تسعة أشهر في مستودع بتول فقيرة مسكينة، ويولد بعد ذلك في مذود 

م زالحيوانات طفالً متظاهراً بالضعف. كسائر األطفال. وبعد هذا رام أن يصير نجاراً فقيراً يال
الشغل مدة ثالثين سنة بأتعاب ومشقات تفوق الوصف. وبعد النجارة شاء أن يقضي ثالث سنين 
في التبشير بين االفتراءات و االهانات و االحتقار و البغضاء حتى يسمى بعلزبوب. ثم فّضل 
عليه برأبا اللص القاتل. و صلب بين لصين. وقضى مكابداً أشد اآلالم. وما برح حتى اليوم 

ل االهانات و التجاديف من الكفرة و األثمة الناكري الجميل. فما أسمى أحكامك يا الهي! يحتم
اني أسجد لها و أحبها ألنها تدعوني الى أن أخفض كبريائي و عجبي و أصلح شراستي وجموحي 
و ادعائي وسرعة تأثري. فال تدعني أقاوم تعاليمك. ولكن أعني ألستفيد منها و أسير بموجبها و 

  خصوصاً باتضاع ابنك الوحيد الحبيب. أقتدي
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  القسم الثاني

  في أن األحكام االلهية األزلية قد قررت أن الكلمة المتجسد يخلص العالم بالعذاب

لو أتيح لنا أن نحضر قرارات األحكام االلهية في مسئلة خالص البشر الرتأينا أن يكون 
تمتعاً بالفرح والراحة. لكن الثالوث األقدس والعذاب م جسد الكلمة االلهي المتجسد منزهاً عن األلم

قرر أن يكابد الكلمة المتجسد من اآلالم أكثر مما يكابده الشهداء كافةً، و أن تكون حياته على 
حتى دعي بكل صواب ملك الشهداء: وقد رام هللا بذلك أن يظهر  األرض شبه استشهاد متواصل

لواجب على الخطيئة، وأنه يتعذّر على البشر للعالم أجمع أن االحتمال والعذاب هما القصاص ا
البلوغ الى السماء بغير العذاب وأن العذاب هو السبيل الى المجد، والعربون و المقياس للسعادة 
األبدية عند كل من يحتمله كما يجب. وشاء أن يعّزي الحزان على توالي األيام باظهاره لهم أن 

ة حبه للنفوس. وان الذين يرتاحون للعذاب هم العذاب هو خير لهم، و راية الخالص، وعالم
  أعزاؤه المقربون.

فسبحانك اللهم ما أسمى تعليمك! اني أشكر لك هذا التعليم المفيد. وأحمدك على ما قاساه 
  ابنك الفادي ألجلي.

 

  القسم الثالث

  في أن األحكام االلهية األزلية قد قّررت أن الكلمة المتجسد يخلص العالم بموت الصليب

لم يكن ضرورياً أن يموت الكلمة المتجسد لكي يخلصنا، ألن قطرة واحدة من دمه كانت 
كافية لخالص ألوف في ألوف من البشر. بيد أن الثالوث األقدس قد آثر الموت كأنه أفضل ذبيحة 
للتكفير عن الخطيئة والتعويض عن االهانة الالحقة به بسببها. بل هو دليل مقنع على وفور 

 وهو درسر. وهو وسيلة فعالة لتشجيع الشهداء على مكابدة صنوف العذابات. محبته للبش
للمسيحيين يفيدهم أن الموت هو اجتياز من حياة الشقاء والنفي الى الوطن الحقيقي والسعادة 
والراحة الخالدة، وأن الثالوث األقدس قد اختار للكلمة األزلي من أنواع الموت كلها ميتة الصليب 

ثمينة جداً، وأن خالصنا مهم جداً،  أشنع العار وأفظع العذاب. وعلمنا بذلك أن نفسناألنها تحتوي 
وأن الخطيئة مكروهة وشنيعة فوق كل حد. و من شأن هذه الميتة أيضاً أن تقوي رجاءنا وتشدد 
عزائمنا بين المصاعب والموانع الكثيرة، فنقدم بشجاعة ونشاط على السير في طريق السماء. 
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جودك يا الهي! فانك استسهلت كل شيء في سبيل خيري وخالصي. فمن صليبك  فيا لغزارة
  اجذبني اليك، لكي ال أحيا اال ألجلك وحدك. واجعل الموت حلواً لدي بما أنك أنت ذقته قبلي.

  ). 32المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص 

 

♣ 

  

  األربعاء الثانية من المجيء

  الخالصة للعشية

نتأمل غداً في ما وصل الى هللا تعالى من المجد بسر التجسد، ان مجده هذا قائم باظهار 
قدرة هللا  1كماالته غير المتناهية للخارج. فسنرى أن التجسد يعلن للجميع بفصاحة مدهشة: 

  رحمته المقترنة بعدل وقداسة ال نهاية لهما. 2المقترنة بحكمة وجودة ال حد لهما. 

أن نسأل هللا مراراً أن يزيدنا دائماً معرفة بكماالته لكي تزداد على الدوام  1فتقصد من ثم: 
أن نكرم صفاته االلهية بأفعال متواترة من المحبة المضطرمة والتدين الحار،  2محبة له. 

  خصوصاً حين مثولنا أمامه في بيته المقدس وحين صلواتنا.

ة صار جسداً وحّل فينا و قد أبصرنا العاطفة الروحية هي آية يوحنا االنجيلي: (( الكلم
  ). 14:  1مجده )) ( 

  التأمل للصباح

لنسجد # سبحانه موفداً المالئكة ليبشروا العالم بسر التجسد االلهي بهذه الترنيمة البديعة: 
(( المجد # في العلى )). و لنكرر هذه العبارة بايمان حي وحب شديد ألن الكماالت االلهية ال 

 ل من أعمال هللا بأكثر جالٍء وسناٍء من ظهورها في سر التجسد.تظهر في عم

  

  القسم األول
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  في أن التجسد يوضح لنا اتحاد القدرة و الحكمة والجودة االلهية

ما أعظم قدرة هللا تعالى اذ ضّم في أقنوم واحد عظمته الرفيعة مع دناءتنا الخسيسة، 
القادرة على كل شيء مع الضعف الذي ال يستطيع واالستقالل المطلق مع عبوديتنا، والقدرة 

شيئاَ! فحقاً يا سيدي ان عمل قدرتك هذا هو رأس أعمالها، بل عملك الخصوصي الممتاز الذي 
  بازائه ال تحسب شيئاً سائر أعمالك.

وما يحير العقل باألكثر هو أن حكمة غير محدودة قد اتحدت مع هذه القدرة: فلكي تصفح 
العدل وحقوق الرحمة مما يظهر غير قابل التوفيق. ولكي تشفينا تصف لنا  عنا وفقت بين حقوق

أنجع األدوية: فلكبريائنا اتضاع الكلمة، ولحبنا اللذات أعذبة ابن هللا، والزالة الخوف عنا من 
الموت تقدم لنا موت االله المتأنس. فيا حكمة هللا اني أسجد لك واكرمك و أعبدك في هذا السر 

  العظيم.

في سر التجسد أيضاً جودته تعالى بنوع جلي: فهي التي أنزلت هللا الى حد ضعفنا  ونرى
وشقائنا، وأحدرت الملك ليخالط رعاياه، ودعت األب الحنون ليتنازل و يعيش عيشة أوالده 
الصغار الحقيرين، ويتكلم بلهجتهم، لكي يعلمهم ويثقفهم ويبلغهم الى الرجولة الكاملة، وجعلت 

يصير حمالً ليجذب الجميع اليه. فيا لها جودة أزلية سامية أحبت البشر حباً  الراعي الصالح
  مفرطاً و تفانت ألجل خالصهم! فيجب علّي أن أذوب حباً لك يا الهي و أموت ألجل محبتك.

  القسم الثاني

  في أن سّر التجسد يوضح لنا قداسة هللا وعدله ورحمته

بغضه الشديد ومقته للخطيئة  ر هللا في شيءا القداسة سوى بغض شديد للخطيئة. ولم يظهم
كما أوضح ذلك في سر التجسد. فانه جرد سيف انتقامه منها بل من ظلها في شخص ابنه الوحيد 
اذ عامله ألجل ظلها عليه فقط بقساوة ال نظير لها، فانزل به أعظم الجراح واألوجاع والعار. 

ا. وجعله بسببها رذالة ولعنة. وضربه وسفك دمه الزكي إلى آخر قطرة حتى اماته كفارة عنه
ألجلها ولم يشفق. اواه يا ربي. ما أعظم قداستك ! وما أشد بغضك للخطيئة ! وكم يجب عليَّ ان 

  امقتها وابغضها ! ايتها القداسة الفائقة السمو اني ارتاع من المثول امامك

لتجسد آثامي في سر ا ولكن ارتياعي من عدلك يا الهي اشد ايضا لو لم تتداركني بالوفاء عن
االلهي، لكوني بذاتي عاجزا عن هذا الوفاء. اال انك بسر التجسد العظيم قد اوضحت للسماء 
واالرض معاً جاللة عدلك السامي. فانك لم ترتِض اال تكفيراً غير متناه عن االهانة الالحقة بك. 

ان ي: ألنك كنت انت المهفيا عدالً غير محدود يستحق كل تسبيح ! وهذا ايضا عمل رحمتك يا اله
وانت االن تعوض عن االهانة وتقدم ذاتك ذبيحة عني. وتكابد العقاب الواجب عليَّ انا الخاطىء. 
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فها ان رحمتك وعدلك هنا قد تالثما بقبلة السالم وابرما عهداً مذهالً يعلن لالجيال قاطبة بايمان 
  بال حد ورحيم بال نهاية".: "حقاً ان هللا عادل وحب مدهشين هذه اآلية السامية وهي

  

  )35ية هي كما في خالصة العشية (صالمقاصد والعاطفة الروح

 

♣  

  

  الخميس الثاني من المجيء

  الخالصة للعشية

1نكمل غداً تأملنا في ما يؤدي الى هللا سر التجسد من المجد. ولكي نحسن فهم ذلك نرى:  ً 
2ئاً من المجد الالئق به تعالى.  شيان العالم بدون التجسد االلهي ال يقدر ان يؤدي الى هللا اما  ً

  مع التجسد فيؤدي العالم الى هللا مجداً ال حد له

1فنقصد:  2ان نستمّر متحدين بيسوع بالرجاء والثقة والمحبة وابتهاالت قلبية متواترة  ً ان  ً
  نصنع كل صلواتنا وكل اعمالنا باالتحاد مع يسوع المسيح

الواردة في القدّاس االلهي: "فلنصنع كل شيء بيسوع ومثل العاطفة الروحية هي العبارة 
  يسوع وباالتحاد مع يسوع"

  التأمل للصباح

جوهري بين لنسجد للكلمة المتجسد محور العالم الذي يعود إليه كل شيء، والوسيط ال
  السماء واالرض. ولنؤدِّ اليه فروض شكرنا ومدحنا

 

  ولالقسم اال
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  در ان يؤدي الى هللا شيئاً من المجد الالئق به تعالىفي ان العالم بدون التجسد ال يق

ان العالم المادي غير قابل بذاته ان يكرم هللا. فكل ما يستطيعه هو ان يظهر ما فيه لالنسان، 
ولسان حاله يدعوه الى التعجب والتسابيح قائالً: "انظر ما اعظم الذي خلقنا ! وما اكرم الذي 

  ه باسمك واسمنا"صنع كل شيء الجلك ! فسبحه وبارك

اما االنسان ذاته فعاجز عن ان يؤدي إلى هللا المجد الالئق به سبحانه الن استحقاق اعماله 
ان ينشىء فكراً او عمالً صالحاً من تلقاء نفسه. فوجب كلها محدود جداً. وزد عليه انه ال يمكنه 

هللا لتمجيده بتلك الواسطة الفريدة القديرة وحدها ان تعيده وتحبه كما يستحقه  من ثم ان يستخدم
جالله، اعني بها التجسد االلهي. اجل، ايها الكلمة المتجسد، ان تأنسك ضروري لتأدية المجد 

غ لنا ان نمجد هللا بواسطتك كما الالئق با#.  ونزولك الينا واتحادك بطبيعتنا قد رفع قدرنا، وسوَّ
  غي. فكن معنا دائماً. ألننا بدونك ال نستطيع ان نؤدي الى هللا شيئاً من المجد الالئق به سبحانهينب

 

  القسم الثاني

  في اننا بواسطة سر التجسد يتيسر لنا ان تؤدي الى هللا تعالى مجداً ال حدّ له

 ران مقام الكلمة المتجسد يقتضي ضرورة ان يكون رأس الخليقة طّراً. فيصبح لذلك محو
السماوات واالرض وحياتها وديانتها ومالذ الخالئق كافة، ترفع به الى هللا اكراماً ال قياس له، 
وصلوات ال حدّ الستحقاقها. فيا ما اعظم واجمل الكون المتحد با# الكلمة رئيسه وفاديه. فالكائنات 

يح الذي سوع المسعلى اختالف طبقاتها تسجد # بواسطة االنسان. واالنسان يسجد # بواسطة ي
؛ ستحقاقهباقنومه وأَلبسها اسرها، فألهها قد ضمّ الى قلبه عبادة الخالئق بالكونه العابد الحق الوحيد 

فنجم عن ذلك مجموع جميل بديع من سجود وعبادة وشكر ومحبة وتمجيد وتسبيح وصلوات 
يع رخيصة يرفعها الجماالقطار بمثابة عرف ذكي ونغمة  م للعرش االلهي من جيمعوابتهاالت تُقدَّ 

بغير انقطاع الى الغرة الصمدية؛ فيتمجد بها الخالق االعظم بقدر ما يستفيد منها االنسان. فان 
واحداً من اعمال الكلمة المتجسد يصالح مع هللا كل من شاء هذه المصالحة، ويجلب لالرض كل 

 بكل بركة روحية في الذي باركناالنعم وكل البركات. "تبارك هللا ابو ربنا يسوع المسيح 
 ). لذلك ال تسجد الكنيسة المنتصرة # االّ بواسطة الكلمة3:1السماويات في المسيح" (افسس 

المتجسد قارنة سجودها بسجوده... وكذلك الكنيسة االرضية تقرب # بيسوع الكلمة المتجسد 
". "بيسوع المسيح ربناالكرامة والسجود واالحترام والصالة؛ وفي ختام ابتهاالتها تقول دائماً: 

فيا ما اجزل تغريتنا اذ نقرب # يسوع المسيح احتراماً وسجوداً ال نهاية لهما وابتهاالً وصالة ال 
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حد الستحقاقهما. فكم يجب علينا من ثم ان نحيا ونعمل دائماً متحدين بيسوع، زاهدين زاهداً تاماً 
 واحداً معه. فهل جرينا هكذا؟...في الخالئق وفي محبة انفسنا، لكي ال نكون اال روحاً 

 38ية هي كما في خالصة العشية ص (المقاصد والعاطفة الروح

 

♣ 

 

 الجمعة الثانية من المجيء

 الخالصىة للعشية

1نتأمل غداً في ما يحرزه االنسان من المجد بواسطة سر التجسد فنرى:  ان هذا السر  ً
2يّرقي االنسان الى اسمى درجات العظمة.  وجوده كثيرة في حالة افضل من التي  يجعله من ً

 كانت له قبل سقطته

1فنقصد:  ً في الطهارة والحشمة الن يسوع المسيح قد  ً ان نجعل اجسادنا مصونة دائما
شّرفها جداً. ان نزداد كل يوم محبة ليسوع الذي قد احبنا هكذا. ونكثر له من افعال المحبة ليالً 

 ونهاراً 

نيسة هذه : (( يا لها خطيئة سعيدة قد جلبت لنا فادياً كهذا العاطفة الروحية هي عبارة الك
.(( 

 التأمل للصباح

لنسجد لجودة هللا المنان ونحبه ونباركه ألنه شاء ان يُحسن الى البشر حتى بعدما اهانوه. 
بل رفعهم الى حالة هي من بعض الوجوه افضل من حالتهم االولى فليُفض قلبنا بين يديه كل ما 

 الشكر والمحبة فيه من عواطف
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 القسم األول

 في ان هللا سبحانه رقّى الطبيعة البشرية بيسوع المسيح الى اسمى درجات العظمة

  

نرى هنا آية تدهش اهل الفردوس الى األبد : فان الكلمة االزلي باتخاده طبيعتنا البشرية 
  نفسه، حتى ساغوضمها الى اقنومه االلهي قد رفع شأنها فوق درجات المالئكة بل ساواها با#

ان االنسان الذي في يسوع غداً الهاً ويجب له السجود والكرامة لنا بعد االتحاد االقنومي ان نقول 
)  6:  1الالئقان به تعالى عينه. ولذا فمنذ دخوله الى العالم أمر المالئكة ان يسجدوا له ( عبر 

يحق لنا اذن أن نقول أن نفس يسوع ولما صعد الى السماء اجلسه هللا اآلب عن يمينه كمساٍو له. ف
هي نفس اله, وان يديه هما يدا اله. وان جسده جسد اله. وان قلبه يُعبد على األرض وفي السماء 
وتسجد له جميع الخالئق التي ُكونت وستكَون. فما أعظم هذا التغيير الذي جعل طبيعتنا البشرية 

 يترتب علينا ان نكرمها نحن أيضاً فينا،الدنيئة مرتفعة الى اعلى المناصب واسمى المراتب! ف
ونصونها بحال القداسة والطهارة، ونبعدها عن كل يخّل بشرفها، ونزينها باألعمال الحسنة 
والخصال الحميدة، طبقاً لوصية الرسول : (( مهما يكن من حق او عفاف او عدل او صفة محببة 

 ) 8:  4)) ( فيلبي او حسن صيت، او فضيلة او مديح، ففي هذه فلتكن افكاركم 

 القسم الثاني

 في ان سر التجسد يجعلنا من وجوه كثيرة في حالة افضل من التي كانت لنا قبل سقطتنا

لم يكتِف هللا سبحانه بانهاضنا من الوهدة الجهنمية التي استوجبناها،  وبانقاذه ايانا من 
نا لنا صداقته وردّ لنا حقوقعبودية الشيطان، وبصفحة عن آثامنا بواسطة سر التجسد، بل اعاد 

بل كل مرة نخسرها بالخطيئة مهما تفاقمت وعظمت خطايانا،  على السماء، وليس ذلك مرة واحدة
بشرط ان نعترف بها ونتوب عنها توبة نصوحاً، فالخالصة انه بالتجسد يفوز بالخالص من اراد، 

سة، يجعلنا اوالداً هللا واخوة وال يلهك اال من آثر الهالك. ثم ان التجسد، بواسطة اسرار الكني
ليسوع المسيح واعضاًء لجسده وشركاء في ملكوته السماوي وعرشة. ويحّو لنا سر التجسد الى 
هيا كل للروح القدس الذي يسكن فينا : (( اما تعلمون ان اجسادكم هي هيكل الروح القدس الذي 
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والى هياكل حية لسر االفخارسيتا  ،  ) 19:  6كور  1(  نلتموه من هللا وانكم لستم ألنفسكم؟ ))
اذ يتحد بنا يسوع ويتحد بنا يسوع ويتخذ قلبنا بمثابة فردوس ارضي ويجعلنا اخوة للقديسين 
وورثة معهم في الملك األبدي والمجد الخالد. فيا ما اصدق القول بان سر التجسد االلهي رقى 

ة ابت الكنيسة بقولها في الخطيئحالتنا الى مرتبة اسمى مما كانت عليه قبل الخطيئة! لقد اص
األصلية انها خطيئة سعيدة لكونها جلبت لنا هذا المخلص االلهي. فلنفتكر في نفسنا لنرى هل 
قدرنا هذه النعمة العظيمة حّق قدرها؟ وهل شكرناها له هللا؟ وهل احببناه كما يجب، وخدمناه 

  وعبدناه باكثر حرارة ونشاط؟ ...

 ) 40هي كما في خالصة العشية ( ص  المقاصد والعاطفة الروحية

 

♣  

  

 السبت الثاني من المجيء

  الخالصة للعشية

ان الكلمة المتجسد  1نتأمل غداً في الخيرات العظيمة التى اوالنا اياها سر التجسد فنرى : 
  يداوي اوجاعنا وجروحنا كطبيب ماهر 2يعزينا في احزاننا 

 2حيد لكونه معزينا الحقيقي والو وضيقاتناان نستغيث بيسوع في جميع شدائدنا  1ونقصد 
  ان نزهد في اطايب الدنيا ونتوخى يسوع المسيح وحده.

 قلينوالمثالعاطفة الروحية هي عبارة الفادي االلهي هذه : (( تعالوا الّي يا جميع المتعبين 
 ). 28:  11وانا اريحكم )) ( متى 

 التأمل للصباح
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رض : (( من اجل كثرة محبته التي احبنا بها )) ( لنسجد للكلمة االزلي منحدراً الى األ
) لكي يكون سلوى الحزان، وسند المعذّبين، وقوة الضعفاء، وغياث البشر اجمعين.  4:  2افسس 

 فما اعظم ما يحق له علينا الجل ذلك كله من الكرامة والمحبة والعبادة! ...

 القسم األول

 في أن الكلمة المتجسد يعزينا في احزاننا

تأمل بروح االيمان وعاطفة العبادة ان الكلمة المتجسد قد اختار لنفسه من هذه الدنيا كل لن
لمحن علينا في ااألسواء البشرية ما عدا الخطيئة، لكي يكون بذلك اقدر على تعزيتنا وأشفق 

). فلو قضى حياته 15:  4( عبر  الشدائد، (( اذ قد ُجّرب في كل شيء مثلنا ما خال الخطيئة ))
ى األرض بالرغد والرفاهية لما استطاع ان يكفكف دموع الحزان والباكين، ولو كان متقلباً عل

في بحبوحة الثروة لصعب كالمه على المتقلبين بين انياب الفاقة، ولو كان مخفوفاً بالمجد والشرف 
 االستتار والتواضع؟ لكنه اذ عاش مثلنا يستطيع بكل لما كان يتأتي له ان يحملنا على محبة

صواب ان يقول لنا: " انتم تتعذبون، وأنا ايضاً قد تعذبت وتعذبت اكثر منكم". وحينئذ ندرك كم 
نحن في ضالل وعمى اذ نتذمر ونتشكى مما يحل بنا. ونفهخ ان يسوع بمكابدته ضروب الذل 
والفقر والعذاب ويؤله ذلك كله ويجعله جديراً بكل اجاللنا وكل محبتنا، فنتعزى تعزية كبرى. 

بادر بثقة وسرور الى ان نكشف اعذبتنا للذي قد تحملها هو اوالً، ونبوح بحسراتنا ودموعنا ون
للذي قد سكبها بغزارة قبلنا والجلنا. فالطوبى لنا اذ قد وجدنا المعزي الذي كنا في افتقار كلي 

واضعاً. )، الذي عاش كل حياته فقيراً مت 3:53اليه، وهو االله المتأنس " رجل األوجاع" ( أشعيا 
). فعلينا  17: 2" اذ كان ينبغي ان يكون شبيهاً باخوته في كل شيء ليكون حبراً رحيماً" ( عبر 

 ان نشكر الكلمة المتجسد ونحبه ونضع به كل ثقتنا في شدائدنا وضيقاتنا

 القسم الثاني

 في ان الكلمة المتجسد يداوي اوجاعنا كطبيب ماهر

ان اوجاعنا هي آثامنا التي تطعن قلوبنا وتمزقها بوخز ضمائرنا فتسلبنا الراحة والسالم  
واحياناً الرجاء، وتعرضنا للهالك االبدي. فيسارع هنا الكلمة المتجسد ويقدم لنا الدواء لهذا الداء 

 ماالول العضال وهو سر التوبة الذي جعله لنا كحمام خالصي يغسل فيه نفوسنا بدمه الكري
وينقيها من جميع ادرانها. وان عدنا فسقطنا في الخطيئة ينهضنا منها ويغفرها لنا، بشرط ان 
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نتوب عنا. ثم ان رجعنا اليها ايضاً يغفر لنا ايضاً. وان عاودنا الخطيئة دائماً يعود يغفر لنا دائماً، 
) بشرط  2:  9وال يمل من ان يسمعنا كالمه قائالً: " ثق يا بني مغفورة لك خطاياك" ( متى 

 .واحد ان نتوب توبة صادقة كل مرة

شقاؤنا الثاني بعد الخطيئة هو اهواؤنا الرديئة التى تستأسرنا وتسوقنا الى معاودة الخطيئة. 
فهنا ايضاً ان بادرنا الى الكلمة المتجسد واستغثنا به برجاء وطيد قائلين مع اخت لعازر: " يارب 

)، وهاتفين مع المرنم : " اشف نفسي فاني قد خطئت  3:  11ها ان الذي تحبه مريض " ( يو 
)، قدم لنا للحال العالج الشافي قائالً: صلوا بايمان وحرارة. اقبلوا اسراري.  5:  40اليك" ( مز 

تأملوا تعاليمي ! واقتفوا آثاري تنتصروا على اهوائكم شقاؤنا الثالث الذي هو سبب اضرارنا 
سعادتنا الحقيقية وراحتنا الدائمةمتوقفان على التمتع بلذات الدنيا كلها هو الضالل الذي يوهمنا ان 

وخيراتها وعلى الفوز بالشرف والثروة. مع ان ذلك كله يمكن فقه في كل وقت. وقد قدم لنا 
االمثلة لمقاومة هذا الداء، اذ زهد في كل شيء وآثر الفقر والتضاع والصبر. وال يزال يناجينا 

قتباس تعاليمه ويصرح لنا بقوله: ان العظمة الحقيقية تخالف عظمة نحن معشر الراغبين في ا
هذا العالم ، وان السعادة الوطيدة ليست في هذه الدنيا وان المجد الثابت هو غير مجد العالم. وان 
المديح الحقيقي هو نتيجة السمعة الصالحة. وحسب االنسان ان يعيش سعيداً بسالمة القلب وصفاء 

سرور وال سعادة وال شرف وال عز البتة ، اي ان االنسان ال يتشرف اال  الضمير. واال فال
بحسن سيرته وطهارة افكاره واستقامة نيته. وكل ما كان خارجاً عن ذلك فال يزيده شرفاً وال 

 يخوله عزاً وسروراً. فهل فهمنا حتى اآلن هذا التعليم االلهي ؟ 

 ( 43شية ( ص المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة الع

 

♣   ♣   ♣ 

 

 األحد الثالث من المجيء

 ) 28 – 19: 1االنجيل من القديس يوحنا ( 
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أرس++ل اليهود من اورش++ليم الى يوحنا كهنة والويين ليس++ألوه من انت. فاعترف ولم ينكر  "
واعترف اني لس++ت المس++يح. فس++ألوه: اذن ماذا؟ أ إيليا انت ؟ فقال لس++ت اياه . الني انت ؟ اجاب 
كال. فق+الوا ل+ه فمن ان+ت لنرد الجواب على الذين ارس+++++++لونا. ماذا تقول عن نفس+++++++ك؟ فقال : انا 
ص++++++وت ص++++++ارخ في البرية قوموا طريق الرب، كما قال اش++++++عيا النبي. وكان المرس++++++لون من 
الفريس+++يين. فس+++ألوه وقالوا له. فلم تعمد ان كنت لس+++ت المس+++يح وال ايليا وال النبي. اجابهم يوحنا 

ا أُعمد بالماء ولكن بينكم من لس++++++تم تعرفونه. هو الذي يأتي بعدي وقد ُجعل قبلي. الذي وقال: أن
انا ال اس+++++++تحق ان احل س+++++++ير حذائه. وكان ذلك في بيت عنيا في عبر االردن حيث كان يوحنا 

 " يعمد

 الخالصة للعشية

تمجيد لبعد ما اعبرنا عظمة س++ر التجس++د في مفاعيله، اي في ما يحص++ل منه # تعالى من ا
ولنا من المجد والش+رف والتعزية في ضيقاتنا والشفاء من أمراضنا، يجدر بنا ان نتأمل واجباتنا 
لهذا الس++++ر العظيم. فنرى غداّ ان اول هذه الفروض او الواجبات هو انت نتقن درس هذا الس++++ر 

علم أفي++د   ال ً 2 . ان++ه ال علم اجم++ل واليق ب++االنس++++++++ان من ه++ذا العلم ً 1ونُتقن معرفت++ه. فنالحظ: 
 .لالنسان منه

 ان  2ً ان نفتكر مراراً في هذا الس+++ر والس+++يما عند ما يقرع جرس التبش+++ير.  1ًفنقص+++د: 
 " نكرر كثيراً وبمحبة ص+++++الة القديس اغس+++++طينس هذه: " يا س+++++يدي هب لي ان اعرفك الحبك

 ولتكن هذه العبارة الجليلة عاطفتنا الروحية

 

 التأمل للصباح

ب طالبين اليه ان نعرف يس+++وع معرفة تامه ونحبه محبة خالص+++ة، كما لنبحث امام هللا اآل 
). ولنس+++أله تعالى هذه المعرفة تائقين  19و  16و  14:  3قال بولس الرس+++ول الهل افس+++س ( 

  "اليها بشوق وهيام وهاتفين مع القديس اوغسطينس: " يا سيدي، هب لي ان اعرفك الحبك

 القسم االول
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 باالنسان من علم سر التجسد االلهي في انه ال علم اجمل واليق

اننا نجد في هذا الس+++ر جميع الكماالت االلهية وجميع الكماالت االنس+++انية متحدة معاً. حتى 
ررت " (  ان الثالوث االقدس ذاته قد ألعلن س++روره وبهجته به بقوله " انت ابني الحبيب. بك س++ُ

لقي فيه فرحة وكنزه وموض+++++++وع ) ووج+د في+ه مج+داً ال يحد. بل ان الفردوس  11:  1مرقس 
اجمل ترانيمه اذ هتف له المالئكة: " المجد # في العالء وعلى األرض الس+++الم للناس الذين بهم 

) فهل من ش+++يء يس++تحق االعتبار والدرس اكثر من هذا الس+++ر العظيم  14:  2المس++رة" ( لوقا 
نا، وهو ايضاً اخونا وشريكنا العجيب؟ ان الكلمة المتجسد هو مخلصنا وفادينا، وهو ملكنا ومعلم

). أفما  17:  8في ملكه وس++عادته ونحن ورثة هللا ووارثون معه في هذا الملك الس++عيد ( رومة 
يجب علينا ان نعرفه حق المعرفه؟ وان نتأمل في ما ص++++نعه الجلنا؟ فال نس++++توجب ذلك التوبيخ 

 ( 26: 1( يوحنا  الذي وجهه يوحنا المعمدان الى اليهود "بينكم من لستم تعرفونه "

لذلك اروم ان اتأمل وادرس الخالق في خليقته، والس++++ماء في االرض، والمجد االعظم في 
المذلة، والغني غير المتناهي في الفقر، وغير المائت في الموت، والحياة االلهية في الناس+++++وت، 

ر بالذات وكماالت الس+++ماء ظاهرة على االرض، واعمق التواض+++ع مقترناً باس+++مي الرفعة، والكف
مقروناً بالالهوت، وبذل النفس الفائق الوص+ف عند الذي يجب ان يُبذل في س+بيله كل شيء وبال 
حساب ـ++++++ فكيف ال نقتدي بعد هذا بالقديس بولس الذي جعل يسوع المسيح درسه وعلمه الوحيد 

كور  1حتى كان يقول: " حكمُت بان ال اعرف بينكم ش++يئاً اال يس++وع المس++يح واياه مص++لوباً " ( 
  ... ) فهل اعتبرنا هكذا درس سيدنا يسوع المسيح معرفته؟ 8:  2

 

 القسم الثاني

 في انه ال علم افيد لالنسان من سر التجسد

ان سر التجسد هو كنز الخيرات والنعم الروحية الذي ال ينفد. والكنز ال ينفع اال من يأخذ  
منه. وال نأخذ ونس++++تفيد من س++++ر التجس++++د اال بدرس++++نا اياه. فبهذا الدرس نتعلم ان نحب هللا اآلب 

ذا هال+ذي ج+اد علين+ا ب+ابنه. وهللا االبن الذي ض+++++++حى بذاته الجلنا. وهللا الروح القدس الذي كون 
الس+ر في احش++اء مريم العذراء. ومريم العذؤاء ايض+اً التي اش++تركت في هذا الس+ر العظيم احس++ن 
اش+++++تراك. وكلما تعمقنا في هذا الس+++++ر ازددنا حباً وكلفاً به حتى ال نريد فيما بعد ان نحيا اال في 
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اض+++عين حب االله الذي احبنا كل هذه المحبة. في هذا الس+++ر نتعلم ان نص+++نع امورنا ونقدس+++ها و
ازاءنا مثال المخلص كدس++تور العمالنا . بهذا الس++ر المجيد يمكننا ان نس++جد # س++جوداً غاية في 
الكمال اذ نضم عبادتنا وسجودنا الى سجود الكلمة المتجسد، فيؤلهها ويتولى هو تقدمتها # ابيه. 

نمارس+++ها ببهجة نرى جمال الفض+++يلة وبهاءها ويُفتتن قلبنا بحس+++نها ف واخيراً بدرس+++نا هذا الس+++ر
وس++++هولة قائلين : ان الهنا ال يطلب منا ش++++يئاً اال س++++بق هو فص++++نعه قبلنا. فهل يمكن بعد هذا ان 
نتش++++++كى من انه تعالى يطلب منا اموراً ص++++++عبة علينا؟... فتلك هي الفوائد العظيمة الناجمة عن 

د ة س++ر التجس++درس س++ر التجس++د االلهي. فهل جنيناها من مطالعة الكتب التقوية المتض++منه عظم
االلهي وس+مو المحبة التي احبنا بها هللا تعالى في هذا السر العجيب؟ المقاصد والعاطفة الروحية 

 47هي كما في خالصة العشية ( ص 

 

♣ 

 

 من المجيء   االثنين الثالث

 الخالصة للعشية 

الكلمة  ماهي محبة  1ًنتأمل غداً في واجبنا الثاني للكلمة المتجس++++++د اعني ان نحبه. نفرى: 
  ما يجب علينا من المحبه له 2ًالمتجسد لنا. و 

 ان كرر مراراً بدهش وحب هذه العبارة: " والكلمة ص++ار جس++داً " ( يوحنا  1ًونقص++د :  
 ان نص++++نع اعمالنا كلها حباً للكلمة المتجس++++د،  2ً) يا له من س++++ر محبة ال يوص++++ف !.  14:  1

 ً   .مبتغين ان نزداد به على الدوام حباً وشغفا

الع+اطف+ة الروحي+ة هي عبارة يوحنا الحبيب القائل: " فلنحب هللا نحن اذ قد احبنا هو اوالً " 
  19: 4يوحنا  1( 

 التأمل للصباح
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لنس+جد # الكلمة س+اكناً منذ االزل في بهاء القديسين ومرتضياً بحب ال يوصف بان يتنازل 
حباً لكي يخلص++نا. وليفض قلبنا ش++كراً ومن ذلك المجد الفائق ويص++ير انس++اناً مثلنا في هذه الدنيا 

لهذا الفادي الحبيب، هاتفين مع اهل البالط الس+++ماوي : "مس+++تحق الحمل المذبوح ان يأخذ القدرة 
 12:  5والغنى والحكمة والكرامة والمجد والبركة " ( رؤيا 

 

 القسم االول

 في ما هي محبة الكلمة المتجسد لنا

 عظمة الموهبة الممنوحة  1ًي االمور االربعة التالية: ه+ذه المحب+ة تظهر لن+ا من الت+أم+ل ف 
لنا في س+ر التجس+د. فانها افضل واعظم بما ال يقاس وال يقدر مما لو وهب لنا هللا جميع خيرات 
الس+++ماء واالرض، ولو اعطانا ايض+++اً ص+++فوف المالئكة التس+++عة لخدمتنا. النه في س+++ر التجس+++د 

 16:  3حب هللا العالم حتى انه بذل ابنه الوحيد " ( يوحنا يمنحنا ابنه الوحيد نفسه. " نعم هكذا ا
 ). فلنقدر في قلبنا عظمة هذه العطية، اذ ال يقدر كالم ان يفي بوصفها

 كيف وهبنا هللا هذه العطية : فان الكلمة االزلي قد انخذ احقر ما فينا وص++++اراً جس++++داً  2ً .
د اكتفى بلفظ+ة واحدة فقط. اما في انقاذه ايانا ). ففي تكوين+ه الع+الم ق+ 14:  1وتراب+اً مثلن+ا ( يو 

فق++د اض+++++++طر ان ينح++در ب++ذات++ه الى االرض الحقيرة. فه++ل من محب++ة اعظم من ه++ذه ؟ ومن هو 
 االنسان يا الهي حتى تحبه هذه المحبة المفرطة ؟ 

 حقارة االنس+++++++ان الذي ُمنح هذه الموهبة: فانه خليقة ض+++++++ئيلة دنيئة س+++++++اقطة بذنبها من  3ً
برارتها االص+لية. وانه دودة حقيرة متمردة ال تسوجب اال الغضب واالنتقام. وانت يا الهي تريد 

 ان تقوم مقامه لتكفر عن خطيئته وتعوض عن معصيته ! فيا لها محبة ال توصف

له منحنا هذه الموهبة: ان اليهود قالوا ليس++++وع: انك " تجعل نفس++++ك الس++++بب الذي الج 4ً ! 
) فلنعكس نحن ذلك ونس+++أله قائلين : " ما بالك تص+++ير انس+++اناً  23:  10الهاً وانت انس+++ان"( يو

وانت هللا " ؟ ولنس+مع جوابه قائالً لهم ولنا ايضاً : انما صنعت ذلك الني قد احببتكم، واردت ان 
الني احببتكم محبة مجانية بغير اس+++++++تحقاق منكم، ومحبة فائقة على جميع انتم ايض+++++++اً.  تحبوني

كفرانكم باحس++اني، واحتقاركم اياي، وبغض++كم لي. وكنت قد س++بقت فعرفت ان الذين س++يعتبرون 
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محبتي قليلون، وان اغلب البش+++++++ر س+++++++يحتقرون ويزدرون عملي هذا. ومع ذلك كله قد احببتكم 
حبة، كيف يمكننا ان نوفيك حق احس+++++انك هذا فنعرفك حق واتيت اليكم الخلص+++++كم. فيا س+++++ر الم

  ... المعرفة ونشكرك حق الشكر ونحبك كما يجب لك علينا ؟

 

 القسم الثاني

 في ما يجب علينا من المحبة للكلمة المتجسد

ان ما يدعو الى االس+ف الش+ديد هو اننا قد اص+بحنا ال نكترث وال نتأثر لهذا السر العظيم.  
من ائتالفنا الكالم او االس++تماع عنه بغير انعام النظر فيه وال روية كافية. اذ كان ولعل ذلك ناتج 

يجب أن تذوب قلوبنا حباً عندما نكرر كل يوم هذه العبارة : " الكلمة ص+++ار جس+++داً وحل فينا ". 
 اما في الواقع فعندما نقولها تبقى قلوبنا جامدة. فيجب منذ اآلن فص++++اعداً ان نقلع عن فتورنا هذا

وتوانينا ونزداد كل يوم اض++طراماً بمحبة فادينا النه س++بق فاحبنا. وان نحبه فوق كل حد بحس++ب 
كالم الق++ديس برنردس الق++ائ++ل : ان قي++اس محبتن++ا # يج++ب ان يكون بال قي++اس. ونحب++ه حب++اً فع++االً 
قوياً نقبل معه برض+ى وس+رور كل التض+حيات، س+واء اعترض+ت س+بيلنا ونحن قائمون بواجباتنا 

اتتنا من قبل العناية االلهية ام حملتنا اياها خباثة البش++++ر. ويجب اخيراً ان نحبه حباً عملياً بان  ام
نقص+د ارض+اءه ال غير في جميع س+لوكنا باالجمال والتفصيل. ونوجه الى هذه الغاية وحدها كل 

اننا  اعم+الن+ا واقوالن+ا وني+اتن+ا ونح+ذر ك+ل الح+ذر من ان نغيظه او نغمه في ش+++++++يء منها. لعمري
قاص+++رون جداً عن هذه المحبة الحقيقية الخالص+++ة. فس+++بيلنا ان نتواض+++ع ونص+++لح خللنا ونش+++تعل 

 ً   ... بمحبة فادينا يوماً فيوما

 49المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص 

 

 الثالثاء الثالثة من المجيء

  

 الخالصة للعشية
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انه تعالى رام  1المتجس+++++++د، وهو االقتداء به. فنرى : ن+أم+ل غ+داً في واجبن+ا الثالث للكلمة 
أن المثال الذي يعرض+++ه علينا  2بس+++ر التجس+++د أن يقدم لنا ابنه مثاالً نقتدي به في جميع أعمالنا. 

 يسوع المسيح يجب أن يجذبنا لالقتداء بحياته.

فقر لان نقابل عواطف يسوع بعواطفنا والسيما في ما يتعلق بمحبة الصليب وا 1فنقص+د : 
أن نتروى قبل مباش+++++رة كل عمل أو نية فنس+++++أل ذواتنا : ماذا كان يفعل أو يحكم  2والتواض+++++ع 

 يسوع لو كان في مكاننا ؟

العاطفة الروحية هي قول الفادي لنا : (( اني اعطيتكم قدوة حتى انكم كما ص+++نعت انا بكم 
 ) 15:  13تصنعون أنتم أيضاً )) ( يو 

 

  التأمل للصباح

 آتياً من الس++ماء الى األرض ال ليفتدينا فقط بل ليعملنا بمثله أيض++اً أن نحيا لنس++جد إلبن هللا
الحياه المس+يحية. فإنه قبل أن يش+رع في التبشير والتعليم قد ابتدأ يعمل بموجب ذلك, فمارس هو 
أوالً الوص+++++ايا والمش+++++ورات قبل أن يعلمنا اياها لكي ال يكون لنا عذر اذا رفض+++++نا ممارس+++++تها. 

 له تنازله هذا ونقصد أن نقتدي به.فلنشكر 

  القسم األول

  في انه تعالى رام بسّر التجسد أن يقدّم لنا ابنه مثاالً نقتدي به في جميع أعمالنا

لما عّول هللا س+بحانه في احكامه األزلية أن يتجس+د ابنه رام أن يقدمه للبشر كدستور للحياة 
الص. فالكلمة المتجس+++++++د، من حيث هو الروحي+ة، يج+ب أن ينس+++++++جوا على منواله ليفوزوا بالخ

إنس++ان، ينهج للبش++ر الطريق الس++وي للخالص والقداس++ة، ومن حيث هو إله،  يض++من لهم جودة 
بوناونتورا: اذا كان ابن هللا قد  هذا الطريق وص++++حته بنوع ال يقبل الغلط البتة. لذلك قال القديس

ي الً فل ذلك لكي يكون لنا مثاظهر على األرض و فاوض البشر ومارس أحقر أعمالهم فانما فع
كل شيء. وقال المخلص عينه : (( اني قد أعطيتكم قدوة حتى انكم كما صنعت أنا بكم تصنعون 

). وقد حقق لنا بولس الرس+++++ول ذلك بقوله عن االنتخاب : (( ان  15:  13انتم أيض+++++اً )) ( يو 
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خوة كون بكراً ما بين االذين س+++بق فعرفهم س+++بق فحدد أن يكونوا مش+++ابهين لص+++ورة ابنه حتى ي
). ولذا قال القديس باس+++++يليوس : (( ليس الدين المس+++++يحي س+++++وى  29:  8كثيرين )) ( رومة 

االقتداء بالمس+++++يح )). وقال القديس غريغوريوس نيص+++++ص : (( ان المس+++++يحي الحقيقي هو من 
وع يس++++يقتدي في أعماله وحياته بأعمال المس++++يح وحياته )). وقال القديس أوغس++++طينس : (( ان 

المس+++++++يح انما جاء الى األرض ليكون قدوة للحياة الكاملة )). فهل فهمنا حس+++++++ناً حتى اآلن هذه 
 الحقيقة األساسية ؟ وهل اجتهدنا في مطابقة حياتنا لحياة يسوع المسيح ؟

  القسم الثاني

  يسوع المسيح يجب أن يجتذبنا لالقتداء بحياتهيعرضه علينا  ذيفي أن المثال ال

نعتبر هذا المثال أش+رف األمثلة وأسماها ألنه أي شيء أشرف واسمى للنفوس يجب ان  1
أن ه+ذا المثال ال يمكن أحداً ان يحتّج تعله أو  2الكبيرة من أن تكون م+دعوة الى االقت+داء ب+ا# ؟ 

يرفض+++ه. إذ أي إنس+++ان يمكنه أن يس+++تص+++عب ما مارس+++ه هللا نفس+++ه، والس+++يما وأنه تعالى قد وعد 
أن هذا المثال هو األحب الينا. وكما أن الس++++عي في  3فنا ويجعلنا نتبع آثاره. بنعمه ليقوي ض++++ع

التش+به بمن نحبهم يزدنا كلفاً بهم ويزيدهم كلفاً بنا, هكذا سعينا في التشبه بحياة يسوع يزيدنا كلفاً 
 أن ه+ذا المث+ال هو األقرب الين+ا. ألن حي+اة يس+++++++وع لم تكن كحي+اة يوحنا 4ب+ه، ويزي+ده حب+اً لن+ا. 

بس++يطة كس++ائر الناس  المعمدان قش++فة عنيفة يأباها طبعنا المتواني. بل قد عاش عز اس++مه عيش++ة
فأكل ونام واش+++++++تغل نظيرنا. واحتمل وبكى وابتلي بكل أنواع المحن. وانما ذلك ليكون لنا قدوة 

فهل عرفنا عظيم حظنا اذ وض+++ع هللا نص+++ب عيوننا هذا المثال الش+++ريف العظيم؟ في كل ش+++يء. 
تهدنا أن نتمثله في جميع س+++++لوكنا، مخاطبين نفس+++++نا هكذا: ترى ماذا كان ص++++++نع أو تكلم هل اج

 أوافتكر يسوع؟... فهكذا يجب

  ان نسائل أنفسنا في كل األيام وكل األوقات ايضاً.

  ).52المقاصد والعاطفة الروحية هى كما في خالصة العشية (ص 

 

♣  
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  األربعاء الثالثة من المجيء

  الخالصة للعشية

ا تتميماً لواجباتنا الثالثة نحو الكلمة المتجس++د، أعني معرفته ومحبته واالقتداء به، يجدر انم
بنا أن نتأمل في حياته التي قض++اها في مس++تودع أمه مريم العذراء مدة تس++عة أش++هر. وبناًء على 

كانت حياة  3ك+ان+ت حياة حلوة.  2في أن ه+ذه الحي+اة ك+ان+ت حي+اة س+++++++جن.  1ه+ذا نت+أم+ل غ+داً : 
 وسكوت. صمت

أن نحّب االنفراد والصمت  2أن ال نخالط العالم إال وقت الض+رورة.  1فنقص+د من ذلك : 
 ألنهما أكتر مالءمة لنقاوة النفس وإلتقان الصالة.

العاطفة الروحية هي عبارة كتاب االقتداء بالمسيح : (( أن النفس العابدة تنمو في الصمت 
 ). 6 : 20:  1والسكينة نمواً حسناً )) ( سفر 

  التأمل للصباح

لنس+جد ليسوع المسيح وهو جنين في مستودع والدته، حيث شاء أن يمكث مدة تسعة أشهر 
محتجباً عن العالم ورام أن يتبع في ذلك طريقة الطبيعة البش+++++++رية. ولبناركه ونس+++++++جد ألحكامه 

عاليم بموجب الت لنس+++++يرااللهية، مس+++++تمدين منه أن يوقفنا على مفاعيل هذه التدابير الخالص+++++ية، 
 التي قدمها لنا.

  القسم األول

  في أن حياة المخلص في مستودع أمه كانت حياة سجن

مما يدعو الى العجب والدهش أن الفادي الحبيب ش++اء أن يمكث في مس++تودع البتول تس++عة 
أش++هر مع أنه ليس من س++جن أض++يق وأكثر ظلمة منه. فالس++اكن في األعالي و المتوش++ح باألنوار 

متناهي رام أن ينحصر في مكان ضيق حقير كهذا! و قد واضع ذاته الى آخر درجة من وغير ال
الض++عف: فالقدير أض++حى جنيناً، وذو الحكمة الس++امية غدا طفالً بس++يطاً. وذلك ليكفر عن ذنوبنا 
ويطلقن+ا من س+++++++جن الجحيم وظالم+ه. فس+++++++جن ألجلنا ليوفي ديوننا الباهظة. ولم يخرج من هذا 

وم والس++++اعة الذين أرادهما أبوهم الس++++ماوي. ولم يكن ذلك اال ليقض++++ي على الس++++جن اال في الي
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أألارض حياة عذاب وألم وص+ليب واس+تشهاد، بل حياة موت ذريع، وأن يبقى سجيناً في المذابح 
المقدس++++ة مدى األيام. فيا س++++جيناً عزيزاً جداً مدهش العقول وخالّب األفئدة بحبه، اجعلني أس++++ر 

 تك بسالسل حبك المحكمة بحيث ال يمكنني االنفصال عنك أصالً.محبتك وأوثقني في خدم

 القسم الثاني

  في أن حياة المخلص في مستودع أمه كانت حياة خلوة

يعرفه غير مريم أمه ليحبب  قد ش++اء يس++وع الفادي أن يمكث في محل االنفراد هذا الذي لم
باألباطيل و األخطار والخس+++++++ائس  الينا الخلوة واالنقطاع عن العالم. ألن النظر الى العالم حافل

والترهات. فالخليق بنا أن نقطع ربطه ونزهد فيه مبتعدين عنه ونصرف جهدنا في تقديس نفسنا 
 ال غير.

  فيجدر بنا أن نعتزل العالم قدر المستطاع لنناجي # سبحانه في الخلوة.

و معنا ا مكث هفكلم+ا ابتع+دنا عن الجلبة والض+++++++وض+++++++اء وتقربنا اليه تعالى وفتحنا له قلبن
و س++++هل لنا أن نص++++ون قلبنا طاهراً  ولذذّنا بأحاديثه المس++++تعذبة وأفاض علينا تعزياته الس++++ماوية

مقدس++++اً. لعمري ما أعذب العيش++++ة في الخلوة واالنفراد وما أهناها! بل ما أثمنها و أقدس++++ها! وما 
متع يس++++تحيل أن نت أس++++عد االنس++++ان الذي يغلق باب قلبه اتجاه الخالئق ويفتحه ليس++++وع وحده! اذ

بس+++كينة القلب وراحة الض+++مير ان كنا ال نحن الخلوة و ال نؤثر االتحاد با#. وال يمكن أن نذوق 
لذة أطيب وأعذب من لذة هذه الحال المقدس++++++ة. فهل فض++++++لنا الخلوة المقدس++++++ة على جلبة العالم 

 الغدّار؟ وهل أحببنا الزهد في الدنا و آثرنا االتحاد با#.

 لثالقسم الثا

  في أن حياة المخلص في مستودع أمه كانت حياة صمت وسكوت

ان الكلمة المتجس+د أحّب الص+مت مدة التس+عة األش+هر التي قض+اها في المس++تودع بنوع أنه 
قد أعني نص+++ف الليل. ولم يلفظ كلمة البتة. وحينما ولد كان الس+++كوت س+++ائداً على البش+++ر عموماً 

بل آثر الص+++مت حتى  زمانه للتكلم كجاري عادة األطفال.أحب الس+++كوت منذ والدته الى أن بلغ 
ولم يتفّوه اال بما هو ض++++++روري والئق بالحالة التي اتخذها. أما في الس++++++نين  بلغ الثالثين س++++++نة
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الثالث األخيرة فقد قض+++ى واجب التكلم طبقاً لما كانت تقتض+++يه تدابيره وبعد موته لزم الس+++كوت 
منتهى العالم. فيا له من س+++كوت عجيب يعلمنا أن الص+++مت  تماماً على مذابحنا وس+++يبقى فيها الى

هو مدرسة الحكمة فيها يتخرج االنسان ويتعلم اصابة الرأي وحسن التفكير واالعتكاف الروحي 
والص+++الة. ويكش+++ف لنا الكنز المكنون في قلب االنس+++ان الص+++امت الذي يفوق ثمناً وعظمة الكنز 

ا أن التقوى بدون الص++++مت ال تدوم اال برهة، وأن التكلم الموجود في فم الحكيم المتكلم. ويبين لن
الس+++++++كوت ازدادت الطهارة  قوع في خط+اي+ا كثيرة، وكلم+ا ازدادي+دعو الى التش+++++++ت+ت و الى الو

والبرارة. فالتكلم يدعو الى التش++تت، والص+++مت يجمع الفكر، والحكيم ال يتفوه بش+++يء قبل التفكر 
 مت وتركنا الكالم لغيرنا؟فيه. فهل سرنا على هذا النمط فآثرنا الص

  ) 54( ص  المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية

♣  

  الخميس الثالث من المجيء

  الخالصة للعشية

ان هذه العشية  1نعود الى الـ+++تأمل في حياة يسوع ضمن مستودع مريم العذراء معتبرين: 
 انها كانت فقرية جداً. 2كانت وضيعة جداً. 

أن نحب  2أن نقاوم المجد الباطل والخيالء وال ننس++ب المديح لنا البتة.  1 فنقص++د من ثم :
 الفقر ونستعمل ما يفضل عن لوازمنا في األعمال الخيرية.

العاطفة الروحية هي عبارة كتاب االقتداء بالمس+++++++يح : (( انه لمجد عظيم القيام بخدمتك يا 
 ). 5:  10:  3الهي واحتقار كل شيء من أجلك )) ( سفر 

  التأمل للصباح

لنس++++جد للكملة المتجس++++د الذي آثر االتض++++اع و الفقر مذ كان في مس++++تودع أمه. ولنؤد اليه 
الش+++كر الحميم ألنه بعمله هذا خفض عجبنا ورتّب نظام تعلقنا بالخيرات الدنيا. و أوض+++ح لنا أن 

 نظيره. االتواضع و الفقر فضيلتان عزيزتان على قلبه القدوس. فينبغي أن نحبهما و نختارهم



48 

 

  القسم األول

  في أن الكلمة المتجسد عاش في مستودع أمه عيشة وضيعة جداً 

أن الكلمة األزلي الجالس على عرش المجد في أعالي الس+++++++ماوات قد تنازل الى أس+++++++افل 
أحش++++اء أمه. فيا له من تواض++++ع  أرض++++نا و تص++++اغر الى أن اتخذ جس++++م جنين ض++++غيراً جداً في

لمذود س++++يراه البش++++ر طفالً جميالً، ويرنم المالئكة بمجده، مدهش! ألنه عندما س++++يض++++طجع في ا
أما هنا في أحش++++اء أمه الطاهرة فكل ويش++++هده الرعاة، ويس++++جد له المجوس ويقدمون له الهدايا. 

ش++يء محجوب، كل ش++يء متوار. وما هذا اال المالش++اة لكل ش++يء كما قال الرس++ول بولس : (( 
) ولهذا تهتف الكنيسة  7:  2ي شبه البشر )) (فيلبي انه ال ش+يء ذاته آخداً صورة عبد صائراً ف

متعجب+ة وقائلة : (( انك يارب لم تخف ولم تأنف من أحش+++++++اء العذراء )). ذلك كله يبرهن على 
أن حياته كانت حليفة االتض+++++اع و الذّل والفقر، ويص+++++ّرح للعالم أجمع انه مع كونه ملك الملوك 

له من تعليم س+++++اٍم مفيد لنا نحن المتكبرين المتغطرس+++++ين آثر أن يكون كأحقر الناس و أذلّهم. فيا 
ال++ذين نت++أثر ونغتم اذا أهملن++ا الن++اس واحتقرون++ا ولم يفتكروا فين++ا أو لم يم++دحون++ا و يقرظون++ا. ب++ل 
نش+++مئز من الحياة الخفية المس+++تترة ونبتهج باجالل الناس لنا ونس+++ر بمديحهم. فتواض+++ع المس+++يح 

تنا وافتخارنا وهو بلس+++++م يش+++++في كلوم غطرس+++++تنا. أفال نخجل من فادينا يفدينا جداً لنقهر كبرياء
 حالتنا الدنيئة التي ال تطابق عيشة يسوع المتواضع؟.

  القسم الثاني

  في أن عيشة الكلمة المتجسد في مستودع أمه كانت فقرية جداً 

لق+د كان في وس+++++++ع الكلمة المتجس+++++++د أن يحص+++++++ل على ثروة عظيمة ألنه هو الذي يهب 
و مع ذلك قد زهد في كل ش++يء و آثر الفقر. ولما للس++ماوات واألرض جميع كنوزها وخيراتها. 

أحّب الفقر محبة ممتازة ولم يجده البتة في حض+ن أبيه أقبل ينش++ده على األرض، حيث س+يقض++ي 
لفاقة : فس+++++يولد فقيراً ويعيش فقيراً ويموت فقيراً. فلنقابل عيش+++++ة يس+++++وع حياته كلها في الفقر وا

ننفر منه. هو يختار الوهد  بعواطفنا واس+++++++تعدادنا في هذا الش+++++++أن. فانه تعالى يحب الفقر ونحن
ونحن نتهرب منه. هو يحتاج الى كل ش++يء الزم لمعيش++ته و أما نحن فال نريد أن يعوزنا ش++يء 

ا، ونض++طرب عند حلول العس++ر، ونبذل كل اس++تطاعتنا في س++دّ حاجاتنا. بل نملق ذواتنا ونّرفهه
وكثيراً ما نقلق لدى حص+++ولنا في فاقة يس+++يرة. ولس+++نا نقتنع بما يكفينا مؤونة المعيش+++ة بل نس+++عى 
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وراء حش++د المال الثروة. ونباهي بالمالبس المتنوعة، ونتلذذ بالمآكل الملونة. فيس++وع عّز اس++مه 
 ف الفقر أحبّه. فسبيلنا اذن أن نتخذّه نصيبنا السعيد ونعتبره كنزنا الثمين.قد غبّط الفقراء وشرّ 

أال ي+ا ربي اجعلني أدرك أن االنس+++++++ان ال يغتني اال ب+امتالك+ه اي+اك، وأن ك+ل من ال يمتلك 
الدنيا قاطبة. فقد ص+++دق ص+++احب كتاب ويتحد بك هو أفقر البش+++ر أجمع و لو حص+++ل على كنوز 

(( من عاش بدون يس+++وع فانه على غاية الفقر. ومن س+++الم يس+++وع فقد  االقتداء بالمس+++يح بقوله :
 ). 2:  8:  2تناهى بالغني )) ( سفر 

 ). 57المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص 

 

♣  

  الجمعة الثالثة من المجيء

 الخالصة للعشية

أمات  2أمات حواسه.  انه قد 1نتأمل غداً اماتة يسوع وهو في مستودع أمه مريم فنري : 
 أمات حّريته. 3ارادته . 

أن نميت حواس++++نا وال س++++يما النظر والذوق حتى في ما هو مس++++موح،  1ونقص++++د من ثم : 
أن نعيش ب+الق+انون والط+اعة وال نتبع الهوى في  2وذل+ك  لنتعلم االم+ات+ة في األمور المحظورة. 

 شيء أبداً.

لم يرِض نفس+++++ه ))        (  ( ان المس+++++يحالعاطفة الروحية هي عبارة الرس+++++ول القائل : (
 ). 3:  15رومة 

  التأمل للصباح

أخض+++ع نفس+++ة الماتة عامة  لنس++جد للكلمة المتجس+++د وهو في مس+++تودع مريم العذراء، حيث
كاملة مدة تس+++عة أش+++هر وقض+++ى حياة اس+++تش+++هاد وتض++++حية كان مزمعاً أن يعيش بموجبها على 
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واالرادة والحرية. فلنؤدّ له الحمد على هذه األمثلة األرض فامتنع عن كل ما تس++++تطيبه الحواس 
 العظيمة. ونستمد من النعمة لنقتدي به ونستفيد من تعاليمه الخالصية.

 القسم األول

  في أن الكلمة المتجسد قد أمات حواسه في مستودع مريم أمه

 إنفعيناه هناك لم تش+++اهدا النور، ولس+++انه لم ينطق، وأعض+++اء جس+++مه ال تس+++تطيع حراكاً. 
األجنّة في األرحام ال يش++عرون بعذاب لعدم بلوغهم س++ّن الرش++د. أما يس++وع فلّما كان عقله حينئذ 
كامالً بالغاً تمام المعرفة قد ش++عر كل الش++عور وتألم كل التألم من وثاقه وحبس++ه وادلهمام ظالمه. 

خطر له وزد على ه+ذه األعذبة الجس+++++++دية أنه كان يتألم من األفكار والتص+++++++ورات التي كانت ت
والسيما ما كان مزمعاً أن يكابده من الهالك األبدي فال تستفيد من عمل فدائه العظيم، وما كانت 
والدته الحنون مزمعة أن تقاس+++++++يه بس+++++++ببه من اآلالم الفادحة. وقد تأمل أيض+++++++اً اذ ذاك عذابات 

 كلها كانت القديس++++ين واآلباء والش++++هداء وما احتملوه وس+++++يحتملوه ألجله وألجل االيمان به. تلك
تض++غط نفس++ه بوجع مفرط. لكنه ص++بر على كل ذلك بتس++ليم تام للمش++يئة االلهية. فيا له من قلب 
ش++جاع في جس++م ص++غير نحيف! ويا له من حب ال مزيد عليه أحبنا به هللا! ويا له أيض++اً من مثال 

 عذاباتجميل لنا! يس++وع أمات حواس++ه ونحن نغذّيها ونقّويها! يس++وع احتمل في حواس++ه الباطنة 
ش+++++++دي+دة، ونحن نطلق لها العنان! فلنلتحف بالخجل والعار من خوفنا وكس+++++++لنا الذي ال يريد أن 

 يحتمل شيئاً ألجل هللا فادينا!

 

  القسم الثاني

  في أن الكلمة المتجسد قد أمات ارادته في مستودع أمه

شـ+++++++أ لم يان الكلمة المتجسد قد استمر في مستودع أمه تسعة أشهر طاعة ألبيه السماوي. ف
أن ينقص أو يزي+د الم+دة التي عينّه+ا اآلب. ولم يكتِف بذلك فقط بل أطاع أمه أيض+++++++اً بحيث انها 
كانت تذهب به أينما شاءت وانقاذ ألمر الملك الروماني. وخضع للقديس يوسف ولكل من كانت 

ه. تخض+++++ع له أمه. وما فعله هنا بش+++++أن الطاعة لن ينفّك عن عمله أيض+++++اً في جميع أطوار حيات
:  2وس+يموت أيض+اً طائعاً : (( وض+ع نفسه وصار يطيع حتى الموت موت الصليب )) ( فيلبي 
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). فهال نتعلم من فادينا أن نقمع ارادتنا نظيره، وأن ال نريد أال ما يريده هللا وكل ما يريده بال  8
). وال  42:  22اس+تثناء وبكل قلوبنا قائلين مراراً معه : (( ال تكن مشيئتي بل مشيئتك )) ( لو 

نحيد عن طلب مس++ّرته تعالى قيد ش++عرة! الهي انك ض++حيت بارادتك، أما أن الدودة الحقيرة فاني 
 ال أرغب اال في تكميل مشيئتي.

  فيا لعمارة قلبي ويا لمزيد جهلي وحماقتي!

  القسم الثالث

  في أن الكلمة المتجسد قد أمات حّريته في مستودع أمه

ع ارادته بل أخض+ع حريته أيضاً ألبيه. فشاء أن يحتمل طوعاً لم يكتف الكلمة المتجس+د بقم
كل ض++++++عف الطفولة وعجزها الذي يكون في األطفال ض++++++رورةً وطبعاً. فهو الذي كّون البرايا 
كلها بكلمٍة واحدة منه آثر الص++++مت لعلمنا أن نس++++كت في المص++++ائب وال نتذمر من الض++++يقات و 

نس+++++ود دائماً. وهو الذي يحّرك العالم كافة وكما  النوائب، وال نماري وال نخاص+++++م رغبة في أن
يش+++اء ال يس+++تطيع أن يص+++نع من الحركات اال ما يص+++نعه منها األجنّة في أحش+++اء أمهاتهم، وذلك 

مض+++++++ض المرض ال+ذي يعّوقن+ا عن الحرك+ة، وأن نقمع حركات  ليعلمن+ا أن نحتم+ل ص+++++++ابرين
النعمة. و أخيراً ان الكلمة المتجس++++د  الطبيعة الفاس++++دة فنتحّرك اال طبقاً ألوامر الطاعة وحركات

الذي هو في حض++ن أبيه س++لطان مطلق الحرية، يخض++ع ألمه في مس++تودعها في ما يتعلق بحياته 
وغذائه وحفظه. وهكذا أراد يس+++++++وع أن تكون حياته تحت رحمة أمه وعنايتها وفطنتها. فيا أيها 

، ض+++عيفاً، خاض+++عاً، علمني أن أقمع االله الجبار الذي تنازل الى أن يكون الى هذا الحد مأس++وراً 
كبريائي التي يتولّد منها عدم خض++وعي وعدم انقيادي. علّمني أن ألجم لس++اني الراغب في كثرة 
الكالم والذي ال يعرف أن يص+++++++مت عند اللزوم. علّمني أن أكبح هذه الش+++++++هوة التي ال تريد أن 

 وحدك.تصنع اال ما يسّرني، وأن أبتغي وأعمل دائماً ما يسّرك أنت 

  ) 59المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص 

 

♣ 
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  السبت الثالث من المجيء

  الخالصة للعشية

نتأمل غداً في اهتمامات يس++وع ض++من مس++تودع أمه. وأنه ص++رف أول اهتمام منها في أن 
الشكر.  3المحبة.  2السجود.  1يؤدي الى هللا سبحانه بال انقطاع أربعة فروض عظيمة وهي : 

 المديح. 4

أن ننش+++++ئ مراراً أفعال الس+++++جود و المحبة و الش+++++كر والمديح كنوافذ  1فنقص+++++د من ثم : 
أن نقدّم أعمالنا # اآلب قاص+++++++دين بها أحد هذه األفعال. وأن نجتهد في اتقان أعمالنا  2روح+ة. 

 هذه.

  ). 3:  95العاطفة الروحية هي عبارة المرنم : (( الرب عظيم ومسبّح جداً )) (مز 

  التأمل للصباح

 ً يقدم فيه # أبيه أكمل  في مستودع والدته فردوساً حقيقياً  لنسجد للكلمة المتجسد منشئا
اكرام ممكن أن يقدم له. ولنبتهج نحن برؤيتنا هللا ممجداً بذلك أعظم تمجيد ممكن. ولنبارك 

 الكلمة المتجسد الذي هو سبب التمجيد الفائق.

  القسم األول

  الذي قدّمه الكلمة المتجسد # اآلب في مستودع أمهفي السجود 

ان الس++++جود مص++++دره معرفة هللا المس++++جود له و معرفة الس++++اجد ذاته، فكلما عرفنا عظمة 
الجوهر االلهي وس+++مّوه ازددنا أتض+++اعاً واجالالً للعزة الص+++مدية. وكلما ازددنا معرفة لهذا االله 

فهذه األعمال بأس++++رها كان يعملها الكلمة المتجس++++د القادر على كل ش++++يء ازداد احتقارنا لذاتنا. 
بنوع ك+ام+ل اذا ك+ان عارفاً حق المعرفة بالفرق العظيم بين الخالق وخليقته. فكان يتص+++++++ّور أباه 
أمامه كل حين ويقدّم له االكرام الس+امي والس+جود الكامل والتمجيد التام. وقد انذهلت السماء من 

س+++++++كانها ال يفترون من أن يقولوا : آمين، بك يا رب وحدك ه+ذه األعمال الغريبة العجيبة فكان 
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يليق هذا الس+++جود. فهل س+++جدنا نحن على هذا المنوال # تعالى؟ آه ما أقل ما نعرف أن نتالش+++ى 
 أمام عظمته، و أن نذلل نفوسنا الحقيرة أمام جالله األقدس!

  القسم الثاني

  مستودع أمهفي آلب كلمة المتجسد # افي المحبة التي قدّمها ال

ك+ان+ت نفس المخلص على الح+الة الطوباوية التي هي ش+++++++به الغبطة الس+++++++ماوية وذلك منذ 
ال+دقيق+ة األولى من وجوده+ا. فتل+ذذّت ب+أنوار مش+++++++اه+دة هللا البهي+ة والتهب+ت من ثّم ب+أكمل المحبة 

 .الطوباوية. فغاص++ت في هذا البحر الطافح بجميع الخيرات. وامتلكته و تمتّعت به أغرمت بحبه
 فلنبتهج ألن في الع+الم قلباً يحب هللا محبة كاملة و يعّوض تعويض+++++++اً كامالً عن جميع االهانات

الالحقة به تعالى. ولكن فلنعرف أيض+++++++اً أن هللا وحده يش+++++++بع كل رغبات قلبنا، و أن كل ما هو 
خارج عنه ليس بش+++++يء وال يقدر أن يس+++++عدنا البتة فيا يس+++++وع الهي ليتني أموت لكي أش+++++اهدك 

بك كما يجب! ألن محبتي لك في هذه الحياة قليلة زهيدة. على أنني في هذا اليوم سأجتهد أن وأح
 أحبك أكثر، وأكثر لك من أفعال المحبة بقدر استطاعتي.

  القسم الثالث

  في الشكر الذي قدّمه الكلمة المتجسد # اآلب في مستودع أمه

هللا تعالى، والتي وهبها وس++++++يهبها أن يس++++++وع لما رأى كل النعم والخيرات التي وهبها له 
هذه الخالئق و ممثلها أمام هللا، قد انش+++++++رحت كل  على م+دى ال+دهور لجميع خالئقه، وهو رأس

قوى نفس+ه وابتهجت جداً ونشطت كلها لتشكر هللا كما يجب له ويليق به تعالى. وقد أخذه الدهش 
انية بغير اس++تحقاق أحد، ونزيهة لّما رأى كم هذه المواهب عظيمة وكثيرة ومتتابعة ومع ذلك مج

بغير غرض خص++وص++ي له تعالى وعامة ش++املة للجميع بغير اس++تثناء! ينش++ئ عواطف ش++كر ال 
توص++++ف وال تنقطع. فما أحرانا أن نش++++ترك مع فادينا االلهي في تأدية الش++++كر والحمد # تعالى 

ن++ا و الحم++د ل++ك ع++داد على النعم التي منحن++ا اي++اه++ا ونهتف ل++ه مراراً ق++ائلين : الش+++++++كر ل++ك ي++ا رب
 مواهبك.
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  القسم الرابع

  في المديح الذي قدمه الكلمة المتجسد # أبيه في مستودع أمه

ان نفس المخلص ال تعتبر هللا س++++++بحانه في خيراته فقط بل تعتبره باألكثر في ذاته أيض++++++اً 
و كبحر تتدفق منه دائماً الخيرات والبركات على  نظير مص+++++در ومركز لكل جمال وكل كمال،

ك+ل من في الس+++++++م+اء واألرض جميع+اً. وله+ذا تتلهب في قلب يس+++++++وع الفادي لواعج المديح بال 
انقطاع # تعالى الذي يس+++++ّر بها س+++++روراً ال يوص+++++ف. فلنش+++++ترك معه في هذا المديح قائلين مع 

)  1:  102خلي اس++++مه القدوس )) ( مزالمرنم : (( باركي يا نفس++++ي الرب و يا جميع ما في دا
ولنقل مع القديس توما. (( يا نفس+++ي س+++بحي هللا جهد اس+++تطاعتك ألنه يس+++مو على كل تس+++بيح و 
يتع+ذر على أي ك+ان أن يوفيه حقه من المديح )). فهل أتممنا نحن هذا الفرض المقدس فش+++++++غلنا 

عظمته++ا؟ وه++ل ب++اركن++اه++ا على من بم++ديح هللا واجالل++ه؟ ه++ل ابتهجن++ا بت++ذكرن++ا كم++االت++ه وبتعجبن++ا 
 الدوام؟ ألسنا في عداد أولئك الذين قلما يفتكرون في ذلك أو ال يفتكرون فيه البتة؟.

  ). 62المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص 
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  ءاألحد الرابع من المجي

 ) 6 -1:  3االنجيل من القديس لوقا (

ملك طيباريوس قيص+++ر، حين كان بيالطس البنطي والياً  (( في الس++نة الخامس+++ة عش++ر من
على اليهودي+++ة و هيرودس رئيس ربع على الجلي+++ل و فيلبس أخوه رئيس ربع على ايطوري+++ة 
وبالد تراكونيتس و ليس++انيوس رئيس ربع على أبيلينا، وحنّان وقيافا رئيس++ي الكهنة، كانت كلمة 

بقع+ة األردن كلها يكرز بمعمودية التوبة لمغفرة  هللا على يوحن+ا بن زكري+ا في البّري+ة. فج+اء الى
الخطايا. كما هو مكتوب في س+++فر أقوال اش+++عيا النبي: ص+++وت ص+++ارخ في البرية أعدّوا طريق 
الرب و اجعلوا س+++++++بل+ه قويم+ة. كل واٍد يمتلئ وكل جبل وتٍل ينخفض والمعّوج يس+++++++تقيم ووعر 

 .)) الطريق يصير سهالً ويعاين كل ذي جسد خالص هللا

 خالصة للعشيةال

انن++ا طبق++اً النجي++ل ه++ذا النه++ار ال++ذي يعظن++ا ب++اع++داد طريق الرب المزمع أن يول++د في قلوبن++ا 
في كيفية التّوص++ل الى هذا  2في وجوب اس++تعدادنا لمالقاة عيد الميالد الش++ريف.  1نتأمل غداً : 

 االستعداد.

نفراد الروحي، أن نقض+++++++ي ه+ذه األي+ام الب+اقي+ة من ه+ذا الزم+ان المق+دس باال 1فنقص+++++++د : 
ا كانت عليه س+++++++ابقاً.  أن نقدّم # تعالى جميع أعمالنا  2مجته+دين أن نزي+د أعم+الن+ا ق+داس+++++++ة عم+ّ

 االعتيادية بقلب طيب، ونخصص له رغائبنا وعواطفنا و خواطرنا كي يحيا في قلوبنا.

 (العاطفة الروحية هي آية االنجيل المقدس (( أعدوا طريق الرب واجعلوا س++بله قويمة )) 
  ). 4:  3لو 

  

 التأمل للصباح

لنس++++++جد للكلمة المتجس++++++د وهو في مس++++++تودع أمه تائق الى س++++++اعة ظهوره على األرض 
ليخلصنا. ولنسبح هذا االله العظيم الفائق الجودة والمحبة الذي تأنس و ظهر ليكفر عن خطايانا. 

  يوم عيده المجيد،أما يجمل بنا أن نستعد استعداداً خاصاً لالحتفال بسر كهذا حين دنونا من 
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  القسم األول

  في وجوب استعدادنا لمالقاة عيد الميالد الشريف

كما أن هللا س+++++بحانه س+++++بق فأوفد المالئكة ليبش+++++روا الرعاة بمولد الفادي كذلك فّوض الى 
لنس+++++تعد لقبول المخلص المزمع أن يأتي. وهي الكنيس+++++ة أمنا أن تس+++++بق فتنبهنا في أيام المجيء 

نبيه لتزيد تأهبنا له، فنزداد خش+++++++وعاً واتحاداً بيس+++++++وع على قدر ما يدنو عيد تجدد اليوم هذا الت
ميالده. فيج+ب من ثم أن يكون عن+دن++ا مؤون+ة ك+افي+ة من االيم++ان والمحب+ة نتمكن به+ا من أن نرى 
في هذا الطفل الص++++++غير ابن هللا األزلي وفادي البش++++++ر أجمعين. ثم أن هذا الطفل المولود ألجل 

ديدة في أن يولد في قلوبنا، لكنه ال يفعل ذلك اال على قدر تأهب كٍل منا في خالص++نا له رغبة ش++
هذه األيام المباركة. ويمنح بس++++خاء وافٍر القلوَب التي أحس++++نت هذا التأهب ما وعد به الناس من 
الس++الم مع أبيه و مع القريب ومع ذواتهم أيض++اً. و يخولهم روح التواض++ع و الوداعة و الفقر و 

لطاعة و التس++++++ليم لالرادة االلهية. و هذه النعم الثمينة كلها هي خص++++++وص++++++ية لعيد البس++++++اطة وا
الميالد. أما القلوب التي أس++++اءت هذا التأهب فيقبض يديه ويغلق قلبه ويص++++م أذنيه عنها. فحذار 

  أن نقع في مثل هذا البالء و الشقاء.

  

  القسم الثاني

  في كيفية التوصل الى هذا االستعداد

أن ه+ذا االس+++++++تع+داد يتطل+ب أوالً جمع الحواس. اذ م+ا من ش+++++++يء يبعد هللا عن القلب مثل 
الطيش ال+ذي يبدد النفس كلها في الخارج، ويغرقها في بحر من األفكار و التص+++++++ورات الباطلة 
الغريبة، ويلقيها لذلك في ش++++++ديد القلق واالض++++++طراب. فكلما اقتربنا من هذا العيد تحتم علينا أن 

تراس+++اً وص+++وناً من التش++++تت، و نفتكر دائماً في س+++ر التجس+++د و في محبة هللا، وننش++++ئ نزداد اح
  عواطف مقدسة تقوية، و نتخذ مقاصد حسنة نقدمها ليسوع اقراراً بجوده ومحبته.

ثانياً: يجب أن نض+م الى جمع الحواس هذا حياة مقدس+ة تقوية. وذلك بأن نزداد سهراً على 
أعمالنا كلها لمحبة الطفل يس+++++++وع، ونتقنها لذلك قدر  أنفس+++++++ن+ا لنتجن+ب كل خطيئة ونخص+++++++ص

ونقدم له كل يوم بعض التض+++حيات. ص+++انعين منها باقة أزهار ُمّرة لكنها طيبة الرائحة االمكان. 
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يُس+ر بها الطفل يس+وع. و يجب علينا خص+وص+اً أن نبتهل الى الروح القدس لكي ينشئ هو نفسه 
ي تحلى به++ا ازاء الم++ذود مريم ويوس+++++++ف والرع++اة و في قلوبن++ا ه++ذه التقوى الح++ارة البهي++ة الت

  المجوس، و التي تزين بها ويتزين اليوم أيضاً كثير من هذه النفوس البارة.

أي الدعوات الحارة ليس+++وع الى قلوبنا و الرغبات  روحية،لثالثاً : ان ممارس+++ة العواطف ا
مع الكنيس+++++ة : (( أقطري . فلنهتف المض+++++طرمة في محبته، تكمل اس+++++تعدادنا لهذا العيد المبارك

أيتها الس+++ماوات من فوق و لتمطر الغيوم الص+++ديق )). (( ليتك تش+++ق الس+++ماوات و تنزل )). (( 
رحماك يارب ابعث من أنت باعثه )). (( أرنا يا رب رحمتك وهب لنا خالص++ك )). (( واجعل 

ك من عجيب+ة ي++ا مخلص المعتص+++++++مين ب++ك من ال+ذين يق++اومون يمين+ك )). الى غير ذل+ مراحم+ك
العواطف التي تش++++ابهها وتوافق هذه األيام الخالص++++ية. فهل تأهبنا على هذا النس++++ق لعيد الميالد 

  المجيد و استعملنا هذه الوسائل الثالث استعداداً الستقباله؟

  ). 66المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص 

  

  االثنين الرابع من المجيء

  الخالصة للعشية

داً في أن يس++++++وع و هو في مس++++++تودع أمه أقامه هللا اآلب حبراً للبش++++++ر وانه لذلك نتأمل غ
  على خالص البشر. 2على مجد هللا و  1يتلهب غيرة : 

المجهود في أن نوجه أعمالنا بأس++++++رها لمجد هللا األعظم و نبذل لذلك  1فنقص++++++د من ثم : 
ل قلبنا في خالص نفوس+++++++نا أن نفعل ما في طاقتنا ألجل خالص القريب ونس+++++++عى بك 2اتقانها. 

  وتقديسها.

  العاطفة الروحية هي عبارة القديس أغناطيوس دي لويوال : (( لمجد هللا األعظم )).

  التأمل للصباح
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لنس+++جد للكلمة األزلي المتجس+++د في مس+++تودع العذراء أمه، وقد أقامه أبوه الس+++ماوي حبراً 
قلبه على مجد هللا وخالص  أعظم ألجل خالص+++++نا. و لنتعجب لذلك من غيرته المض+++++طرمة في

البش+ر. و لنش+كر له هذه الغيرة المتقدة  من حبه السامي # أبيه و لنا. و لنستمد منه أن يذكي في 
  قلوبنا نيران هذه الغيرة.

 

  القسم األول

  في غيرة الكلمة المتجسد على محبة هللا مذ كان في مستودع أمه

تمجيد هللا أبيه، أي أن يجعل جميع البش++ر يعرفونه ان الكلمة المتجس++د لم ينِو من تأنس++ه اال 
تكن لتف+ارقه البتة، و اليها كانت تتجه كل  و يحبون+ه ويعب+دون+ه كم+ا يج+ب و يليق. وه+ذه الني+ة لم

حركات قلبه و ابتهاالته ومش++++قاته. فيا لها من غيرة عجيبة ومحبة نزيهة! فلنقترب من هذه النار 
باعتبارات بش++++رية و نخس++++ر بذلك اس++++تحقاقات ثيراً ما نمزجها المقدس++++ة لننقي أوالً نياتنا التي ك

أعمالنا الص++الحة. ولنض++رم ثانياً غيرتنا الفاترة الباردة  وغير المبالية مراراً بما يخص مص++الح 
مجد هللا تعالى. ولنتعلم من الكلمة المتجس++د أن ال نص++نع ش++يئاً و ال نقول ش++يئاً ألجل حبنا الذاتي 

ل أن نص+++++نع كل ش+++++يء ألجل هللا وتمجيده تعالى. طوبى لمن يدرك هذه أو مدحنا أو ص+++++يتنا، ب
  األمور المقدسة ويجري عليها في حياته!

 

  القسم الثاني

  في غيرة الكلمة المتجسد على خالص البشر مذ كان في مستودع أمه

ان الكلم+ة المتجس+++++++د يض+++++++م في ح+ب واح+د مجد هللا وخالص البش+++++++ر، ألنهم أبناء هللا و 
ركوه تعالى ويمجدوه في الزمان ثم في األبدية. وهو يتلهب ش++++وقاً الى الظهور في مخلوقون ليبا

العالم ليخلص البش++ر، ويص++نع الخير اليهم، ويعلمهم كل حق، ويكرز لهم بالفض++ائل كافة بأمثاله 
و أقواله، و يس+++تخدم قدرته على ص+++نع العجائب ليخفف وطأة أس+++وائهم، وحكمته ليرش+++دهم الى 

مته واس++تحقاقات دمه ليقودهم فيها. من يص++ف عذاب الكلمة المتجس++د اذ كان طريق الس++ماء، ونع
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محجوزاً عليه في أحش+++اء أمه، في حين كانت تتأجج فيه منذ أول دقيقة من حياته نار الرغبة في 
ري باردي الغيرة على خالص++نا، فاتالتض++حية بذاته ألجلنا؟ فكيف يمكننا بعد ذلك أن نكون هكذا 

في الكمال، قليلي االكتراث لخالص الخطأة المحيطين بنا؟ فنطلب الى س++++++يدنا الرغبة في التقدم 
  يسوع المسيح أن يضرم فينا شيئاً من نار الغيرة الملتهبة فيه.

  ). 69المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص 

  

  الثالثاء الرابعة من المجيء

  الخالصة للعشية

ة التي يقض++يها الكلمة المتجس++د كحبرنا األعظم في مس++تودع في حياة الص++ال 1نتأمل غداً : 
  في الفريضة العذبة التي علينا كلنا بأن تكون حياتنا أيضاً حياة صالة. 2مريم أمه. 

أن نطلب اليه تعالى كثيراً روح الص++الة الذي  2أن نُتقن ص++لواتنا االعتيادية.  1فنقص++د : 
  هو أهم النعم للخالص.

  ). 1:  11قول الرسل (( يا رب علمنا أن نصلي )) ( لو العاطفة الروحية هي 

  التأمل للصباح

لنس+++جد ليس+++وع المس+++يح عاكفاً على الص+++الة بال انقطاع كحبرنا األعظم في مس+++تودع أمه. 
فهذا العمل المقدس هو ش+++غله الش+++اغل في كل دقيقة. ما أجمل ص+++الته! و ما أش+++د حرارتها! كم 

األجيال المس+++++++تقبلة التي تمد اليها كلها توس+++++++الت هذا الحبر  تمجد هللا! وكم تجلب من النعم لكل
للش+++ريعة الجديدة. وكم يس+++تحق هذا العابد االلهي ش+++كرنا كله وتس+++ابيحنا بجملتها وحبنا األعظم 
  جميعه.

  القسم األول

  أن حياة الكلمة المتجسد في مستودع أمه كانت حياة صالة
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ظرها اليه تعالى فرأته أنه لجة كل خير أن نفس المس++++يح القدوس++++ة حالما ُخلقت ارتفعت بن
التي منه+ا ك+ل موهب+ة كاملة. ولما كانت عالمة بأن النعم التي ال تُعطى اال لمن يطلبها، و أن من 
وظيفة الكاهن أن يقدم هذا الطلب للس+ماء، باشرت الصالة ألجل ذاتها وألجل العالم كله من أول 

حارة ألن النعم المطلوبة فيها يجب أن تُطلب وجودها ومن يصف كمال تلك الصالة؟ انها كانت 
 -الخليقة تحتاج في كل دقيقة الى معونة خالقها كانت متواص+++لة ال تنقطع، ألن -برغبة ال حد لها

كانت متواض+عة ألن نفس+ه القدوسة شاعرة شعوراً عظيماً بأن الخليقة عدم وأن هللا وحده هو كل 
ص++++لي وال يمكن أن تُرفض ص++++الة مقدمة من اله كانت مملوءة ثقة، ألن الكلمة هو الم –ش++++يء 
  الى اله.

هل نص+++++++لي  2هل نص+++++++لي بفرح لكوننا نكرم هللا بص+++++++التنا؟  1فلنرجع اآلن الى ذاتنا. 
هل نص+++++++لي  3الى طلب معونته تعالى وبض+++++++رورة طلب تلك المعونة؟ ش+++++++اعرين ب+احتياجنا 
ها؟ ة حارة في الحص++ول عليالخيرات األبدية التي نطلبها، وراغبين رغب معتبرين أس++مى اعتبار

هل نص+++لي باتض+++اع واقفين بتذلل في  5هل نص+++لي بثبات، و بال قنوط اذا لم نس+++تجب حاالً؟  4
هل نص++لي بثقة مس++تندين الى قول الس++يد له المجد : ((  6حض++رة هللا العتبارنا جالله ودناءتنا؟ 

 16،  14و  13:  14الحق الحق أقول لكم ان كل ما تس++ألون اآلب باس++مي يعطيكموه )) ( يو 
  ). 3: 4). واحسرتاه، (( اننا نسأل و ال ننال، ألننا نسيء السؤال )) ( يعقوب  23:

  القسم الثاني

  أن حياة الصالة فريضة على كل مسيحي ومفتاح السعادة

أوالً انها فريض+ة : ألن أمثال يس+وع المس+يح هي لنا بمثابة وص+ايا. والحال أن حياة يسوع 
ص+++++++الة. فيتحتم علينا اذن أن تكون حياتنا حياة ص+++++++الة. و زد على ذلك أن مث+الن+ا ك+ان+ت حي+اة 

 .احتياجاتنا  هي هكذا جس++يمة ووافرة ومتواص++لة حتى أننا ال يمكننا البتة أن ننقطع عن الص++الة
أخيراً اذا لم تكن حياتنا حياة ص++++الة نس++++يء القيام بص++++لواتنا المفروض++++ة، فتص++++بح هذه تش++++تتاً 

نقطع باألخبار والماجريات والحوادث الس++ارة والمزعجة و التص++ورات متواص++الً وش++غالً غير م
  و األفكار الباطلة، كما تثبته خبرتنا اليومية.

ثانيا : أن حياة الص++++الة هي مفتاح الس++++عادة. فهل في الدنيا ش++++يء أش++++هى لنا من أن نعيش 
برفق+ة الث+الوث األق+دس ونفيض قلبن+ا في قل+ب اآلب ال+ذي اب+دعن+ا، و االبن ال+ذي افتدانا وال ينفك 
مبتهالً ألجلن+ا في بي+ت القرب+ان كم+ا في الس+++++++م+اء، والروح الق+دس ال+ذي يالحقن+ا بحب+ه والهاماته 
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دوس+++ة. فمهما كانت غمومنا فلنبادر الى كش+++فها # وهو يعّزينا. و مهما تكن الص+++عوبات التي الق
تعترض س++++يرنا، فلنس++++تغث به يس++++رع الى اغاثتنا. ان حياة الص++++الة تحّول منفانا الى جنة عدن 

ا موتجعله بدء الس++ماء. فلنقتنع بما تعلمنا اياه الخبرة. ان الذين ال يص++لون يتقلبون في األحزان. أ
النفوس العاكفة على الص++الة فتحمل على محياها س++مات س++كينة لطيفة و عذبة ليس++ت اال ش++عاع 

  سعادتها الباطنة.

  ). 71المقاصد العاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص 

  

  األربعاء الرابعة من المجيء

  الخالصة للعشية

في  1محرقة. فلنتأمل اذن :  نتأمل غداً في أن مس+++++++تودع العذراء هو مذبح يقدّم عليه ذاته
في حياة الذبيحة التي يجب علينا نحن  2حياة الذبيحة التي يقض+++++يها يس+++++وع في مس+++++تودع أمه. 

  أيضاً أن نحياها.

 2أن نقدس نهارنا بأفعال محبة متواترة يس++وع الذبيحة عنا في مس++تودع أمه.  1ونقص++د : 
  أن نسعى في اصالحنا الروحي بتضحية أميالنا و ارادتنا.

العاطفة الروحية قول بولس الرس+ول : (( اس+لكوا في المحبة كما أحبنا المس+يح وبذل نفسه 
  ). 2:  5ألجلنا قرباناً وذبيحة # رائحة مرضية )) ( أفسس 

  التأمل للصباح

عنا. يا لها من  لنس+++++++جد للكلمة المتأنس مقرباً ذاته الى هللا أبيه في مس+++++++تودع أمه كذبيحة
فاآلب الس+++ماوي يجد فيها مس+++رته، واألرض خالص+++ها، من ض+++حية ش+++هية! ذبيحة جليلة! يا لها 

  والمالئكة سبب فرح عظيم لهم. فلنقدم لهذه الذبيحة القدوسة عواطف اجاللنا.

 القسم األول
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  في حياة الذبيحة التي يقضيها الكلمة المتجسد في مستودع أمه

أن يس+وع المس+يح، بحس+ب شهادة القديس بولس، قال ألبيه السماوي من حين دخوله العالم 
) فهاءنذا اض++++حي به لك و 5:  10: (( ذبيحة و تقدمة لم تش++++أ لكنك ألبس++++تني جس++++داً )) (عبر 

أقدّمه لك عوض+++++++اً عن الض+++++++حايا القديمة. فلنتأمل باحترام في هذه الذبيحة المقدس+++++++ة وهي في 
الس+++++ماوي ليكون ذي كان بمثابة أول مذبح لها. فبأي س+++++خاء يقرب ذاته ألبيه مس+++++تودع مريم ال

خالص++نا وفديتنا. فيا الهي الذبيحة االلهية عن خطايا العالم، كيف يتهيأ لي أن أباركَك و أش++كرَك 
بتلك  1كم+ا يحق ل+ك؟ ان قلبي يذوب حباً لك اذ يراك في هذه الحالة تس+++++++عى الى خالص+++++++ي : 

 2وال تنقطع عن العمل وال دقيقة. بل تباش++++++ره مذ أول دقيقة من حياتك.  الس++++++رعة : فال تؤجله
بتلك الحرارة المتقدة : فانك تص++++رف اليه كل نفس++++ك و تس++++تخدم له كل جس++++دك، وكل قواك، و 

ب+ذل+ك الثب+ات، اذ أن غيرت+ك لم تفتر ولم تتواَن وال دقيقة. وما  3تعم+ل ك+ل أفع+ال+ك ب+أتم الكم+ال. 
، س+++++++يكون في نموها ثم في منتهاها. فيا محبة يس+++++++وع ما أعجبك! ما أراك عليه في بدء حياتك

  أجملك! فكيف أمكنني أن أكون فاتراً في حبك حتى اآلن؟!

 القسم الثاني

  ان المسيحيين جميعاً مدعوون ليحيوا حياة الذبيحة

ألننا ملتزمون أن نقتدي بيس+++++++وع المس+++++++يح : انه  1انن+ا جميع+اً م+دعوون الى هذه الحياة. 
ألن علينا ذنوباً كثيرة يجب  2حقيقيين. مسيحيين  واال فلس+نـ+++++++ا، فعلينا أن نكون ص+ورته، مثالنا

التكفير عنها، وال بد لنا من ممارس+++ة توبة ش+++اقة. فيا أيتها األيام التي أس+++أت اس+++تعمالك! يا أيتها 
أمقتك.  ميا أيتها اآلثام التي ارتكبتِك كم أندم عليك وك الس+نون التي خسرتِك، كم أتحسر عليك! و

ألننا ان لم نقدم بش++++جاعة  3انه قد حان الوقت لنباش++++ر التوبة بنوع جدي بالتض++++حية بذاتنا كلها. 
على التض+++حية بطبعنا وخش+++ونته، وارادتنا و تطلباتها الفض+++ولية، وبحب راحتنا، وبذلك الرخاء 

الة الى  محفي المعيش+++++ة الذي يدفعنا الى الس+++++عي الدائم في تحص+++++يل ما يلذ لنا، فاننا عائدون ال
الخطيئة. و حينئذ أدنى ص+++عوبة توقفنا، و أقل س+++أم يقلقنا، و أص+++غر ملذة تجرنا في أثرها، وقلة 
الثبات والخفة تجعالن مقاص+++++++دنا بال ثمرة، ونعم هللا عقيمة. فال خالص لنا اذن اال اذا عش+++++++نا 

ا نراه األصلح موفي يث ال نسير اال في سبيل الواجب التضحية أي عيشة الكفر بذاتنا، بحعيشة 
لمجده تعالى. فلنلبس درع الش++++جاعة نجد في هذه الطريقة التعزية و العذوبة و الس++++عادة في هذه 

  الحياة و في األبدية.
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  ). 73المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص 

  

  الخميس الرابع من المجيء

  الخالصة للعشية

في ما اكتس+++++++به من  1مس+++++++تودع أمه بتأملنـ++++++++++++++ا : ننهي ت+أمالتن+ا في حي+اة المخلص في 
  في النصيب الذي يخصنا به من هذه االستحقاقات. 2االستحقاقات مدة تسعة أشهر. 

أن نتكل على اس++تحقاقات يس++وع المس++يح و نحارب كل فكر يدفعنا الى القنوط  1فنقص++د : 
س++يد و بض++مها الى أفعال ال أو الى قلة الثقة : أن نجعل أعمالنا ذات اس++تحقاق بتقدمتها إليه تعالى

  له المجد.

 30العاطفة الروحية هي قول المرنم : (( بك اعتص++مُت يا رب فال أخَز الى األبد )) (مز 
 :1.( 

 

 التأمل للصباح

 لنس+جد للكلمة المتجس+د في مس+تودع أمه مكتسباً استحقاقات ال تحصى ألنه كاهن و ذبيحة،
عظيماً تس+++تقي منه الش+++عوب طّراً حتى منتهى الدهر.  و منش+++ئاً من كل هذه الثروة الروحية كنزاً 

فيه نص++++يباً. و لندُع المالئكة و  ولنمجده على غناه الواس++++ع، ولنش++++كر له كونه تنازل و جعل لنا
  القديسين ليشتركوا معنا في تقدمة الشكر له.

 

  القسم األول
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ع ر في مستودفي أن ما اكتسبه الكلمة المتجسد من االستحقاقات العظيمة مدة تسعة أشه
 أمه

كل األحوال كانت تس+اعد الطفل االلهي في مس+تودع أمه ليكثر استحقاقاته بوفرة ال حد لها 
األنوار، وارادته تص++بو الى الخير بكل قواها، وناس++وته المرقى بالنعمة  بأس++مى: فعقله مس++تنير 

الى أعلى قمم القداس+++ة متحد أقنومياً بالقداس+++ة غير المخلوقة، ونفس+++ه على كونها متمتعة بس+++عادة 
الطوباويين خاض++عة لآلالم  في جس++د قابل للعذاب و الموت. فالكلمة المتجس++د، لم يدع وال دقيقة 

رع يستحق منذ بدأ بالحياة. و لبث يستحق أكثر فأكثر بنشاط ال يعرف الملل. تذهب س+دى، بل ش
س+++بب و لما كان كل عمل من أعماله مقدّس+++اً الى درجة ال حد لها، أص+++بح كل منها بالفعل نفس+++ه 

فهو يستحق في صالته، و يستحق أثناء راحته بل مدة رقاده. و يستحق في  اس+تحقاق غير متناٍه.
كل عاطفة تقوية، وكل رغبة حس++++نة. و حياته هذه االس++++تحقاقية في جوف كل فكر له ص++++الح، و

أمه لم تكن اال توطئة لتلك االس+++++تحقاقات التي مازال يكتس+++++بها من حين مولده حتى مماته و في 
ك+ل دقيق+ة من حي+ات+ه، مس+++++++تحق+اً به+ا الخالص للع+الم، و الس+++++++ماء للمختارين، و النعمة للجميع. 

فيها، وعلى األفعال الكثيرة  التي تركناها تفوت بغير أن نس++++تحقفلنتحس++++ر على الفرص العديدة 
التي عملناها بال انتباه وال افتكار أو بنيات طبيعية ال غير، و على الوقت الكبير الذي أض++++عناه، 

فننتهر من  1و النعم الغزيرة التي تركناها عقيمة. و لنقص++++++د أن نعوض بدل تلك الخس++++++ارات. 
سانحة الكتساب االستحقاقات، و ال نرفض له تعالى وال تضحية من الاآلن فصاعداً كل الفرص 

 3 –و نباشر كل أفعالنا بدافع الحب  2 –التضحيات كبيرة أو صغيرة، التي تدعونا اليها نعمته 
 و نحذر أبداً اضاعة الوقت. 4 –و نحمل بطيبة نفس كل الصلبان 

 

  القسم الثاني

  كل استحقاقاته في النصيب الذي يخصنا به يسوع المسيح من

كل االس+تحقاقات التي جمعها يس+وع المسيح هي لنا. منحنا اياها بمثابة إرث أو تركة، ألن 
أمالك رب البيت هي إرث ألوالده. فبقوة هذه االس+تحقاقات التي س+بق هللا فرآها صينت العذراء 

لى هد القديم عالكلية القداس+ة من الخطيئة األص++لية وحبل بها كاملة الطهارة، و حص++ل قديس++و الع
كل النعم التي أعطيت لهم. كذلك بقوة هذه االس+تحقاقات المكتسبة، قُدّس وال يزال يقدّس كل يوم 
ابرار العهد الجديد، و تنتص++ر الكنيس++ة على االمتحانات العديدة التي تلم بها، و تطفح النعم على 
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ذي ال ينفذ : فالص+++الة هي المجتمع البش+++ري بأس+++ره. فلنا أن نأخذ بقدر ما نش+++اء من هذا الكنز ال
المفت++اح ال++ذي يفتح++ه للجميع، و األس+++++++رار هي القن++اة التي به++ا يفيض ه++ذا البحر العظيم خيرات++ه 
الروحية على النفوس. فاذا جعلنا ثقتنا بيس+++++وع وقلنا له بتواض+++++ع وثقة : (( يا رب، اني لس+++++ت 

قلبك، وس+أصبح بها  أس+ألك اال قطرة واحدة من دمك ودمعة واحدة من عينك وعاطفة واحدة من
غنياً اذا تنازلت وخص+ص+تني باستحقاها ))، فثقتنا هذه لن تخزي في الحياة وال عند الممات، بل 

 تفوز بالخالص األبدي.

  ). 75المقاصد و العاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص 

  

  الجمعة الرابعة من المجيء

  الخالصة للعشية

مس++تودع مريم نتأمل غداً في حياة مريم متحدة بيس++وع  بعد أن تأملنا في حياة يس++وع ض++من
  كانت حياة اقتداء بيسوع. 3كانت حياة كلها محبة .  2انها كانت حياة داخلية .  1وسنرى : 

أن نس+هر على نفس+نا وال ندعها تنص+رف الى ما يشتتها من الشؤون الخارجية  1فنقص+د : 
أن نتح++د مراراً ب++ا#  2واألفك++ار الب++اطل++ة.  ك++األخب++ار و األح++ادي++ث الع++المي++ة والمالهي ال++دنيوي++ة

  بانشائنا أفعال المحبة و سعينا في االقتداء بيسوع المسيح.

العاطفة الروحية هي قول العذراء مريم : (( تبتهج روحي با# مخلص+++++++ي ))         ( لو 
1  :47 (  

  التأمل للصباح

يكله األقدس. و لنتحد مع لنس+++++جد للكلمة المتجس+++++د حاالً في مس+++++تودع مريم أمه كأنه في ه
المالئكة الس+++اجدين له فيه. ولنش+++ترك خص+++وص+++اً مع مريم التي تقدم له تس+++ابيحها وحبها بدرجة 

  أسمى من جميع المالئكة معاً، و تكرمه بحياة تفوق قداسة حياة أي خليقة كانت أو ستكون.

  القسم األول
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  ان حياة مريم متحدة بيسوع كانت حياة داخلية

ارجية تنصرف كلها الى الخارج في تشتيت دائم، محوره تارة هموم األشغال ان الحياة الخ
وارتباكات المص++الح ومجرى الحوادث، و طوراً الولوع باس++تطالع األخبار واألحاديث الفارغة 
والمالهي الباطلة والقراءات غير المفيدة. أما الداخلية، فتنعزل في داخل النفس و تنص+++رف الى 

أعمالها االعتيادية. وهي تعتبر فعالً واحداً من محبته تعالى أعظم من كل تق+ديس+++++++ها والى اتقان 
  كنوز األرض.

فالعذراء مريم اذ كانت حاملة في مس++++++تودعها الكلمة المتجس++++++د لم تتردد في االختيار بين 
ه+اتين الحي+اتين. ولعمري م+اذا ك+ان يهمه+ا الع+الم وك+ل م+ا في+ه من التش+++++++تي+ت و األفراح الكاذبة 
االنهماك بالش+ؤون الفانية؟ كانت تحمل هللا في أحش+ائها فكان هو لها كل ش+يء، وكل ما سواه لم 

في عينها أقل اعتبا. حتى ان س+++عادتها كلها كانت قائمة بأن تفتكر في يس+++وع و تحب يس+++وع ينل 
و أنا ما هي حياتي الداخلية؟ وترض+++ي يس+++وع، وكانت تحيا في يس+++وع أكثر مما تحيا في ذاتها. 

وما هو اس+++تحض+++اري # تعالى؟ ان هللا معي، ومع هذا فال أبقى برفقته اال نادراً و أنس+++ى كثيراً 
 ينس+++++++اني البت+ة، و أجع+ل ل+ذتي ب+أن أفتكر في ك+ل ش+++++++يء س+++++++واه، في التره+ات الدنيوية من ال

والتص+++++ورات الباطلة، أما جمع أفكاري فيتراءى لي رياض+++++ة مزعجة ال لذة فيها. وال أحب أن 
ادخل الى مخدع قلبي ألناجي فيه االله الذي هو س+++عادة الفردوس! آه متى يص+++بح هللا كل ش+++يء 

  حتي فيه وحده، فأصبح بجملتي له، وله دون سواه؟لقلبي؟ متى أجعل را

  القسم الثاني

  في أن حياة مريم في يسوع كانت حياة كلها محبة

ان الحياة الداخلية في مريم كانت تتناول ممارس+ة الفضائل كلها وفي أسمى درجاتها. على 
 ش++اهده دوماً من تلكأن المحبة كانت العاطفة الس++ائدة فيها. وكان حبها هذا يتجدد أبداً بما كانت ت

العظمة المتص+++اغرة وذلك الس+++مو المتذلل وتلك الس+++عة المحص+++ورة بفعل محبة عجيبة في قلبها. 
كان حبها هذا يقتبس لهيبه من نار الحب االلهي نفس++++ه الذي أنزل الكلمة المتجس++++د من مس++++اكن 

ها هذا ان حبالطوباويين الى قلبها الحقير والذي كان من ثم يفوق بغير قياس كل حب س+++++++واه. ك
أيضاً فعلياً تجعل به كل شخصها وكل قواها تحت سلطان ابنها الحبيب بحيث تترك له ادارة كل 

أقواله+ا وكل أفكارها وكل عواطفها. وكان يس+++++++وع يناجيها في قلبها و يلهمها كل  أفع+اله+ا وك+ل
يه. فيا الرغائبها: وكانت مريم تص+++غي اليه بانتباه و تطيعه بس+++رعة و تنجز بس+++خاء ما يدعوها 
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لها من حياة مقدس+++++++ة، و يا لها من حياة كاملة يتجلى فيها الس+++++++لطان المطلق الذي للحب االلهي 
على النفس! ما أبعدني عن حياة المحبة هذه! لقد حان لي أن أنص+++رف اليها بكل قواي و أس+++عى 

  الى التقرب منها جهد استطاعتي.

 

  القسم الثالث

  داء بهان حياة مريم في يسوع كانت حياة اقت

بين عجيب األمور التي كانت تتأملها مريم في الكلمة المتجس+د، كانت تنظر خص+وص+اً في 
التي يمكنها االقتداء بها. فكانت كل رغبتها في أن تتش++به بيس++وع : فتكون متواض++عة مثله وفقيرة 

خلها الى هذه كانت تسمو أشواقها فكانت تناجيه في دس+ها مثله، ووديعة وُمحبة مثله. فإومميتة نف
وتس++أله ماذا كان يعمل أو يقول أو يفتكر لو وجد في األحوال التي هي فيها. وكان الطفل االلهي 
يجيبه++ا في داخ++ل قلبه++ا. فك++ان++ت تجته++د أن تعم++ل وتقول وتفتكر على نحو ه++ذا المث++ال االلهي 

  يجب أن نفعل نحن أيضاً. فهل نفعله؟ رين . هكذا كانت تفعل مريم. وهكذاللمختا

  ). 78والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص المقاصد 

  

  كانون األول 25

  ) 14 – 1:  2(انجيل القديس لوقا 

في تلك األيام ص++در أمٌر من أوغس++طس بان يكتتب جميع المس++كونة. وجرى هذا االكتتاب 
 فقبل والية كيرينيوس على س++ورية. فانطلق الجميع ليكتتبوا كل واحٍد الى مدينيه. وص++عد يوس++

ايض++اً من الجليل من مدينة الناص++رة الى اليهودية الى مدينة داود التي تدعى بيت لحم، ألنه كان 
من بي+ت داود ومن عش+++++++يرته، ليكتتب مع مريم امرأته المخطوبة وهى حبلى. وبينما كانا هناك 
 تمت ايام والدتها. فولدت ابنها البكر فلفته وأض+++++++جعته في مذود ألنه لم يكن لهما موض+++++++ٌع في

المنزل. وكان في تلك الناحية رعاة يبيتون في البادية يس++++هرون على رعيتهم في هجعات الليل. 
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واذا بمالك الرب قد وقف بهم ومجدُ هللا اش+++رق حولهم. فخافوا خوفاً عظيماً.  فقال لهم المالك : 
هو وال تخافوا فهاءذا أُبش++++++ركم بفرح عظيم يكون لجميع الش++++++عب. انه قد ُولد لكم اليوم مخلص 

مض++++++جعاً في مذود.  المس++++++يح الرب في مدينة داود. وهذه عالمة لكم. انكم تجدون طفالً ملفوفاً 
وظهر بغتة مع المالك جمهور من الجند الس+++ماويين يس+++بحون هللا ويقولون : المجد # في العلى 

  وعلى األرض السالم للناس الذين بهم المسرة.

  ) 20 – 15:  2( انجيل القديس لوقا 

ذلك الزمان قال الرعاة بعضهم لبعض : لنمض ِ الى بيت لحم وننظر هذا األمر الواقع في 
الذي أَعلمنا به الرب وجاُءوا ُمس++رعين فوجدوا مريم ويوس++ف والطفل مض++جعاً في المذود. فلما 
رأًوه اخبروا بالكالم الذي قيل لهم عن الصبي. فكل من سمع تعجب مما قال لهم الرعاة. وكانت 

ظ هذا الكالم كله وتتفكر به في قلبها. ورجع الرعاة وهم يُمجدون هللا ويس+++++بحونه على مريم تحف
  كل سمعوا وعاينوا كما قيل لهم.

  الخالصة للعشية

انه  3انه معلمنا  2انه مخلص+++++ا  1نتأمل غداً في س+++++ر النهار. فنرى يس+++++وع في المذود : 
ذا النهار المقدس امام المذود بين ان نجثوا مراراً بالروح في ه 1بهج+ة قلبن+ا ونقص+++++++د من ثم : 

ان نكرم  2مريم ويوس++ف لنقوم هناك بفروض++نا لهذا الطفل الجديد ونقدم ذواتنا لخدمته الى األبد 
آالمه هناك باحتمالنا مزعجات الطقس بفرح، وعَريه بحبنا للفقر، وتواض+++عه بحرص+++نا على أن 

  ال نأتي قوالً وال عمالً عن محبة ذاتية.

  العاطفة الروحية هي كلمة القديس بونردس : يزداد حبي له على قدر اتضاعه ألجلي. 

  

  التأمل للصباح

لنمِض بالروح الى بيت لحم برفقة مريم و هي تطلب مأوى لتلد الكلمة المتجس+++++د فال تجد  
). ولنرِث لحيرتها و  11:  1اال اص+++طبالً: (( أتى الى خاص+++ته و خاص+++ته لم تقبله )) ( يوحنا 

غمها، و نس++++++تغفر ابنها االلهي من هذا الرفض المهين. و لندخل الى االص++++++طبل و نجُث هناك 
مش++ركين مع مريم و يوس++ف في تلك الص++الة المقدس++ة التي في اثنائها خرج الكلمة المتجس++د من 
مس++تودع مريم الى المذود بنوع عجيب، مثلما ينفذ الش++عاع الزجاج أو كما س++يخرج هو فيما بعد 
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و حجره مغلق و مختوم. فيا له من س+++ر ال يوص+++ف يظهر فيه يس+++وع أنه مخلص+++نا و من القبر 
  معلمنا وبهجة  قلبنا!.

  القسم األول

  في أن يسوع المولود يظهر مخلصنا

ان العالم ينتظر المخلص من أربعة آالف سنة. و اآلباء واألنبياء كانوا يدعونهم بدموعهم  
ا. لكنه قد ظهر أخيراً في المذود، و أول ما اهتم به هناك و زفراتهم: ألنن+ا لو لم ي+أِت لهلكن+ا كلن+

). فان رفع  11:  2هو أن يخلص+++نا بتكفيره عن خطايانا: (( قد ولد لكم اليوم مخلص )) ( لوقا 
من مهده يديه الص++++غيرتين الى الس++++ماء فما هو اال ليس++++تعطف عدل أبيه األزلي. و أن فاض++++ت 

ن آثامنا و يطفئ نار الغض++++++ب الس++++++ماوي. و أن تنهد فما عيناه بالدموع فما هذا اًال ليرحض در
ذلك اال ليس++تنزل علينا المراحم االلهية. و دعاء يس++وع مس++تجاب. فيا له من مش++هد عجيب! نرى 
يس++وع في المذود يكفر عنا، و هللا في يس++وع يقبل هذ ا التكفير وفاًء عن ديوننا. نرى يس++وع في 

يس++وع هذا الفقر و االتض++اع اس++تغفاراً عن كبريائنا و حبنا  المذود فقيراً متض++عاً، و هللا يقبل في
 ً مطيعاً، وهللا يقبل في يس+++وع هذه األوجاع و الوداعة  للغنى. نرى يس+++وع في المذود وجعاً وديعا

والط+اع+ة كفارة عن لذاتنا و تذمراتنا و معاص+++++++ينا. فهكذا منذ دخل هذا االله المتأنس الى العالم 
  التكفير عنا! نراه يسارع الى العذاب و 

أيته++ا ال++دموع األولى التي ذرفه++ا مخلص+++++++ي على خط++اي++اي، اني أعب++دك و أكرم++ك! أيته++ا 
الصراخات األولى التي رفعها ألبيه عني، اجعلي صداك يرن في أعماق قلبي فيُلينه و يّؤثر فيه 

  و يزيدني اهتماماً بأمر خالصي!

  القسم الثاني

  في أن يسوع المولود يظهر معلمنا

ر فالس+++فة أثينا و رومة انما هم بإزاء هذا الطفل االلهي كأطفال ص+++غار عاجزين ان أش+++ه 
عن الكالم. و ان أس+مى تعاليمهم ال تحس+ب شيئاً في جنب تعاليم المذود. فهنا يعلّم يسوع الحكمة 
ال بالقول بل بالعمل: بما يتحمله  ألجلنا، يعلمنا أن ال نّرفه حواس+++نا و ال نطلب الترف والملذات 

و يعلمنا بفقره أن ال نتهافت على طلب الغنى،  –تب+اع أمي+الن+ا و أن ال نتذمر بإزاء االنزعاج و ا
لمنا أخيراً يع –و أن نستأصل من قلبنا الرغبة الشديدة في حشد المال، التي هي علة مظالم جمة 

أن  و بتواض+++++++عه أن ال نغتّر بمحبة الجاه و اكرام الناس، و بمحبة التظاهر بالفخفخة و العظمة،
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نقبل بص++بر ما يعرض لنا من الجفاء و االحتقار. فما أعجب تعاليمك يا يس++وع مخلص++ي! من ذا 
  يتجاسر بعد ما شاهد مذودك أن يطلب الملذة و الغنى و المجد؟

  القسم الثالث

  في أن يسوع المولود يظهر بهجة قلبنا

الخوف من  ك++ان الق++ديس برنردس يقول: عن++دم++ا أرى ابن هللا في الم++ذود يض+++++++مح++ل فيَّ  
لكنه لما صار طفالً أصبح محبوباً  عظمته و ال يبقى فيَّ اال المحبة: (( عظيم الرب و مسبح جداً 

جداً )). فأحبه اذ يس+++تر جالله الرهيب، و يحجب مجده الباهر، و يخفض س+++موه المذهل حتى ال 
نا ذا يخافه؟ فليس ل يُظهر اال حباً جذاباً و جودة تأس++++ر القلوب. فقد ولد اآلن طفالً ص++++غيراً، فمن

اال أن ن+دنو من+ه لنحب+ه و ن+ذوب عطف+اً و رق+ة علي+ه. و يج+ب أن يكون ت+أثرن+ا أعظم اذ نرى هذا 
الطفل االلهي الص+غير كض+حية عنا منذ ظهوره بجس+ده الضعيف، فيتألم و يبكي ألجلنا، و يبسط 

بك )) ( أعطني قلالينا بحب ال يوص++ف يديه الص++غيرتين و لس++ان حاله يقول لكل منا: (( يا بني 
). فه+ل نجس+++++++ر بع+د هذا و نثير بفتورنا و كس+++++++لنا حزن هذا الطفل االلهي و  26:  23أمث+ال 

نس+تذرف من عينيه دموعاً جديدة؟ بل بالحري فلنذهب الى المائدة المقدسة و نقبله بحب صادق، 
لك يا  لقد حان و نض++++مه الى ص++++درنا، و نبتهل اليه أن يأتي و يولد فنا و يتخذ له مهداً في قلبنا.

قلبي أن تح+ب اله+اً محبوب+اً للغ+اي+ة، و أن ال تحي+ا اال بح+ب ال+ه المذود. فليكن لك عيد الميالد هذا 
  العظيم فاتحة حياة كلها محبة له.

  ). 82المقاصد و العاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص   

  

  ) 1كانون األول (  26

  الخالصة للعشية

الغيرة على خالص النفوس.  2المحبة للقريب.  1تفانس الذي يعلمنا: نكرم غداً القديس اس++
كيف تكون القوة المسيحية المستندة  3و ليست هذه الغيرة سوى محبة القريب في أسمى معناها. 

  الى الرجاء.

  أن 2أن نصفح عن ذنوب القريب ونقابل دائماً الشر بالخير.  1فنقصد من ثم :  
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في ه+ذا اليوم أموم+ة مريم االلهي+ة بوس+++++++عهم أن يخت+اروا للت+أمل ) ان ال+ذين يكرمون  1( 
أن نقابل  3نبذل كل الجهد في س++بيل خالص اخوتنا.  موض++وعاً بهذا المعنى في آخر هذا الكتاب

  الشدائد بصبر جميل و عزم راسخ برجاء السماء.

العاطفة الروحية هي كلمة القديس اس+++++++تفانس : (( هاءنذا أرى الس+++++++ماوات مفتوحة وابن  
  ). 55:  7البشر قائماً عن يمين هللا )) ( أعمال 

 

  التأمل للصباح

لنسجد البن هللا في أقصى درجة اتضاعه في المذود، و في أسمى درجة مجده في السماء  
د لحالتين تذكرنا نظام الحياة الذي وضعه هللا لنا: ال بحيث ش+اهده القديس استفانس. فكلتا هاتين ا

لنا من اآلالم على األرض مع يس++وع المس++يح لنتمتع معه في الس++ماء، و البد من الجهاد في هذه 
ال+دني+ا لكي نفوز في اآلخرة. و ينبغي أن نتض+++++++ع في هذ العالم لكي نرتفع في اآلتي. فلنش+++++++كر 

جي+ب طالبين اليه أن يوطدنا في هذه المبادئ و يجعلها للكلم+ة المتجس+++++++د ترتي+ب عن+ايت+ه ه+ذا الع
  راسخة فينا.

  القسم األول

  في أن القديس استفانس يعلّمنا محبة القريب

أعجب بهذا القديس ما أكبر قلبه و أوس+ع ص+دره. فانه يحب جميع الناس محبة صادقة، و  
عملوا على اض+++طهاده  خص+++وص+++اً أولئك الذين كان له أن يش+++كو منهم باألكثر، اذ قاموا عليه و

واهالكه. و اذا بكتهم فلكي يردعهم عن غيهم و يرش+++دهم الى س+++بيل الهدى. و هو يص+++لي ألجل 
قاتليه، مس+++++++تمنحاً لهم الغفران و النعمة و الرحمة قائالً: (( يا رب ال تُِقم عليهم هذه الخطيئة )) 

البغض بالمحبة، و الغضب  ). فعلى هذا النحو نراه يقابل االس+اءة باالحس+ان، و 59:  7(أعمال 
بالحلم، و الخبث بالص+++++الح، جارياً في ذلك على نص+++++يحة معلمنا االلهي. فكم يعلمنا هذا المثال 

عن كل الذنوب  الجميل العجيب أن ال نس+اق أبداً بعامل الحدة و النفور و االس+تياء. بل أن نصفح
حوال رقة و مؤانس+++ة و محبة و نحتمل كل النقائض ونقابل الس+++يئة بالحس+++نة و نُظهر في كل األ

  خالصة للجميع بال استثناء .
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  القسم الثاني

  في أن القديس استفانس يعلمنا الغيرة على خالص النفوس

لم يكتِف هذا القديس بمحبة أعدائه. بل كان ظمئاً الى خالص++هم، و لهذا قد بين لهم ألوهية  
هو في ايض+++اح الحق لخص+++ومه يس+++وع المس+++يح الذي ص+++لبوه. و مع أنهم لم يذعنوا لكالمه ثبت 

فقام اذ ذاك أناس أخذتهم الغيرة الكاذبة على الش++ريعة واتفقوا مع الكتبة وش++يوخ  –حتى أفحمهم 
األمة وهيجوا الشعب عليه. ثم أقاموا شهود زور يقولون : ان هذا الرجل ال يزال ينطق بكلمات 

 رأى الفرصة موافقة ليبشر تجديف على هذا الهيكل المقدس و ناموس موس+ى. أما استفانس، فاذ
ّر بذلك و تقدم الى قض++اته مجلالً بالحش++مة و الوقار كأنه مالك من الس++ماء ال  بيس++وع المس++يح س++ُ
رجل على األرض، ثم أخذ يتكلم غير مكترث للدفاع عن نفس+++++++ه، بل انما أثبت ألوهية يس+++++++وع 

بص++وت عظيم و  المخلص من األس++فار المقدس++ة. حينئذ احتدم أولئك القض++اة غض++باً و ص++احوا
س++++++++دوا آذانهم حتى ال يس+++++++معوه و هجموا علي++ه و أخرجوه خ++ارج الم++دين++ة ليرجموه. لكن ه++ذا 
الش++ماس القديس لم ينقطع عن التبش++ير بمعلمه اال حينما انقطع حبل حياته. فهل من غيرة أعجب 
 او أش+++++++هم و أكرم من ه+ذه الغيرة على خالص النفوس! أم+ا نحن فإننا نرى النفوس تهلك و قلم

    نتأثر أو نسعى في خالصها. لقد آن لنا أن نضرم فينا نار هذه الغيرة المقدسة.

  

  القسم الثالث

  في أن القديس استفانس يعلمنا

  كيف تكون القوة المسيحية المستندة الى الرجاء

ان هذه الحياة ليس+ت اال اس+تشهاداً متصالً أي سلسلة أعذبة و جهادات : أعذبة جسدية من  
ألمراض، أعذبة نفس+++++ية من خيبة آمال المحبة الذاتية، من الخس+++++ائر و النكبات، من العاهات و ا

العداوة و األحقاد، مما يلم بنا من الملل و النفور. فلنتعلم في هذه األحوال كلها من هذه الش+++ماس 
القديس ان نتس++++لّح مثله بالقوة المس++++يحية. ألن هذه القوة المبنية على الرجاء تنتص++++ر على جميع 

حن و الش++دائد. فان هذا القديس رفع نظره الى الس++ماء عند رجمه بالحجارة، فرأى مجد هللا و الم
ابتهج لهذا المنظر الش+ائق فص+ار الموت عنده سعادة. و اذ قرب أجله أودع نفسه بهناء بين يدي 
 يس++++++وع الذي دخل به الى الفردوس. وهكذا تمت فيه آية الروح القدس القائلة : (( الطويل األناة

). فأين منا تلك القوة المس++++يحية  29:  1يص++++بر الى حين ثم يعاوده الس++++رور )) ( ابن س++++يراخ 
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المس++++++تندة الى الرجاء؟ أما يخور عزمنا عند المحنة؟ أما نفش++++++ل و نقنط ألقل عناء أو تعب؟ أال 
  فلنرفع عين ايماننا الى السماء فنصبح أقوياء و ال نُغلب...

  ). 85كما في خالصة العشية ( ص المقاصد والعاطفة الروحية هي  

  

  كانون األول 27

  الخالصة للعشية

أن نحب  2أن نحب يس++++وع المس++++يح.  1في تأملنا غداً نتعلم من القديس يوحنا الرس++++ول:  
  أن نحب باألخص مريم العذراء القديسة. 3القريب. 

أن يكون حبنا للقريب حليماً يعرف أن  2أن نص+نع كل أعمالنا حباً #.  1فنقص+د من ثم :  
  أن ننعش فينا المحبة للعذراء القديسة. 3يتحمل و يصفح . 

العاطفة الروحية هي ذلك اللقب الذي اس++++تخص++++ه هذا القديس لذاته و هو، (( التلميذ الذي  
  كان يسوع يحبه )).

  

  الـتأمل للصباح

جد ليس+++وع المس+++يح محباً يوحنا الرس+++ول بتلك المحبة الممتازة، و محبوباً منه أيض+++اً لنس+++ 
بمحبة ال توص++++++ف. و لنكرم كذلك مريم العذراء كأم ش++++++رعية لهذا القديس. و لنهنئ هذا التلميذ 

  السعيد على ما حظى به من شرب التقّرب هذا العظيم لدى يسوع ومريم.

  القسم األول

  علمنا أن نحب يسوع المسيحفي أن القديس يوحنا ي
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أن ه+ذا الق+ديس يق+دّم لن+ا في حي+ات+ه كله+ا أبهى مث+ال له+ذه المحب+ة. فمن مط+العة انجيله و  1
رس++ائله يظهر لنا أن الحب قد أمالها عليه، و بوس++عنا أن نحص++رها كلها في هذه العبارة: فلنحب 

جهة  لمحبة تتدفق منه من كلهللا و يس+وع والقريب. أما سفر الرؤيا الذي كتبه في آخر حياته، فا
و توحي حتى آخر عبارة كأنها حنين محبة الى يس++++وع اذ تهتف: ((تعاَل أيها الرب يس++++وع )) ( 

كذلك أفعاله نظير كتابته  هذه لم تكن س+++++++وى وحي المحبة وثمارها. هذه  –)  20:  22رؤي+ا 
ته لب و الحشمة، و جعلالمحبة زيّنت نفس+ه ببرارة الحياة و س+ذاجة األخالق، و جسده ببساطة الق

يتجش++م مش++اق األس++فار ألجل البش++ارة االنجيلية  في اليهودية و الس++امرة و في أنحاء آس++يا حيث 
أس+س الكنائس و رسم األساقفة و حارب الهراطقة. ولما منعته الشيخوخة عن المشي كان يُحمل 

من  و –كم بعض++++++اً الى الكنيس++++++ة لكي يحّرض المؤمنين على المحبة قائالً: يا بنّي أحبوا بعض++++++
دالئل حبه الص++ادق أنه في ليلة اآلالم ذهب غير هيّاب بين ش++عب ثائر هائج لكي يرى ما س++يحّل 
بمعلمه الحبيب. و في الغداة حين الص++++++لب وقف عند الص++++++ليب لعله يغري بذلك يس++++++وع اذا لم 

الس++تش++هاد حبة تحمله على اقتحام المنفى و ا يس++تطع أن يدافع عنه. و بعد موت هذا الفادي نرى
و الزيت المحمى وغض+ب الحكام الظالمين. فهل من محبة أحّر و أعظم؟ واحسرتاه! أين محبتنا 

  من محبته هذه؟ والى َم ال نضرم في قلبنا نار المحبة ليسوع المحبوب؟

ان ه+ذا الق+ديس يُظهر لن+ا جلي+اً في حياته ما يأتي به الحب من الخيرات العظيمة للنفس  3 
القديس يوحنا أحب يس+++++++وع كثيراً قد أس+++++++بغ عليه وحده هذا الفادي الحبيب من المحبة. فبما أن 

النعم و العطايا ما وّزعه على كثيرين غيره: اذ جعله رس+والً و مبش+راً و أسقفاً و ملفاناً و شهيداً 
و معترفاً و بتوالً و بطريركياً و مؤس+++س+++اً لكنائس آس+++يا. و في العش+++اء الس+++ري رض+++ي أن يتكئ 

فاض عليه كنوزاً من القداس++ة و األنوار الس++اطعة. فيا ما أبهى محبة يس++وع! و يا على ص++دره فأ
ما أعظم و أسمى ما يكافئ به أحباَءه! فيا نفسي افتحي قلبك لمحبة يسوع و ال تحيي فيما بعد اال 

  لكي تحبيه.

  القسم الثاني

  في أن القديس يوحنا يعلمنا محبة القريب

ر عن المحبة اال وص+++++++يتها. أما القديس يوحنا فقد ُوِهب له أن غيرهُ من االنجيليين لم يذك 
أن يش++++++رحها و يبينها بكل ما فيها من جمال و بهاء. فهو علمنا أن المحبة االنجيلية هي بالحقيقة 
وص+++ية جديدة، و انها العالمة المميزة للمس+++يحي، و انها يجب أن تكون على مثال محبة يس+++وع 

ل االساءات وأن ال نقابل الجفاء أو نكران الجميل اال بالمحبة. المس+يح للبشر، فتحملنا أن نغفر ك
ب+ل يج+ب أن يرتقي رس+++++++مه+ا و مث+اله+ا الى م+ا في األق+انيم االلهي+ة الثالثة من االتحاد الجوهري 
بعض+++++++ها ببعض: (( ليكونوا واحداً كما نحن واحد )). فهذا هو التعليم الس+++++++امي الذي علمه هذا 
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كان وهن الش+++يخوخة و ض+++عفها ال يمكنه من االس+++هاب في الكالم الرس+++ول في حياته كلها. ولما 
على جماعة المؤمنين هذه العبارة: (( يا بني أحبوا بعض+++++كم بعض+++++اً )). واذ س+++++ألوه  كان يكّرر

مرة: لم+اذا تكرر علين++ا دائم+اً ه+ذه العب++ارة، أج+ابهم: (( ألنه+ا وص+++++++ي++ة الرب. و حفظه++ا وح+ده++ا 
  كاِف)). أ فهكذا نفهم نحن المحبة؟

 

  القسم الثالث

  في أن القديس يوحنا يعلمنا المحبة لمريم العذراء

قد أحبها كأم يس+++وع. و أحبها أيض+++اً كأم له حقيقية تركها يس+++وع لحبه. و من ثم قد خّص  
هذه الس++++يدة بكل ما يمكن الطبيعة أن تض++++عه من الحب الخالص في قلب ابن ص++++الح، و بكل ما 

أن تض++++++يفه الى حب الطبيعة. فكان لها مالكاً حارس++++++اً و  تس++++++تطيع النعمة التي اتخذ منها البنوة
معزي+اً كبيراً و س+++++++ن+داً متين+اً و ملج+أ أميناً. و بعد موت المخلص قد أتى بهذه األرملة الحزينة و 
األم الثكلى الى بيته، و ص+رف اليها كل اهتمامه  وحنانه، و قام بجميع ما تحتاج اليه مدة حياتها 

رة بس+++++++ب+ب ما أداه الى مريم من الخدم و العناية. و منها تعلّم أفعال كله+ا. فهطل+ت عل+ه نعم غزي
التقى و االتض+++++++اع و الوداعة و الحش+++++++مة و المحبة، و س+++++++مع كثيراً من األحاديث الس+++++++ماوية 
والنص+ائح الس+ديدة، و االرش+ادات المؤثرة. و بصلواتها الحارة نال البركات السماوية الوافرة له 

ما ألذ و أفيد المحبة لمريم و التفاني في خدمتها! و كم من النعم ننالها و ألعماله الرس++++++ولية. فيا 
بواس+++++طة تعبدنا لها! فهل فهمنا هذا األمر جيداً؟ و هل اجتهدنا لذلك أن ننموا كل يوم في المحبة 

  لمريم؟

    ). 88المقاصد و العاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  

  كانون األول 28

  للعشيةالخالصة 

في ما أعظم السعادة التي حصل عليها األطفال األبرياء بموتهم عن يسوع  1نتأمل غداً:   
  في ما أسعد حظ كل مسيحي اذا احتمل و هو بريء.  2المسيح. 
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أن ننظر الى مش+قات هذه الحياة الحاض+رة كإلى عربون السعادة اآلتية.  1فنقص+د من ثم:  
أن نتذكر مراراً  2ص+++لبان التي يرس+++لها الينا هللا تعالى. و نقبل برض+++ى و اختيار حص+++تنا من ال

  كلمات الرسول القائل: (( ان ضيقنا الحالي الخفيف ينشئ لنا ثقل مجد أبدياً ال حد لسموه ))                    

  ). 17:  4كورنثس  2(  

)            الع++اطف++ة الروحي++ة هي كلم++ة الق++ديس بطرس: (( ان ت++ألمتم من أج++ل البر فطوبى لكم ) 
  ). 14:  3بطرس  1(

 

  التأمل للصباح

لنس+جد ليس+وع المسيح آتيا الى العالم ليخلصه، و العالم قائم عليه ليميته. لنبارك يسوع و   
نحمده على جودته. و لنس+أله الصفح عن خباثة محاربيه. و لنهتف بعاطفة الحب و التواضع: ما 

  أكرم الرب وما أنكر االنسان لنعمه!

 

  األول القسم

  ما أعظم السعادة التي فاز بها األطفال األبرياء بموتهم عن يسوع المسيح

من ال يش+++++عر بكل المجد الذي ناله أولئك األطفال األبرياء عند موتهم عوض يس+++++وع و  1
س++++++فك دمهم بدل دمه؟ و بأي ابتهاج قد اس++++++تقبلهم جميع أبرار العهد العتيق حينما بلغوا اليهم و 

  المخلص المنتظر.بشروهم بمجيء 

من ل+ه أن ي+درك عظم الغبط+ة التي حص+++++++ل عليها أولئك األنقياء عندما أدوا الش+++++++هادة  2
ليس++وع المس++يح ال بالكالم بل بالدم كما تترنم بذلك الكنيس++ة يوم تذكارهم. فهم باكورة الش++هداء و 

و اآلتي ليمحأول ض+++++++ح+ايا ذُبحوا كالحمالن الص+++++++غيرة ليحتفلوا بوالدة الحمل النقي من العيب 
  خطايا العالم
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من ال يعظم حظهم لكونهم قد انتص+++++++روا على العالم قبل أن يعرفوه، و لم يقبلوا الحياة  3 
إال ليض+++حوا بها و يفوزوا بالس+++عادة األبدية قليالً بعد والدتهم؟ فلو عاش+++وا لربما كانوا من جملة 

نا أن الس++عداء؟ فلنتعلم من هأولئك الذين ص++لبوا المخلص بدل أن يكونوا في ص++فوف المختارين 
نس+++تس+++لم بثقة و محبة للعناية االلهية. ألنها أدرى منا باألفيد لنا، فتعرف أن تس+++تخرج الخير مما 

  يظهرلنا شراً، و تدبر كل شيء لخير أصفيائها األكبر.

 

  القسم الثاني

  ما أسعد االنسان اذا احتمل وهو بريء

نا مع ذلك بعض المس++اوئ بس++كينة وص++بر اذا عش++نا عيش++ة ص++الحة ال عيب فيها و احتمل 
جميل فقد اش++++تركنا بذلك في حظ أولئك األطفال األنقياء و س++++عادتهم، مؤيدين حقيقة هذه التعاليم 
االنجيلية التي يص++++عب على العالم أن يص++++دقها: طوبى للحزان. طوبى للباكين. افرحوا بما أنكم 

احتمالهم العذاب و هم أبرياء قد فازوا تش+++++++اركون المس+++++++يح في اآلالم... أن األطف+ال األنقي+اء ب+
بالس++++عادة األبدية. و كذلك كل مس++++يحي ال يقدر أن ينال الخالص اال بذلك. اذا احتمل المس++++يحي 
الع++ذاب و هو بريء، فه++ذه عالم++ة انتخ++اب النعم++ة ل++ه، و عربون المحب++ة االلهي++ة ل++ه و مقي++اس 

د المسيح، و آمن ضمانة للغبطة األبدية. الس+عادة المعدّة له في الس+ماء، و أكمل وجه للتشبه بالسي
فكم نحن اذن في غرور و ض+++++++الل عندما ننفر أو نهرب من احتمال العذاب، عندما نعدّه كدليل 
على أن هللا قد تركنا، أو ال نقبله اال بمرارة أو تذمر يضيع أجره السماوي. أفليس هذا هو تاريخ 

  البصيرة.حياتنا؟ أما وقعنا مراراً في هذا الخداع و عمى 

   ). 92المقاصد و العاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  

  كانون األول 29

  الخالصة للعشية
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ما يقدمون لهذا الطفل االلهي من فروض  1نتأمل غداً في المالئكة يحفون بالمذود فنرى:  
األناش++++++يد في  ما يترنمون به من 3ما يظهرونه من الغيرة لجذب الخلق الى عبادته.  2االكرام. 

  حمده و تسبيحه.

أن نبارك مع المالئكة مراراً في النهار الطفل االلهي و اآلب السماوي  1و نقصد من ثم:  
ال+ذي أعطانا اياه و الروح القدس الذي كّونه مكررين بعاطفة الحب هذه اآلية :  (( المجد # في 

ه الفائق الحب و المس++تحق كل محبة، أن نقف أنفس++نا لمحبة هذا االل 2).  14:  2العلى )) (لوقا 
  و نحمل الغير على محبته و نبذل منهى الجهد في سبيل مرضاته.

  العاطفة الروحية هي تسبحة المالئكة: (( المجد # في العلى )). 

 

  التأمل للصباح

لننتقل بالروح القدس الى مذود بيت لحم الحقير الحاوي كنز الس+++ماء و فداء العالم و فرح  
و المالئكة. و لنجُث بتذلل عند قدمي هذا الطفل الحبيب س+++++++اجدين له كالهنا. و لنقدم له البش+++++++ر 

ذواتنا و كل ما لنا، مس+++لمين اليه أنفس+++نا كلها، س+++اكبين بحض+++رته كل ما في قلوبنا من عواطف 
االخالص و المحب+ة. و اذ نحن خجلون من تق+دمتن+ا ه+ذه الحقيرة، فلنفرح بم+ا يق+دم+ه ل+ه المالئكة 

  وض االكرام و العبادة السامية.من فر

  القسم األول

  في ما يقدمه المالئكة للطفل االلهي من االكرام الفائق

م+ا ك+ان أبهى و أجم+ل مغارة بيت لحم لما ولد فيها الطفل يس+++++++وع. فانها اكتس+++++++بت بهاًء  
م هيفض+ل كل قص+ور الدنيا و تحولت إلى جنة عدن. فالمالئكة خفُّوا اليها ليسجدوا لسيدهم و ملك

من يص+++ف دهش+++هم و احترامهم و محبتهم! فانهم بقدر ما يرونه  الظاهر بص+++ورة طفل وض+++يع.
منخفض+++اً، يزدادون اعترافاً و تس+++بيحاً و يش+++كرون له بقلب مملوء من معرفة الجميل كل ما مّن 
ب++ه عليهم من مزاي++ا و كم++االت، معلنين أن++ه ل++ه وح++ده يحق ك++ل كرام++ة و مج++د و برك++ة الى دهر 

نفرح له+ذا االكرام الف+ائق المق+دّم للطفل يس+++++++وع و لنش+++++++تِه أن يكون لنا قلب مالئكي ال+دهور. فل
لنكرم+ه مثلهم، و لتكن مالئك+ة الم+ذود ق+دوةً لن+ا في عب+اداتن+ا المرفوع+ة إليه في الكنيس+++++++ة أو في 

  الصالة أو في كل مكان.
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  القسم الثاني

  وع المسيحفي ما يبديه المالئكة من الغيرة ليجذبوا البشر الى عبادة يس

ان األرواح الس+++++++ماوية لم يكتفوا بمحبتهم للطفل الجديد بل كانوا مض+++++++طرمين غيرة على 
نش+++ر هذه المحبة أيض+++اً. و لذلك قد طاروا الى رعاة كانوا س+++اهرين على رعيتهم قريباً من بيت 
ر الرعاة بميالد  لحم، و ظهر واحد منهم في الجو، بهيئة بش++++++رية ملتحفاً بض++++++ياء باهر، و بش++++++ّ

لمخلص و دلهم عليه في بيت لحم. و ما أنهى المالك كالمه حتى انض+++++م اليه جمهور من الجند ا
الس+++++ماويين يمألون الفض+++++اء بتس+++++ابيح هذا الطفل االلهي. فهكذا حين يحب المرء خالقه و يتوق 
كثيراً الى أن يجعله محبوباً. فحيث ال تكون الغيرة ليس ثمت أثر للمحبة، و حيث المحبة ش+++ديدة 

  الك الغيرة المتقدة. فلنِدن أنفسنا بمقتضى هذه المبادئ.فهن

 

  القسم الثالث

  في ترنيم المالئكة حين والدة المخلص

ان المالئكة قد س++++++بحوا هللا حينئذ قائلين: (( المجد # في األعالي و على األرض الس++++++الم 
الس++++ماء على تجس++++د كلمته ممجداً في  للناس الذين بهم المس++++رة )). (( المجد # )): أي ليكن هللا

الذي يؤدي له مجداً ال حدّ له. و ليكن ممجداً من البش++++ر  على األرض على مالش++++اة هذا الكلمة 
الذي ال يتنازل اال ليرفع ش+++أن أبيه و يمجده بخالص البش+++ر. و ليكن ممجداً أيض+++اً في أعمالنا و 

أيض+++++++اً ممجداً فيما نحن نُذّل و مقاص+++++++دنا ونياتنا فال ننظر اال الى هذه الغاية من تمجيده. ليكن 
  نحتمل كل نوع من األلم و العوز.

و قد أض+++اف المالئكة: و على األرض الس+++الم للناس الذين بهم المس+++رة. أعني فليس+++تتب   
الس+الم مع هللا بفض+ل استحقاقات يسوع المسيح. ليستتب السالم أيضاً مع القريب و ذلك بما يعّلم 

د أخيراً الس+++++الم في كل واحد مع ذاته بنقاء  الذود و يعظ به من روح المحبة و الوداعة. و ليس+++++ُ
الضمير و راحة القلب الطاهر ثمرتي ميالد المخلص. فهذا السالم المثلث ما هو اال لألنام الذين 
فيهم المس+++++++رة أعني بهم ال+ذين يُخِلص+++++++ون المحب+ة # فيس+++++++تعدون لكل ما يأمر به الواجب من 

  الء؟التضحية. فهل نحن من عداد هؤ

  ). 94المقاصد و العاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص   
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  كانون األول 30

  الخالصة للعشية

دعوة يس+++++وع المس+++++يح اياهم الى  1نتأمل غداً في الرعاة المس+++++رعين الى المذود فنرى:  
  كيف لبّوا هذه الدعوة. 2مذوده. و 

أن  2لبس++++++اطة ولكل واجبات حالتنا، أن نزيد فينا االعتبار للفقر و ا 1و نقص++++++د من ثم :  
  أن نطيع بسرعة الهامات النعمة.  3نجعل في الصالة احتراماً و حباً عظيمين. 

الع+اطف+ة الروحي+ة هي كلم+ة الرعاة: (( امض+++++++وا بنا الى بيت لحم لننظر هذا الواقع الذي  
  ). 15:  2أعلمنا به الرب)) ( لوقا 

 

  التأمل للصباح

لنس++جد ليس++وع المس++يح في المذود، يحف به الرعاة و يقدمون له أحّر عواطف االكرام. و  
  لنضم قلوبنا الى قلوبهم ساكبين أمام هذا االله المتأنس كل ما لدينا من خالص الشكر و الحب.

  

  القسم األول

  لماذا دعا يسوع المسيح الرعاة اليه؟

قلة اعتباره للغنى و العظمة، و تفض+++++++يله  ألنهم كانوا فقراء. ليوض+++++++ح لنا بذلك 1دعاهم  
عليهما المس++++كنة لكونها أفيد للتواض++++ع و كبح جموح األميال و الرغائب و اكتس++++اب الوداعة و 

ألنهم كانوا ذوي نفوس س++++++اذجة و مس++++++تقيمة عزيزة عليه جداً: (( و الى  2س++++++ائر الفض++++++ائل. 
كد و تعب يش+++++++تغلون النهار و ألنهم كانوا رجال  3).  32:  3المس+++++++تقمين نجواه )) ( أمثال 

يس+++++هرون في الليل أيض+++++اً وهو وقت الراحة، ليعلمنا انه تعالى يكره البطالين الذين يض++++++يعون 



81 

 

ألنهم كانوا رجال س+++++هر و اجتهاد في اتمام واجبات حالتهم: فان هللا يريد أن  4أوقاتهم س+++++دًى. 
ه المزاي++ا األربع التي جلب++ت فه++ل نج++د فين++ا ه++ذ –يقوم ك++ٌل من++ا بواجب++ات ال++دعوة التي دعي اليه++ا 

  على الرعاة مثل هذه الغبطة و السعادة؟

كيف دعا يس++++وع الرعاة؟ لقد أش++++رق حولهم نور بهر عيونهم و أوعبهم خوفاً مقدس++++اً، و  
رهب+ة أم+ام جالل+ه االلهي. غير أن هذا الخوف قد عقبه فرح ما من بعده فرح فان المالك قد قال 

).  10:  2للرعاة: (( ال تخافوا. ها أنا أبشركم بفرح عظيم. لقد ولد لكم اليوم مخلص.)) ( لوقا 
  فينا ذاك االحترام نحوه تعالى و هذا الفرح به؟ فهل

  

  القسم الثاني

  كيف لبى الرعاة دعوة المخلص

بنش++++اط و س++++رعة: فما كاد المالك يعلن لهم هذه البش++++رى المبهجة حتى حثَّ بعض++++هم  1 
بعض+++++++اً على المض+++++++ي الى بيت لحم. فتركوا قطعانهم و ذهبوا مس+++++++رعين غير مبالين بالظالم 

بنا أن نماثلهم بنش+++++اطنا في اتباع ص+++++وت النعمة عندما يدعونا الى يس+++++وع الحالك. كم يحس+++++ن 
المس++++++يح. أال عودي الّي أيتها االلهامات االلهية و ال تبرحيني فإنني س++++++أبقى فيما بعد أميناً لك. 

و لما وص+++++++ل الرعاة الى بيت لحم دخلوا  2نفس+++++++ي تتوق الي+ك مت+أهب+ة لقبول+ك باحترام وحب. 
أي ايمان و ورع! ثم عبدوا في هذا الطفل المتواض+++++++ع االله العظيم المغارة... و من يص+++++++ف ب

األزلي، و في حقارته كرموا تنازله، و في قمطه مجدوا فقره، و في خش+++ونة مض++++جعه تقش++++فه. 
فظهرت هذه الفض+++++ائل الثالث ألعينهم جميلة ش+++++ريفة كأنها س+++++مات ملك الملوك. فتجرأوا على 

م الوض++يعة. و انس++كبت طافحة من أفئدتهم عواطف الش++كر تقدمة هداياهم الحقيرة المناس++بة حالته
و بعد ما أدّوا له هذا االكرام رجعوا ممتلئين من فرح مقدس يمجدون هللا و يسبحونه  3و الحب. 

) فهكذا يجب أن نص+++++نع عند خروجنا من كّل  20:  2على كل ما س+++++معوا و عاينوا.    ( لوقا 
 ً الى التقدم في القداسة و غيرةً متقدة إلعالء مجد  رياض+ة من رياض+اتنا التقوية مضطرمين شوقا

  هللا و نشر حسناته.

مثلما فعل القديس فرنس+يس كس+فاريون لما هتف صارخاً : (( من لي بهذا الحظ السعيد أن 
  أموت من أجلك يا الهي و أجعلك معروفاً و محبوباً في جميع أقطار العالم )).

  ) . 96خالصة العشية ( ص  المقاصد و العاطفة الروحية هي كما في  
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  كانون األول 31

  الخالصة للعشية

في العواطف الواجب أن نقتبس+++ها منها  2في عبادة مريم العذراء في المذود  1نتأمل غداً  
  ليكون انتقالنا من السنة المنصرمة الى السنة الجديدة مقدساً.

أن  2في الس++نة القادمة أن ننوي النية الص++ادقة بأن نزيد س++يرتنا ص++الحاً  1فنقص++د من ثم  
نقدس هذا اليوم األخير من الس++++++نة بعاطفّي الش++++++كر و الندامة: أما الش++++++كر فعلى الخيرات التي 

  أسبغها هللا علينا طوال هذه السنة. و أما الندامة فعلى ما صدر مّنا من الذنوب و الشرور.

يام هذه الس+++نة العاطفة الروحية هي كلمة القديس أوغس+++طينس : واحس+++رتاه يا الهي على أ 
  كيف مضت و لم أحبك فيها.

 

  التأمل للصباح

لنرجع اليوم أيض+++اً الى المذود مص+++در األنوار و أتون المحبة و فردوس النعيم و اللذات.  
و لنخرَّ س+++++++اج+دين بالروح أمام الطفل االلهي، بين مريم و يوس+++++++ف، مقدمين له ما يقدمه هذان 

  ى وحب و عبادة.العابدان األوالن للكلمة المتجسد من تقو

 

  القسم األول

  في عبادة مريم في المذود

ك+ان+ت عبادة مريم في تلك الس+++++++اعة مزيج فرح و غم و اعتبارات مقدس+++++++ة. تمتع النظر  
بطفلها االلهي فتالطفه ويالطفها ولس++++++ان حالها يقول (( هذا هو ربي، ربي الغني، ربي الجمال 

ووحيدي... وهو مخلص العالم... هو س+لطان الرائع بهجة الفردوس. وهذا الرب هو ابني، ابني 
الفردوس... هو غن++اي وثروتي... هو حبي وولعي... هو عزائي وبهج++ة قلبي )). لي++ت ايم++انن++ا 
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اعظم وحبنا اوفر فنذوق ش+++++يئاً من فرح مريم العذراء هذا في كل من تأمالتنا وزياراتنا للقربان 
  المقدس 

ي ما بين هذه األفراح ويمزقه عندما تفكر غير ان س++يفاً من الحزن كان يخرق قلب مريم ف
في ما س+++++++وف يتحمله هذا الجس+++++++م اللطيف من األوجاع ألجل فداء البش+++++++ر. وكلما طالعت في 
األس+++فار المقدس+++ة اقوال األنبياء او قص+++ة هابيل المقتول أو اس+++حق الذاهب للمحرقة أو يوس+++ف 

ية أو الحمل الفص++++حي، كانت الذي باعه اخوته أو داود و ارميا المض++++طهدين أو الحية النحاس++++
تتص++++ور من وراء ذلك آالم ابنها المحبوب و موته. فكانت تلك الرؤى س++++يوفاً من الحزن تطعن 
قلبه+ا الوالدي. اال أنها فيما بين كل هذه الغموم كانت هادئة ص+++++++ابرة مس+++++++لمة أمرها الى هللا ال 

ين بة! كانت مريم العذراء بتبتغي غير مش+++يئته القدوس+++ة. فيا لها من قدرة س+++امية للنفوس المجرَّ 
ه+ذه الغموم و األفراح تغ++ذي عب+ادته+ا ب++أق+دس العواطف و االعتب++ارات، و تلتقط ب+اعتن++اء ك+ل م++ا 
ك+انت تس+++++++معه من كالم المالئكة و الرعاة لتحفظه في قلبها و تص+++++++غي الى كل ما كان الروح 

، عن األبهة و المجد في القدس يلهمها عن تنازل الكلمة و فقره، عن ابدال الس++ماء بمغارة حقيرة
قمط فقرية، عن بهاء العرش األزلي متحوالً الى مذود. و هذه الخواطر كانت تمأل نفس++++ها فرحاً 
و ش+++غفاً فتتهلل و تنخطف حباً و حبوراً و تأخذ بين ذراعيها طفلها االلهي و تقدمه لآلب األزلي 

:  83ت الى وجه مس++يحك )).( مزمور هاتفة مع النبي داود: (( اللهم يا محبنا انظر يا هللا و التف
10 .(  

  فحبذا لو نشاطر مريم العذراء و عواطفها هذه تجاه الكلمة المتجسد 

 

  القسم الثاني

  يجب أن نأخذ عن مريم العواطف التي وجدناها اآلن متأللئة فيها

  حتى نحسن االنتقال من سنة الى أخرى

علين+ا أن نس+++++++ر و نبتهج و يفيض قلبن+ا ش+++++++كراً # على م+ا وهبن+ا من خيرات+ه الزمني++ة  1 
  والروحية في هذه السنة الراحلة. فكشراً لك يا الهي على هذه العطايا السنية.
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يجب ان نكتئب ونتأس+++++ف على نعم كثيرة قد بعثرتها وس+++++اعات ثمينة فقدناها او اس+++++أنا  2
تناس+++يناها ووس+++ائل كثيرة للخالص م نس+++تفد منها. فما اغزر  اس+++تعمالها، على عيوب وزالت قد

  مواد الندامة ودواعيها.

  فيا الهي رحمةً وعفواً! 

يجب علينا ان نختلي بانفسنا ونستغرق في التأمل. فماذا يبقى لنا من هذه السنة الراحلة؟  3
ذٌب ومفرٌح لهموم وغموم تحملن+اه+ا س+++++++عياً وراء عمل الخير. فالغموم ق د توارت اال ان ذكٌر ع+َ

ثوابها لن يتوارى. يبقى أيض++++اً ذكر اليم للملذات التي تمتعنا بها في حياة رخية وش++++هوانية, وها 
قد اض+++++++محلت الملذات اما حنظل ذكرها فهو ثابت. يبقى ما عملناه من الخير والش+++++++ر، وهذان 

دة ذه الس++نة الجديكالهما س++يلقيان في ميزان العدل االلهي فايهما الراجح يا ترى؟ اذا س++رنا في ه
  على منهج السنة الغابرة فهل يسعنا ان ال مناص من ارعوائي وتغيير خطة حياتي. 

  وهذا ما غرمت عليه ...    

  ) 99المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص    

  

  

  كانون الثاني 1

  ) 21:  2االنجيل من القديس لوقا ( 

ختن الص+بي س+مي يسوع كما سماه المالك قبل أن يحبل به في ((  ولما تمت ثمانية أيام لي 
  البطن )).

  

  للعشية الخالصة 

  . سر األمانة.2. سر المحبة 1نعتبر غداً في تأملنا ختان سيدنا يسوع المسيح فنرى فيه  



85 

 

أن نبدأ سنتنا الجديدة بروح المحبة ليسوع المسيح ناوين النيَّة الثابتة ان  1و نقص+د من ثم  
أن نحتمل بطيبة نفس ألجل حبه تعالى كل صليب تشاء العناية  2عمالنا لمرض+اته تعالى. نعمل أ

  االلهية أن تضعه في طريقنا و أن نرفع له هدية العيد بعض اماتات خاصة.

العاطفة الروحية هي تلك اآلية الواردة في سفر الرؤيا: (( هـ++ا اني أجعل كل شيء جديداً  
 ) ((2  :25 .(  

  للصباحالتأمل 

لنس+جد ليس+وع المسيح مانحاً ايانا سنة جديدة لنعمل فيها ما هو لخالصنا بغير أن يعدنا أن  
نبلغ الى نه+ايته+ا حتى نكون دائم+اً على انتب+اه و ح+ذر. و لنش+++++++كره ألن+ه يق+دم لعب+ادتنا منذ افتتاح 

  السنة الجديدة سر ختانه المقدس كدافع عظيم الى حسن ابتدائها.

  القسم األول

  أن ختانة سيدنا يسوع المسيح هو سّر اماتةفي 

ثمانية أيام بعد والدة هذا الص++بي االلهي، جعل يش++تاق الى س++فك دمه حتى يغس++ل وص++مة  
معاص+++ينا و بهذه الرغبة الش+++ديدة ُحمل أمام س+++كين الختانة و أس+++الت دمه، فجرحت الذي كانت 

عدّ هذا الس++++كب األول لدمه اال ألوف من البش++++ر. اال أنه لم ي قطرة منه كافية لتعوض عن خطايا
كباكورة و ميثاق للس+++فك الغزير بل التام على جبل الجلجلة. فيا يس+++وع الحبيب هل يليق بي بعد 
ه+ذا ال+دليل المؤثر على محبتك لي أن يكون قلبي أبرد من الجليد نحوك أو أن ال أحبك اال محبة 

يد أن أجدد حبي لك و أجعله فعاالً فاترة متكاس++++لة ض++++عيفة؟ كال ... لن يكون األمر هكذا، بل أر
ينفخ الحياة في كل أعمالي، ش++ديداً ال يص++ده ش++يء، ألنه ال ص++عوبة على من يحب، و الص++عوبة 

  لديه مستحبة.

 

  القسم الثاني

  في أن ختانة سيدنا يسوع المسيح هي سّر أمانة
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فل ينا يس+++وع الطيعلمنا س+++ّر الختان اماتة حب الترف و الملذة: هذا التعليم الذي ألقاه عل 1 
منذ حّل في المذود يلقيه علينا اليوم بلهجة أش+دّ، فان األلم أش+د و أقسى. فهل من عبارة أفصح و 
أبلغ يبين به+ا يس+++++++وع الطف+ل للع+الم أن ال خالص اال ب+الع+ذاب، و أن الطوبى للمتألمين و الويل 

 ة على عاتقنا وللمتنعمين، و أن ال بد من أن نحمل برض++++++ى كل ص++++++ليب تض++++++عه العناية االلهي
نتحمل بال تذمر تقلبات الفص+++++ول و وطأتها، و معاكس+++++ات القريب و ص+++++عوباته، و كل ض+++++يق 
داخلي و خ++ارجي، وك++ل مش+++++++ق++ة يتطلبه++ا القي++ام ب++الواجب++ات. ف++ان طل++ب الراح++ة و التنعم ال يليق 

  بالنفوس المسيحية.

ُختن في جس++++مه حمل س++++ر الختانة يعلمنا قهر المحبة الذاتية : فان الكلمة المتجس++++د لما  2 
عالمة العبد و الخاطئ. فكل من ش++هد رتبة الختانة أمكنه أن يقول عن هذا الولد االلهي: انه عبد 
و خاطئ! فيا له من تذليل إلله يقال عنه مثل هذا القول. و من يتجاس++ر بعد ذلك أن يس++عى وراء 

  الجاه و االعتبار و يتوق الى المجد و الشهرة.

منا أخيراً قطع العالقات الودية، تلك التض+++++حية التي يدعوها بولس أن س+++++ر الختانة يعل 3 
الرس++++ول ختانـ+++++++++++ة القلب، و التي هي من أهم ما تمتاز به اآلداب المس++++يحية، و تقوم بقطع كل 
األوص+++ال التي تربطنا باألرض، و الجس+++د و الحواس، و االدارة الذاتية و أهوائها المنحرفة، و 

دتـه، و الكسل و تهامله، و الرأي الخاص و جسارته. فبهذا تقوم الخلق و شراسته، و الطبع و ح
  الفضيلة أكثر مما بالممارسات التقوية و االقبال على األسرار، مهما كان حسناً و مفيداً.

  ). 102المقاصد و العاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  

  كانون الثاني 2

  الخالصة للعشية

اس++م  1في تأملنا غداً نعتبر أن اس++م (( يس++وع )) الذي أعطي للطفل االلهي يوم ختانه هو  
هو اسم يشير الى الرحمة و الخالص، فيحملنا  2تتجس+م فيه العظمة و العزة، فعلينا أن نهابه. و 

  هو اسم يدل على الوداعة و الحنو، فيدعونا الى حبه. 3على أن  نثق به. و 

ننطق دائماً بهذا االس++م االلهي باحترام و ثقة و محبة و نكرره مراراً  أن 1فنقص++د من ثم  
أن نوجه اليه انتباهاً خاص++اً عندما يمّر ذكره في ص++لواتنا معتقدين أنها منه  2بش++كل نافذة قلبية. 
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أن ال ندعوا س+يدنا يس+وع المس+يح في حديثنا االعتيادي كما يدعوه بعض++هم ((  3تأخذ كل قوتها. 
  المعلم )) بل أن نسميه باسمه الحقيقي ((يسوع )).بالمسيح أو 

  ً   العاطفة الروحية هي كلمة القديس برنردس: (( يا يسوع كن لي يسوع )) أي مخلصا

 

  التأمل للصباح

لنس++++جد للكلمة المتجس++++د الذي اتخذ اس++++م يس++++وع يوم ختانه. و لنؤِدّ له واجبات الحمد و   
الش++كر و الحب، طالبين اليه أن يجعلنا نذوق حالوة هذا االس++م المقدس الذي هو فرح الس++ماء و 

  تعزية األرض و رهبة الجحيم.

  

  القسم األول

  ن الحترامنافي أن يسوع هو اسم تتجسم فيه العزة و العظمة الموجبتي

يقول بولس الرس++ول عن المخلص: (( لذلك رفعه هللا أيض++اً و أعطاه اس++ماً فوق كل اس++م،  
لكي تجثو باس++م يس++وع كل ركبة مما في الس++ماء و على األرض و تحت األرض. و يعترف كل 
لس+ان أن الرب يسوع المسيح هو في مجد هللا اآلب )). نعم يا رب ان اسمك لعظيٌم بسبب أصله 

من العالء أتانا، و من فم اآلب السماوي نقله مالك الينا. هو عظيم بمعناه الذي هو مخلص،  ألنه
أي ش+++++خص ذو محبة ال حد لها جعلته يض+++++حي بذاته ألجل خالص+++++نا. هو عظيم على األرض 
حيث يص+++++++نع العجائب و يقدس المختارين. هو عظيم في الجحيم حيث يقيد بالس+++++++الس+++++++ل حقد 

يم في كل مكان، و عظيم الى حد أن هذا االس++++م يعلو كل اس++++م. ان الش++++ياطين و حنقهم. هو عظ
اس+م يس+وع يس+مو بنا الى ما فوق الطبيعة فانه يرينا في أقنوم واحد كماالت االله و االنسان: أي 
العظمة متحدة بالحنو المنخفض و المتنازل حتى وصل الينا، و العدل معانقاً الرحمة، و الوداعة 

رين على األرض. فلتعترف األمم كله+ا بعظمة اس+++++++مك يا س+++++++يدي، ألنه و الحلم االلهيين منظو
مق+دس و مهي+ب حتى نرجف ل++ه احترام++اً و وق++اراً (( يعترفون ب+اس+++++++م++ك العظيم. ألن+ه مهي+ب و 

  ). 3:  98قدوس )) ( مز 
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  القسم الثاني

  في أن اسم يسوع هو اسم رحمة و خالص يحملنا على الثقة

المخلص: (( ليس بأحد غيره الخالص، ألنه ليس ق+ال بطرس الرس+++++++ول في كالم+ه على  
) و يسوع المسيح  12:  4اسم آخر تحت السماء ممنوحاً للناس به ينبغي أن نخلص )) ( أعمال 

نفس++++ه قبل القديس بطرس قد ص++++رخ قائالً: (( ان كل ما تس++++ألون اآلب باس++++مي يعطيكموه )) ( 
س+++مي تص+++بح كلية القدرة. ثم ان الكنيس+++ة ان الص+++الة التي تقدم با ) فكأنه يقول: 23:  16يوحنا 

تعلمنا ذلك عملياً اذ أنها باس++م يس++وع تص++لي و باس++مه تمنح األس++رار و باس++مه تباركنا من المهد 
الى اللحد. فمن ذا ال يثق بهذا االسم السماوي و من ذا ال يستغيث به عند الحاجة و الضيق. فان 

لينا و الحالة هذه، كما قال القديس برنردس، ). فما ع 8:  123(( نص++رتنا باس++م الرب )) ( مز 
اال أن نس++تغيث باس++م يس++وع في التجارب و الش++دائد، في األمراض و العاهات، في المخاوف و 

  الضيقات.

 

  القسم الثالث

  في أن اسم يسوع هو اسم تقطر منه الوداعة و الحنو فيجب أن نحبه

أش+++هى منه في الكون كله.  ان من ذكر اس+++م يس+++وع ذكر ما ليس أعذب و أحب و أكمل و 
وكلم+ا كررن+ا ه+ذا االس+++++++م وجدنا فيه عذوبة و رقة أعظم. و بمقدار ما نذوق طعمه ينتعش قلبنا 
بالحب. و لذا كان القديس+ون ال يش+بعون من تكراره، و بولس يعيده في رس+ائله األربَع عشرة ما 

غزارة علم++ه ال يج++د ينيف على المئتين و ثالث و أربعين مرة. أم++ا الق++ديس أوغس+++++++طينس فمع 
لفظة يعبر بها عّما يرى في هذا االس++++++م من اللذة بل اكتفى بهذا قائالً: (( يا أيها االس++++++م العذب. 
االس+م المحبوب. االس+م المفعم رجاًء ص+الحاً )) و القديس برنردس كان يقول: (( ان حالوة اسم 

و نغم مطرب  يس+++وع تس+++كرني. و كل ش+++يء من دون اس+++م يس+++وع تافه. يس+++وع... عس+++ل لفمي،
ألذني، و بهج+ة لقلبي )). أهك+ذا نق+دّر ه+ذا االس+++++++م االلهي و ننطق ب+ه ب++احترام و ثق+ة، بحبور و 

  محبة؟

  ). 104المقاصد و العاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  
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  كانون الثاني 3

  الخالصة للعشية

مخص+++++++بة باألعمال  2س+++++++امية  1نعتبر في ت+أملنا غداً كم كانت قداس+++++++ة البارة جنفياف  
  العظيمة.

و أن  2أن نس+++++++عى في كل أعمالنا ونياتنا ال لذواتنا بل لمجد هللا وحده  1فنقص+++++++د من ثم  
  نرضى بقلب رحب كل عمل خيري صالح يتفق مع واجبات حالتنا.

و لتكن العاطفة الروحية تلك الحكمة الواردة في سفر األمثال: سالمة المستقيمين ترشدهم  
 )11  :3 .(  

 

  التأمل للصباح

لنس++++جد ليس++++وع المس++++يح الذي اختار القديس++++ة جنفياف االبنة الس++++اذجة الخالية من العلم،  
الض++عيفة، و الراعية الوض++يعة التي كانت من أحقر طبقة في الهيئة االجتماعية، ليجعلها قديس+++ة 

مده حعظيمة بل أعجوبة عص+رها و ش+فيعة لمدينة باريس و احدى أمجاد فرنس+ا و الكنيس++ة. و لن
  على هذه اآلية البديعة، متضرعين اليه أن ينعم علينا بشيء من فضائلها.

  القسم األول

  في أن قداسة البارة جنفياف كانت سامية

  كانت قداسة البارة جنفياف تمتاز بأمرين:

كانت حياتها موتاً لذاتها: كان جسمها عرضة ألمراض دائمة فتقاسي مضضها بشهامة  1 
يد عليها الصيامات الطويلة مع كل تقشفات التائبين و كل أنواع االماتات و شجاعة. بل كانت تز

الداخلية، محتملة بص++مت و وداعة س+++وء معاملة س++يدة فظة الطبع، ثم بعد س+++نين قالئل ص+++برت 
  على المثالب و االضطهادات التي أثارها عليها أناس لم تعاملهم اال بالمعروف.
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ها منذ الس+++++++ابعة من عمرها قد اس+++++++تنارت بنور فائق ك+ان+ت حياتها حياة اتحاد با#: فان 2
الطبيعة كش+ف لها س+مو كمال الديانة المس+يحية وأراها كم االنقطاع # باالنفصال عن كل ما في 
الدنيا هو حكمة فائقة. فاس+تش+ارت في هذا األمر مرشدين قديسين، فأشارا عليها أن تنذر البتولية 

ا الوشاح الرهباني المقدس. و من ذلك الحين ابتعدت بقدر الدائمة. ففعلت و تناولت من يد أس+قفه
اس+تطاعتها عن مخالطة البشر و عكفت على ممارسة التقوى و العبادة. فكانت تقضي في التأمل 
معظم النهار و الليل. و خارج التأمل كانت ترفع قلبها الى هللا بواس++++طة ما كان يقع نظرها عليه 

ظر قطيعها. فهذه المناجيات الداخلية مع هللا جعلتها تتعمق من مناظر الس+++++ماء و الحقول حتى من
في علم األمور االلهية فتتكلم عنها كمالك س++++ماوي. فيا ما أعظم قوة الص++++الة العقلية اذا اتحدت 
ب+اإلم+ات+ة. فنحن ال نس+++++++يء ت+أمالتن+ا اال ألنن+ا ننفر من االم+ات+ة. و م+ا نفورنا من االماتة اال ألننا 

الماتة اذ تفص+++++++ل القلب عن الخليقة تهيئه لالتحاد با#. و االتحاد با# اذ نس+++++++يء تأمالتنا. فان ا
يفهمه أن كل ما ليس هللا ليس بش+++++++يء يس+++++++ّهل عليه االماتة. فهل أدركنا حتى اآلن هذه الحقيقة 

  المزدوجة: أن ال تأمل بدون اماتة و ال اماتة بدون تأمل.

 

  القسم الثاني

  خصبة باألعمال العظيمةفي أن قداسة البارة جنفياف كانت 

كلما فرغت النفس من الخالئق ومن ذاتها و امتألت من هللا أضحت أداةً يرغب عز وجل  
أن يس++++++تخدمها ليجري بها أعماله العظيمة. و لنا في هذه القديس++++++ة أقوى دليل على هذه الحقيقة 

أن تطوف الراهن++ة. ف++ان غيرته++ا المتق++دة على مج++د هللا و خالص النفوس ك++ان++ت تحمله++ا على 
الس++جون و المس++تش++فيات و أكواخ المس++اكين الحقيرة فتعّزي الِحزان و تس++لي التعس++ين و تهذب 

و تهدي الضالين و الخطأة. و قد ُوضع على عاتقها االهتمام بالعذارى و األرامل فتثقفهنَّ  الجهلة
س ى باريعلى الفض+++++++يلة وحس+++++++ن القيام بواجبات حالتهن. و لما هجم الملك أتيال قائد الهون عل

بجيوش+ه الجرارة تضرعت الى هللا فألجأ العدو الى الفرار. ثم قِدم شيلدريق أبو كلوفيس لحاصر 
باريس و حينما أوش++كت المدينة أن تذهب ض++حية الجوع أتتها جنفياف بالقوة من ش++مبانيا. و ان 

بنه ة و من اكانت لم تمنع العدو من االس+تيالء على باريس اال أنها نالت لها من الملك عهود شفق
كلوفيس حرية أس+++رى كثيرين. و بعد مدة نراها تخلص هذه العاص+++مة من وبال حص+++ار جديد و 
من فيض++++++ان نهر الس+++++++ين ومن حرائق هائلة أوش+++++++كت أن تحولها الى رماد، و من الحروب و 
المجاعات. و ذاع ص++++يت أعمالها الباهرة في األماكن البعيدة، فطلب القديس س++++معان العامودي 

آس+يا معونة ص+لواتها. و بعد موتها أض+حى ضريحها أمجد مما كانت حياتها. و الى  من أقاص+ي
اليوم ال يزال قبرها موض++++++وع التكريم فتتوافد اليه الش++++++عوب أفواجاً في عيدها. فهكذا يعظم هللا 
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قديس++يه الذين وقفوا حياتهم لتمجيده. فماذا نعمل نحن ألجل مجده؟ فلندخل الى مخدع ض++ميرنا و 
  كانت حياتنا. لننظر كيف

  ). 107المقاصد و العاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  

  كانون الثاني 4

  الخالصة للعشية

في األس++باب  1لكي نتجرأ فنعزم على تحس++ين س++يرتنا في هذه الس++نة الجديدة س++ننظر غداً  
  في الوسائل للوصول الى هذه الغاية. 2الدافعة و 

أن نهتم  2أن نأتي برغبة و نش++اط أعظمين التقان أعمالنا االعتيادية  1و بعد ذلك نقص++د  
بالتعويض عما أتينا من الش++ر في الماض++ي بما نص++نعه من الخير في الحاض++ر و خص++وص++اً أن 

  نشهر حرباً عواناً على ملكتنا الردية. 

:  6لى أهل غالطية   ( و لتكن العاطفة الروحية ما أوصى به القديس بولس في رسالته ا 
  ) (( فلنُحسن الى الجميع ما دامت لنا الفرصة )). 10

 

  التأمل للصباح

لنس++++جد ليس+++++وع المس+++++يح الذي منحنا من فيض جوده س+++++نة جديدة لنعمل فيها على تقديس 
أنفس++++نا و نس++++تأهل محالً معه في الفردوس. و لنش++++كره على هذه النعمة طالبين اليه أن ال يدعنا 

  اً.نضيعها عبث

 

  القسم األول
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  في األسباب التي ألجلها يجب أن تكون سنتنا مقدسة

أن ماض++++ينا المؤس++++ف يدعونا الى التعويض. أجل ان هللا لم يمنحنا الس++++نة الماض++++ية و  1
خيراتها الطبيعية و الفائقة الطبيعة اال لنعمل فيها ما يؤول الى تقديس++نا، فماذا عملنا بها يا ترى؟ 

جنيناها؟ هل تحس+++++++نت س+++++++يرتنا؟ فكم من ذنب اقترفناه ومن خير أهملناه أو ما هي الثمار التي 
أس++++أنا عمله، و كم من نعم بذرناها! الهي، ان فرائض++++ي ترتعش فرقاً لدى رؤيتي الفرق العظيم 
بين نعمك الغزيرة والخير القليل الذي صنعته. فما من حيلة و الحالة هذه اال أن أجني من الخير 

  بو على الشر الذي صنعته في الماضي.في هذه السنة ما ير

ثم علينا تقديس الحاض+ر. فاننا سنؤدي للعدل االلهي حساباً دقيقاً عن كل لحظة من هذه  2 
الس++نة الحاض++رة. فان دقيقة ص++رفناها في الش++ر أو أض++عناها عبثاً س++تكون خص++ماً لنا. آه لو كنا 

  ). 10:  4نعرف ما هي عطية هللا ( يوحنا 

قبل فيجب أن ننظر اليه. هل من ش+++يء أقل ثباتاً من هذا المس+++تقبل: يموت أمامنا المس+++ت 3 
في اليوم و  109440في الس+++اعة و  4560ش+++خص+++اً في الدقيقة و  76على وجه البس+++يطة نحو 

في  مليوناً في الس++نة! أليس من الممكن أن تأتي نوبتي في هذه الس++نة الجديدة؟ و لو كان 40نحو 
, كم تكون حي+اتي ص+++++++الحة وكم يكون هربي من الخطيئة س+++++++ريعاً االمك+ان ان يت+أك+د لي االمر

وحرص+++++ي على اتقان اص+++++غر اعمالي واحقرها عظيماً ,وكم اس+++++هر على ص+++++يانة نقاوة قلبي . 
فحينئذ ولو مت بغتة اموت ميتة االبرار ألني اكون يقظاً مس+++تعداً . لذلك كان القديس انطونيوس 

ير من حياتكم. وكان القديس برنردس ينص++++ح تالميذه يقول لرهبانه : احس++++بوا كل يوم كأنه االخ
  قائالً : اعملوا كل امر كأن الموت يفاجئكم من بعده                                   

 

 القسم الثاني

  في الوسائل لنقضي سنة مقدسة 

ً◌ يج+ب ان نس+++++++عى في اتق+ان اعمالنا العادية حتى الطفيفة منها والتي يُعبأ بها في اعين 1
الم, اي ان نص+++++نعها في اوقاتها وبالدقة والض+++++بط الواجبين لها ,الجل مجد هللا ومرض+++++اته . الع

 فبهذا تقوم القداسة اكثر من قيامها باالعمال الخارقة التي لكونها غير اعتيادية تصبح نادرة جداً 
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ً◌يجب أن نجتهد في أن يكون س++لوكنا في الس++اعة الحاض++رة احس++ن مما في التي س++بقتها واذا 2
درت منا زلة فال يأخدنا اليأس بل فلنبادر إلى اص++++++الحها باتقان عملنا الحاض++++++ر . اذا أحس++++++نا ب

فان الفض++يلة الراس++خة ال تقول أبداً : كفى . وفي هذه الطريق  ص++نعاٌ نجتهد في أن نعمل أحس++ن.
 نَةً ع+دم التقدم تأخر .فإلى االمام : هذه كلمتك ترددها بال انقطاع . وإلى العالء ... فهذه هي س+++++++

 )6:  83الصديق الذي يصنع في قلبه مطالع ( مز

ً◌ يجب ان نبحث عن ملكتنا الردية . واذا وجدناها فلنش+++++هر عليها حرباً طوال الس+++++نة. 3 
ولنجاهد بس+++الح الس+++هر وفحص الض+++مير واالعترافات الجيدة والص+++لوات الحارة . فلو كنا كما 

احدة لص++رنا س++ريعاً رجاالً كاملين ( يقول ص++احب االقتداء بالمس++يح نس++تأص++ل كل س++نة رذيلة و
المقاص++د  فلنفهم هذه الوس++ائل الثالث ولنتمس++ك بها فنقض++ي بعونه تعالى س++نة مقدس++ة  ) 11:1-5

  )109والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية (ص

 

 كانون الثاني 5

 الخالصة للعشية

ديدة , وهي تعّود عمل نتأمل غداً في احد الموانع التي تص++++دنا عن تقديس هذه الس++++نة الج 
ً◌االدوية الستئصالها والشفاء منها ونقصد 2ً◌ جسامة هذه العادة و1كل ش+يء بال انتباه .فنعتبر 

ً◌ ان نُعمل الفكرة قبل العمل فننتبه الى 2ً◌ ان نعمل بتدقيق واتقان رياض+++++++اتنا التقوية 1من ثم 
الروحية ابتهال ولتكن عاطفتنا  وجوب ص++++++نعه على احس++++++ن ما يمكن والجل مرض++++++اته تعالى

المكابيين: ((يا الهي آتي قلباً ألعبدك واص+++نع مش+++يئتك بص+++در مش+++روح ونفس راض+++ية )) (مكا 
3:1  ( 

 

 التأمل للصباح

لنبحُث امام هللا س++يدنا الذي اعطانا هذه الس++نة الجديدة لنس++تعملها بحريتنا في س++بيل خدمتنه  
ال العمل بال انتباه , لئال تتحقق فينا اقو. ولنس++أله ان ال يس++مح بس++قوطنا مدة هذه الس++نة في تعّود 

 )  11:12النبي ارميا هذه : (( قد خّربت االرض كلها النه ال انسان يتأمل في قلبه ( 
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 القسم االول

 في جسامة عادة العمل بال انتباه

انها تجعل نعم هللا بال فائدة : يمنحنا هللا نعمة الص++الة . فان ص++لينا على س++بيل العادة وبال  
باه اض+حت ص+التنا تحريك شفاه ليس اّال , عاجزة عن تكريمه تعالى وعن جلب اية منفعة لنا انت

... يهب لنا هللا نعمة الهام جيد او حركة ص++++++الحة الجل خالص++++++نا . غير انها لعدم التفاتنا اليها 
 ثتص+++بح كالحبوب الواقعة على الطرق العمومية ال تلبث انها تتلفها التطورات الباطلة واالحادي

العالمية ... ثم انه تعالى يمنحنا نعمة اس+++++راره , اال ان اس+++++تعمالها وقبولها على س+++++بيل العادة و 
هللا يعطيها س+++++نة جديدة لنهتم بأمر خالص+++++نا، غير أننا اذا لم  بالطيش يذهب بمنافعها ... وها أن

تضاف الى  ذيرنس+تأصل عادة العمل بال انتباه نزيد فوق هامتنا لعنة جديدة و نسجل علينا سنة تب
  السنين السابقة.

هذه العادة تجعل ايماننا عميقاً: يكون وجوده فينا كأنه مختبئ في زاوية س+++++رية، فنؤمن  2 
كأننا ال نؤمن. و نفتكر و نتكلم و نعمل كمن ال أثر لاليمان في قلبه. بل أن أجل حقائق أس++++++رار 
الديانة حتى س++ر القربان المقدس ال تعود تص++ادف في أنفس++نا اال ص++البة المرمر و برودته. فال 
نكترث و ال نتأثر لش+يء. فقد تعّودنا تلك األسرار السامية و ألفناها حتى صارت عقيمة فينا الى 

  أن نشفى من داء عدم االنتباه.

أخيراً أن عادة العمل بال انتباه تجعل اص+++الح الس+++يرة مس+++تحيالً فال يعود فكر اص+++الح  3 
ها، و اذ أدركناها ال نجد فينا س+++يرتنا يخطر ببالنا، بـ++++++++++ل ال نش++++عر بالحاجة الى ذلك و ال ندرك

الحزم الك+افي. و أخيراً ي+داخل فكرنا أن هذا جّل ما يمكننا عمله فننام و نحن في هذا االقتناع. و 
  لكون يا لهول ساعة النهوض و اليقظة! انها بالحقيقة لرهيبة!.

 

  القسم الثاني

  في األدوية الالزمة للشفاء من عادة العمل بال انتباه
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ول هو الصالة: لنتقدم الى هللا بـ+++++++كل ما لدينا من الحرارة قائلين له مع الملك و الدواء األ 
). و مع الرس++++++ل  5:  40النبي داود: (( اش++++++ِف يا رب نفس++++++ي ألني قد خطئت اليك )) ( مز 

).و امنحنا أن تكون س++++يرتنا أبر و أكمل في  25:  17األطهار: (( يا رب زدنا ايماناً )) ( لوقا 
  ديدة.هذه السنة الج

بأن نعملها بدقة بل  ال+دواء الثاني أن نحافظ بأمانة على رياض+++++++اتنا التقوية : أي ال نكتفي 
بأحس++++ن ما يمكن فنباش++++رها بخش++++وع و احترام، برغبة كبرى في أن نجني منها ما يفيدنا ألجل 

  اصالح حياتنا.

ال++دواء الث++ال++ث هو الرجوع الى ذواتن++ا مراراً بج++د و حزم لنرى االنزال منق++ادين الى م++ا  
اعت+دن+اه من ع+دم االنتب+اه و مس+++++++وقين في أعمالنا كلها بالعادة المألوفة. و هل أفعالنا و أقوالنا و 

لنفس مة اأفكارنا و نياتنا ملهمة دائماً بروح االيمان و التواضع و محبة هللا و القريب الذي هو س
المس+++يحية. و اذا عرفنا أننا ال نزال نهوي في عوائدنا الس+++ابقة فلننهض للحين و لنعد الى العمل 

  بغيرة متقدة و ارادة فعالة.

  ). 59المقاصد و العاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص   

  

  كانون الثاني 6

  ) 12 – 1:  2انجيل القديس متى ( 

ت لحم اليهودية في أيام هيرودس الملك، اذا مجوٌس قد أقبلوا من (( لما ولد يس++++وع في بي 
المشرق الى أورشليم قائلين: أين المولود ملك اليهود، فانّا رأينا نجمة في المشرق فوافينا لنسجد 
له. فلّما س+++مع هيرودس الملك اض+++طرب هو و كل أورش+++ليم معه و جمع كل رؤس++++اء الكهنة و 

ألنه هكذا كتب  يولد المس++++يح. فقالوا له: في بيت لحم اليهودية.كتبة الش++++عب، و اس++++تخبرهم اين 
بالنبي: و أنِت يا بيت لحم أرض يهوذا، لسِت الصغيرة في رؤساء يهوذا، أنه منك يخرج المدبر 
الذي يرعى ش++عبي اس++رائيل. حينئذ دعا هيرودس المجوس س++راً و تحقق منهم زمان النجم الذي 

الً: اذهبوا و ابحثوا عن الص+++++++بي متحققين، واذا وج++دتموه ظهر. ثم أرس+++++++لهم الى بي++ت لحم ق++ائ
فأخبروني لكي أذهب أنا أيض++++اً و أس++++جد له. فلما س++++معوا هذا من الملك ذهبوا. فاذا النجم الذي 
كانوا رأوه في المشرق يتقدمهم حتى جاء و وقف فوق الموضع الذي كان فيه الصبي. فلما رأوا 

توا الى البيت فوجدوا الص++++بي مع مريم أمه. فخّروا س++++اجين النجم فرحوا فرحاً عظيماً جداً، و أ
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ل++ه و فتحوا كنوزهم و ق++دّموا ل++ه ه++داي++ا من ذه++ب و لب++ان ومٍر. ثم أُوحي اليهم في الحلم أن ال 
  يرجعوا الى هيرودس، فرجعوا في طريق أخرى الى بالدهم)).

 

  الخالصة للعشية

  ذات مفاعيل عجيبة. 2مجانية و  دعوة 1نعتبر غداً في تأملنا أن دعوة المجوس كانت  

أن نؤدي الش+كر # مراراً في النهار بعواطف المحبة على دعوته ايانا بشخص  1فنقص+د  
  أن نسير سيرة جيدة تليق بدعوتنا المقدسة. 2المجوس الى نعمة االيمان. 

أنا  لأما العاطفة الروحية التي س+++نحفظها فهي كلمة فادينا االلهي: (( ما أنتم اخترتموني ب 
  ).  16:  45اخترتكم )).( يوحنا 

  

  التأمل للصباح

لننتقل بالروح الى مذود بيت لحم ولنش++++اهد باعجاب الطفل يس++++وع مدفوعاً بحرارة محبته 
الى ان يش+رك االمم في نعم مجيئه. فيرسل الى المجوس بعد والدته الى ان يشرك االمم في نعم 

جم+اً لي+دعوهم الي+ه، اذ يرى فيهم ب+اكورة االمم مجيئ+ه. فيرس+++++++ل الى الجوس بع+د والدت+ه بقلي++ل ن
الوثنية المزمعة ان تقتفي آثارهم وتأخذ نص+++يبها من نعم الفداء. ولقد كان كل واحد منا حاض+++راً 

  في فكر هذا الطفل االلهي وفي قلبه.

  فلنشكر له هذا الجود الفائق ولنحبه

  

  القسم األول

  في ان دعوة المجوس كانت مجانية
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ما اس++++عد المجوس لكونهم اض++++حوا اول من كش++++ف لهم هللا س++++ر دعوة االمم الى االيمان  
والخالص. فقد بينت دعوة المجوس ان األمم جميعها لها نص++++يب في الخالص العام ولكن كيف 
حص++ل المجوس على مثل هذا الحظ الس++عيد؟ ليس الفض++ل الس++تحقاقاتهم. وما قيل قط انهم كانوا 

مم. فمجاناً اذن وقع عليهم انتخاب هللا لهذه الس+++++عادة الفريدة. ولم ينظر افض+++++ل من الوف في األ
  ). 16:  9الى استحقاقاتهم بل إلى حبه ( رومة 

على هذا المنوال يعاملنا اليوم عز اس++مه. فلماذا لم يخلقنا ككثيرين غيرنا في عهد الوثنية   
التي ال دين فيها وال آداب  أو في حض+++++++ن الهرطقة او االنش+++++++قاق أو في احدى العيالت الكثيرة

حيث كنا هلكنا ال محال؟ الفض++++++ل كل الفض++++++ل في ذلك له تعالى الذي رحمنا مجاناً. ولماذا نلنا 
نحن دون غيرن+ا وأكثر منهم تربي+ة مس+++++++يحي+ة ونعم+اً غزيرة فعّ+الة ونور ايمان أش+++++++د ض+++++++ياًء 

غيرنا! تبارك هللا...  على ومش++ورات س++ديدة وأمثاالً ص++الحة؟ فياله من حب فريد ميزنا به تعالى
الذي اختارنا من قبل إنش+++اء العالم للتبني له بيس+++وع المس+++يح على حس+++ب رض+++ى مش+++يئته، لحمد 

). اال هب لي، يا الهى، أن  7 – 3:  1مج+د نعمت+ه التي أنعم به+ا علينا في الحبيب ( افس+++++++س 
  أهتف مع رسولك المصطفى : (( ونعمته التي فّي لم تكن باطلة )). 

  

  ثانيالقسم ال

  في مفاعيل دعوة المجوس العجيبة

ك+ان المجوس قب+ل ظهور النجم متس+++++++كعين في ظلم+ات الوثني+ة. بيد انهم حالما رأوا النجم 
وس+معوا ص+وت النعمة يدعوهم هبُوا على الفور لتلبيته وفتحوا بص+يرتهم لنور االيمان، وس++لموا 

يروا من رجال العالم الى رجال قيادتهم للنعمة منقادين لها بس+ذاجة وشجاعة. ومن ذلك الحين تغ
هللا.  وقد عاش++وا قديس++ين وماتوا قديس++ين. حتى ان الكنيس++ة تحتفل بعيدهم وتكرههم علناً معتبرة 

  اياهم كأصفياء هللا واوليائه. 

فلم ال نص+غي نظيرهم الى دعوتنا المقدس+ة؟ وحتى متى نحن ش+ديدو التمسك بالعالم نأبى   
تقر ما يجلّه ونجّل ما يحتقره ونبغض ما يحبه ونحب ما يبغض+++++++ه؟ ان ننقطع عنه اقله قلبياً، فنح

ولماذا بعدما سمعنا صوت النعمة يدعونا بإلحاح تميل آذاننا إلى سماع صوت الجبانة التي تكبلنا 
بس+الس++لها، واألميال المنحرفة التي تتالعب بنا، والكس++ل الذي يخاف التعب، و محبة الذات التي 

  مثل المجوس هذا الجميل من سباتنا و شّوقنا الى سلوك سيرة أحسن. تتعبد لنفسها؟ فلينهضنا
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  ). 115المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  

  كانون الثاني 7

  الخالصة للعشية

كيف يجب أن نس+++++تعمله في  2عظم قيمة االيمان و 1نتأمل غداً في ايمان المجوس فنرى  
  تصرفات حياتنا.

أن نس++++أل ذواتنا  2أن نجزل الش++++كر # على موهبة االيمان الثمينة و 1ذلك ونقص++++د بعد  
  مراراً: هل الذي يحركني في هذا العمل الفالني هو باعث من بواعث االيمان؟

:  1وتكون عاطفتنا الروحية كلمة القديس بولس: (( ان الباّر باإليمان يحيا ))    (رومية  
17 .(  

  

  التأمل للصباح

لننظر باعجاب الى يس++++++وع المس++++++يح باعثاً في نفوس المجوس بنور االيمان المقدس فيما  
تنظر عيونهم ذلك النجم العجيب. فقد كان ايمانهم عظيماً فحملهم على احتمال مش++تاق س++فر بعيد 
ليجس+++دوا لرب الس+++ماء واألرض في الطفل الرض+++يع الفقير والحقير المض+++طجع على التبن في 

من ايمان عجيب! فكن مباركاً يا س+يدي يسوع المسيح ألنك وضعته فيهم. واجعلنا المذود. فيا له 
  لهم شركاء في هذه الموهبة العظيمة. 

  

  القسم األول

  في عظم قيمة االيمان
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مبدأ كل برارة واس+++++++تحقاق، واس+++++++اس كل  1ان قيمة االيمان ال يمكنها ان تتقدّر. فهو :   
عظمة حقيقية. بدونه ال تُغفر خطيئته وال يُكلل عمل ص+++++الح باالجر وال يحظى انس+++++ان بالعظمة 
أصالً. االيمان يعيد حلة البرارة. و يرفع صغر األعمال و أحقرها فيجعلها فائقة الطبيعة تستحق 

  ثقل مجد ال يقدَّر.  لنا

االيمان نور وملذة للعقل. فهو له كالمص+++باح يس+++تنير به لئال يعثر ويض+++ل. بل هو ش+++مس 
العقل الحقيقية يكش+++++ف لنا أس+++++رار الس+++++ماء: هللا وكماالته غير المتناهية؛ ثم االنس+++++ان واص+++++له 

ى ظل وغنومص+++++++يره وغ+ايته مع الوس+++++++ائل للبلوغ اليها؛ وبطالن الخيرات الدنيوية العابرة كال
الحياة المس+++++تقبلة الخالد، واهمية الخالص وزوال اللذّات وس+++++خافة المحبة الذاتية ومطالبها. فما 
اتعس حالة البش+++++++ر الذين بال ايمان! انهم يميلون مع كل ريح تعليم وال يدرون ما تهمهم معرفته 

  باألكثر 

ما لقنه اياه. االيمان  االيمان يجعل العقل مطمئناً في ما يعرفه اذ يُس++++++ند الى س++++++لطة هللا 3
ع نطاقه فيزيد معارفه الطبيعية معارف س+++++امية يعجز عن الوص+++++ول اليها بقواه  يش+++++ّرفه ويوس+++++ّ

  وحدها

االيمان فرح ومس+رة للقلب. به يغوص االنس++ان بلذة وانبس++اط في لجج االنوار الس++ماوية  4
    الى سلطة هللا نفسهويذوق سعادة من يكرم هللا تعالى بقبوله حقائق الوحي االلهي استناداً 

واخيراً االيمان يعزي االنس++++ان ويس++++اعده على احتمال مش++++قات الحياة الباهظة. فنظرة  5
واحدة الى الص++ليب واخرى الى الس++ماء تلقيان في القلب بلس++م التعزية وتش++جعانه وتقويانه حتى 

ليأس انه يجد في العذاب س++++عادته، وتحمالنه في س++++اعة الوهن واالض++++طراب وتنهض++++انه عند ا
  والكدر. فيا لتعس االنسان الخالي من االيمان في وسط الشدائد المعيقة به في هذه الحياة! 

  

  القسم الثاني

  في كيفية التصرف بإيمان في حياتنا او في روح االيمان

ال نكون مس+++++++يحيين حقيقيين اال بروح االيم+ان. اي انه اذا عمل بروح االيمان ورغبة     
فقط يكون مس+++يحياً وحياته تكون حياة مس+++يحية مقبولة عند هللا وتحس+++ب في ارض+++اء هللا فحينئذ 

للس++++ماء. فاذا تص++++دقت على الغير محموالً بعاطفة الش++++فقة البش++++رية، او اديت للغير خدماً حتى 
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يخدموك، او ص++رت ادبياً محتش++ماً حتى تكس++ب اعتبار الناس، او ض++بطت اميالك لئال يس++اء بك 
دًى، وبعد حياة قض++يتها بالكد والعناء تقف ص++فر اليدين امام منبر  الظن، تخس++ر وقتك وتعبك س++ُ

هللا. اما بروح االيمان فالحياة تض+++++حي ش+++++ريفة وفائقة الطبيعة، واالعمال كلها ذات اس+++++تحقاق؛ 
بروح االيمان تص+++لي بانتباه واحترام وحرارة؛ وبهذا الروح يص+++بح ش+++غلك ُمدقَّقاً، وتبذل ما في 

م. في عالقاتك مع القريب يلهمك المحبة والوداعة واالناة وس+++++++عك لتجعله على احس+++++++ن ما يرا
واالحتمال. وفي النكبات والعذاب والمرض يحملك على الص++++بر والتس++++ليم والخض++++وع لإلرادة 
ك على التجرد والس+++خاء. واخيراً في كل االفكار والمقاص+++د  االلهية. وفي الس+++عة والغنى يَحض+++ُّ

الص+++++ة الكالم تكون الحياة حياة قداس+++++ة. فيا يميز ص+++++احبه بعلو النظر وش+++++رف العواطف. وخ
  لسعادة النفس الحائزة على روح االيمان! و يا لتعسها اذا خلت منه!        

  )  118المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية (ص

  

  كانون الثاني 8

  الخالصة للعشية

 3س++خية و  2يعة و س++ر 1نتأمل غداً في طاعة المجوس لص++وت النعمة. فنرى انها كانت 
  حارة 

ان نذهب مراراً  2ان نذعن لاللهامات االلهية بس+++رعة وس+++خاء وحرارة  1ونقص+++د من ثم 
بالروح مع المجرس الى المذود فلنشترك معهم بالسجود والعبادة والمحبة                                                            

  )  2:2العاطفة الروحية هي كلمة المجوس ذاتها: رأينا واتينا (متى 

 

  التأمل للصباح

المجوس. فالنجم ليروا  لنس+++جد ليس+++وع المس+++يح مرس+++الً من داخل مذوده نجمه ونعمته الى
بعيونهم والنعمة ليش++++++عروا بقلوبهم فيفهموا الس++++++ر العجيب وتنجذب ارادتهم الى اتباعه. فلننظر 

  ة المجوس وطاعتهم في تلبية صوت النعمة، ولنقصد ان نقتدي بهم بإعجاب الى امان
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  القسم االول

  في ان طاعة المجوس كانت سريعة

حالما رأى المجوس ذلك النجم العجيب ش+++دّوا الرحال للس+++فر بال تردد وال تس+++ويف. ولما 
. عمةتس++++لموا الطريق لم يحيدوا عنه يمنة وال يس++++رة بل س++++اروا بوجوههم الى حيث تدعوهم الن

فهل فينا مثل هذه الس++++رعة في الطاعة إللهامات النعمة واالمثال الجيدة والمش++++ورات الص++++الحة 
المقدمة لنا؟ ام ال نزال نؤجل اص+الح نقائص+نا عاقدين النيات بغير ان ننجز واحدة منها؟ أليست 

خير لس+يرتنا س+لسلة سيئات وصالحات وتوبة وسقطات؟ اال نقف في طريقنا مترددين دائماً بين ا
  والشر؟ 

 

  القسم الثاني

  في ان طاعة المجوس كانت سخية

ان اكبر المص++ائب والموانع كانت تحول دون س++فرهم. فهم يعرض++ون س++معتهم وش++هرتهم 
بتص++رف ينس++به الش++عب الى الحماقة. وزد عليه ان النجم س++يقودهم الى بالد بعيدة مجهولة، فكم 

على انه ال ش+++يء من ذلك يوقفهم. فان من  امامهم من المتاعب والمش+++قات واالخطار والمهالك!
احب هللا وكان كله له س+++ار الى االمام دون زيادة في التمعن. وفي اورش+++ليم اعترض+++ت س+++يرهم 
عقبة جديدة اذ غاب النجم عن أعينهم: ومع ذلك قد جدّوا في طلبة ولم يقطنوا، فاخذوا يس++++++ألون 

). في++ا له++ا من 2:2ل++ك اليهود؟ (متى عالني++ة وفي بالط هيرودس المل++ك ق++ائلين: اين المولود م
ا علموا ان  جرأة  ازدرت الحياء البش+ري ولم ترهب ملكاً حسوداً وظالماً يستبد في اورشليم. ولمَّ

) توجهوا للحين نحو القرية الص++غيرة المش++ار اليها 5:2المس++يح يولد في بيت لحم اليهودية (متى 
الس++خية: فانها تذهب الى هللا فيما بين  وواص++لوا طريقهم حتى وجدوا يس++وع. هكذا تص++نع النفس

المصاعب وال تخشى الفاقة وال االنزعاج وااللم، وال تهرب من الواجب وال تصغي الى اقاويل 
  الناس، فا# وحده وامر قداستها هما كل ما تطلبه 
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  القسم الثالث

  في ان طاعة المجوس كانت حارة

ا عليه من الس++++رور والبهجة عندما من يص++++ف باية عاطفة ش++++دّ المجوس الرحيل وما كانو
كانوا يتحدثون في طريقهم عما كان ينتظرهم من الس+++++عادة عند وص+++++ولهم، وكم كان اش+++++تياقهم 
عظيماً الى الس++++جود امام ذلك االله المولود حديثاً، وكيف عند اختفاء النجم لبثوا حافظين رباطة 

عزعها الش++++دائد والص++++عوبات جأش++++هم، فاض++++حوا بذلك ص++++ورة النفوس الحارة التقية التي ال تز
) فهل هكذا 10:2الخارجية. اخيراً كم رقص+++++++ت قلوبهم فرحاً عندما  ظهر لهم النجم ثانية (متى 

)... وعند وص++++++ولهم الى 10:4نقبل النعمة عندما تقدم لنا نورها. آه لو نعرف عطية هللا (يوحنا 
مرأة وبساطة القمط، بل خّروا المغارة. لم تبرد حرارة شوقهم لدى رؤيتهم حقارة المكان وفقر ال

س+++++++اج+دين للمولود الجديد. فكم في هذه العبادة من الواجبات يؤدونها له. وكم من االحترام ومن 
المحب+ة ومن الفرح ومن االن+ذه+ال ومن الحم+د ومن التض+++++++حي+ات! في+ا له+ا من نموذج+ات ب+ديعة 

  نستفيد منها ألجل تأمالتنا وزياراتنا للقربان المقدس

  )  120اطفة الروحية هي كما في خالصة العشية (ص المقاصد والع

  

  كانون الثاني 9

  الخالصة للعشية

في ما يجب ان نقدمه نحن ايض++++++اً على  2في هدايا المجوس للطفل يس++++++وع.  1نتأمل غداً 
  مثالهم 

 2ان نقدم مرات عديدة في النهار مع المجوس س++++جودنا ومحبتنا الله المذود  1ثم نقص++++د 
  ان نقتدي في صلواتنا بحرارة اولئك الملوك االتقياء 

وتكون الع+اطف+ة الروحي+ة ص+++++++الة ق+ديمة للطفل يس+++++++وع. ذهب المحبة ومّر االماتة ولبان 
  الصالة 

 



103 

 

  التأمل للصباح

يَنَّ بالفكر الى المذود م رافقين المجوس الممتلئين تخش++++عاً والمتقدين محبة وش++++وقاً. لنمض++++ِ
ولنتخذن عواطفهم الودعة. فاننا اذا لم نقتد بهم يُخش+++++ى ان يتش+++++كى الطفل يس+++++وع منا في داخل 

  مغارته 

 

  القسم األول

  في هدايا المجوس للطفل يسوع

يقول االنجيل ان المجوس لما فتحوا كنوزهم قدموا للطفل يس++++++وع ذهباً ولباناً ومراً، هدايا 
رمزي+ة ذات مع+ان في نظر االيم+ان. ف+ال+ذه+ب يعنى ب+ه جزي+ة اال كرام يؤدونه+ا ل+ه كملك معظم. 
واللبان يش+++++ير الى فريض+++++ة الحمد والص+++++الة يقدمونها له كالي االله الحي الحقيقي. والمر الذي 

يحنطون ب+ه الموتى ق+دموه ك+اقرار اليم+انهم بن+اس+++++++وت+ه المق+دس المزمع يوماً ما ان يقدمه  ك+انوا
  الجلنا على الصليب 

ثم من يدرك بأي عواطف من العبادة والتواض++ع والش++كر والمحبة قدك المجوس االتقياء   
هداياهم  بنظرات ملؤها المحبة مقدار ما حازت هذه الهدايا! على ان يس+وع لم يكتِف بان بين لهم

لديه من الرض+++++ى والقبول بل اظهر ذلك بما كافأهم به من الهدايا. فعوض الذهب منحهم موهبة 
الحكم+ة. وعوض اللبان قد وزع عليهم موهبة التقوى. وعوض المر قد اغناهم من روح األمانة 

ا م والتض+++حية حتى ص+++اروا كلهم رس+++الً وش+++هداء معاً. فيا الهّي! كم يلذ لنا ان تخدمك النك ترد
تُهدى لك مئة ض+++++++عف. فأس+++++++ألك اذن ان تمنحي كما منحت المجوس روح الحكمة والص+++++++الة 
والتض+++++حية. فإنني ال ارى ما يش+++++فع بي س+++++وى عظم ش+++++قائي. فليكن هو ش+++++فيعي الوحيد امام 

  مراحمك.

 

  القسم الثاني

  في ما يجب ان نقدمه للطفل يسوع من الهدايا على مثال المجوس
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ذهباً وال مراً وال لُباناً. بل االس+++++++تعدادات الداخلية المزمور  ان يس+++++++وع ال يطلب منا اآلن
  عنها بهذه الهدايا الثالث.

ف+المحب+ة المزمور عنها بالذهب هي تلك الحالة الداخلية التي بها نميل الى محبة هللا بكل  1
 يقلبنا وبكل نفس++نا وبكل قوتنا. فال نحبه فقط في ذاته بل ايض++اً في ش++خص القريب : فنس++اعده ف

الفقراء والمحتاجين، ونؤاس++++يه في التاعس++++ين والمس++++اكين، ونعزيه في الحزانى و المتض++++ايقين، 
ونس+++++رع الى معونته في ش+++++خص من تدعو حالتهم الى الرحمة والش+++++فقة، وذلك تمس+++++كاً بقوله 

  ). 39:  25الكريم: (( انكم كلما فعلتم ذلك بأحد أخوتي هؤالء الصغار في فعلتموه )) (متى 

ة المرموز عنها بالمر هي تلك الفض+++يلة التي تحفظ النفس في طهارتها و الجس+++د االمات 2 
  في كماله حتى تحولها الى محرقة حية مقدسة ومرضية لدى الرب.

أن األش+++واق المقدس+++ة المرموز عنها باللبان يُفهم بها ص+++الة الرجل المتواض+++ع، الواقف  3
 تخفيفه، وكخاطئ ليس له ما يقدم اال ذنوباً أمام الحض+رة االلهية كفقير ال يملك سوى شقاء يسأل 

يطلب غفرانها وارادةً يرجو تقويمها وقلباً يروم اض+++++++رامه وذاكرة يريد تطهيرها وعقالً يرغب 
في انارته. فهذه الص++++++الة اذا أص++++++بحت ملكة فينا نتلوها بص++++++ورة عواطف تقوية ونوافذ حارة 

حريص+++++++ون على تقديم هذه الهدايا  مرافق+ة أعم+ال حي+اتن+ا كله+ا في ك+ل مك+ان وزم+ان. فهل نحن
  الثالث للطفل المحبوب؟....

  ). 123المقاصد و العاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  

  كانون الثاني 10

  الخالصة للعشية

أنهم قضوها عائشين بالقداسة  1س+ننظر غداً الى المجوس مدة اقامتهم في بيت لحم فنرى  
  أنه يجب أن نقتدي بهم. 2

أن نزور أثناء النهار القربان المقدس على مثال زيارة المجوس للطفل  1و نقص+++د من ثم  
  أن نحفظ أنفسنا ما استطعنا في روح االختالء واالتحاد با#. 2يسوع في مذوده 



105 

 

:  2وتكون عاطفتنا الروحية كلمة االقتداء بالمس+++يح: االقامة مع يس+++وع فردوس لذيذ     ( 
8  :2.(  

  حالتأمل للصبا

لنس+++++جد ليس+++++وع الطفل مرحباً بالمجوس بعطف كلما أتوا لزيارته طوال اقامتهم في بيت  
  لحم. فيا لها من زيارات ثمينة! انها لساعاُت فردوس! فهنيئاً للمجوس عليها. وشكراً ليسوع.

  

  القسم األول

  كيف عاش المجوس بالقداسة مدة اقامتهم في بيت لحم

ل زيارة ليس+وع الطفل. بل مكثوا فيها بضعة أيام. وفي لم يغادر المجوس بيت لحم بعد أو 
تل+ك األثن+اء ترددوا مراراً على الطف+ل االلهي. فك+انوا يحملونه على ذراعيهم وال يش+++++++بعون من 
النظر الى هيأته االلهية، ويض++++مونه الى ص++++درهم وال يكفّون عن تقبيله ودموعهم تنس++++جم على 

ب والمحبة والش+++كر والغيرة بأي قلب قد تفانوا جس+++ده اللطيف. من يص+++ف بأية عاطفة من التعج
في خدمة الطفل الس++++ماوي. ومن يص++++ف من جهة أخرى ما أفاض عليهم من األنوار والبركات 
ومن لهيب الحب.... وكم كانت مدة كل زيارة تلوح لهم قص+++++يرةً. ولس+++++ان حالهم يقول مع داود 

 ق األيل الى مجاري المياه كذلك تشتاقالنبي: (( ظمئت نفس+ي الى هللا. الى االله الحي. كما يشتا
). فيحظون دوماً بأحس+++++ن اس+++++تقبال وتتدفق عليهم نعم  3و  2:  41نفس+++++ي اليك يا هللا )) (مز 

جديدة. وبعد تأدية االكرام ليس+++وع كانوا يتحدثون مع مريم ويوس+++ف ويطلبون اليهما أن يش+++رحا 
قدس كم كان يختطف قلب المجوس لهم عجائب هذا الس+++++ر الذي أتوا ليش+++++اهدوه. فيا للحديث الم

وكم كان يرس++خ في أذهانهم. وبين جلس++ة وأخرى كانت تتوجه أفكارهم الى يس++وع، و عليه كان 
يدور حديثهم. فيس+++وع كان لهم كل ش+++يء. اذ أن حياتهم مدة مكوثهم في بيت لحم كانت في غاية 

جنيها نافع التي يمكننا أن نالبرارة والقداس+++++ة. فيا له من نموذج ص+++++الح يعلمنا ويبين لنا كثرة الم
  من حضور يسوع المسيح الحقيقي على مذابحنا. 

  القسم الثاني

  كيف يجب أن نقتدي بالمجوس مدة اقامتهم في بيت لحم
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واالنس+++++ان معاً هو على  عندما نزور القربان المقدس. ألن يس+++++وع االله 1اننا نقتدي بهم  
لك الزيارات بإيمان المجوس وتقواهم لكنا نربح م+ذابحن+ا كم+ا كان في المذود. فلو كنا نأتي الى ت

  فيها كثيراً من النعم.

يمكننا أن نقتدي بالمجوس وقت التناول ألننا حينئذ ال نحمل يس++وع فادينا بين أيدينا كما  2 
فعلوا. بل نقبله في قلبنا ونتحد به حتى نص+ير واياه واحداً، وهذا لم يحص+ل عليه المجوس. وبعد 

ا به على هذا الوجه نقدر في أثناء الش+++++++كر أن نحادثه ونص+++++++غي اليه متخذين ما نكون قد اتحدن
  المجوس مثاالً لنا بعد كل من تناوالتنا.

في أثناء النهار يمكننا أن نقتدي بس++يرة المجوس المقدس++ة خارج مغارة بيت لحم بروح  3 
ة حيث والى خلوة عذباالختالء ال+ذي كان يجعلهم يحّولون قلوبهم الى معبد فيه يتحدثون مع هللا، 

ال يدخل اال هللا والنفس فقط. فهناك نتنعم به تعالى ونتكلم معه ونس++++معه ونس++++تش++++يره في الريب 
وندعوه الى مس+++++++اعدتنا في المص+++++++اعب واألخطار ونعلن له حبنا ونطلب اليه أن نزداد حباً له 

مده وتس++بيحه ونفيض بح ونقدم له أفعالنا وحياتنا واقفين له أنفس++نا بال اس++تثناء ونش++كر له احس++انه
وتمجيده واالبتهال اليه. وهناك نقبل بش++كر ومحبة ما يرس++له الينا من األفكار الص++الحة، ويلهمنا 
اياه من العواطف التقوية ويض+عه في قلبنا من المقاص+د المقدسة، فتصبح حياتنا كلها مقدسة مثل 

  النفس التي تعمل بها.حياة المجوس. فسعيدة النفس التي تدرك هذه األمور. وأسعد منها 

  ). 125المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  

  كانون الثاني 11

  الخالصة للعشية

عودتهم الى  2وداعهم ليس+++وع ومريم ويوس+++ف  1نختم غداً تأمالتنا في المجوس باعتبار  
  سيرتهم عقب رجوعهم. 3بالدهم 

ي النهار اننا نريد أن ال نعيش من اآلن فصاعداً أن نؤكد مراراً ليس+وع ف 1فنقص+د من ثم  
  أن ننهض فينا الهمة بحيث يكون كل من أعمالنا أكمل من السابق. 2اال ألجله 
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الع++اطف++ة الروحي++ة هي الكلم++ة الواردة في االنجي++ل عن المجوس: (( فرجعوا في طريق  
  ). 12:  2أخرى الى بالدهم )) ( متى 

  التأمل للصباح

لنس+جد ليسوع الطفل سامعاً وداع المجوس ومودعاً اياهم بوداعة عينيه وبعذوبة الهاماته.  
م++ا أغزر النعم التي حمله++ا المجوس األتقي++اء من زي++ارتهم ه++ذه األخيرة. وكم ب++ذلوا من العن++اي++ة 
ليحافظوا عليها في قلوبهم حتى آخر نس+مة من حياتهم. فالش+كر ليسوع المسيح على ذلك. وهنيئاً 

  ولئك الراحلين األبرار.أل

 

  القسم األول

  وداع المجوس ليسوع ومريم ويوسف

ك++ان المجوس يرومون اط++ال++ة مكوثهم في بي++ت لحم. غير أن الواج++ب ك++ان ي++دعوهم الى  
الس+++++++فر. وق+د أيقنوا أن+ه ال بد للمرء من تض+++++++حية اللذات حتى التقوية منها وحتى األفراح التي 
ي+ذوقها في الرياض+++++++ات الروحية ليتوجه الى حيث تدعوه واجبات وظيفته. ولذا نراهم يعزمون 

ليودعوا يس+++وع ومريم ويوس+++ف الوداع األخير. بأي حنان قبَّلوا آلخر مرة  على الس+++فر فيذهبون
ق+دمي الطف+ل االلهي وبللوها بالدموع. وكم مرة أعادوا عبارة الش+++++++كر على دعوته اياهم بالنجم 

مريم على هذا الوداع الحار مثبتة المجوس في  العجيب، وأقس+++++موا له األمانة الى األبد. فأجابت
ا يوس++ف فتمنى لهم س++فراً ميموناً. وهكذا ايمانهم بعظائم اب نها االلهي وفي اتباع س++بيل الكمال. أمَّ

انص++رفوا فرحين من هذه المقابلة الس++ماوية. فيا لس++عادة من يتحادث مع يس++وع ومريم ويوس++ف 
  في التأمل أو أمام القربان المقدس ويمكث متحداً بهم بعادة االختالء.

 

  القسم الثاني

  بالدهمفي رجوع المجوس الى 
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بعد ما ودّع المجوس المذود مض++وا ليأخذوا قليالً من الراحة حتى يتمكنوا من الرحيل في  
الغد باكراً جداً. اال أن مالكاً أتاهم من الس++ماء ليالً وأخبرهم بأن هيرودس يتوعدهم بالش++ر، وأن 

يس+++++++وع  ال ب++د لهم من الرجوع بطريق أخرى. أن لن++ا في ه++ذا اعتب++ارات ثالث++ة مهم+ة: األول أن
يس+++++++هر علينا دائماً حتى في وقت الرقاد ويبعد عنا مراراً ما يتهددنا من األخطار التي ال يمكننا 

  كشفها.

والثاني هو أننا بعد أن نكون وجدناه تعالى وذقنا عذوبته كالمجوس يص++++لح بنا أن نس++++لك  
الخاص++++ة اال لهذه  طريقاً جديدة أوفر كماالً غير التي يس++++لكها عامة الناس. ألن هللا ال يهب نعمه

  الغاية. فنسيء اذن استعمالها اذا ثبتنا على ضاللنا وسقطاتنا.

الثالث هو أنه بعد ما نكون قد حدنا عن طريق الس+++++ماء بالخطيئة ال نعود اليها اال بطريق  
البرارة وبع++د ابتع++ادن++ا عنه++ا ب++المل++ذات الع++المي++ة ال نرجع اليه++ا اال ب++دموع الن++دام++ة. وبغير ه++ذا ال 

  لخالص. فلنتمعن في ذلك جيداً.يمكن ا

 

  القسم الثالث

  في سيرة المجوس بعد رجوعهم الى بالدهم

فطفقوا  لم يكد المجوس يص++++++لون الى مس++++++اكنهم حتى تحّولوا الى رس++++++ل لإلله المولود. 
ي++ذيعون في ك++ل مك++ان خبر والدة المل++ك ويكرزون ب++الروح الج++دي++دة التي أتى به++ا على األرض: 

االم+ات+ة، روح المحب+ة والوداع+ة والتف+اني. وأثبتوا هذه التعاليم البديعة روح االتض+++++++اع والفقر و
بق+داس+++++++ة حي+اتهم وبقوة النعم+ة التي كانوا منها ممتلئين، وبحرارة تبش+++++++يرهم التي ظهروا معها 
رجاالً س+++++ماويين راس+++++خي االعتقاد، وأخيراً بدمهم الذي أص+++++بحوا س+++++عداء باراقته عن االنجيل 

اً. فلماذا ال نس+++++تفيد كماالً نحن الذين ال نزال على مقربة من هللا فص+++++اروا رس+++++الً وش+++++هداء مع
الس++اكن على هياكلنا المقدس++ة؟ حتى متى ال نهب له ذاتنا كلها؟ أننتظر حلول األجل حتى نباش++ر 

  اصالح سيرتنا.

  ). 128المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  
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  األحد األول بعد الغطاس

  للعشيةالخالصة 

اض++طرابه لدى  1بعد أن تأملنا في س++عادة المجوس نتأمل غداً في س++لوك هيرودس فنرى  
  حبوط مساعيه. 3مكره ورئاءه  2سماعه بميالد المسيح 

أن  2أن نبتغي هللا وحده ونقص+++ده بقلب مس+++تقيم ص+++ادق بال مواربة وال غّش  1ونقص+++د  
  نثق بالعناية الربانية في جميع الحوادث.

العاطفة الروحية هي عبارة الروح القدس: ((الس+++++لماء في الس+++++يرة هم مرض+++++اة الرب))  
  ).  20: 11(أمثال 

 

  الـتأمل للصباح

لنس++جد ليس++وع المس++يح جالباً الس++الم والس++عادة لبني الس++الم: (( ... وعلى األرض الس++الم   
االضطراب والويل، كقول )، وتاركاً أعداءه يتقلبون في  14:  2للناس الذين بهم المس+رة)) (لو 

ائه. و لننذهل من  21:  57اش++عيا النبي: (( ال س++الم للمنافقين )) ( ). لنش++كر له جوده نحو أخص++ّ
   عدله نحو الذين ينكرونه.

  

  القسم األول

  في اضطراب هيرودس لدى سماعه بمولد المسيح

وس. كان مولد يس+++وع المس+++يح أس+++عد حادث لألرض، وقد أبهجت البش+++رى به قلوب المج 
أما هيرودس فلم يحسبه كذلك، اذ قد جعله يضطرب خوفاً على عرشه، وتضطرب كل أورشليم 
معه. على هذا النس++++++ق يض++++++طرب كل قلب يخض++++++ع ص++++++اغراً ألحد أهوائه. فاذا المنا أحد، أو 
واض+عنا، أو قاوم رغائبنا، أو اذا خشينا فقط شيئاً من ذلك، أو تصّورنا ذواتنا غير معتبرين كما 

د هذه األمور كاٍف ليوقعنا في االض++++طراب والنعم. فال س++++الم وال س++++عادة اال للذي ال يجب، فأح
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يتعلق بش+++++++يء في ه+ذه ال+دني+ا ألنه قد تحرر من كل عالقة. فلنس+++++++أله تعالى أن يفهمنا جيداً هذه 
  الحقيقة المهمة.

 

  القسم الثاني

  في مكر هيرودس ورئائه

اً وتحقق منهم زمان النجم الذي ظهر قال متى الرسول: ان هيرودس (( دعا المجوس سر 
ثم أرس+لهم الى بيت لحم قائالً اذهبوا وابحثوا عن الصبي متحققين واذا وجدتموه فأخبروني لكي 

) فبمثل هذا الكالم الذي يدل ظاهره على االحترام والتقوى  8:  2أذهب أنا أيضاً وأسجد له)) ( 
ي. فمن منا ال يش+++++++مئز من هذا المكر والرئاء. أخفى ه+ذا الملك نيته الردية أن يهلك الطفل االله

ومع أن ه+ذه الرذيلة هي في هذه الدرجة من العار نراها متفش+++++++ية أكثر مما يُظن. ألن المرائين 
يتظاهرون بثوب الفض+يلة وهم ال يبالون بممارس+تها حقيقة، ويس+لكون في الس+ر بخالف سلوكهم 

تمامهم بإص++الحها. أَ فليس هذا هو حال كثير في العالنية، ويهتمون بإخفاء نقائص++هم أكثر من اه
يفتكر، ويض++++حي بالص++++دق على مذبح محبة  من الناس، وحالنا أيض++++اً؟ المرائي يتكلم بخالف ما

الذات، ويذّم نفس++++ه ليدعو الناس الى أن يمدحوه. أما س++++لكنا على هذه الص++++ورة؟ أخيراً المرائي 
داع ويكذب بس++هولة. أفما يحدث لنا مراراً غير مس++تقيم في أعماله وأقواله، يس++تعمل التس++تر والخ

مثل ذلك؟ لعمري ما أكثر عدد المرائين! وما أقل عدد الذين هم في الحقيقة س+++++++ليمو الس+++++++ريرة 
  مستقيمون يفضلون الصدق واالستقامة على كل شيء.

 

  القسم الثالث

  في حبوط مساعي هيرودس

أن يحّول مؤامراتهم الى خزيهم  يتعذر على األشرار مقاومة هللا القدير. فانه تعالى يعرف 
ويجعلها تؤول الى خير مختاريه األكبر. فقد أحبط س++++++بحانه وتعالى تدابير هيرودس الخبيثة لما 
أوعز الى المجوس أن ال يرجعوا اليه بل في طريق أخرى الى بالدهم، وأمر يوس+++++++ف أن يأخذ 

نا بعض انتص+++++ارات وقتية الص+++++بي وأمه ويذهب الى مص+++++ر. فلنثق با# وال نفش+++++ل أبداً اذا رأي
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ألعدائنا. ألنه تعالى ال بد أن يكون له االنتص+++ار األخير والقول النهائي في مص+++ارعة الش+++يطان 
  لقديسيه، وال يأذن في تجربتهم اال لكي يظهر سناء فضائلهم.

  ). 130المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص   

  

  االثنين األول بعد الغطاس

  صة للعشيةالخال

قبل أن نأتي الى أعمال يسوع بالتفصيل يجدر بنا أن نتأمل في بعض صفات عمومية من  
حياته، ألن كل عمل منها لم يكن اال نتيجة من تلك الص+++فات. أما الص+++فة األولى التي نتأمل فيها 

  الفادي. ما هي واجباتنا لهذا 2كم يستحق يسوع هذا اللقب  1غداً فهي لقبه: (( الفادي )) فنرى 

أن نقبّل الص++ليب مراراً بحب ونحيّيه أينما ش++اهدناه بقلب ملؤه الش++كران  1ونقص++د من ثم  
  أن نفضل دائماً أمر خالصنا األبدي على كل منفعة سواه. 2

العاطفة الروحية هي آية الرس+++++ول بولس: (( انما مات المس+++++يح عن الجميع لكي ال يحيا  
  ). 25:  5كور  2األحياء ألنفسهم فيما بعد بل للذي مات وقام ألجلهم )) ( 

 

  التأمل للصباح

لنجُث بالروح أمام المذود بين مريم ويوس+ف. ولنس+جد ليس+وع المسيح بحسب كونه فادينا  
ألم عوض++++نا كإنس++++ان، ويولي آالمه كإله اس++++تحقاقاً غير متناٍه. فكم يس++++تحق لذلك الحبيب الذي يت
  شكرنا وحبنا!

 

  القسم األول



112 

 

  كم يستحق يسوع لقب الفادي

أن يس++وع المس++يح نش++لنا من هوة الخطيئة باس++تحقاقه لنا الغفران عنها. ألن خطيئة آدم  1 
وع الفادي واس++++تردَّ لنا حقوقنا على أغلقت دوننا أبواب الس++++ماء، وفتحت أمامنا جهنم فأقبل يس++++

الس+++ماء، بحيث ال يس+++قط في جهنم اال الذين ال يريدون الخالص. لكننا الى خطيئة آدم قد أض+++فنا 
خطايانا الخاص+++++ة، وهي هوة أفظع. على أن األمر العجيب المدهش هو أن دم يس+++++وع هو دائماً 

من فداء يسوع مخلصنا أكثر مما اننا قد نلنا  حاض+ر ومهيأ لينسكب على نفوسنا ويطهرها بحيث
خس+++رنا بخطيئة آدم أبينا. وص+++دق الرس+++ول بقوله: (( حيث كثرت الخطيئة هناك طفحت النعمة 

  ). 20:  5)) ( رومة 

أن يس++++وع بفدائه لم يس++++تحق غفران خطايا فقط بل اس++++تحق لنا جميع النعم التي تجعل  2 
كنيسة واالرشادات واألفكار الصالحة الناس قديسين، وكل األسرار ووسائل الخالص التي في ال

  ). 7:  129والرغائب المقدسة. (( ان عند الرب الرحمة وعنده فداًء كثيراً )) (مز 

ك+ان المخلص ق+ادراً أن يفت+دين+ا وينيلن+ا ك+ل تل+ك النعم العظيم+ة بتنهد واحد، لكنه لم يُِرد  3 
لى الص++ليب، ويجدّد كل يوم ذلك، بل ش++اء أن يس++فك دمه، ويكابد االهانات واألوجاع والموت ع

تل+ك ال+ذبيح+ة على م+ذابح الع+الم ك+اف+ة. فيا فادينا االلهي ما أعظم جودتك علينا! فما هو حظنا في 
  هذه الدنيا، وما الفائدة من وجودنا اذا لم نقُر بنعمة الفداء!

 

  القسم الثاني

  في واجباتنا ليسوع الفادي

  خالص.نحصر هذه الواجبات في المحبة والغيرة على ال 

المحبة: يجب علينا أن نحبك أيها اآلب الس++++++ماوي الذي هكذا أحبَّ العالم هو أوالً حتى  1 
أنه بذل ألجله ابنه الوحيد. فما أعجب تنازل حبك لنا! ويا لها محبة ال توص+++++ف؟ كيف ترض+++++ى 
أن تس++++لم ابنك الحبيب لتفتدي عبداً ذليالً! فهل يس++++وغ لي بعد هذا أن أتردد عن أن أض++++ّحي لك 

  بكل أموالي وجسدي وروحي وقلبي وكل ما فّي وما لي؟
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يجب أن نحبك يا ابن هللا األزلي الذي أس+++++++لم ذاته للموت طوعاً، وأي موت! ليخلص+++++++نا   
كلنا لك لكونك خلقتنا، فماذا يجب  نحن أعداءه الناكري الجميل والمغمورين بأفض+++++++اله. فاذا كنا

هش ال++ذي كلَّف++ك كثيراً من األعم++ال والمت++اع++ب علين++ا لكون++ك ق++د افت++ديتن++ا وعلى ذل++ك النوع الم++د
واألع+ذب+ة وااله+ان+ات! فبماذا أكافئك يا الهي على إعطائك لي ذاتك؟ يجب أن أكون كلي لك، لك 

  وحدك والى األبد.

يلزمنا ألجل يس++++وع فادينا أن نغار أش++++د الغيرة على خالص نفس++++نا التي مات هللا ذاته  2 
ة التي كلَّفه اص++++++الحها ثمناً هكذا غالياً. ويجب أن نغار ألجل خالص++++++ها، وأن ال نرتكب الخطيئ

أيض+++++++اً على خالص اخوتن+ا ألن يس+++++++وع ف+ادين+ا يطلب منا ذلك. وكأن دمه الطاهر يهتف الينا: 
أس++عفوني في خالص البش++ر، وخص++وص++اً في خالص هذه النفس التي لكم عليها س++لطة أو نفوذ، 

جراحاته تص+++++++رخ لنا: غاروا على هذه النفس لئالَّ أكون ق+د س+++++++فكت دمي عبثاً ألجلها. وكذلك 
الم+ذكورة، لئالَّ أكون ق+د ُجرح+ُت عبثاً ألجلها. فمن يس+++++++تطيع أن يس+++++++د أذنيه عن س+++++++ماع هذه 
الص++++++راخات واالبتهاالت المؤثرة التي يوجهها الينا يس++++++وع و يس++++++تنجدنا بها ألجل خالص++++++نا 

  وخالص القريب؟

  ). 133لعشية ( ص المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة ا 

  

  الثالثاء األول بعد الغطاس

  الخالصة للعشية

 2أن هذا الفادي يسوع هو رأسنا و  1نتأمل غداً في صفة يسوع الثانية العمومية. فنرى:  
  أن له علينا لذلك واجبات كبيرة.

أن نحترم فينا  2أن نزداد اتحاداً بيس++++++وع مكّررين له عواطف حبنا  1ونقص++++++د من ذلك  
  وفي قريبنا صفة كوننا أعضاء ليسوع المسيح.

العاطفة هي عبارة الرس++ول بولس: (( أنتم جس++د المس++يح و أعض++اء من عض++و )) ( كور  
12  :27 .(  
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  التأمل للصباح

نا بما أنه مخلص+++نا يش+++ركنا في ثمار هذا الفداء لنس+++جد ليس+++وع المس+++يح الذي بعد ما افتدا 
بحس+ب كونه رأس+نا. فلنشكر له جودته هذه. ولنبتهل اليه أن يفهمنا عظم هذه الصفة وما تفرضه 

  علينا من الواجبات.

 

  القسم األول

  في أن يسوع هو رأسنا

أن يس++وع المس++يح هو رأس الكنيس++ة جس++ده الس++ّري ونحن أعض++اٌء لهذا الجس++د. فكما أن  
الرأس واألعض+++اء جس+++د واحد، وكما أن األغص+++ان وش+++جرة العنب كرمة واحدة، هكذا يس+++وع 
والمس++++يحيون عموماً هم واحد أيض++++اً. وكما أن األعض++++اء تتخذ حياتها من الرأس، واألغص++++ان 
تعيش باتحادها بالكرمة، هكذا المس+++++++يحي يس+++++++تمد كل حياته الروحية الفائقة الطبيعة من اتحاده 

حاد يبدأ في العماد الذي يطعّمنا في يس+++++وع ويش+++++ركنا في حياته، ويتأص+++++ل بيس+++++وع. وهذا االت
بالميرون المقدس ويزداد بس+++++ر االفخارس+++++تيا. فان قطعت الخطيئة هذا االتحاد أعاده الينا س+++++ر 

  التوبة وسر المسحة األخيرة.

 وأم+ا في مجرى الحي+اة االعتي+ادي ف+إن اتحادنا بيس+++++++وع يزداد بااليمان والنعمة والمحبة. 
وبق+در م+ا يزي+د االيم+ان والنعم+ة والمحبة هذا االتحاد تأص+++++++الً ومتانةً، ينتعش وينمو فينا الروح 
المس+يحي. وهذا الروح يضعف اذا اعترى هذا االتحاد فتور، ويموت تماماً عند انقطاع االتحاد. 
 فيجب أن نخش++++ى هذه المص++++يبة الفادحة ألن اتحادنا بيس++++وع هو أص++++ل جميع اس++++تحقاقاتنا. فاذا

انفص+++لنا عن يس+++وع مات فينا كل ش+++يء، فأض+++حينا كجس+++د  فُص+++ل عن الرأس. أما اذا اتحدنا به 
فتص+بح صواتنا وآالمنا وأحقر أعمالنا ذات استحقاق وتكسبنا سعادة أبدية. ألن المخلص يشركنا 

أعض+++++++اه في جميع الحقوق على النعم+ة في ه+ذه ال+دنيا وعلى المجد األبدي في  بحس+++++++ب كونن+ا
  اآلخرة.
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ا ما أس++++++عد الحياة في االتحاد مع يس++++++وع ولو أكتنفتها األتعاب والمش++++++قات! وما أحلى في 
الموت خص+وصاً اذ يكون مملوًءا تعزية ورجاًء! فان االله الذي سأقف أمامه للدينونة هو رأسي 

  المكرم، وأنا أحد أعضائه، يحيا معي وفّي. فكيف ال أتوكل عليه وال أثق به؟

 

  القسم الثاني

  اتنا نحن األعضاء ليسوع المسيح رأسنا؟ماهي واجب

يلزمنا أوالً أن نص++ون جس++دنا وقلبنا ونفس++نا في طهارة ونقاوة كاملة. اذ ال يليق أن نكون  
أعض+اًء مدنس++ة لرأس لنا قدوس، وأعض+اء مترفهة لرأس مكلل بالش++وك. وال يجمل بنا أن نجمع 

ن نجمع فس++اد الطبيعة ونقائض++ها الفخفخة والطمع والتواني مع اتض++اع المخلص ووداعته. وال أ
  مع الكماالت االلهية.

يلزمنا ثانياً أن نحب المس+++يحيين قاطبةً. فبما أنهم مثلنا أعض+++اء يس+++وع المس+++يح و يؤلفون  
معنا جس++داً واحداً رأس++ه هذا الفادي الحبيب، فإهانتهم تكون كإهانته وجرحهم كجرحه. فإننا ولو 

ًء لنا يلزمنا مع ذلك أن نحبهم. كما نحب أعض+++++اءنا كانوا ناقص+++++ين أو أص+++++حاب رذائل أو أعدا
هة وكما يحبها رأسنا يسوع المسيح.   المشوَّ

ثالثاً يجب أن نحب يس++وع محبة رقيقة ش++ديدة ثابتة ال تتغير. فبما أننا لس++نا معه اال ش++يئاً   
واح+داً يج+ب أن نجعل قلبنا وقلبه واحداً، فنهتم لكل ما يهمه أمره، ونبكي ونعوض عما يُقذف به 
 من االهانات، ونئن للش++++رور النازلة بكنيس++++ته، ونفرح بما يحص++++ل له من المجد. فان الرأس ال

لتدافع عنه. ولذا نرى القديس+++ين  يُض+++رب أو يهدَّد بغير أن يحدث تأثراً في الجس+++م كله فتمتد اليد
يغارون على مص+++++الح يس+++++وع المس+++++يح ويذرفون الدموع لدى رؤيته ُمهاناً ولدى تأملهم بآالمه 
 وعند اتحادهم به بالتناول. فهل نقوم هكذا بواجباتنا كأعض++اء ليس++وع المس++يح؟ هل نس++ير س++يرة

تليق بهذا الرأس؟ هل نحب اخوتنا ونعاملهم كأعض++اء يس++وع المس++يح بعينها؟ أخيراً هل مص++الح 
يس++++وع المس++++يح ومجد كنيس++++ته يهيجان فينا الغيرة فندافع عنها كما تدافع األعض++++اء عن الرأس 

  الحاصل في خطر.

  ). 135المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  
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  ى بعد الغطاساألربعاء األول

  الخالصة للعشية

أنه  1نتأمل غداً في الص+++فة الثالثة التي تلزمنا أن نخدم يس+++وع، وهي كونه ملكنا. فنعتبر:  
  ما هي فروضنا نحو هذا الملك. 2حقاً ملكنا. 

أن نخض++ع ألوامره  2أن نحيّي يس++وع مراراً تحية ملك ونخص++ص له أوقاتنا.  1ونقص++د  
  ولرغائبه أيضاً أي مشوراته االنجيلية وإلهامات نعمته.

العاطفة الروحية هي عبارة الرس++++++ول (( لملك الدهور # الواحد الذي ال يموت وال يُرى  
  ). 17:  1الكرامة والمجد الى دهر الدهور آمين )) ( ا تيمو 

 

  التأمل للصباح

لنسجد ليسوع المسيح ملكنا المحبوب الذي انحدر الينا ليربح لنا السماء، ولكي يبلغنا إليها  
سار أمامنا، وفي كل عمل كان بمقدمتنا. فلنتعلق به تعلق العبيد بأحسن السادة. ولنكرر المواعيد 

  ملك وإله. التي أبرمناها وقت عمادنا اذ قلنا: أُومن بأن يسوع المسيح

  

  القسم األول

  في أن يسوع هو ملكنا

ان يس+++++++وع هو ملكنا ألن له علينا حقاً طبيعياً بما أنه خلقنا اذ إِنه هو الذي ص+++++++نعنا. وله  
علينا حقوق الظافر ألنه اش++ترانا بثمن غاٍل أي بدمه الخاص. واذا فرض++نا أن ليس له علينا مثل 

أن يتولى علينا ألنه أهٌل لذلك فوق ما يمكن وص++++++فه. هذه الحقوق، فقلبنا وحده يحدثنا بأنه يجب 
ولكونه ملكاً قادراً على كل شيء وجواداً سخياً ال يفتكر اال في خير رعيته و يتمجد في سعادتها 
ومجدها. وال يأمر اال بما هو عادل ونافع ومفيد. ويس+++++بق فيص+++++نع ما يأمر ويش+++++ير به ويعامل 

تعب والقش+++++ف والض+++++نك، األول في طريق االتض+++++اع رعيته معاملته لنفس+++++ه. فهو األول في ال
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والع+ذاب، األول في ك+ل األمور فيحمل ص+++++++ليبه ويقول لكل منا: اتبعني... وهو الملك الذي يَعد 
خ+دّام+ه ب+أعظم المج+ازاة ويقوم بما وعد. هو ملك يعرف اس+++++++تحقاق كل واحد ويكافئه على قدر 

 في خدمته ال نفقد مع الحياة ثمرة أتعابنا بل اس+++++تحقاقه. هو الملك األزلي الذي يدوم لنا، فلو متنا
بالعكس يكون حينئذ بدء سعادتنا. أخيراً هو الملك الذي اذا تجندنا تحت رايته انتصرنا وغلبنا ال 
محالة، ألنه يمنحنا النعمة و الغوث حتى ننتص++++ر، ثم يتخلى لنا عن اكليل االنتص++++ار. وال يترك 

الهي ما أش++++رف الخدمة تحت رايتك وما أس++++عدها. فاملك يا لذاته اال فرح مش++++اهدتنا أغنياء. فيا 
  الهي على قلبي ونفسي وجسدي وارادتي وأشواقي وأفكاري وجميع أوقاتي.

 

  القسم الثاني

  ماهي فروضنا نحو هذا الملك

عمادنا. وجدّدنا هذا الوعد يوم  يلزمنا أوالً أن نتمسك به تمسكاً قلبياً ألننا وعدناه بذلك يوم 
لميرون المقدس اذ تجندنا لخدمته. وأقس+++منا بالثبات في هذه الخدمة كلما قبلنا األس+++رار اتس+++منا با

المقدس++ة. ثم أننا نتش++رف بتجندنا لملك عظيم قدير مثله. ومن مص++لحتنا أن نخض++ع لملك يس++كب 
  بوفرة نعمه ومحبته على من يخدمه.

ص++يبنا وال نرغب ان يكون نثانياً: يجب علينا أن نقتفي به آثاره الى حيثما يريد أن نتوجه  
أفض+++ل من نص+++يبه: فمن أقدس فروض+++نا أن نقتفي خطوات ملكنا يس+++وع فنتص+++ف مثله بالقش+++ف 
واطاعة والص+++بر والفقر كما كان هو منذ مولده حتى ص+++لبه، وأن نص+++لي نظيره وباالتحاد معه 

 الملك. أنه ونماثله في أعماله ومحادثاته، قائلين مع أحد قّواد داود: (( حي الرب وليحي س+++++يدي
  ). 21:  15ملو  2حيثما كان سيدي الملك سواء كان للموت أم للحياة فهناك يكون عبدك )) ( 

ثالثاً: يجب علينا أن نطيع ملكنا يس++++وع في كل ش++++يء، قائلين: (( هاءنذا فليص++++نع بي ما  
ا تأمر ). فيا ملكي والهي، ها هوذا قلبي مس++تعد للقيام بم 26:  15ملو  2يحس++ن في عينيه )) ( 

وترغب. فال تسمح أن أعارض أصغر رغائبك ألني موقن أن معارضة رغائبك تقود الى خرق 
ش+ريعتك. فأريد أن أكون لك كما تش+اء وكيفما تشاء وحيثما تشاء. وأعدّ نفسي سعيداً أن عوملت 

  نظيرك، وتاعساً أن خالفت أمرك. 

  ). 138المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  
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  الخميس األول بعد الغطاس

  الخالصة للعشية

 2أنه معلمنا. و  1نتأمل غداً في ص+++++فة رابعة ليس++++++وع المس++++++يح تُلزمنا أن نحبه. فنرى:  
  ماهي فروضنا نحو هذا المعلم الصالح.

أن نتبع  2أن نحترم++ه احترامن+ا لمن علي+ه أن يقودن+ا في أدّق أمور حي++اتن+ا و  1ونقص+++++++د  
  مبالين بما يقوله الناس عنا أو يفتكرونه فينا. تعاليمه االلهية غير

العاطفة الروحية هي عبارة الس++++++يد المس++++++يح (( ال تُدَعوا مدبرين فان مدبركم واحد وهو  
  ). 10:  23المسيح )) ( متى 

 

  التأمل للصباح

لنس+++++جد للس+++++يد المس+++++يح المعلم العظيم آتياً الينا ليعلمنا تعاليم الخالص وهو الذي (( يعلم  
). فالبش+ر يكلمون آذان الجسد أما يسوع فيخاطب آذان النفس.  10:  93البش+ر الحكمة )) ( مز 

 هفلنخّر س+اجدين أمام قدمي أقدس المعلمين هذا، واعدينه أن نتمس++ك بتعاليمه الخالص++ية. ولنقل ل
  مع القديس منصور دي بول: (( يا سيد، اننا نستعذب ونستطيب أن نكون تالميذك )). 

 

  القسم األول

  في أن يسوع المسيح هو معلمنا

ان اآلب الس+ماوي قد أعلن عند تجلي يسوع قائالً: (( هذا هو ابني الحبيب فله اسمعوا ))  
تنا ألننا حص++++لنا على هذا المعلم ) ويس++++وع نفس++++ه قد أعلن أنه معلمنا. فيا لس++++عاد 35:  9( لو 

  االلهي المعصوم من كل غلط.
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انه لمعلم معص++وم: فالس++ماء واألرض تزوالن وكالمه ال يزول. وهو يعرف كل ش++يء  1 
جرى البحث عن حقيقة ما وقيل أن يس+++وع  بتأكيد. وعلمه ص+++ادر من ينابيع الحق األزلي. فكلما
. ألن الحق تكلم من الس+++++ماء ولم يبَق س+++++وى قد نطق بها فان ذلك كاٍف لحس+++++م كل نزاع وجدال

التسليم والخضوع لما قال. ألنه هو الحق بالذات وما قاله حسن ألنه الطريق المؤدي الى الحياة. 
فهو الالهوتي الذي يرش++++د الى االيمان. هو رجل الش++++رع الذي ينير الض++++مائر. هو المس++++تش++++ار 

ها وعلمائها الكثيرين ال تصدّق أقوالها اال األمين الذي يهدي ويس+دد الخطوات. والكنيسة مع أئمت
  ألنه ينطق بها.

أن يس++وع هو المعلم الحاذق للغاية: يعلّم تعاليمه بس++رعة. وينير األفهام لتتلقنها و يهيئ  2 
  االرادة  لتتلذذ بها.

هو المعلم الم+اهر: يلقن ك+ل واح+د على ق+در ط+اقت+ه. يكلم القل+ب باألحرى ويرفع النفس  3 
أس++مى ذرى المعارف الحقة. فتتعلم بلحظة ما ال يحص++له البش++ر في المدارس مدة  الوض++يعة الى

  عشرات السنين. فحبذا المعلم االلهي الواسع المعرفة! ويا لسعادة من يقبل تعاليمه ودروسه.

 

  القسم الثاني

  في فروضنا ليسوع معلمنا

يلزمنا أوالً أن نتخذه قاعدة لجميع مقاصدنا وأعمالنا وشواعرنا وجميع تدابيرنا قائلين: ((  
) فالعالم يخدعنا وعقلنا  69:  6ي+ارب الى من نذهب فان كالم الحياة األبدية هو عندك )) ( يو 

نا وتعزي بقاص++++++ر ال يمكنه أن يغير قلبنا. ان نظرة واحدة وتلهفاً واحداً اليك يا الهي تؤثر في قل
نفس++++نا أكثر من أقوال البش++++ر عامة. وهذه الكلمة وحدها: يس++++وع قال وتكلم، حس++++بي للتص++++ديق 

  واالقتناع وهي لي برهان على العمل أقوى من كل براهين العقل البشري.

حيث نجد التعاليم االلهية  ث+اني+اً: يلزمن+ا أن نط+الع االنجيل وكتب الرس+++++++ل والكتب التقوية 
قراءات الروحية ونص+++غي اليها اص+++غاء التلميذ المطيع الى معلمه لنتقوى مس+++طرة. وأن نحب ال

  بالروح المسيحي ونرسخ فيه ونسير بموجبه.
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يترت+ب علين+ا ث++الث+اً أن نحتقر روح الع+الم ومب++ادئ+ه ألنه+ا مع+اكس+++++++ة لتع+اليم معلمن+ا االلهي  
 اكماً رديئاً ومعلماً ماكراً ومبادئه. فالعالم يس+++خر منَّا ويندّد بأعمالنا. ولكن لندعه وش+++أنه لكونه ح
  جاهالً خداعاً. وقد أنكر يسوع تعاليمه وحرم أقواله وقضى على أفعاله.

فلنت+أم+ل ذل+ك كل+ه ولنفحص ه+ل يرى يس+++++++وع فين+ا تالمي+ذ مطيعين، وه+ل تط+ابق أعم+النا  
  وعواطفنا تعاليمه هذه؟

  ). 141المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  

  ة األولى بعد الغطاسالجمع

  الخالصة للعشية

أن كالً من أعماله هو تعليم لنا.  1نواص++ل تأملنا في كون يس++وع المس++يح معلماً لنا فنرى:  
  أن هذا التعليم العملي يفوق سائر التعاليم كلها. 2

أن نناجي نفس++++نا لدى مباش++++رتها أي عمل كان قائلين: كيف عمل يس++++وع هذا  1ونقص++++د  
  أن نعين عمالً خاصاً نسير فيه على هذه الخطة. 2العمل، فنعمله نظيره. 

العاطفة الروحية هي عبارة كتاب االقتداء: (( فلتكن غاية اجتهادنا التأمل في حياة يس+++وع  
  ).1: 1:  1المسيح )) ( 

 

  لصباحالتأمل ل

لنج+ُث ام+ام قدمي المخلص يس+++++++وع جثو التالمذة امام معلمهم. ولنس+++++++جد له كونه المعلم  
بالذات الذي بدأ أن يعمل قبل مباش+++++++رته التعليم. اذ أنه ارش+++++++دنا بمثله أكثر مما بأقواله. فلنفرح 

  ونبتهج لحصولنا على معلم ساٍم كهذا ولنقدم له احترامنا واكرامنا.
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  القسم األول

  الً من أعمال يسوع هو تعليم لنافي أن ك

قال القديس غريغوريوس (( أن يسوع المسيح هو أمامنا كمعلم أمام تلميذه يخاطبنا بقوله:  
انظروا واعملوا نظيري (( ألنني أعطيتكم قدوةً حتى أنكم كما ص+++نعت أنا تص+++نعون أنتم أيض+++اً 

س. وذهبت الى  الهيكل ) فقد اش++++تغلُت واس++++ترحت. ص++++ليت وتحدثت مع النا 15:  13)) ( يو 
وحض+++++رت في الس+++++احات، كنت في المجتمعات وكنت على انفراد. ذلك ألعلمكم كيف يجب أن 
تتدبروا في هذه الحاالت بأس+رها. الزمت نفس+ي األعمال العادية كاألكل والش++رب والنوم وخدمة 

قدمه لنا يتالميذي عينها ألعلمكم كيف تس++تطيعون بذلك  أن تص++يروا قديس++ين. فهذا الدرس الذي 
معلمنا االلهي قد فهمه جميع القديس+++ين. فنص+++حوا االقتداء بالمس+++يح وعلموا أنه المرآة الص+++افية 
للقداس+ة وأكمل قاعدة للرس+وخ في كمال العيشة المسيحية. فالقديس منصور دي بول كان يناجي 

قول أو ن ينفس++++ه قبل العمل وقبل التكلم وقبل الجواب قائالً: لو كان يس++++وع مكاني فما عس++++اه كا
يفع+ل في مثل هذه الحالة. وهكذا كان القديس النبيل يكبح حركة الطبيعة التي تلهم التس+++++++رع، ثم 

  يستشير يسوع. فيا له تعليماً جميالً ومثالً مفيداً وخالصياً.

 

  القسم الثاني

  في ان تعليم يسوع العملي يفوق سائر التعاليم بأجمعها

مل ومقنع وداحض كل احتياج واعتراض. ألنه من أوالً: أن تعاليم يس+++++++وع العملي هو كا 
يمكنه أن يتش++كى أو يتذمر من ثقل الص++ليب حين يرى ابن هللا حامالً على عاتقه ص++ليباً أثقل من 
ص++ليبنا؟ فال س++بيل لنا أمام هذا المثال أن نتذمر أو نفقد الص++بر و البأس. فلنص++مت نظير يس++وع 

ه وتفانيه. ولنحمل بفرح وس++رور عالمات آالمه بطاعته ووداعته وحلمه وتواض++عه وزهد ولنقتدِ 
  ورايته.

ثانياً: أن تعليم يس+++++وع يعزينا جداً ألننا اذا أتبعناه ص+++++رنا في مأمن من أمر خالص+++++نا اذ  
نحم+ل فين+ا حينئ+ذ عالم+ة المختارين. ما أوفر التعزية التي نش+++++++عر بها وقت الموت اذ يمكننا أن 

وحيد في تلك اآلونة اننا قد اجتهدنا في طبع حياتنا نقول ليس+++++++وع ونحن نقبّل ص+++++++ليبه رجاءنا ال
على حياته واتخذناه دس+تورنا الوحيد وقاعدة خالصنا! وما أجزل رجاءنا عند حضور أجلنا فانه 
يتيس++ر لنا أن نقول ليس++وع ونحن ندنو من منبر عدله: يا ربي اني بذلت جهد اس++تطاعتي ألعمل 
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ت مكاني. لقد عملت على التش++++به بك في كل ش++++يء مثلما رأيتك تعمل أو ظننت أنك تعمل لو كن
) وتحققت اني باتكالي عليك لن أخزى. (( بك  12:  1تيمو  2ألني (( عرف+ت بمن آمنت )) ( 

  ).  2:  30اعتصمت يا رب فال أخز الى األبد )) ( مز 

  ). 143المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  

  سالسبت األول بعد الغطا

  الخالصة للعشية

نواص++++ل تأمالتنا في كون يس++++وع معلّماً لنا لكي نتلقن منه كيفية االقتداء به في اس++++تعمال  
أن ال نش++++غل عقلنا اال بأفكار  1عقلنا. ان للعقل عملين: فهو يفكر ويحكم. فيس++++وع يعلمنا بمثله: 

  أن ال نبدي اال أحكاماً عاقلة. 2مقدسة. 

الباطلة والتص++++ورات الفاس++++دة وتش++++تيت الحواس وان  أن نحترس من األفكار 1فنقص++++د  
أن نحكم في ك+++ل األمور كم+++ا يحكم هللا فيه+++ا  2نح+++افظ على جمع الفكر واالختالء الروحي. 

  وبمقتضى روح االيمان واالنجيل المقدس.

الع+اطفة الروحية هي عبارة كتاب االقتداء بالمس+++++++يح: (( طوبى للعيون المغمض+++++++ة عن  
  ). 1:  1:  3شاخصة الى األمور الباطنة )) ( األمور الخارجية وال

  

  التأمل للصباح

لنس+جد ليس+وع المس+يح مستعمالً عقله استعماالً عجيباً الهياً. كم كانت أفكاره مقدسة سامية  
س+++++ماوية! وكم كانت أحكامه مس+++++تقيمة حكيمة مطابقة ألحكام هللا الس+++++اكن فيه جوهرياً. فلنحمده 

  لكونه استعمل عقله استعماالً هكذا شريفاً.
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  القسم األول

  في قداسة أفكار يسوع

س++وع الطاهر أش++به بأرض ص++الحة ال تُخرج اال أفكاراً مقدس++ة كلها # أو في كانت نفس ي 
هللا. فلم تش+++++++وش+++++++ها األمور الخارجية. بل كانت س+++++++بباً الرتفاعها الى هللا لتعبد قدرته وحكمته 
وعظمت++ه وجودت++ه المطبوع++ة والظ++اهرة فيه++ا. وفي جميع الحوادث لم تبتغِ اال مج++د هللا األعظم 

ض++ي أياماً كاملة مختلية مع هللا ال يفص++لها عنه ش++يء وتحيي لياليها عينها في بحيث أنها كانت تق
مناجاته. بل أن نفس يس+وع لم تُشغل قط باألفكار الباطلة وال بالتصورات الخيالية وال بالشواغل 
الع+المي+ة التي تُلهي عن االنتباه. لعمري اذا قابلت نفس+++++++ي بهذا المثال الكامل الجميل رأيت فرقاً 

اً. فاني أراني مرتبكاً بألوف من األفكار الباطلة والتص++ورات التافهة مفض++الً على مناجاته عظيم
تعالى المعاطاة بكل أمر سواه. فيا لي من جاهل غبي! كيف ال أفطن أني بعيد عن محبة هللا بكل 
ذهني. تناس++++يت أن الحس++++اب المطلوب مني عن األفكار الباطلة وعن الزمان الذي أص++++رفه في 

م ليس بأقل رهبة من الذي أؤديه عن الكالم البطال والس++اعات التي قض++يتها بالكس++ل دون األحال
جدوى. فيا لتفاقم جهلي ألني ما عرفت أن هذه األفكار الباطلة تنزع مني كل اس++تعداد وميل الى 
الص+++++++الة والتأمل وتش+++++++تت عقلي وتفرغ قلبي، وأنها تقرب التجارب مني جداً وتض+++++++اعف فّي 

بتص++ور األمور الغائبة وبالتلذذ باألش++ياء الحاض++رة. أجل يا  ئة التي تغتذي وتتقوىالش++هوة الردي
الهي اني أقر وأعترف أمامك بس+++وء اس+++تعمالي عقلي. وأرى من الض+++رورة أن أُص++++لح غلطي 
بطل++ب الخلوة وجمع الفكر، ب++المح++افظ++ة على ري++اض++++++++اتي الروحي++ة واالبتع++اد عن لهو الع++الم 

الضارة الباطلة حالما انتبه اليها. تلك كانت خطة القديسين. فيـا الهي والمبادرة الى طرد األفكار 
ومخلص+++++ي ما أحقني بالَّلوم. يا لتش+++++تُّت أفكاري ما أعظمه، وما أش+++++د جموع مخيلتي. وكم من 

  الزمان أضعته في األحالم واألفكار الباطلة التي ألهتني عما كان يجب أن يشغل فكري.

 

  القسم الثاني

  وع كانت صالحةفي ان أحكام يس

لقد اتص+++فت أحكام يس+++وع المخلص بالعدل واالس+++تقامة في أص+++لها وتطبيقها. أي أنه كان  
فهل ماثلناه في ذلك؟ أما أس++++++ندنا  –يس++++++تش++++++ير حكم هللا في جميع األمور ليجعله قاعدة أحكامه 

ً حكمنا الى ص+++وت الحواس والخيال وتبعنا مش+++ورة األهواء الفاس+++دة أو حكم العالم المفعم غش+++  ا
وخداعاً؟ فلنتعلم اذن من يس+وع أن ال نحكم في شيء اال بعد استشارة هللا والتحديق به على نوع 
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م+ا حتى نقف على ما يجب أن نحكم به ان كنا نحبذه أو نقبحه. حينئذ ال نعود نعتبر اال الخالص 
واألبدية وليس غير. ونتعزى بس+++++هولة في الخس+++++ائر واألض+++++رار بش+++++رط أن ال تمس مس+++++ألة 

نا.... حينئذ نحكم على خيرات الدنيا حكمنا عليها في س+++++اعة موتنا وفي األبدية، أو كما خالص+++++
يحكم عليه+ا اآلن أولئ+ك ال+ذين س+++++++بقون+ا الى القبر وق+د كانوا من المخدوعين بالعالم. فيا حبذا لو 

حقر تنقّوم حكمنا ونغيّر أفكارنا بش+أن كل األمور فال نعود نعتبر الخير ش+راً والشر خيراً. بل نس
  ما يعتبره العالم ونحب ما يحتقره.

  ). 145المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  

  األحد الثاني بعد الغطاس

  االتحاد بيسوع ومريم

  ) 12 -1:  2االنجيل من القديس يوحنا ( 

(( وفي اليوم الث+الث كان عرٌس في قانا الجليل وكانت أم يس+++++++وع هناك. فدعي يس+++++++وع  
وتالميذه الى العرس. وفرغت الخمر، فقالت أم يس+وع له: ليس عندهم خمر. فقال لها يسوع: ما 
لي ول+ك يا امرأة، لم تأِت س+++++++اعتي بعد. فقالت أمه للخدام: مهما يأمركم به فافعلوه. وكان هناك 
س++ت أجاجين من حجر موض++وعة بحس++ب تطهير اليهود، تس++ع كل واحدة منها مترين أو ثالثة. 

م يس+++وع: امألوا األجاجين ماًء، فمألوها الى فوق. فقال لهم: اس+++تقوا اآلن وناولوا رئيس فقال له
المتك++أ، فن++اولوا. فلم++ا ذاق رئيس المتك++أ الم++اء المحول خمراً، ولم يكن يعلم من أين هي، وأم++ا 
 الخدام الذين اس+++++تقوا الماء فكانوا يعلمون، دعا رئيس المتكأ العروس، وقال له: كل انس+++++ان انما

أوالً، فاذا س++++++كروا فعند ذلك يأتي بالدون، أما أنت فأبقيت الخمر الجيدة الى  يأتي بالخمر الجيدة
  اآلن. هذه اآلية األولى صنعها يسوع في قانا الجليل وأظهر مجده فآمن به تالميذه )).

 

  الخالصة للعشية

س قانا عرنتوقف عن مواص+لة تأمالتنا الس+ابقة لننعم النظر في حضور يسوع ومريم في  
  كيفية االتحاد بيسوع ومريم. 2سعادة من يتحد بيسوع ومريم.  1الجليل. فنتعلم من ذلك: 
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أن نتخذهما نموذجاً لنا  2أن نفتكر مراراً بيس++وع ومريم ونس++تغيث بهما بثقة  1ثم نقص++د  
  في جميع أعمالنا.

 جحيم والسكنى العاطفة الروحية هي عبارة كتاب االقتداء ونصها: (( االقامة بدون يسوع 
  ). 2:  8:  2مع يسوع نعيم )) ( 

 

  التأمل للصباح

لننتق+ل ب+الروح الى وليم+ة العرس في ق+ان+ا الجلي+ل (( ولنتفّرس في يس+++++++وع ومريم الل+ذين  
ش++++رفا هذه الوليمة بحض++++ورهما، وكانا قدوة ص++++الحة للمدعوين بجلوس++++هما المحتش++++م وبآدابهما 
اللطيفة المس+++تعذبة. ولنس+++جد خص+++وص+++اً ليس+++وع المس+++يح ص+++انعاً أول معجزاته معجزة المحبة 

  أمه الجزيلة القداسة والحنان.والمعروف بإشارة من 

 

  القسم األول

  في سعادة من يتحد بيسوع ومريم

ما أس++++عد العروس++++ين لكونهما دعيا يس++++وع ومريم الى الوليمة، ألنهما بتش++++ريفهما المكان  
أض++حى كل ش++يء ص++الحاً ومفيداً وجلبا على الكل الفرح والس++عادة. ولما نَِفذت الخمر وش++عرت 

س+++++++يحيق بهم من االرتباك واالنزعاج الى حنانها أن  حبيها بمامريم الس+++++++اهرة على ح+اج+ات م
ينتظر اس+تغاثة العروسين بها فالتفت الى ابنها يسوع الكلي القدرة. أما هو فأظهر بادئ بدٍء شيئاً 
من الص+++++البة نحو والدته كي يعلمنا أن الش+++++واعر البش+++++رية والطبيعة ال حق لها في الش+++++ؤون 

مه وحّول الماء خمراً جيدة لذيذة اس+++++++تعذب رئيس المتكأ ش+++++++ربها االلهية. وبعد ذلك لبى طلبة أ
  متعجباً من حفظها الى النهاية.

في+ا لعظم من+افع االتح+اد بيس+++++++وع والوجود مع+ه والعم+ل بمعيته. اذ ذاك كل مرارة الحياة  
تتحول الى حالوة، والنعم تتوفر لدينا، ويس++وع ومريم يس+++هران علينا، فنجد الس+++رور في الموت 

بل نستحلي الموت ونستعذبه. وبالعكس ما أشقى الحياة بدون يسوع ألنها تغدو حياة دنيوية عينه 
ناقصة على الدوام خالية من السلوان الروحي. فلذّة الدنيا وبهجتها، ممزوجة بالعلقم وفي الغالب 
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ال تحم++ل لمن يرجو منه++ا الس+++++++ع++ادة اال األك++دار واألحزان. وكم من مرة تخ++دع ال++دني++ا محبيه++ا 
غش++هم بمواعيدها الكاذبة. أجل، يا الهي، ال س++عادة خارجاً عنك بل غرور وغم وس++آمة. وفيك وت

وحدك الس+++++++عادة الحقيقية. فهل رغبنا بكل جوارحنا أن نتحد بيس+++++++وع؟ هل أحببنا يس+++++++وع؟ هل 
  استعذبنا صحبة يسوع؟

 

  القسم الثاني

  في كيفية االتحاد بيسوع ومريم

التح++اد يمكن وجوده حتى بين الغ++ائبين وبين من فرقهم المراد هن++ا اتح++اد النفوس. وه++ذا ا 
الموت منذ س++++نين كثيرة جداً. فالنفوس تتحد بافتكار بعض++++ها في بعض. والقلوب تتحد بعض++++ها 
ببعض ب+المحب+ة المتب+ادل+ة. واالرادات تتحد باالمتزاج. فاذا أحببنا االتحاد بيس+++++++وع ومريم لزمنا 

وأمثالهما الص+++الحة  ال يغفالن عنا أبداً، ونتأمل فض++ائلهما أوالً أن نكثر من االفتكار فيهما ألنهما
  لنسير مثلهما، فنفكر ونعمل ونقول على نحو ما كانا يفعالن مقتفين آثارهما.

ثانياً: يجب علينا أن نحبهما حباً قلبياً من ص++++++ميم الفؤاد، فنكون معهما قلباً واحداً ونفس++++++اً  
ش+++يء ألجل مرض+++اتهما. فنجعل يس+++وع ومريم  واحدة ونخلص لهما المودة والغيرة ونص+++نع كل

  يتحدان بنا ويجعالننا نحيا بحياتهما ويفعماننا نعماً ومواهب جمة.

ثالثاً: يترتب علينا أن نمزج ارادتنا بإرادة هللا في الس+++راء والض+++راء أي في جميع األمور  
تنا مع ما، فبمطابقة ارادواألقوال واألفعال. وبما أن يس++وع ومريم لم يبتغيا اال ارادة هللا بكل قلبه

ارادة هللا تع+الى نط+ابقه+ا مع ارادة يس+++++++وع ومريم ونجعله+ا وارادتهم+ا واح+دة. وفي ه+ذا االتحاد 
ن+ذوق ل+ذة الحي+اة ال+داخلي+ة بطم+أنينة القلب التي ال يش+++++++وبها انقالب والتي هي س+++++++عادة األرض 

هل نفتكر فيهما  1ع ومريم؟ الحقيقية. فكيف مارس++نا حتى اآلن هذه األنواع الثالثة لالتحاد بيس++و
هل أحببناهما حباً خالص+++اً وأعلنّا لهما حبنا  2مراراً فنس+++تغيث بهما تارة وطوراً نقتفي آثارهما؟ 

هل نرغب دائماً أن تكون ارادتنا مع ارادتهما ش+++++++يئاً واحداً فنطابقها في كل  3وأي+دّن+اه ب+العمل؟ 
  األشياء بإرادة هللا الصمدانية المحبوبة القدوسة؟

  ). 149المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  
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  االثنين الثاني بعد الغطاس

  الخالصة للعشية

تعلمنا قبالً من يس+++وع معلمنا كيف نس+++تعمل عقلنا. فنتعلم اليوم كيف نس+++تعمل قلبنا. فنتلقن  
  كيف يكون كله # وحده. 2كيف يكون قلبنا كله #.  1عن هذا المعلم االلهي: 

أن نكثر من أفعال  2أن ننش++ئ جميع أفعالنا ص++غيرة أم كبيرة حباً ومرض++اة له  1ونقص++د  
)  1:  17قائلين مع المرتل (( أحبك أيها الرب قوتي ))              ( مز  المحب+ة # لي+ل نه+ار

أو مع القديس أغناطيوس (( هب لي يا رب محبتك وحس++ي فاني لس++ُت أرغب في ش++يء س++واها 
.((  

  العاطفة الروحية هي (( أحبك أيها الرب قوتي )) فان محبتك تكفيني. 

 

  التأمل للصباح

لهي الواجب أن نطبع قلبنا عليه. ولندخل ض+++من هذا القلب لنس+++جد لقلب يس+++وع المثال اال 
  دخولنا الى هيكل حافل بالجمال والكمال والصفات االلهية، فنسأل نعماً وأنواراً وفضائل جمة.

 

  القسم األول

  في أن قلب يسوع يعلمنا أن نهب قلبنا كله #

. بماذا كان يلهج بماذا كان يش+++عر قلب يس+++وع االلهي وماذا كان يحب أو يرغب ويش+++تهي 
ويفتكر؟ أليس في محبة هللا ومجد أبيه السماوي؟ ألم تكن رغائبه وأشواقه ذاهبة الى أن يرى هللا 
تع++الى معروف++اً ومحبوب++اً ومعبوداً من جميع الخالئق. ألم يَتُق الى اتم++ام ارادت++ه والتعويض عن 

الرغائب الشريفة كانت شغله االهانات الالحقة به من جراء كنود البش+ر ونكرانهم الجميل؟ فهذه 
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الش++اغل، بل كانت طعامه وقوام حياته على األرض. فاإلنس++ان الذي يُض++نيه الجوع والعطش ال 
العذب ابتهاج قلب يس++وع عندما يتمم ارادة أبيه ويص++ادف عمالً  يبتهج حين فوزه بالطعام والماء

ب م يش++++مئز من الص++++لييؤول الى محبته. ومن ثم لم يس++++تص++++عب الفقر، ولم ينفر من التعب، ول
عين+ه، ألن بهجت+ه كانت في اتمام ارادة أبيه والعمل بما يؤول الى مجده ومحبته. فيا ليت لي قلباً 
نظير قلبك يا يس+++++وع االلهي، ال يرى فخراً وال تعزية وال فرحاً اال في حبه تعالى والس+++++عي في 

جل يتحرك أو يعمل اال أل تحبيبه الى الغير، ويحب الص++++++بر والعذاب حباً #، وال يرغب في أن
هللا. أج++ل، ي++ا الهي، لق++د أحببت++ك مت++أخراً ج++داً ولم أحبب++ك اال قليالً. ف++أرجو من++ك أن تغير قلبي 
الصخري الصلب وتجعله قلباً ليناً ومحباً حقيقياً. حّول قلبي البارد الى قلب ابنك الحبيب. ولتذب 

أمانيَّ األرض++++ية، ولتتحول الى محبة أمامه نقائص++++ي وزالتي. ولتحترق في أتونه المتوقد جميع 
  هللا والنفوس.

 

  القسم الثاني

  في أن قلب يسوع يعلمنا أن نهب قلبنا كله # وحده

ان يس++وع كان يعرف أنه ليس بكثير على القلب البش++ري الص++غير أن يص++طدم كله بالحب  
قة بش+++++يء، الى الخلي #. فلم يس+++++مح لقلبه أن يجّزئ محبته بين هللا والخالئق. فكان ال يدعه يميل

أو يفرح ويحزن فرحاً وحزناً أرض++++يين، أو يولع بأمور غريبة باطلة فانية. وما كان ليكتفي بأن 
يجعل # في قلبه المحل األول، تاركاً الجزء الباقي لس++++واه، ألن القلب كله يخص++++ه تعالى وحده. 

ي والخليقة اذا أُخلي لها ف ف+ا# يري+د أن يس+++++++تولي على ك+ل م+ا فين+ا. واال، فيرفض م+ا نق+دّمه له.
القلب حص++++ة ولو طفيفة، تتهجم دائماً الى االس++++تيالء على المحل األول كما تثبته الخبرة. فلماذا 
اذن أنس++ى بص++عوبة ما أخس++ره في الدنيا، واذا خس++رتك يا الهي أو أهنتك أتعزى س++ريعاً وأنس++ى 

  اهانتي اياك. فيا لسوء حظي و يا لتعس حالتي وشقائها.

جلي لحص+ولي على محبة لك يسيرة وكاذبة بل خدّاعة ال تكترث لصالح حبيبها وال ويا لخ
تغار على اهانته وال على خيره ومرض++++++اته. فيس++++++وع ال يريد أن تتجزأ فيَّ المحبة بل يروم أن 
تكون كلها # وحده بغير امتزاج. فيا قلب يس++++وع مخلص++++ي، أنعم علّي بأن أص++++ل الى هذا الحد 

ر قلبي من ك++ل م++ا هو خ++ارج عن++ك، وامنحني أن ال أحي++ا اال ال++ذي ال أزال بعي++د اً عن++ه ج++داً. طّهِ
  ألجلك فقط.

  ). 152المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص   
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  الثالثاء الثانية بعد الغطاس

  الخالصة للعشية

محرك المبدأ االلهي ال 1نس++++تش++++ير غداً يس++++وع إمامنا االلهي في موض++++وع آخر فنعتبر:  
  العوامل الفاسدة المحركة غالباً أعمالنا. 2لجميع أعماله. 

أن ال نقول وال نعمل ش+++++يئاً اال بحركة الهية وبمحبته تعالى ال بحركة  1ونقص+++++د من ثم:  
أن نتبص++ر ونعمل الروية قبل أعمالنا وفي أثنائها وبعدها  2الطبيعة ارض+اء لرغباتنا الش++خص++ية 

  بروح هللا.لنتخلص من روح الطبيعة ونتحد 

العاطفة الروحية هي عبارة الرسول بولس: (( ان جميع الذين يُقتادون بروح هللا هم أبناء  
  ). 14:  8هللا )) ( رومة 

 

  التأمل للصباح

لنس+++جد ليس+++وع المس+++يح ُمنجزاً أعماله بأس+++رها كبيرة وص+++غيرة بروح الهي من غير أن  
تتلوث بروح الطبيعة أص+++++الً. ألن روح هللا وحده كان محركها وملهمها وأس+++++اس+++++ها وجوهرها 
وذاتها. فلنكرمه ونمدحه ونباركه على مس+++رة أبيه بأعماله المص+++نوعة هكذا. ولنس+++أله أن يعلّمنا 

  ا الروح، وأن يشجعنا على اتخاذ طريقته دستوراً ألعمالنا بأسرها.كيفية العمل بهذ

  

  القسم األول

 ً   في المبدأ األساسي ألعمال يسوع المسيح جميعا

من المقرر أن أقوال يس+++++++وع وأفع+ال+ه وأفك+اره كلّها كانت بروح هللا. فلما كان ينقطع الى  
  يلهمه ويرشده في جميع أقواله.... تلكالبرية كان هللا يقوده. ولما كان يعلّم ويبش+ر كان روح هللا
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قاعدة الكمال الراس++خة للحياة المس++يحية الراهنة. اذ ال يكفينا أن نعمل ونحن في حال النعمة، بل 
يجب علينا أن نعمل أعمالنا بروحه تعالى فيترتب علينا أن ال نس+++بق الحركة االلهية بل ننتظرها 

ا في الزمن الموافق والحال المالئم... واذا كانت لنس+++++++ير بموجبه+ا في أمورن+ا وأعم+الن+ا وأقوالن+
األمور موافقة مش++ربنا فانه يتحتم علينا أن ال ننظر فيها س++وى ارادة هللا الذي يأمر بها. وفي كل 
ش+++يء يلزمنا أن نعتبر ذاتنا كآلة بين يديه تعالى يعمل بها أعماله ونخض+++ع لمش+++يئته متخلين عن 

ء ال غير. فعلى هذا األس+++++لوب تص+++++بح أعمالنا كلها ولو جزئية االرادة الذاتية ليفعل بنا ما يش+++++ا
أعماالً الهية ألنها تُص++++نع بأمره تعالى وألجله ال ألجلنا وارض++++ائنا. فتس++++تحق ثواباً أوفر وأجراً 
أجزل من أعظم األعمال المصنوعة بحركة ارادتنا. واذ كنا مرسلين يأتي هللا على يدنا بالعظائم 

أخص+++++++ائه طبقاً لقوله: (( ألنكم لس+++++++تم أنتم المتكلمين لكن روح أبيكم هو ويتكلم بفمنا ويتخذنا ك
  ) فهل صنعنا أعمالنا على هذا النسق بروح هللا تعالى؟ 20:  10المتكلم فيكم )) ( متى 

 

  القسم الثاني

  في العوامل الفاسدة التي تصدر منها غالباً أعمالنا

ص+++++++عوبة الفحص عن المبدأ الذي  أوالً: انن+ا نص+++++++نع أعم+الن+ا بطيش ولهوج+ة: ف+اذ نرى 
نقدّم عملنا # ولكن قلبنا يكون خالياً من  يحركنا. نس+++++رع في العمل بال ترّوٍ وال تبص+++++ر. وربما

  االستعداد الواجب بحيث تكون حركته على خالف ما يقول.

 ثانياً: اننا نص++نع أعمالنا بمجرد النش++اط الطبيعي، فننقاد لهذا االندفاع فيما يجب أن نكبحه 
ونميته حتى ندع زمناً ومجاالً لعمل النعمة وفعلها ونس+++++++لك بهدوء وس+++++++كينة ونظام وترتيب بال 

  اضطراب وال كسل.

ثالثاً: اننا نص++نع أعمالنا مرض++اةً لذوقنا، فننش++ط الى ما يلذ لنا، ونتوانى عما نكرهه، غير  
عالمين أن لذتنا الوحيدة يجب أن تكون متوقفة على ارض+++++++اء هللا اآلمر بذلك العمل، وأن نكون 

  مستعدين ألن نترك كل شيء حالما تدعونا ارادته تعالى الى سواه.

نا طبقاً الرادتنا الذاتية، فيكون ذلك مدعاة لتشويش أعمالنا الحسنة رابعاً: اننا نص+نع أعمال 
  وخسارة فوائدها.

  فلنعمل الروية في ذلك لنرى هل مبدأ أعمالنا متأّتٍ عن هذه األصول الفاسدة أم ال. 
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  ).154المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  

  االثنين الرابعة بعد الغطاس

  لعشيةالخالصة ل

نتأمل غداً في عبارة الرس+++ول بولس هي كخالص+++ة وخاتمة لص+++فات يس+++وع الذي س+++بقنا  
أن يس++++وع  1) أي  11:  3فتأملناها وهي: (( المس++++يح هو كل ش++++يء وفي الجميع )) (كولس++++ي 

  خارجاً عن يسوع كل شيء هو باطل. 2المسيح هو لنا كل شيء. 

ة والشوق ليسوع المسيح كقولنا مثالً: أن ننشئ في النهار مراراً عواطف المحب 1فنقص+د  
أن نقطع كل  2يس+وع هو كل ش+يء. وما خال هللا كل شيء باطل وعدم. وهللا وحده حسي وكفى 

  تعلق ال يرجع الى هللا وال يرضيه.

العاطفة الروحية هي عبارة الرس+++ول بولس الموردة آنفاً أي أن (( المس+++يح هو كل ش+++يء 
  وفي الجميع )).

 

  التأمل للصباح

لنس+جد ليس+وع المس+يح كنز السماء واألرض. مقتنعين بأننا نستغني بيسوع عن كل شيء،  
ونفتقر بدونه الى كل ش++يء. فلنبتهج به هاتفين مع مريم أمه وقائلين: (( تعظم نفس++ي الرب االله 

  ). 47:  1مخلصي )) ( لوقا 

 

  القسم األول

  في أن يسوع المسيح هو لنا كل شيء
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جميع الص++فات والمزايا التي تبهج القلب وتجذبه وتكس++به. فهو  ان يس++وع المس++يح محرز 
أبونا بالطبيعة ألنه خلقنا. وهو أبونا بالنعمة بما أنه حياة نفس++++++نا، وأعمالنا بدونه ميتة عقيمة ألن 

) هو أخونا وابن البش++ر نظيرنا، وقد دعا الرس++ل أخوة  4:  3يس++وع (( هو حياتنا )) ( كولس++ي 
ة من بين األموات. هو س+يدنا ومعلمنا ألنه اش+ترانا بدمه. هو صديقنا الودود له بعد قيامته المجيد

). هو المحسن الينا اذ منه مانحن وكل  15:  15وحبيبنا، كما قال: (( س+ميتكم أحبائي)) (يوحنا 
). هو رأس++++++نا يوزع حياته االلهية على  16:  1ما لنا: (( ومن امتالئه نحن كلنا أخذنا )) ( يو 

و راعينا الذي يغذينا بلحمه. هو طبيبنا الش+++افي س+++قمنا. هو محامينا المدافع عنا أمام أعض+++ائه. ه
أبيه الس++ماوي. هو الحق المض++يء لنا والنور الس++اطع أمامنا. هو الحكمة التي تدبرنا والبر الذي 
يقدس++++نا. هو الوداعة والجودة والتواض++++ع والمحبة والقداس++++ة الواجب أن تتألأل فينا. هو الطريق 

مؤدية الى الحياة الس+ماوية والباب للدخول اليها. فلقد صدق اآلباء القديسون بقولهم: من حصل ال
على يس+++وع حص+++ل على كل ش+++يء. ولذا نس+++مع القديس فرنس+++يس االس+++يزي يكرر هذه العاطفة 

فمن رغب في ش++يء خارجاً عن يس++وع أَهان يس++وع  س++اعات برمتها ويقول: (( الهي وحس++بي))
ل له: انك ال تش++بع نفس++ي وال تكفيها، وكأنه يطرده من قلبه. فاذا تطّوحنا في واحتقره، وكأنه يقو

مثل هذه الغواية ص+دق فينا قول كتاب االقتداء: (( ما أكثر جهلك وأفر أباطيلك ان اشتهيت شيئاً 
). فهل اعتبرنا أن يس++وع وحده يكفينا؟ أما فض++لنا عليه ش++يئاً  1:  8:   2دون يس++وع )) ( س++فر 

  الدنيوية؟. من األمور

 

  القسم الثاني

  في بطالن كل شيء خارجاً عن يسوع

هلّم نس+أل أصحاب الثروة والشرف واللذة هل هم سعداء أم ال. فنسمع منهم الجواب بأنهم  
تاعس+ون أش+قياء متقلبون في المرائر والعذاب. ألن اللذات الدنيوية ليس+ت اال أفراحاً باطلة زائلة 

ض++مير منغص++اً لعيش++هم. ذلك ألن كل ش++يء بدون يس++وع هو  ميتة، أو معاكس++ات مكدرة وتعب
عدم ال يمكنه أن يمأل القلب بل يدعه فارغاً ومظلماً. لعمري (( ماذا يس+++++++تطيع العالم أن يمنحك 
بدون يس+++وع؟ االقامة بدون يس+++وع جحيم ش+++ديدة... من خس+++ر يس+++وع خس+++ر خس++++ارة أكبر من 

على أوس+++ع حال من الغنى )) ( االقتداء  خس+++رانه العالم كله... ومن كان مص+++احباً ليس+++وع فهو
). فلنس+++++تغفر اذن يس+++++وع ألننا لم نعرفه حتى اآلن ولم نذق لذة امتالكه.  2:  8:  2بالمس+++++يح 

ولنقص++د أن نتالفى خلَلَنا ونص++لح ما أَس++لفنا، واعدين يس++وع بأن ال نحيا اال له وال نرغب اال فيه 
  ية اال امتالك يسوع فقط.وال نشتهي سواه وال نتمنى مدة عمرنا وفي األبد
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  ). 156المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  

  الخميس الثاني بعد الغطاس

  الخالصة للعشية

نتأمل غداً في عبارة أخرى أردف بها بولس الرس+++ول عبارته الس+++ابقة (( ان المس+++يح هو  
أن نرى يسوع في كل  1ن ذلك: ) فنتعلم م 11:  3كل شيء ))، فقال: وفي كل شيء ( كولسي 

  في كل أعمالنا. 3في كل األشياء.  2األشخاص. 

ان نرى ونكرم يسوع في  2أن نعامل القريب بمحبة كأنه يسوع المسيح نفسه.  1ونقص+د  
  كل الخالئق واألشياء، وفي كل أعمالنا.

  العاطفة الروحية هي عبارة الرسول عينها أن (( يسوع المسيح في كل شيء )). 

 

  التأمل للصباح

لنس++جد للروح القدس الذي بيَّن لنا يس++وع في كل ش++يء. فانه قد أوض++ح لنا أن يس++وع حّي  
وعامل في كل ش+يء ومدبر لكل ش+يء وس+اهر عليه ومعتِن به، وشاهد ألعمالنا، وهو قدوة لكل 

  عمل منها. فلنؤدّ له فروض اجاللنا.

 

  القسم األول

  كل األشخاص في أن االيمان يعلمنا أن نرى يسوع في

ان االيمان يُرينا يس++++وع في رؤس++++ائنا طبقاً لقوله: (( من س++++مع منكم فقد س++++مع مني ومن  
)، وفي معلمينا طبقاً لما كتبه الرس+++++++ول: (( نحن س+++++++فراء  16:  10اهانكم فقد أهانني )) ( لو 
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فيعمد )، وفي موزعي األسرار المقدسة:  20:  5كور  2المس+يح كأن هللا يعظ على ألسنتنا )) ( 
بواس++++طتهم، ويغفر الخطايا بلس++++انهم، ويقدس االفخارس++++تيا على يدهم، وفي الفقراء والمس++++اكين 
كقوله تعالى: (( الحق أقول لكم انكم كل ما فعلتم بأحد اخوتي هؤالء الص++++غار فبي فعلتموه )) ( 

)، وفي المرض+++++ى والغرباء والمحبوس+++++ين والمعذبين كقوله: جعت فأطعمتموني  40:  25متى 
ً و فآويتموني وعريانا فكسوتموني ومريضاً فعدتموني ومحبوساً  عطشت فسقيتموني وكنت غريبا

)، وفي البش+ر أجمع أعض++اء ليس++وع كأنه عائش معهم وس++اكن فيهم كما  25فأتيتم اليَّ )) ( متى 
 6كور  2قال: (( اني س+أسكن فيهم وأسير فيما بينهم وأكون لهم الهاً وهم يكونون لي شعباً )) ( 

). فلو اعتبر البش++++ر هذا التعليم حق االعتبار الحترموا بعض++++هم بعض++++اً وأحبوا بعض++++هم  16 :
بعض+++اً وزالت المش+++اجرات والمماحكات واض+++محلت النمائم والتهم والعبارات الجارحة المهينة 
وس++ادت المحبة األخوية والمعاونة واللياقات العذبة مع س++ائر مفاعيل المحبة. فلنفحص ض++ميرنا 

  ألمور طالبين الصفح عن الماضي ومتخذين المقاصد الحسنة للمستقبل.في هذه ا

 

  القسم الثاني

  في أن االيمان يعلمنا أن نرى يسوع في األشياء كلها

ان االيمان يرينا يس+++وع في جس+++دنا، وفي الهواء الذي نتنفس+++ه، وفي الش+++مس التي يرس+++ل  
اء، ألنه قد صنع هذه البدائع ليجعل الينا ض+ياءها، وفي أزهار الحقل وجمال الطبيعة وبهاء السم

منفانا هنيئاً لذيذاً، وفي األراض+++++ي التي يخص+++++بها، وفي المياه التي يروي بها ظمأنا، وفي النار 
التي بها يدفئنا، وفي الحيوانات التي منحنا اياها لغذائنا وكس+++++وتنا وس+++++لوتنا وس+++++د حاجتنا، وفي 

، وفي ترتيب األيام والفصول واألعوام، المطر الذي يرسله لسقي األراضي على حسب حاجاتها
ألنه ينظمها بدقة كاملة، وفي القوت الذي يدبره لمعيش+ة كل حي ويهيئه لنا بواس+طة أعضائه أي 
الن++اس المقيمين في خ++دمتن++ا. نراه أخيراً في ك++ل الحوادث فهو يرتبه++ا ألج++ل خيرن++ا بعن++اي++ة كبيرة 

  حتى أنه ال يحدث شيء اال بإذنه وارادته وتدبيره.

واذا ارتقينا الى رتبة فائقة الطبيعة، فهو الس++++++يد العظيم الذي أقام لنا مالئكة ليحرس++++++ونا،  
ليكونوا لنا قدوة صالحة. ووهب لنا األسرار ورس+الً ليرش+دونا، وش+هداء ليدافعوا عنا، وقديس+ين 

عمته نلنتح+د به ومنحنا روحه لينيرنا وينعش+++++++نا. وأوالنا كنيس+++++++ته لتمهد لنا طريق الحق. وآتانا 
لتفتش عنا نحن الخطأة وتردّنا اليه فتزيل عنا الفتور وتزيدنا قداس+++++++ة. اذن (( المس+++++++يح هو كل 

  شيء وفي كل شيء)). فيا لجزيل حب يسوع لنا! ويا لشناعة كفراننا باحسانه!
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  القسم الثالث

  في أن االيمان يعلمنا أن نرى يسوع في أعمالنا كلها

كأنه ش++++مس العدل الس++++اطعة فنحييه تحية الس++++الم.  لنعتبر يس++++وع عند نهوض++++نا من النوم 
 13وعندما نلبس ثيابنا لنفتكر فيه كأنه رداؤنا كقول الرس+ول: (( البس+وا الرب يسوع)) ( رومة 

). واذا ص+++++لينا فلنص+++++ّل  معه وبواس+++++طته. وحينما نقرأ لنفتكر في أنه هو الحق الص+++++بيح 14: 
ذي ه يتعذب ليس++تحق لنا هذا التنزه واالنش++راح الوالمبش++ر بالتعاليم الخالص++ية. وحين نتنزه نتأمل

فقدنا الحق عليه بخطايانا. واذ نمش+ي نفتكر في أنه يس+ير معنا ويصحبنا. وعندما نرقد نفتكر في 
أننا راقدون على ص+++دره أو بين يديه. والخالص+++ة يلزمنا أن ننش+++ئ أفعالنا وأقوالنا باس+++م يس+++وع 

ل: (( مهما أخذتم فيه من قول أو فعل فليكن الكل وحباً ليس++++وع ومرض++++اة له طبقاً لقول الرس++++و
  ). 17:  3باسم الرب يسوع المسيح )) ( كولسي 

  ). 159المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص   

  

  الجمعة الثانية بعد الغطاس

  الخالصة للعشية

كم تس++تحق س++نو  1نتأمل غداً في الس++نين األولى التي قض++اها يس++وع على األرض فنرى:  
  كم تستحق محبتنا.  2طفولته تعجباً. 

أن نضاعف قدر استطاعتنا  2أن ننش+ئ أعمالنا حباً للطفل يسوع ومرضاة له.  1ونقص+د  
  شواعر تعجبنا وحبنا له ونصون ذكره الطيب في قلبنا.

عبارة القديس برنردس: بمقدار ما يتض++++++ع يس++++++وع ألجلنا يجب أن  العاطفة الروحية هي 
  يزداد حبنا له.



136 

 

 

  التأمل للصباح

لنس+جد ليس+وع فادينا الذي ص+ار طفالً ص+غيراً واضطجع في المهد حباً لنا وليسكب حبنا.  
ولنقدم اكرام مريم ويوس+++ف والمالئكة المحتفين بعرش+++ه. مس+++تمدين منه النعمة لنحس+++ن تأملنا به 

  فروض تعجبنا وحبنا له. وندرك

 

  القسم األول

  في االكرام الواجب ليسوع وهو في المهد

اذا نظرنا الى يس++++++وع بعين االيمان ش++++++اهدنا فيه أموراً عجيبة ودواعي للدهش والتحير.  
فالطفل الذي نعاينه فقيراً هو االله األزلي خالق الكل بقدرته، والمحرك كل شيء بقوته، والمدبر 

ه+ذا الطف+ل المهمل الملفوف بالقمط هو االله المالك في أعلى الس+++++++ماوات  ك+ل ش+++++++يء بحكمت+ه.
والقابض بيده زمام الممالك والملوك. انه الكلمة األزلي ولس+++++++انه مع ذلك ص+++++++امت ال يتلفظ بل 
يتنهد ويبكي كالطفل. هو الحكمة الس++رمدية وال يظهر اال بمظهر الجهل. هو القدرة العظيمة وال 

هو الس+++++++يد المطلق وال ترى فيه اال مظاهر العبودية الكاملة. الهي، ما أكثر ترى فيه اال عجزاً. 
الغرائب. كم أود لو أحص++ل على  األس++رار المكنونة في طفولتك. ومن ذا ال يخّر حائراً أمام هذه

روح االتض+++اع الحقيقي ألس+++جد س+++جوداً الئقاً لهذا التص+++اغر الخافي ض+++منه تلك العظمة، ولهذا 
القوة الرهيبة، ولهذا التذلل الخافي ذلك السمّو. ان يسوع بعد أن قضى على  الضعف الساتر تلك

تلك الحالة س++++نتين أو ثالثاً، بدأ يتكلم ويمش++++ي. ما ألطف وألذّ كالمه األول اذ ابتدأ يدعو هللا أباه 
ومريم أمه ويوس+++ف أباه الثاني ويص+++لي ص+++لواته األولى. ما أجمل  ما كانت خطواته األولى اذ 

م مريم ويوس+++ف بما هنالك من جميل حركات س+++ن الطفولة األولى، وبعد ذلك اذ كان ش+++رع يخد
في البي+ت ذاهباً وآتياً يتكلم بلطف عذب، ويعيش عيش+++++++ة طاهرة نقية وديعة. فلنتص+++++++ور بروح 
االيم++ان م++ا ش++++++++اء هللا أن يخفي++ه عن++ا. ونج++ُث أم++ام ه++ذا الطف++ل، مق++دمين ل++ه احترامن++ا واكرامن++ا 

  يع شواعر قلبنا.وسرورنا وسجودنا وجم
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  القسم الثاني

  في أن يسوع الطفل يستحق محبتنا

لو كان أول ظهور الفادي على األرض بهيئة انس++++++ان كامل وُعرف بهياً مجيداً عظيماً ذا  
ص++++++ولة واقتدار الرتعش++++++نا أمامه وخش++++++ينا الدنو منه. غير أنه اتى الى العالم ليحبه البش++++++ر ال 

ء أقرب الى القل+ب من الطف+ل لم++ا ُجب+ل علي+ه من الس+++++++ذاج++ة ليخ+افوه. لق++د ُول+د طفالً اذ ال ش+++++++ي
والبس++اطة والوداعة وس++ائر الص++فات اللطيفة التي تجذب اليه القلوب مهما كانت غليظة بربرية. 
فما قولنا والحالة هذه بالطفل القدوس يس++وع الذي هو أجمل وألطف بني البش++ر، والمتأللئة على 

 ً مفعماً من الحب ألحب محبةً الئقة تلك المذلة التي أش++اهدها  محياه س+مات محبته لنا. ليت لي قلبا
ا فرط مني من التقص+++++ير في حبه. اال  في هذا الطفل الوض+++++يع. ليتني أذوب حباً له فأعّوض عمَّ
أيها الطفل االلهي، اني أعطيك قلبي وأحّرره لك الى األبد وأريد من اآلن وص++اعداً أن ال يعيش 

  اال ألجل محبتك.

  ). 162لعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص المقاصد وا 

 

  السبت الثاني بعد الغطاس

  الخالصة للعشية

  في االتكال الواجب أن نضعه عليه. 2في فروض الشكر ليسوع الطفل  1نتأمل غداً  

أن ال ندع اليأس  2أن نص+++در مراراً عواطف الش+++كر والمحبة ليس+++وع الطفل،  1فنقص+++د  
لينا بس+بب ض+عفنا بل نتش+جع ونس+عى دوماً الى تحسين سيرتنا جاعلين ثقتنا والقنوط يس+توليان ع

  في معونة يسوع.

  العاطفة الروحية هي قول الكنيسة أمنا: من ال يقابل بالحب حب اله المحبة لنا؟ 
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  التأمل للصباح

لندُن بعاطفة الحب من مهد الطفل. ولنش++++اهده مض++++طجعاً عليه ومش++++غوالً بأمر خالص++++نا. 
له الحمد والش++++كر على وفور حبه لنا، كقول يوحنا الرس++++ول (( فلنحب هللا نحن اذ قد أحبنا لنؤدِّ 

  ). 19:  4يو  1هو أوالً)) (

 

  القسم األول

  في فروض الشكر الواجبة علينا ليسوع في مهده

ان حياة يس++وع في مهده تخالف حياة س++ائر الجميع بكونها حياة ش++غل وعمل. نراه ببص++يرة 
مش+++غوالً بأمور كل منا ومهتماً في كل حين بخالص+++نا. هذه الغيرة أفض+++ت به الى س+++فك االيمان 

دم+ه لم+ا ُختن بع+د ثم+اني+ة أي+ام من مول+ده. هي التي ك+انت تحمله على رفع يديه المقدس+++++++تين الى 
الس++ماء ليخمد نيران الس++خط االلهي عن األرض المذنبة. وهي التي كانت تدعوه الى ذرف أول 

امنا ويكف النقمة االلهية عن البش++ر. هي أيض++اً كانت تجعله يواص++ل الص++وات دموعه ليغس++ل آث
الحارة ليالً ونهاراً ليس+تمد لنا ولجميع المس+يحيين النعم التي منحناها فيما مض+ى والتي س+نحصل 
 عليها في المس+++++تقبل. هي التي حملته أخيراً على أن يأخذ على عاتقه ش+++++قاءنا ويكابد المش+++++قات

األطفال ويظهر للجميع ضعيفاً ضئيالً كأنه غير قادر على شيء. نعم يا يسوع والمتاعب كسائر 
الهنا من يعطينا أن ندرك هذا الحّب الس++++++امي، وأن نش++++++كرك الش++++++كر الواجب على ما احتملت 
ألجلن+ا من األع+ذب+ة وعلى م+ا ق+دّم+ت من الص+++++++وات ألج+ل خالص+++++++ن+ا. لي+ت لن+ا قلوب المالئك++ة 

االكرام وفروض الش+++++كر. نعم اننا نش+++++كرك ألف مرة ألنك  والقديس+++++ين أجمع لنقدم لك واجبات
  أحببتنا جداً. نشكرك اآلن وفي حياتنا كلها ومدى األبد.

 

  القسم الثاني

  في االتكال على يسوع وفي مهده
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ان هللا س++++بحانه س++++لم الى الش++++عب االس++++رائيلي ش++++ريعته ما بين بروق ورعود، ولكنه في  
محبة والثقة والحلم والوداعة. فالخوف يص+++++لح للعبيد، الش+++++ريعة الجديدة اس+++++تعمل معنا طرق ال

والرجاء يص+++لح للبنين. الخوف يض+++عف الهمة والنفس الض+++عيفة الهمة ال تص+++لح لش+++يء. ثم أن 
الخوف قد يمنع الشرور أحياناً. لكن الرجاء وحده قادر أن يهب القوة الصطناع خير جزيل. انه 

ر. لذلك رغب يس++وع أن يظهر بمظهر طفل يض++اعف القوى ويس++د الخلل الس++ابق بالخير الحاض++
ص++++غير ألن  منظر الطفل أدعى الى الثقة. فالويل لمن ال تؤثر فيه هذه الجودة. ويٌل لمن يص++++ّر 
مع ذلك كله على مواص++لة الش++رور و اآلثام. وليثق من يريد أن يحب هللا الص++ائر طفالً حباً لنا. 

وبنا ثقةً ورجاًء. اني أبتهج لدى رؤيتي ومتى ش++++اهدنا لطف وجهه ووداعته وحالوته فلتنتعش قل
. ألني عاجر عن القيام به لخلوي من  أن أمر خالصي موكول الى اله لطيف كريم جواد، ال اليَّ
القوة والحكمة والغيرة والمحبة المطلوبة له. فس++بيلي أن ال أقنط وال أخش++ى، بل أتقوى وأتش++جع 

سن وغيرة أشد على خالصي وكمال فأص+لح س+يرتي وأصلح ما سلف مني من النقص بعيشة أح
  حياتي الروحية.

  ). 164المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  

  األحد الثالث بعد الغطاس

  ) 13 – 1:  8االنجيل من القديس متى ( 

(( ولما نزل من الجبل تبعته جموع كثيرة. واذا أبرُص قد جاء فس++++جد له وقال: يارب إِن  
قادر أن تطهرني. فمد يس+++وع يده ولمس+++ه قائالً: قد ش+++ئُت فاطهر. وللوقت طهر من ش+++ئت فأنت 

برصه. فقال له يسوع: انظر ال تقل ألحد، ولكن امِض فأِر نفسك للكاهن وقدّم القربان الذي أمر 
به موس+++ى ش+++هادة لهم. ولما دخل كفر ناحوم دنا اليه قائد مئة وس+++أله قائالً: يارب ان فتاي ملقًى 

ت معذباً بعذاب شديد. فقال له يسوع: أنا آتي وأشفيه. فأجاب قائد المئة قائالً: يارب لست في البي
مس++++تحقاً أن تدخل تحت س++++قفي. ولكن قُل كلمةً ال غير فيبرأ فتاي. فاني أنا رجل تحت س++++لطان 
ولي جن+د تح+ت ي+دي، أقول له+ذا اذه+ب في+ذه+ب، ولآلخر ائ+ِت في+أتي، ولعب+دي اعمل هذا فيعمل. 

ع يس+++++++وع تعجب وقال للذين يتبعونه: الحق أقول لكم اني لم أجد مثل هذا االيمان في فلما س+++++++م
ابراهيم واس++++++حق  اس++++++رائيل. أقول لكم ان كثيرين يأتون من المش++++++ارق والمغارب ويتكئون مع

ويعقوب في ملكوت الس++ماوات، وأما بنو الملكوت فيُلقون في الظلمة البرانية. هناك يكون البكاء 



140 

 

. ثم قال يس++++وع لقائد المئة: (( اذهب وليكن كما آمنت. فش++++في فتاه في تلك وص++++ريف األس++++نان
  الساعة)).

  

  للعشية الخالصة 

نتأمل غداً في انجيل النهار المش++تمل على األعجوبة التي ص++نعها يس++وع بش++فائه األبرص  
ماهي الش++++روط  2أن يس++++وع المخلص هو طبيب  1وفي قائد المئة ونرى في هاتين المعجزتين 

  المترتبة علينا للحصول على الشفاء من أمراضنا.

أن نفحص عن  2العطوف أن نلتجئ مراراً الى يس+++++++وع التجاءنا الى طبيبنا  1ونقص+++++++د  
  شقائنا وعن مرضنا الروحّي ونستمد الشفاء من يسوع بإيمان وطيد واتضاع وشوق جزيل. 

الع+اطف+ة الروحي+ة هي عب+ارة المرت+ل (( ي+ارب اش+++++++ف نفس+++++++ي ف+اني ق+د خطئت اليك ))                
  ).5: 40( مز

  

  التأمل للصباح 

 لس++ماء لش++فاء البش++ر الرازحين تحتلنس++جد ليس++وع المس++يح طبيب نفوس++نا الذي أقبل من ا
األمراض والع+اه+ات. ولننحِن أمام قدميه طالبين منه أن يش+++++++في أس+++++++قامنا. ولنباركه على آياته 
ومعجزاته العديدة التي ص++++++نعها أثناء إقامته بيننا، التي ال ينفك يص++++++نعها كل يوم في كنيس++++++ته. 

  ولنجعل به ثقتنا وعليه اتكالنا.

 

  القسم األول

  هو طبيب أنفسنافي أن يسوع 
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ان البرص المذكور في االنجيل والمرض الذي كان معذباً به فتى قائد المئة هما ص+++++ورة  
ليش+++++فيها. ولذا نرى قلبه  الخطيئة واألهواء وس+++++ائر أمراض النفس المختلفة التي وافى المخلص

ذهب االعطوف يش+++فق علينا في حالة مرض+++نا. فقد لمس األبرص بيده وش+++فاه. وقال لقائد المئة: 
فان فتاك قد شفي. فشفي للحال. فهاتان المعجزتان الموعبتان حنواً وحباً وقوة تدعواننا الى الثقة 
با# واالتكال عليه. اذ من المقرر أن ش+فاء نفس+نا ال يص+عب عليه أكثر من شفاء المرضى الذين 

م++ا ق++ال++ه  ك++انوا يق++دّمون ل++ه. ب++ل هو متعطش الى خالص+++++++ن++ا، ومن ثم ال يفتر أن يقول لك++ل من++ا
لألبرص: (( اذهب وأِر نفسك للكاهن ))، على ما أنت عليه مع القصد بأن ال تعود الى المرض 

 8ثانية، فتش+فى. وال يزال يقول لنا أيضاً (( تعالوا اليَّ يا أيها المثقلون  بأحمال شقائكم)) ( متى 
طبيبنا الس++++ماوي في  ) وأنا أش++++فيكم وأرد اليكم البرارة والقداس++++ة وس++++الم القلب. هذه رغبة 6: 

ش+فائنا. ولكنه ان تأخر عن شفائنا فالسبب منا ال منه، ألننا ال نريد الشفاء بل نعاند ونتصلب وال 
  نتم الشروط المعلق بها شفاؤنا.

 

  القسم الثاني

  في الشروط المترتبة علينا للحصول على الشفاء

 تنا. فلو كنا نش++عرالش++رط األول هو أن نعرف مرض++نا ثم نرغب في التخلص منه بكل قو 
بأمراض نفس+++++++نا الروحية وندرك جس+++++++امتها وخطرها ونرغب في الش+++++++فاء منها رغبة حقيقية 

  ونطلب الى هللا تعالى النعمة الفعّالة للتخلص منها، لفزنا بالشفاء ال محالة.

ثانياً يجب أن يزداد طلبنا بايمان قوي ثابت كإيمان األبرص القائل ليس++++وع: (( ان ش++++ئَت  
) وايم+ان ق+ائد المئة الهاتف: (( يارب قل كلمة واحدة  2:  8در أن تطهرني )) ( متى ف+أن+ت ق+ا

فيبرأ فت+اي. ق+ل للمرض اذه+ب في+ذه+ب. لعمري ان ايمان األبرص وايمان القائد المقيم دوماً في 
يخجالننا نحن الذين تس++مو حالتنا لدى يس++وع على حالتهما، ومع ذلك فإيماننا أنقص  المعس++كرات

  ).5:  17هما. فلنطلب منه قائلين: (( يارب زدنا ايماناً )) ( لو من إيمان

ثالثاً يجب أن يزداد طلبنا بالتواض+++++ع. فان قائد المئة النبيل الش+++++ريف المقام اتض+++++ع أمام  
يس+وع واعتبر نفس+ه غير مس+تأهل أن يظهر أمامه أو يدعوه الى داره، فجثا أمام قدميه وسجد له 

على مثل هذا االتض++اع العميق وتلك العواطف الرقيقة الوض++يعة في متذلالً. فيا حبذا لو نحص++ل 
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صلواتنا فنذكر قول قائد المئة: (( يا رب لست مستحقاً أن تدخل تحت سقف بيتي ))            ( 
). فلو أنش+++أنا مثل هذه العواطف الش+++ريفة لفزنا برغائبنا ال محالة. فانه تعالى يحب 12:  8متى 

  لى صالتها. فلنمتحن ذلك كي نحصل على شفاء أمراضنا الروحية.النفس المتضعة ويصغي ا

  ). 167المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  

  االثنين الثالث بعد الغطاس

  للعشية الخالصة 

بما أن المخلص وافي الى العالم ليكون لنا معلماً كما رأينا س+ابقاً فس+نقصده غداً في مذوده  
أن يس+++++++وع قد مارس في مذوده فض+++++++يلة  1ونطلب اليه أن يلقي علينا درس تواض+++++++ع. فنرى: 

  أنه يجب علينا أن نمارس هذه الفضيلة اقتداء به. 2االتضاع. 

ع أن ال نس++++ير البتة بحس++++ب رغائب المحبة أن نطلب مراراً الى الطفل يس++++و 1ونقص++++د  

أن ننش+++ئ أعمالنا كلها بنية الحص+++ول  2الذاتية وال نس+++عى الى اس+++تجالب أنظار الناس ومديحهم 

  على االتضاع.

العاطفة الروحية هي قول يس++وع عّز ش++أنه (( تعلموا مني فاني وديع ومتواض++ع القلب ))         
   ). 29: 11( متى 

  

  التأمل للصباح 

جد ليس+++++وع الطفل المض+++++جع في المذود أس+++++تاذاً لالتض+++++اع، مش+++++تركين مع المالئكة لنس+++++
الس+++اجدين له س+++جوداً عميقاً بمقدار تنازله. ولنض+++ارعهم في ش+++واعرهم، مقدمين قلبنا لهذا االله 

  العظيم. الصائر طفالً وضيعاً ليجعل قلبنا متواضعاً نظير قلبه.
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  القسم األول

  اياه يسوع في المذودفي درس االتضاع الذي يعلمنا 

كلما كان المتضع عالي المقام شريفاً كان اتضاعه عجيباً وال سيما اذا تنازل بإرادته. ففي  
المذود نرى عظمة يس++++++وع التي ال حد لها تتواض++++++ع غاية االتض++++++اع. فهو الخبير بكل األمور 

الكون يُرى يتظاهر كأنه ال يعرف ش+++++يئاً. هو القدير على كل ش+++++يء يظهر ض+++++عيفاً. هو المالئ 
طفالً ص+++غيراً. هو الكلمة األزلية يش+++اهد ص+++امتاً. فيا تواض+++ع يس+++وع المقدس ما أفص+++ح خطابك 
ال+ذي تخاطب به عجبنا وكبرياَءنا الس+++++++اعيين الى االرتفاع والتباهي والتفاخر. فاذا كنت أنت يا 

ا أن نعمل نيس+++وع المتعالي الرفيع القدوس الكامل تتض+++ع وتتذلل الى هذا الحد، فماذا يُقتض+++ى م
نحن األش++++قياء المَوعبين نقائص؟ ان القديس++++ين قد تفرس++++وا فيك بعين االيمان واالحترام والحب 
فتعلموا أن يحبوا األماكن الوض+++يعة والحياة المس+++تترة والمناص+++ب الحقيرة. واجتهدوا أن ينبذوا 

باطل. وابتهجوا من هيئتهم وأعمالهم كل ما يُش+++تّم منه رائحة عدم البس+++اطة والرغبة في المجد ال
ّروا بأن يعتبرهم العالم أذّل من سواهم وأحقر الناس أجمعين كالقديس فرنسيس دي بول. فيا  وس+ُ
ليتنا نتعلم هذا االتض++++اع المس++++يحي الذي يص++++وننا من الزلل ويدربنا في اكتس++++اب فض++++ائل جمة 

  سامية.

  

  القسم الثاني

  مذودفي أنه يجب علينا أن نمارس االتضاع اقتداء بيسوع في ال

ت ق+++درت+++ه يكره الكبري+++اء ويبغض المتعجرفين وينفر منهم كم+++ا ق+++ال يعقوب   ان هللا جل+++ّ
). فال فضيلة راهنة  6:  4الرسول: (( ان هللا يقاوم المتكبرين ويعطي النعمة للمتواضعين )) ( 

بدون اتضاع. كما أنه ال بيت بدون أساس وال كنز بدون حارس يسهر عليه. كذلك ال قداسة وال 
يلة وال أس+++++اس لألمور الروحية بدون التواض+++++ع. فالتواض+++++ع هو الحارس والحافظ لجميع فض+++++

الفض++ائل وبدونه تفس++د كلها وتص++ير فريس++ة الحب الذاتي، اذ تجعل ص++احبها ينظر الى ذاته دون 
  أن ينظر الى هللا جّل اسمه. 
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  ). 169المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  

  الثالثة بعد الغطاسالثالثاء 

  للعشية الخالصة 

ان يس++وع ال يعلمنا في مذوده فض++يلة االتض++اع على وجه االجمال فقط بل يلقننا درجاتها  
أن نجعل مس+++رتنا في  2أن ال نعتبر ذاتنا ش+++يئاً.  1أيض+++اً. فنتأمل غداً في الدرجة األولى وهي: 

  شواعر االتضاع هذه. وسنرى أن يسوع يعلمنا هذه وتلك بنوع عجيب.

ما يمنحنا من األمور التي تذللنا، فال نتذمر وال نضطرب  أن نشكر هللا على كل 1فنقصد  
أن نس+++++++تغيث به بوثيق الرجاء في المص+++++++ائب والباليا، معتقدين أنه يدافع عن كل  2وال نحزن 

  متواضع يعتصم به.

العاطفة الروحية هي قول النبي داود (( اني أتص++++++اغر وأكون دنيئاً في عيني نفس++++++ي ))           
  ). 22:  6ملوك  2( 

  

  التأمل للصباح 

لنحضر بالروح أمام مهد يسوع الطفل. ولنمجد تنازله العميق طالبين اليه أن يسكب علينا  
  نعمه الغزيرة.

  

  القسم األول

  في ان يسوع الطفل يعلمنا احتقار الذات



145 

 

ان أول درس يعلمن++ا اي++اه الطف++ل يس+++++++وع عن++د دخول++ه الع+الم هو أن ننب++ذ ظهري++اً االعتب++ار  
د الذاتي ونجعل فينا بدالً منه احتقار الذات واالتض+++++اع. فانه عزَّ اس+++++مه يتواض+++++ع الباطل والمج

كثيراً في مذوده. وفوق ذلك يحتقر نفس+++ه في باطنه. فيفكر في الطبيعة البش+++رية التي اتخذها من 
العدم وهذا يكفي ليض+++اعف فيه االحترام واالتض+++اع أمام عظمة أبيه الس+++ماوي. أما نحن فيجب 

ل أنفس++++نا أكثر من ذلك ألننا لس++++نا فقط عدماً. كما قال الرس++++ول: (( ان ظّن أحد انه علينا أن نذل
) بل قد أض+++فنا الخطيئة الى عدمنا.  3:  6ش+++يء وهو ليس بش+++يء فقد غّر نفس+++ه )) ( غالطية 

ولهذين الس++ببين أص++بحنا ال يحق لنا اال النس++يان واالهمال والرذل و الخجل. فاالتض++اع الحقيقي 
تبر ذاتن+ا ع+دم+اً وأنن+ا أق+ل من الع+دم بس+++++++ب+ب خط+اي+ان+ا، وبالتالي بأن نحتقر ذاتنا كل ق+ائم ب+أن نع

االحتقار ونعتبر أننا تاعس+++ون  جداً. وبدون هذا االتض+++اع يرذلنا تعالى كما رذل المتكبرين. قال 
)  2:  1ص+احب كتاب االقتداء بالمس+يح (( من عرف نفس+ه معرفة حس+نة اس+تهان بها )) ( سفر 

يس منص+ور دي بول: (( اني أردأ وأش+قى من الش+ياطين الذين لم يستحقوا حكم الهالك وقال القد
أكثر مني )). فيا الهي اجعلني أعرف نفس+++++ي كما عرف القديس منص+++++ور نفس+++++ه لكي أحتقرها 

  وأبغضها وال أتعلل أو أعتذر عن اقترافي الخطايا بل أقّر بها وأعلن للجميع تعسي وشقائي.

 

  القسم الثاني

  الطفل يسوع يعلمنا أن نُسّر بشواعر االمتهان لذواتنافي أن 

واالض++++طهادات  قال القديس بولس: (( لذلك ارتض++++ي باألوهان والش++++تائم والض++++رورات 
) ألن هللا 10:  12كور  2والش++++دائد من أجل المس++++يح. ألني متى ض++++عفت فحينئذ أنا قوي )) ( 

مه. أما المتكبر فينزعج ويفش++++ل اذ يرى عّز اس++++مه يقترب مني ويغنيني بالنعم بقدر ما أتذلل أما
في ذاته ذلك الش++++قاء العظيم وتلك الزالت والس++++قطات المتواترة واألميال المنحرفة ويش++++اهد قلة 
ذكائه وض++++عف عقله ونقص فض++++يلته واس++++تحقاقاته. فالطفل االلهي ارتض++++ى أن ينزل الى أحط 

ن وذاهبون من غير أن يكترث درجات الذل والهوان واالحتقار، وأن يختفي في مهد والناس آتو
له أحد. ومريم أمه على ش++++اكلته تحب االتض++++اع وأن تكون مجهولة ما بين س++++ائر بنات يهوذا. 
وهي تؤثر تل+ك الم+ذل+ة التي ج+ذب+ت اليه+ا أنظ+ار هللا العلي. ومن المقرر أن هللا ينظر متعطفاً الى 

ع  ش+++++++يء وض+++++++عيفة، وال يمنالنفس التي ترتاح الى معرفة ذاتها حق المعرفة وتبتهج بكونها ال
معونته ونعمته عن النفوس المتض+++++++عة المعترفة بذلها بل يفيض عليها خيراته وتعزياته ألنها ال 
تخرج عن س++++بيل الحق. فيا لس++++عادة من يرى فقره وذله وفاقته ويرتض++++ي بهونه دواًء لكبريائه. 
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و، كما قال أج+ل طوبى ل+ه ألن اس+++++++تع+داده ه+ذا يص+++++++ون+ه من الكبرياء جرثومة الش+++++++رور، وه
  القديسون، من أوضح عالمات المختارين.

  ). 171المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  

  األربعاء الثالثة بعد الغطاس

  للعشية الخالصة 

نتأمل غداً في درجة االتض++اع الثانية، وهي أن يعامل االنس++ان نفس++ه باحتقار وأن يس++تأثر  
أن العقل وحده  2أن يس+++++++وع علمنا ذلك بمثله.  1ب+المك+ان األدنى ك+أنه أحق ش+++++++يء له. فنرى: 

  يبرهن لنا على هذه الحقيقة.

رس بقدر أن نحت 2أن ندع في كل ش+++يء األفض+++ل لغيرنا ونختار نحن األدنى  1ونقص+++د  
امكاننا من التظاهر والتفاخر واس+++تلفات أنظار الناس الينا في أعمالنا وفض+++ائلنا وتص+++رفاتنا، بل 

  نرغب أن ال يكترث لنا أحد .

الع+اطف+ة الروحي+ة هي آية االنجيل هذه: (( اذا دُعيَت فامِض واتكئ في آخر موض+++++++ع ))           
  ). 10:  14( لو 

  

  التأمل للصباح 

لنس++جد ليس++وع المس++يح منحدراً من حض++ن أبيه الس++ماوي ومن أعالي مجده، وس++اكناً في  
األرض محتقراً مجهوالً، س++++اتراً الهوته بحجاب الطبيعة البش++++رية الذليلة، ومعامالً نفس++++ه كآخر 

)  8:  2البش+++ر وأدناهم (( فوض+++ع نفس+++ه وص+++ار يطيع حتى الموت موت الص+++ليب )) ( فيلبي 
ترام في ح++الت++ه ه++ذه، ولنش+++++++كر ل++ه تعليم++ه، ولنق++دم ل++ه قلبن++ا ليص+++++++ّور في++ه تل++ك فلنؤدِّ الي++ه االح

  االستعدادات المقدسة.
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  القسم األول

  في أن يسوع الطفل يعلمنا في مذوده أن نحتقر ذواتنا

  ونتوخى المنزلة األخيرة

 لما ش++اء الكلمة المتجس++د أن يتخذ طبيعتنا البش++رية كان في وس++عه أن ال يولد من امرأة بل 
ل أن يتبع درجات الطفولية ألنها  أن يظهر للعالم رجالً كامالً على نحو ما خلق آدم. بيد أنه فض+++ّ

يولد من امرأة كان قادراً أن يختار أش++رف األميرات لتكون والدة له.  أحط وأحقر. ولما عزم أن
مكانه ا ولكنه اص+++طفى فتاة فقيرة تتعيش من كس+++ب يدها. ولما أراد أن يولد في اليهودية كان في

أن يول++د في أورش+++++++ليم الم++دين++ة العظيم++ة. لكن++ه ق++د اخت++ار أن يول++د في قري++ة حقيرة. وانتقى فيه++ا 
الموض+++ع األحقر أعني به مغارة، وأقس+++ى فص+++ول الس+++نة وأص+++عب األوقات أي فص+++ل الش+++تاء 
ونص++++ف الليل. واذ دخل العالم لم يلبس اال س++++مات الفقر. ولما دخل الهيكل قُدّم عنه ما يُقدم عن 
الفقير والمس++++كين. ولما حاول هيرودس قتله تذّرع بأوض+++++ع الوس+++++ائل الممكن اس+++++تعمالها وهي 
الهرب. فبإزاء هذه األمثلة الس+++امية، من منا ال يحذو حذوه فينتقي لنفس+++ه المكان األدنى ويرغب 
في أن ال يعب++أ ب++ه أح++د ب++ل أن يحتقره الجميع. من من++ا بع++د ه++ذا يرغ++ب في المراكز الع++الي++ة وأن 

فع على غيره. من منا يس++++++عى بعد ذلك الى المجد الباطل ويؤثر التكلم على نفس++++++ه وال يقبل يرت
بطيب+ة قلب النص+++++++ح أو التوبيخ؟ لعمري ما أغزر المواد لفحص ض+++++++ميرنا وما أكثر ما يلزمنا 

  اصالحه في عواطفنا وكالمنا وأحكامنا.

 

  القسم الثاني

  في ان العقل يبرهن لنا على وجوب احتقار الذات

  قبول المكان األدنى كأنه وحده الالئق بناو
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ان درجة االتض++++++اع الثانية هذه تنتج من األولى ألننا متى تحققنا حقارتنا ودناءتنا نرى  1 
أن+ه من الغباوة أن نطلب االجالل والرفعة. ألن العدل يتطلب أن يُعطى كل ذي حق حقه. فللعدم 

ينا اال اذا عاملنا نفس++++++نا بما يقتض++++++يه العدل، والخطيئة الذل واالحتقار. وهللا تعالى لن يس++++++كن ف
واس++تأص++لنا منا كل رغبة في الش++رف والمراتب والغنى والمديح، واذا س++خرنا من هذه الرغائب 

  كأنها سخافة وجنون، وقلبنا بطيبة نفس االحتقار والتذليالت التي هي كل ما نستأهله.

تفاق معه تعالى ومع القريب ومع ان معاملة ذاتنا باالحتقار هي الس+++++بيل ألن نعيش باال 2 
ذاتنا. أوالً مع هللا. ألننا بها نص++بح ش++بيهين بيس++وع المس++يح، ونثبت في الحق مما يس++تجلب علينا 

ثانياً مع القريب. اذ بها يقطع الس+++بيل للنفور والمش+++احنات حول التقدم  –مس+++رته تعالى وبركاته 
اً مع ذواتنا. ثالث –لة واحترام بعضنا لبعض على الغير. بل تسود حينئذ المعاملة اللطيفة والمجام

ألننا حينئذ نص++ون تواض++عنا وس++المنا اللذين هما ينبوعا الس++عادة. ونص++ون نقاوة قلبنا اذ ال نعود 
نقع ألن الس++++++قطات الكبرى ال تص++++++ير اال اذا كان االنس++++++ان في مكان مرتفع. أما من كان على 

الى أن ندرك جيداً هذه الحقيقة األس++++اس++++ية األرض فال خطر عليه من الس++++قوط. فلنطلب اليه تع
  ونجِر بموجبها.

  ). 174المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  

  الخميس الثالث بعد الغطاس

  للعشية الخالصة 

نتأمل غداً في درجة االتض+اع الثالثة، وهي أن نسر ونرتضي بأن يعرفنا الناس ويقدرونا  
أن العقل  2أن هذه الدرجة الثالثة قد علمنا اياها يس+++++وع بمثله  1على قدر قيمتنا الحقيقية فنرى: 

  يؤيدها.

نبّرر  أن ال 2أن ال نس++عى البتة الى اخفاء زالتنا ونقائص++نا بالمواربة والكذب  1ونقص++د  

  ذاتنا اذا اشتكى علينا، ما لم يكن ثمة أسباب قوية تجبرنا على تبرير ذاتنا.
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العاطفة الروحية هي عبارة الرس+ول بولس: (( ارتضي باألوهان والشتائم و الضرورات  
  ). 10:  12كور  2والشدائد من أجل المسيح ألني متى ضعفت فحينئذ أنا قوي )) ( 

  

  التأمل للصباح 

مصر في حالة المذلة  لمة المتجسد مرتضياً بأن يظهر للرعاة والمجوس وألهللنس+جد للك 
التي نزل اليها. ولننظر بعين االعجاب الى ما يزين قلبه من االس+++++تعدادات الس+++++امية في أوهانه 

  هذه العميقة، ولنقدم له عنها االكرام الواجب.

 

  القسم األول

  نا غير أهل لإلجاللفي ان يسوع يعلمنا أن نرتضي بأن يعرف الناس أن

من أعظم مظاهر ض+++عفنا، س+++عينا في أن نخفي عن الغير ما نحن عليه حقيقة اذا كان في  
معرفته مذلة لنا، وفي أن نعتني بس++++تر زالتنا أكثر من عنايتنا باجتنابها. فاذا كش++++فت رغماً عنا، 

ه ثوب رنا فنلبس++++++نغتّم ونعتذر ونتعلل بأنها ص++++++درت عن عدم انتباه منا، أو نلقي الذنب على غي
الخزي. وربم+ا لج+أنا الى الخداع والغش والكذب للفوز بأربنا. واذا انكش+++++++فت زالتنا أمام الغير 
نكتئب لفقد ص++++يتنا أكثر من اغتمامنا إلهانته تعالى. وأن أص++++غر كلمة تقال في حقنا ولو حقيقية 

يبهجنا ويس+++++++رنا يص+++++++ع+ب علين+ا العفو عنه+ا. وبعكس ذل+ك اذا مدحنا الغير وقّرظونا، فان ذلك 
ويدعونا الى ش++كر من يملقنا. فلننظر الى ما يص++نعه هنا المخلص ليش++فينا من هذا الداء الخبيث. 
فانه ش++++اء أن يظهر للبش++++ر في حالة الذل واالحتقار التي نزل اليها وأحب أن تتناقلها المس++++كونة 

 وجعل الرسل خلفاءهمكلها من األجيال قاطبة. فأعلنها للمجوس لكي يعودوا ويبشروا األمم بها. 
يكرزون به+ا في جميع األقط+ار. أفم+ا يحق ل+ه والح+ال+ة ه+ذه أن يوج+ه الينا كالمه قائالً: (( الويل 
لكم أيها المراؤون فإنكم تريدون أن يظنكم الناس أحس+ن مما أنتم عليه. وتسّرون بالغش والكذب 

  اذا كانت ثمت مصلحة كبريائكم )). 
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  القسم الثاني

  سه يؤيد لنا أنه يلزمنا أن نسّر بأن يعرفنا الناس ويقدرونا كما نحنفي أن العقل نف

العتباره ايانا على  أوالً ان العقل يدلنا داللة واض+++حة أن االحتقار الذي يص+++يبنا من الغير 
ق+در م+ا نحن مس+++++++تحقون، هو دواء ن+اجع لكبري+ائن+ا، ب+ل أن+ه حق يؤدون+ه لن+ا واعتراف بالحقيقة 

يسوع المسيح. وهو لهذه األسباب كلها نعمة الهية وهدية سماوية ثمينة ووجه مش+ابهة بيننا وبين 
  جداً. 

ثانياً: ان العقل يقول لنا ان هذا االس+تعداد النفس+اني يصوننا من الخطيئة. وبدونه نستهدف  
للنفور والغض++++++ب والحنق واالنتقام ألقل معاملة يخيل الينا ان فيها قلة إجالل لنا. ونقابل اإلهانة 

نة واالحتقار باالحتقار والس+++++خرية بالس+++++خرية و نّربي فينا عداوة باطنية وأحزاناً وأكداراً باإلها
  كثيرة. ويكفي لذلك أن يتراءى لنا أن الغير ال ينتبه الى كالمنا أو أنه يفضل غيرنا علينا.

ثالثاً: ان العقل يبرهن لنا أن ال ش+++يء أفض+++ل وأكرم وأش+++رف من االس+++تقامة التي تجعلنا  
للحق ولو كان فيه مذلة لنا، ونس++++++ير في الس++++++بيل القويم ونقوم بالواجب مهما قال الناس،  ننحاز

غير مهتمين اال إلتقان عملنا. فمن ال ترتفع نفس+++++ه الى هذه العواطف الش+++++ريفة هو جبان خائف 
هلوع في عمل+ه ف+اق+د الحري+ة وال س+++++++بي+ل ل+ه الى النج+اح. ب+ل أنه عبد للمجد الباطل ال همَّ له اال 

  الم على نفسه أو دفع الناس الى مدحه.الك

رابعاً: يدلنا العقل أن محبة الحق اذا ارتفعت في النفس الى حد التض++++حية بالمحبة الذاتية،  
تس++تجلب عليها أفض++ل النعم االلهية. بل هي الس++ر للحص++ول على الس++عادة منذ هذه الحياة. فإنها 

س++++الم ونص++++لي بس++++هولة ونذوق عذوبته تجعلنا في نجوة من القيل  والقال، فنعيش س++++عداء وفي 
تع+الى ونحب+ه قائلين مع الرس+++++++ول: (( أما أنا فأقل ش+++++++يء عندي أن تحكموا فيَّ أنتم أو محكمة 

  ). 3:  4بشرية بل أنا نفسي ال أحكم في نفسي )) ( ا كور 

  ). 176المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  
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  الجمعة الثالثة بعد الغطاس

  للعشية الخالصة 

نتأمل غداً في درجة االتض+اع الرابعة، وهي أن نرتاح الى تغاضي الناس عنا واحتقارهم  
أن  2أن يس++++++وع المس++++++يح يعلمنا ذلك بمثله.  1ايانا متى س++++++محت بذلك العناية الربانية. فنرى: 

  مبادئ االيمان المقدس تؤيد هذا التعليم.

ى تغاض+++++++ي الناس عنا بل على رذلهم أن نص+++++++بر ص+++++++امتين وبال تذمر عل 1ونقص+++++++د  

أن نحارب ببس++الة كل ما يهاجمنا حينئذ من تجارب النفور واالدعاء، ملتمس++ين  2واحتقارهم لنا 
  منه تعالى أن ال ننزل الى مثل هذه العواطف السخيفة.

الع+اطف+ة الروحي+ة هي التطويب+ة الثامنة: (( طوبى لكم اذا عيروكم واض+++++++طهدوكم وقالوا  
  ). 11:  5مة سوء من أجلي كاذبين )) ( متى عليكم كل كل

  

  التأمل للصباح 

لنس++++++جد للطفل يس++++++وع معامالً كأحقر البش++++++ر ومرذوالً منذ دخوله العالم، ثم مض++++++طهداً  
  ومنهزماً. ولنقدّم له فروض االحترام الحتماله هذه االهانات حباً لخالصنا.

 

  القسم األول

  لناس عنافي أن يسوع يعلمنا بمثله أن نؤثر تغاضي ا

  واحتقارهم ايانا متى سمحت عنايته الربانية بذلك

من أعظم ما يستلفت األنظار في االنجيل الطاهر هرب يسوع من المجد الباطل وسروره  
باالحتقار ورغبته في الذل على قدر ما يرغب البش+++ر في الش+++رف والس+++معة الحس+++نة. فلما كان 
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خال الرعاة والمجوس ومريم ويوس+++++++ف. ولما نما طفالً نرى الجميع يعاملونه كأفقر األطفال ما 
وترعرع اعتبر كخادم مس++كين ال يفقه بعد الص++ناعة التي يتعاطاها، ثم كعامل حقير ال اعتبار له 
وكش+++++خص جاهل للكتب االلهية والعلوم البش+++++رية، اذ (( كانوا يتعجبون قائلين كيف هذا يعرف 

  ). 15:  7الكتب وهو لم يتعلم )) ( يو 

نحن حتى نرغب في أن يعاملنا الناس أحس++++ن مما عاملوا ابن هللا نفس++++ه. فاذا  ولعمري من
كنا مس++يحيين حقيقيين فمجدنا لن نتش++به بيس++وع ونحيا بحياته وبروحه، فنحب ما يحبه ونكره ما 
يكرهه. واذا نظرنا الى ذاتنا من حيث نحن بش++++ر، وجب علينا أن نرض++++ى بأن يعطينا الناس ما 

ا عدم وخطأة فال يحق لنا اال العار والخزي. فس+++++++واء ذمنا الناس أم مدحونا يحق لنا. والحال أنن
فذلك ال يزيدنا وال يَنقص+++++++نا. بل اذا احتقرونا هيأوا لنا فرص+++++++ة ثمينة لالتض+++++++اع. واذا مدحونا 
ومجدونا اس+++تهدفونا لخطر الكبرياء والخيالء. ولذا كان القديس+++ون يبتهجون ويفرحون لما يفرط 

اه من النق++ائص والزالت. وك++انوا ينهزمون من المج++د الب++اط++ل انهزامهم من منهم عن غير انتب++
  تجارب ابليس خيفة أن يتهوروا في مهواة الخيالء. فلنتعظ ونقتِد بهم. 

 

  القسم الثاني

 ً   في أن االيمان يؤيد تعليم يسوع المذكور آنفا

قض++++++ت العناية الربانية أوالً: اننا اذا التمس++++++نا المجد الباطل في الدنيا التحفنا بالخزي في  
اآلخرة. واذا احتملنا االحتقار بص++++++بر في الدنيا فزنا باعتبار جزيل في الس++++++ماء. فهل من تعليم 

  أعظم وأقوى لتأييد هذا البرهان؟

ثانياً: يص++++عب اتفاق فض++++يلة من الفض++++ائل مع المجد الباطل والكبرياء. فاإليمان ال يتحد  
معه، ألن أس++++اس اإليمان هو أن يحس++++ب االنس++++ان ذاته عدماً وخاطئاً وحقيراً. وال يتيس++++ر اتفاق 
العب+ادة مع الخيالء والمج+د الب+اط+ل، ألنه+ا تعلمن+ا أن نتالش+++++++ى أم+ام هللا الق+دير كي يتفرد بالمجد 
وحده دون س+++++++واه. وال يمكن اتفاق محبة هللا مع الكبرياء ألن المحبة تُس+++++++ر بأن تؤدي # وحده 
المج+د واالكرام غير تاركة لذاتها إال الذّل والدناءة. ويس+++++++تحيل أيض+++++++اً اتفاق محبة القريب مع 

من  نقائص الغير وقبول االهانات والش+++++++تائم الكبري+اء ألن+ه ال محب+ة حقيقي+ة وك+املة اال باحتمال
القريب، والس+++كوت عما يص+++يبنا منه من الذل واالحتقار. ثم انه يتعذر اتفاق فض+++يلة الوداعة مع 
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الكبرياء ألن أقل احتقار من القريب لنا يالش+++ي هذه الفض+++يلة فينا. وقس عليها فض+++يلة الص+++بر، 
ذلك كفهي ال تتفق مع الكبرياء ألن الصبر ال يكون اال في من يحب العار والذل بقلب محبور. و

فض+++++يلة التوبة فانه يتعذر وجودها مع الكبرياء ألنه حيثما تكون التوبة يص+++++حبها احتقارنا لذاتنا 
ونكون مقتنعين بأننا نس+++تحق أن يحتقرنا الغير. على أننا مع وقوفنا على هذه المبادئ الراهنة ما 

س أكثر ا النابرحنا مس+++تأثرين بالمجد الباطل، مش+++مئزين من الذل والعار، س+++اعين في أن يعتبرن
  مما نستحق. فالخليق بنا أن نقر بغلطنا ونسارع الى اصالح نقصنا.

  ). 179المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  

  السبت الثالث بعد الغطاس

  للعشية الخالصة 

أن  2الوداع+ة،  1بع+د أن تعلمن+ا االتض+++++++اع من يس+++++++وع الطف+ل يج++در بن+ا أن نتعلم من++ه:  
  ضع ضروري الكتسابها.التوا

أن نعدل عن التكلم  2ان نحرص حرص++++اً ش++++ديداً لئال تتغلب علينا حدة الطبع  1ونقص++++د  
والعم+ل وقت النزق واالحتداد ريثما يعود قلبنا الى الهدوء والس+++++++كون. فان ذلك أقوى وس+++++++يلة 

  الكتساب الوداعة.

وديع ومتواض++++++ع القلب  العاطفة الروحية هي عبارة المخلص القائل: (( تعلموا مني فاني 
  ). 29:  11))      ( متى 

  

  التأمل للصباح 

والوداعة في وجهه  لنس+++++++ج+د للطفل يس+++++++وع وديعاً في مذوده. ولنالحظ عالمات اللطف 
ونظره ويديه وس++++ائر حركاته، فان كل ما فيه يش++++ير الى هذه الفض++++يلة العظيمة. ولنؤدّ االكرام 

  واالحترام لوداعته.
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  القسم األول

  يسوع الطفل يعلمنا الوداعة في أن

لقد شاء الكلمة المتجسد أن يعلم البشر أن يعاملوا بعضهم بعضاً بوداعة ومحبة. ولما كان  
التكلم يتعذر عليه لس+بب صغر سنه رام أن يعلمهم اياها بمثله اذ كان يرغب أن يشّربهم أفاويقها 

ه عن الخيالء والتعجرف، ال من+ذ ح+داثته. أي ش+++++++يء ألطف من الطفل في مهده. فانه حينئذ منز
بغض عنده وال مجافاة، يقربه الجميع على حد س+++++++واء، وال فرق عنده بين الغني والفقير، وبين 
العالم والجاهل، والقوي والض++عيف، والكبير والص++غير. تلك س++جية األطفال وص++فتهم الخاص++ة، 

ارادية وعقلية  لكنها في يس+++++++وع أجمل و أحلى وأعجب. ألن وداعته ليس+++++++ت مادية وطبيعية بل
وجوهري+ة. فق+د امت+از يس+++++++وع ب+الحالوة والرقة والعذوبة في تالميحه وأش+++++++كاله كلها. تلك هي 
الق+اع+دة التي يج+ب أن نتوخ+اها في أعمالنا كلها وفي معاطاتنا مع غيرنا. أعني أن نعامله بالرقة 

ب كل حركة غض++ واألناة والرفق، وأن ال نتفوه اال بعبارات لطيفة تتدفق حالوة، وأن نحجم عن
وحدة ونزق وانزعاج س+++++++واء كان في حركاتنا أم في كالمنا، وأن نس+++++++ير باألناة والوداعة عند 
حلول المعاكس++ات والمش++قات واالهانات. ألننا اذا اس++تعملنا الحلم والوداعة وقت التجربة والبلية 

لى مع عحص+++لنا بال ريب على محبة القريب. قال القديس منص+++ور دي بول: (( فُطر البش+++ر أج
الرغب++ة في أن يع++املوا ب++اللطف والرق++ة والحلم والوداع++ة. وم++ا من أح++د يري++د أن يع++ام++ل بجف++اء 
وقس++اوة أو بالقوة واليبوس++ة. هكذا فُطر االنس++ان وال يمكن أن نغير غريزته )). فلنتأمل في ذلك 

  كله لنرى هل مارسنا هذه الفضيلة المسيحية أم ال.

 

  القسم الثاني

  ري الكتساب الوداعةفي أن التواضع ضرو

ان المتكبر يميل من ذات طبعه الى العجرفة والقس++اوة واحتقار الغير. فتراه يغض++ب ألقل  
س+++++++بب ويجرح القريب بكالمه وجفائه وادّعاءاته الخرقاء، فال يمكنه أن يكون متص+++++++فاً بوداعة 
راهنة. وبالعكس، حيثما ُوجد التواض+ع، أتت الوداعة ضرورةً في إثره. فالمتواضع يكون وديعاً 
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 ً ال يت+أثر من ش+++++++يء وال يكتئ+ب، ألن+ه يع+دّ نفس+++++++ه في ك+ل أمر ك+أن++ه آخر الك+ل وأدن++اهم  وحليم+ا
ومس+++++++تحق الرذل واالحتق++ار. فال يهين أح++داً ألن++ه يح++ب الجميع أرفع من++ه منزل++ة وأعلى مق++ام++اً، 
فيالطفهم ويوادعهم ويتمنى لهم الخير والس+++++++رور. ولق+د ص+++++++دق من ق+ال ان الوداع++ة هي ابن++ة 

هجته. فلنعمل الرويّة في هذا الش+++أن س+++ائلين نفس+++نا هل تأثرنا من تقص+++ير التواض+++ع وزهرته وب
القري+ب في م+دحن+ا وتقريظن+ا. أم+ا لحقن+ا الحزن والغم ل+دى س+++++++م+اعن+ا كلم+ة ج+ارحة ومهينة لنا؟ 

  فليعتِرنا الخجل لذلك. ألننا ان رمنا اكتساب الوداعة لزمنا أن نحرز فضيلة االتضاع.

  ). 181كما في خالصة العشية (  المقاصد والعاطفة الروحية هي 

  

  األحد الرابع بعد الغطاس

  ) 28 – 23:  8االنجيل من القديس متى ( 

(( ولما ركب السفينة تبعه تالميذه. واذا اضطراب عظيم قد حدث في البحر حتى غمرت  
. فقال ااألمواج الس+++++++فينة. وكان هو نائماً. فدنا اليه تالميذه وأيقظوه قائلين: يا رب نجنا فقد هلكن

لهم: لم+اذا أنتم خ+ائفون ي+ا قليلي اإليم+ان؟ فحينئ+ذ ق+ام وانتهر الري+اح والبحر فحدث هدوٌء عظيم. 
  فتعجب الناس قائلين: أي انسان هذا فان الرياح والبحر تطيعه )).

  

  للعشية الخالصة 

نتأمل غداً في األعجوبة التي ص++++++نعها يس++++++وع بتس++++++كينه األمواج المتالطمة لما كان مع  
كيفية  2العواطف األدبية التي نالقيها في حياتنا  1مذته في الس+++فينة وكادوا يغرقون. فنتذكر: تال

  التخلص من هذه العواطف وقت ثورانها.

أن ندمن الص++الة متحدين با# تعالى ألنه قادر أن ينجينا من الغرق عند ثوران  1ونقص++د  

  بيعتنا الفاسدة. أن نثق به وال نتكل على نفسنا وعلى ط 2العواطف علينا 



156 

 

 25:  8العاطفة الروحية هي عبارة الرس+++ل القائلين: (( يا رب نجنا فقد هلكنا )) ( متى   
.(  

  

  التأمل للصباح 

لنس++جد ليس++وع المس++يح الذي أمر الرياح واألمواج فس++كتت وحص++ل بكلمته القديرة هدوء  
لين: ر والثناء ليسوع قائعظيم. ولنتعجب مع الرسل، ولنشاركهم ونشارك الجموع في تأدية الشك

  ). 27:  8(( أي انسان هذا فإن الرياح والبحر تطيعه )) ( متى 

  

  القسم األول

  العواطف األدبية التي نالقيها في حياتنا

هي على نوعين: عمومية، وخص++وص++ية أو ش++خص++ية. فالعمومية تهيج على الكنيس++ة من  
كل ص+++وب، من الملحدين الخوارج ومن المس+++يحيين األش+++رار. فالكنيس+++ة تدعونا لنرثي لحالتها 
ونش++فق على وجعها كاالبن الباّر الذي يتأثر لمش++اهدة أوجاع والدته. وتحرض++نا لندافع عنها قوالً 

  الصالحة وأمثالنا الحسنة وغيرتنا على مصالحها.  وعمالً بكلماتنا

والعواطف الخص++++وص++++ية تثور على النفوس كل وقت غير مبالية بالس++++ن والقد والزمان.  
فتغرق كثيرين اذ تب++اغتهم وتهلكهم على غير علم منهم وتزجهم في اعم++اق اله++اوي++ة األب++دي++ة، أو 

وا في أنه ال خوف عليهم. فيرقدون تدخل عليهم الوهم كي يقيس+++++وا أنفس+++++هم على غيرهم ويفتكر
  آمنين مطمئنين حال كونهم حاصلين في أعظم األخطار.

ه+ذه العواطف تكون خ+ارجي+ة وب+اطني+ة. ف+الخارجية تحدث لنا من اهتمامنا الزائد باألمور  
الخارجية واغتمامنا المفرط لما يعرض لنا من النوائب واألمثال الرديئة التي نص++ادفها واألقوال 

التي نس+++++تمعها والمعاكس+++++ات التي نالقيها. أما العواطف الباطنية فتتأتى عن الش+++++هوات  األفكية
الرديئ++ة والكبري++اء والبخ++ل وغيره++ا من الرذائ++ل التي تهل++ك النفوس على غير علم منه++ا. وقس 
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عليه حواس+نا وأفكارنا التي تض+ادّنا وتقلقنا ورغائبنا التي تش+وقنا الى ما ال يس+تحب، وتصوراتنا 
ش+ّوش+نا وتش+تتنا والمخاوف الوهمية التي تشملنا. ففي هذه األحوال كلها ال تتيسر لنا النجاة التي ت

  اال بمعونة يسوع الفادي، وبدونها نهلك ال محالة.

  

  القسم الثاني

  الوسائل للتخلص من هذه العواطف عند ثورانها

الوس++يلة األولى هي الص++الة. وقد اس++تعملها الرس++ل. فانهم لما رأوا األمواج تغمر الس++فينة  
وتكاد تغرقها دنوا الى يس++++++وع و أيقظوه مس++++++تغيثين به لينقذهم. فعلى مثالهم يلزمنا أن نص++++++لي 
بحرارة ونش+++++++اط عن+دم+ا نرى أمواج الكفر وعواطف الطغيان تتهدد الكنيس+++++++ة. وعندما تطرقنا 

  ضاً، ألن الصالة أقوى ذريعة للنجاة منها وللحصول على هدوء البال.التجارب أي

الوس++يلة الثانية هي التوكل على هللا. فان الرس++ل لدى حص++ولهم في الخطر وثقوا كل الثقة  
بمعلمهم يس+++++++وع واعتق+دوا أن+ه ق+ادر أن ينق+ذهم. فيج+ب أن نقتفي آث+ارهم وق+ت التج+ارب ونوجه 

بحوله وقوته معتقدين أنه قادر أن ينجينا من كل تجربة وعاص+++++++فة. اتكالنا الى هللا تعالى واثقين 
وال نيأس عند ورود المص+++ائب والمحن على الكنيس+++ة أو علينا، فانه تعالى يحرس+++ها ويجرس++++نا 

  بقدرته ويولينا السكينة بكلمته متى شاء.

لتي ا الوس+++++يلة الثالثة هي عدم الثقة بنفس+++++نا. فان المدّعي بنفس+++++ه وغير المبالي بالبواعث 
تدعو الى الخطيئة يهلك ال محالة. فا# تعالى يريد أن نكون متواض+++عين اذالء أمامه غير واثقين 
بذاتنا وبقوانا ومقرين بعجزنا وض+++عفنا وفس+++ادنا ومحترس+++ين من مكر العالم وخداعة وأخطاره. 

ه ألجل عليفهل اس+++++تعملنا هذه الوس+++++ائل الثالث في حياتنا؟ هل التجأنا اليه بالص+++++الة. هل اتكلنا 
  نجاحنا وخالصنا. هل احتقرنا ذاتنا واحترسنا من األخطار وابتعدنا عن أسباب الخطيئة؟

  ). 184المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  
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  االثنين الرابع بعد الغطاس

  

  للعشية الخالصة 

معتقدين أن القلب  نتأمل غداً الطفل يس++++++وع قاص++++++دين أن نحذوا حذوه بالطهارة والبرارة 
  لدى ذاته. 3لدى القريب  2لدى هللا تعالى  1الطاهر مقبول 

أن  2أن نحيد عن الص+++غائر وعن الهفوات الطفيفة االرادية المض+++ادة للطهارة  1فنقص+++د  
  نحسن جميع أعمالنا من هذا القبيل ونكملها على أتم مرام.

نقياء القلوب فانهم يعاينون هللا ))       الع+اطف+ة الروحية هي عبارة معلمنا االلهي (( طوبى لأل 
  ). 8:  5( متى 

  

  التأمل للصباح 

لنس++++++جد للطفل يس++++++وع مثال البرارة والنقاوة التي هي ص++++++فة األطفال في مهدهم. فانهم  
يجهلون الخطيئ+ة. ويكونون أطهاراً في تص+++++++وراتهم وش+++++++واعرهم وذاكرتهم وارادتهم وقلبهم. 

أعم++ال الطف++ل بنوع أق++دس وأجم++ل وأطهر وأعج++ب.  ويس+++++++وع الطف++ل االلهي يعرض علين++ا
فلنس+++++++توهب+ه النعم+ة لالقت+داء ب+ه في ذل+ك، بحي+ث نجتن+ب على قدر االمكان الخطايا العرض+++++++ية 

  والهفوات مهما كانت طفيفة.

 

  القسم األول

  ان القلب الطاهر مقبول لديه تعالى
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قال الحكيم. (( من أحب طهارة القلب فألجل نعمة ش++فتيه يكون الملك خليالً له )) ( أمثال  
)  8:  5). وقال الرب يس++++وع: (( طوبى لألنقياء القلوب فانهم يعاينون هللا )) ( متى  11:  22

). وهو س+++++++بحانه يظهر محبته للقلوب  20:  6((وق+ال ف+ان الطه+ارة تقرب الى هللا )) ( حكمة 
قي+ة في ه+ذه الحي+اة عينها، ويس+++++++كب نعمه ومواهبه على النفوس البارة والقلوب الطاهرة. فيا الن

الجميلة، ولو  ربي والهي امنحني أن أعرف هذه الحقائق، وأبغض كل ما يض+++++اد هذه الفض+++++يلة
ك+ان هفوة ص+++++++غيرة. ورغبّني في البرارة المبهج+ة القلوب ب+أريجه+ا الذكي والمنعش+++++++ة النفوس 

  بعرفها النقي.

 

  القسم الثاني

  ان القلب الطاهر مقبول لدى القريب

ان طهارة القلب عزيزة جداً تجتذب القلوب اليها اجتذابها الى مش++++اهدة طفل رض++++يع نقي  
حلو. فتكون ك+ل مع+اط+اة مع النفس الط++اهرة مجلب+ة للع+ذوب+ة واالنش+++++++راح، في القلوب الط++اهرة 

مخلصة. ومنها يفوح عبير البرارة والنقاوة مكتنز األدب والحب والمجاملة والمسايرة الصافية ال
والعذوبة الجاذبة القلوب اليه تعالى والمثيرة النفوس على الغرام به. لعمري ما أش+++هى معاش+++رة 
النفوس الكلفة بحب هللا. في الحق انها تحاكي عش++رة المالئكة. فلنفحص عن الس++بب الذي يجعلنا 

  د قلبنا.مكروهين من القريب. فلعله تشويش نيتنا أو فسا

 

  القسم الثالث

  ان القلب الطاهر مقبول لدى ذاته أيضاً 

ان الطهارة هي س+++عادة القلب الحاص+++ل عليها. فان ص+++احبها يذوق راحة ش+++هية وس+++الماً  
ص++++افياً نقياً يفوق كل وص++++ف. ذو القلب الطاهر يتمتع بهدوء البال ويكون كمن هو على فراش 

ف لذة ورجاء ومحبة، وفي المس++تقبل يالقي اتكاالً الراحة والس++كينة، ففي الزمان الحاض++ر يص++اد
وثقةً بالحص++++ول على س++++عادة أبدية. فال يعود يش++++عر بحركات الش++++هوة المزعجة وال بالرغائب 
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المقلقة بل يس+++++تريح في هللا ويتلذذ بخدمته ويكتفي بذلك. النقي القلب يكون كما في وليمة ش+++++هية 
ونعمته ويتلذذ بس++المة الض++مير واالس++تقامة. عذبة أو في فردوس أرض++ي، يتمتع بالروح القدس 

فلنردد في ذهننا ما سببناه في الزمان الماضي من الحزن والقلق لضميرنا بسبب ما ارتكبناه من 
واآلثام، ولننعم النظر في ما خسرنا لعدم اهتمامنا بأمر أنفسنا. ولنعّزز قيمة الطهارة منذ  الذنوب

  لضمير واستقامة السير حق االعتبار.اآلن فصاعداً معتبرين النقاوة وصفاء ا

  ). 187المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  

  الثالثاء الرابعة بعد الغطاس

  

  للعشية الخالصة 

 1نختم زياراتنا ليس+وع الطفل في مهده باقتباس+نا عنه درس+اً في البساطة المسيحية فنرى:  
  عظم هذه الفضيلة. 2ما هي البساطة المسيحية 

أن نوجه قلبنا الى هللا س++بحانه في كل ش++يء  2أن نكره كل رئاء ومكر وخداع  1ونقص++د  

  راغبين في ارضائه والعمل بأمره وارادته.

ية هي تعليم الروح القدس. ونص+++++ه (( من س+++++ار باالس+++++تقامة فهو يس+++++ير العاطفة الروح 
  ). 9:  10بالطمأنينة )) ( أمثال 

  

  التأمل للصباح 

لنس++جد ليس++وع المض++جع في المهد معلماً ايانا البس++اطة المس++يحية بمثله. فقد ش++اء ان يرقد  
وينهض ويُلف بالقمط ويُنقل الى مص+++ر والناص+++رة معرباً بذلك عن تس+++ليمه ذاته تماماً # تعالى 
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وإلرادته. ما أش+هى هذه البس+اطة لديه تعالى! انها تستحق كل ثناء واحترام وتعجب. فلنستمد من 
  الكلمة المتجسد أن يفهمنا هذه الفضيلة العظيمة ويؤهلنا أن نمارسها كما يجب.

 

  القسم األول

  ما هي البساطة المسيحية

بس++هولة وال يعتمد  ان الطفل في أول نش++وئه يكون بس++يطاً في اقتناعه وعقله فيوافق غيره 
طه بسذاجة ويقر بغلعلى رأيه. وكذلك المس+يحي الحقيقي، فانه يفضل معرفة الغير على معرفته 

حالما ينتبه اليه. ويُذعن على الخص+++++وص للحقائق الدينية ببس+++++اطة. فان قلبه يدله على ض+++++عفه 
ويحبب اليه التواض++ع والرس++وخ في االيمان فيكون بس++يطاً في س++لوكه، كالطفل ال يعرف الكذب 

و يُنوى م بم++ا يق++ال أوال التزوير وال التكبر وال التك++در من قل++ة االعتب++ار وااللتف++ات الي++ه. وال يهت
عنه. على مثال الطفل يس++لك المس++يحي الحقيقي س++لوكاً خالياً من الرئاء والغش والمكر والخداع 
والتموي+ه واالبه+ام وم+ا ش+++++++اك+ل ذل+ك. وال يخفي ض+++++++عف+ه وجهله وخطاياه وال يعتذر عنها. وال 

ونه يه أو يعمليتظ+اهر بخالف م+ا هو علي+ه. ب+ل يس+++++++ير غير مب+اٍل بم+ا يظنه الغير أو يفتكرون ف
ويهتم بواجباته فقط. فتراه محتش++++ماً في لبس++++ه، حكيماً في حديثه، بس++++يطاً في معامالته، ال تهمه 
الفخفخة والتأنق في المآكل والمباهاة في الزينة. وال يحس+++ب فقره عاراً، وال غناه وش+++رفه مجداً 

هذا  حي. فيا ما أجملوافتخاراً. بل يباهي بالحس++نات ويرغب في كل ما يرغبه فيه الروح المس++ي
الطبع وأش++++هاه. فلنجتهد أن نحص++++ل عليه بانقيادنا إلرادة هللا فقط. فنباركه في كل ش++++يء ونعتمد 

  عليه مظهرين له البساطة المسيحية والمحبة الخالصة.

 

  القسم الثاني

  في عظمة البساطة المسيحية

:  12ه )) ( أمثال أوالً: البس++اطة تكتس++ب رض++ى هللا، (( الس++لماء في الس++يرة هم مرض++ات 
  ). 7:  2)، وهو (( يدَّخر للمستقيمين مدداً وهو مجّن للسائرين بسالمة القلب )) (  20
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ثانياً: تكتسب البساطة رضى القريب ألن البشر قاطبة يحبون المعاملة باالستقامة وسالمة  
  القلب وما من أحد يقبل الخداع والغش والرئاء في المعامالت.

 ً  وس++كينة حريةب اياه بخدمتها س++بحانه هللا فتس++ر: البس++يطة النفس تس++عد قامةاالس++ت في: ثالثا
 وال نزعجي وال يتعب ال القلب والمس++تقيم. المحبوب بأبيه االبن ثقة تماثل وثقة ورجاء وخض++وع

 جذلة تنجزهاو أعمالها الى النفس فتنتبه. يغتم وال معاكسة أعماالً  ينشئ وال مخالفة، أفكار يفتكر
 تقامةباالس+++ فتبتهج. الباطني الفرح على حاص+++لة ألنها خارجي فرح الى مفتقرة غير مس+++رورة

 كل عن يالتنح وفي االستقامة في س+عادتها وتجد. الخارجية باألفراح ابتهاجها من أفض+ل القلبية
ً  قبلتها والتجارب والمحن الخطوب انتابتها ومتى. روحية فائدة فيه ليس ما  تحفهاأ كهدية طوعا
ياَّن. واس+++تعذبتها واس+++تطابتها وجلّ  عزّ  هللا بها  الفرحو والرخاء الش+++دة البس+++يطة النفس عند وس+++ِ

 مسيحية، ةببساط تعالى أمامه السير على معّولين المستقيمة، المبادئ هذه في فلنتبص+ر. والحزن
    .اتيةالذ محبتنا رغم على ومزاولتها كسبها في وساعين االعتبار حق الفضيلة هذه معتبرين

  األربعاء الرابعة بعد الغطاس

  )33 – 22: 2االنجيل من القديس لوقا ( 

(( ولما تمت أيام التطهير بحس++ب ناموس موس++ى، ص++عدا به الى أورش++ليم ليقدماه للرب.  
على حس++++++ب ما كتب في ناموس الرب من ان كل ذكٍر فاتح رحم يدعى مقدس++++++اً للرب. وليقربا 

زوجي يم++ام أو فرخي حم++ام. وك++ان رج++ل في  ذبيح++ة على حس++++++++ب م++ا قي++ل في ن++اموس الرب،
أورش++ليم اس++مه س++معان وهو رجل ص++ديق تقي كان ينتظر تعزية اس++رائيل، والروح القدس كان 
علي+ه. وك+ان ق+د أوحى الي+ه ب+الروح الق+دس أن+ه ال يرى الموت حتى يعاين مس+++++++يح الرب. فأقبل 

ب عادة الناموس، حمله بالروح الى الهيكل. وعندما دخل بالطفل يس++++وع أبواه ليص++++نعا له بحس++++
هو على ذراعيه وبارك هللا وقال: اآلن تُطلق عبدك أيها الرب على حس++++++ب قولك بس++++++الم. فان 
عيني قد أبص++++رتا خالص+++++ك، الذي أعددته أمام وجوه الش+++++عوب كلها، نوراً ينجلي لألمم ومجداً 

  لشعبك اسرائيل )).

  

  للعشية الخالصة 
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أربعين يوماً بعد مولد يس++++++وع حمله أبواه الى هيكل أورش++++++ليم ليقدماه للرب. فلننتقل الى  
أن محبته العظيمة هي  2أن يس+وع الطفل قّرب ذاته عنا ذبيحة ألبيه السماوي.  1الهيكل لنرى: 

  التي ساقته ليقرب ذاته ذبيحة.

نع أعمالنا بروح أن نص++++++ 2أن ننتهر الفرص لقهر ذاتنا واالنتص++++++ار عليها  1ولنقص++++++د  
  المحبة والذبيحة.

الع++اطف++ة الروحي++ة هي عب++ارة المرت++ل (( عب++دك أن++ا، فهمني ف++أعرف ش+++++++ه++ادات++ك ))                    
  ).125: 118( مز 

  

  التأمل للصباح 

لنس++جد ليس+++وع مقرباً ذاته ذبيحة عنَّا. ولنش++كر لهُ محبته هذه الجزيلة. ولنس+++تمدّ منه روح  
  التضحية والمحبة.

 

  لقسم األولا

  في ان يسوع قّرب ذاته عنا ذبيحة ألبيه السماوي

وتقدمةً لم تش++++أ لكنك   ان الس++++يد المس++++يح منذ دخوله العالم قال ألبيه الس++++ماوي: (( ذبيحة 
ألبس+تني جس++داً: ولم ترَض بالمحرقات وال بذبائح الخطيئة. حينئذ قلت هاءنذا آٍت، فقد كتب عني 

). فهذه التقدمة التي كانت ض++من  6، 5:  10يا هللا )) ( عبر في رأس الكتاب، ألعمل بمش++يئتك 
قلبه قد أتى اليوم ليظهرها للجميع عياناً أمام الش++هود، أعني أمام مريم ويوس++ف وس++معان الش++يخ 

فلنتأمل بس+++++++رور ودهش هذه التقدمة المعدَّة ألن تقوم مقام جميع الذبائح القديمة.  –وحن+ة النبي+ة 
ها لآلب الس+++++ماوي كان هو يخض+++++ع للعظمة االلهية ويس+++++جد لها باحترام لما كانت مريم تقدم ابن

واكرام مض++++ّحياً بذاته تض++++حية عامة باس++++م البش++++ر كافة. ما أعظم هذا اليوم وأمجده وأثمنه. به 
يغنَّى مالخيا النبي فقال: (( يأتي الى هيكله الس+يد الذي تلتمس+ونه ومالك العهد الذي ترض++ون به 
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). فمن تراه ال يش+++عر بوجوب تقدمة نفس+++ه بتمامها للرب  1:  3جنود )) ( ها انه آٍت قال رب ال
لدى مش++اهدته هذا المنظر العجيب؟ من ال تتحرك في قلبه لواعج الحب ليس++وع الطفل فيهتف له 
قائالً: اني لك يا رب، أنت الهي. اني أقدم لك ذاتي وأض++حي لك بأموالي وجس++دي ونفس++ي وكل 

يك. فأنا أض+عه بين يديك وما عدُت أريد أن أكون في ما يخصني بل ما لي فان ذلك كله راجع ال
ك وحدك. فس++يَّان عندي ُرفعت أو ُوض++عت، ذُكرُت أم أُهملُت أم ذممُت. ألني لس++ت  في ما يخص++َّ
لذاتي بل لك وحدك يا الهي. فاص+++++نع بي ما بدا لك. دبّر حركاتي مثلما تش+++++اء فاني لن أتش+++++كى 

ية وأسجد لها وأكرمها وأقوم بأوامرها ونواهيها مدى حياتي. فلتكن البتة. بل أبارك ارادتك االله
  مشيئتك الى األبد.

 

  القسم الثاني

  في أن محبة يسوع العظيمة هي التي ساقته ليقرب ذاته ذبيحة

ان الطفل يس++++++وع انتقل الى الهيكل تش++++++غله عاطفتان: األولى محبته ألبيه، والثانية محبته  
التي لحق+++ت ب+++ا# من جرى الخطيئ+++ة،  ض عن االه+++ان+++ة  ى أن يعوللبشر اخوته. فأراد باألول

وتوطيد عبادة هللا المتضعضعة في ذلك الحين. وأراد بالثانية تبيان حبه للبشر، ألنه أقبل لينقذهم 
من الهالك األبدي ويعيد لهم الس++++ماء التي خس++++روها. كانت الى ذلك العهد تقادم األبكار على ما 

تحقاقاتها و أجورها على اس+++تعداد أهل الطفل البكر. أما في تقدمة فرض+++ته الش+++ريعة متوقفة اس+++
يسوع فقد كان األمر بخالف ذلك ألنه كان مالكاً االدراك التاّم والعقل الكامل. فكانت تقدمته اذن 
ذات اس++تحقاق عظيم موعبة بحب هللا ومجده، وبحب القريب والبش+++ر اخوته. فقّرب نفس+++ه ألجل 

ميق. فان البش+++++ر ال يس+++++تحقون هذه المحبة الس+++++امية ألنهم أهانوه خالص+++++هم. فيا له من س+++++ر ع
ويهينونه دائماً، أما هو فيحبهم و يض++حي بذاته ألجلهم مع علمه بأن هذه الذبيحة س++تكلفه مش++قات 
وعذابات أليمة. فنراه يقدم هامته المقدس+++++ة إلكليل الش+++++وك، وقدميه ويديه للمس+++++امير، وجس+++++ده 

زان والغموم، وقلبه للحربة. أجل يا يس++وع الهي ما أعظم المحبة للتهش++يم والجراح، ونفس++ه لألح
التي أوضحتها لي في يوم تقدمتك الى الهيكل. تُرى أي قلب ال يذوب بمحبتك لدى تأمله في هذا 
اليوم الش+++ريف؟ انك بذلك تعلمني ان المحبة اذا تس+++عرت نيرانها في قلب المحب أص+++بحت قوية 

القريب س+++++++اغ له أن يعمل أعماالً عظيمة ويقرب ذبائح كاملة. ش+++++++ديدة جداً. ألن من أحب هللا و
فهلمي الى قلبي أيه+ا المحب+ة الحقيقي+ة، وأض+++++++رمي+ه وأش+++++++علي+ه حتى ال يحيا اال بالمحبة. املكيه 
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واس++تحوذي على ذاتي وكياني وجميع حركاتي، لكي تكون متجهة بأس++رها الى المحبة الخالص++ة 
  المحضة لمخلصي وفاديَّ االلهي.

  ). 192صد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( صالمقا 

  

  الخميس الرابع بعد الغطاس

  

  للعشية الخالصة 

في أنه ال  1بعد أن تعلمنا اليوم روح الذبيحة يجدر بنا أن نتعلم غداً روح الطاعة فنتأمل:  

ال ش+++يء يعزي النفس أكثر  3أن ال ش+++يء يقدس النفس أكثر منها.  2ش+++يء أعظم من الطاعة . 

  منها.

 أن ال نصنع شيئاً طبقاً  2أن ننش+ئ أعمالنا كلها بروح الطاعة للمش+يئة الربانية  1ونقص+د  
  ألميالنا الذاتية وأذواقنا. وأن ال نشمئز مما يفيد خالص نفسنا.

 9:  10العاطفة الروحية هي هذه العبارة (( هاءنذا آت ألعمل بمش+++يئتك يا هللا )) ( عبر  
.(  

  

  التأمل للصباح 

لنس+++جد ليس+++وع الطفل الذي أطاع أباه األزلي بتقدمته الى الهيكل وأكمل مش+++يئته واتخذها  
يع حركاته وسكناته. وقد أطاع شريعة موسى خادمه وأطاع والدته مريم وأطلق لها دس+توراً لجم

  الحرية لتصنع به ما تشاء. فلنحترم هذه الطاعة ونمدحها ونعتبرها حق االعتبار.
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  التأمل للصباح 

  في أنه ال شيء أعظم من الطاعة

اعة مزية تخص ان الع+الم يحس+++++++ب العظم+ة ق+ائم+ة بالحرية والحكم الذاتي، ويدّعي ان الط
العبيد واألدنياء ال غير. وأنه ال ش++++++يء أعظم وأحس++++++ن وأجمل من انجاز االرادة الذاتية في كل 
أمر: أم+ا يس+++++++وع الحكم+ة األزلي+ة ف+ان+ه يحكم بخالف ذلك فيرينا اليوم في تقدمته الى الهيكل آية 

بموجب طاعٍة ممتازة. وفي الحق أنه ال ش+++يء في الس+++ماء وعلى األرض أس+++مى من أن نس+++لك 
ارادته تعالى التي قد س+لك بموجبها المالئكة والقديسون، وفيها جعلوا مسرتهم. ألن حياة الطاعة 

ويس++توجب االعتبار ويس++تحق األجر والثواب من هللا  ش++ريفة عظيمة بها يش++ّرف االنس++ان نفس++ه
ى، تعال خالقه. فكل عمل يعمله بالطاعة مهما كان حقيراً يغدو عظيماً ان ص++++نعه اتماماً لمش++++يئته

ويفوق أس+++++مى األعمال التي تُص+++++نع بالميل الذاتي، على قدر ما تعلو ارادته تعالى على االرادة 
البش+رية. حتى أعمالنا العادية عينها اذا أنش+أناها بحسب أمره تعالى ومشيئته فإنها تستحق األجر 

نا عناه بالطاعة أرضيوالجزاء. فاذا أكلنا أو ش+ربنا أو تنزهنا أو رقدنا أو س+كتنا، ذلك كله اذا صن
هللا عّز وجل واس+++++++تحققنا الثواب. فهل اعتبرنا الطاعة واحترمناها؟ وهل رض+++++++ينا بالحالة التي 

  نحن فيها؟ هل اعتبرنا الحرية وإرضاء الذات أمراً يضر النفس ويؤذيها؟

 

  القسم الثاني

  في أنه ال شيء يقدّس النفس كالطاعة

ال+ذاتية، التي من ش+++++++أنها أن تخدعنا وتغوينا  أوالً: ان الط+اع+ة تص+++++++لح اعوج+اج االرادة 
بالش++++هوات والملذات، وتش++++وه جمال نفس++++نا بالفس++++اد. فما تريده اليوم ال تريده في الغد، وتنش++++ئ 
أفعالها بال رويّة، فض+الً عن عنادها وتص+لبها وتشامخها، تحاول أن تكسر النير وتكون متسلطة 

ا انزعجت وتذمرت وس+++++++خطت وأمس+++++++ت م+الكة وتجمح في أعمالها. ومتى رفض أحد رغائبه
بالتالي عدّوة للش+++++ريعة والص+++++واب ومعّرض+++++ة الرتكاب المحرمات. أما الطاعة فلها وحدها أن 
تص+++++++لح ه+ذه الش+++++++وائ+ب أجمع ألنه+ا تنير االرادة العمي+اء، وتوط+ده+ا في تراخيه+ا، وتقويها في 

  تها.ي تشتضعفها، وتلينها في صالبتها، وتكسر شوكتها في تجبرها، وتسكن حركاتها ف
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ثانياً: ان الطاعة بعد اص++الحها هذه الحركات غير المرتبة تض++حي دس++توراً للكمال ومرآة  
واالتحاد با# بإيمان ورجاء ومحبة.  لجميع الفض+++ائل. فعنها يص+++در التواض+++ع والزهد والص+++بر

 ومنه+ا تتفجر ين+ابيع النعم والمواه+ب. وبها تترقى األعمال الص+++++++الحة في س+++++++اللم النجاح. فهل
اعتبرن+ا الط+اع+ة على ه+ذا المنوال؟ وه+ل رغبن+ا في اتب+اع ارادة  هللا، وض+++++++حينا لعزته بإرادتنا 

  وقربناها له كذبيحة شهية مقبولة لديه؟ 

 

  القسم الثالث

  في أنه ال شيء يعزي النفس كالطاعة

 قكل من يتبع ارادته الذاتية يغدو تاعس++اً ش++قيَّاً ال محالة. فانه يتأس++ف على ما مض++ى. ويقل 
لعدم توفقه في مس+اعيه. ويحزن كذلك في الحاض+ر ألنه يعرض على ذاته رغائب صعبة المرام 
فينزعج ويض++طرب لعدم فوزه بها. أما مس++تقبله فهو مش++حون أيض++اً باألفكار والتوهمات المقلقة 
بحيث يرتبك في أعماله ومقاص+ده. أما الطاعة فإنها تزيل عنه القلق بتاتاً. فال يتأس+ف على عمل 

ى. ألن اآلمر قد يغلط، أما المطيع فال يغلط، بل يكون مطمئن البال. وال يتأس++++++ف المطيع مض++++++
على عمل حاض+ره ألنه يقول اني أصنع ما يريده هللا، وهذا هو فرحي وفردوسي على األرض. 
وال يقلق الطائع من جهة المس++++++تقبل ألن قص++++++ده الدائم أن يعمل ما يريده هللا. فما أش++++++هى حياة 

ها كجنة أرض+ية بل كفردوس س+ماوي. وما أسعد موت من يعيش بالطاعة! فانه يوجه الطاعة! ان
نظره حينئذ الى أعماله الماض++++ية، فيراها كلها حافلة بأعمال الطاعة، فيس++++ر قلبه وتبتهج نفس++++ه 

  ويحظى بالسعادة الخالدة.

  ). 195المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

 

  بعد الغطاس الجمعة الرابعة
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  للعشية الخالصة 

أنها ض+++++++حَّت #  1نت+أم+ل غ+داً في س+++++++يدتنا مريم العذراء مقدمة ابنها الى الهيكل. فنرى  
ت بما هو أعّز وأحب اليها أعني بابنها المحبوب، فس++لمت  2بإرادتها ومحبتها الذاتية.  أنها ض++حَّ

  ارادتها لقبول كل ما سيعرض لها بسببه من المشقات واألحزان.

أن ننب++ذ ك++ل م++ا في ال++دني++ا ونقلع عن ك++ل حرك++ة وع++اطف++ة ال تتعلق ب++ه تع++الى  1ونقص+++++++د  
  أن نضّحي بإرادتنا الذاتية طاعة لرؤسائنا ومراعاة لمن هم مثلنا أو أحّط منا مقاماً. 2وبمحبته 

العاطفة الروحية هي عبارة كتاب االقتداء بالمسيح (( يجب ان تتجرد من كل شيء فتتحد  
  الى وحده )).وحدك به تع

  

  التأمل للصباح 

لنس++++++جد ليس++++++وع الطفل تقدّمه أمه العذراء في الهيكل. ونهنئها ألنها ماثلت الكهنة بتقدمة  
  ابنها ذبيحة # أبيه بيٍد نقية وخضوع تام، مقتدية في ذلك بابنها الحبيب.

 

  القسم األول

  في أن مريم العذراء ضحت # بإرادتها ومحبتها الذاتية

أوالً: ان مريم العذراء لم تكن ملتزمة بش+++ريعة التطهير البتة ألنه لم يكن فيها ش++++يء غير  
طاهر. فقد أض++++++حت أماً # وفاقت المالئكة بقداس++++++تها واس++++++تمرت عذراء وازدادت في البرارة 
ونمت في القداس++ة بنوع يفوق الوص++ف. ومع ذلك كله خض++عت للش++ريعة وابتعدت عن مخالطة 

وية في بيتها أربعين يوماً لم تدخل في أثنائها الهيكل. وقدمت كس++++++ائر النس++++++اء الناس ولبثت منز
فريض+ة التطهير. وبذلك علمتنا الطاعة والخض+وع والتسليم إلرادته تعالى، معتقدة أن المطيع ال 
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يعتذر وال يس+++تفس+++ر بل يخض+++ع بس+++ذاجة لما يؤَمر به، وال يس+++تعفي من الزام الش+++ريعة بل يقبلها 
  في كل فرائضها. ويسير بموجبها

ث+اني+اً: ان مريم الع+ذراء ض+++++++ح+ت بمحبته+ا ال+ذاتي+ة: ف+إنه+ا على كونه+ا عذراء وأُماً معاً قد  
ض++++حت بذلك كله وخض++++عت لش++++ريعة التطهير كس++++ائر النس++++اء. بل ماثلت في ذلك العبيد الذين 

ء. ذلك كله ايفتدون نفس+++هم بتأدية ثمن عتقهم من العبودية. واقتدت في تقدمتها بالفقراء ال باألغني
  يعلمنا عميق اتضاعها وتضحيتها بشرفها الوسيم واعتبارها الفائق لدى الجميع.

 

  القسم الثاني

  في ان مريم العذراء ضحت بابنها المحبوب وسلمت ارادتها

  لقبول كل ما سيعرض لها بسببه من المشقات واألحزان

أوالً: ان مريم ض+++حت بابنها الوحيد الذي كانت تحبه أكثر من حبها لذاتها بما ال يقدر. اذ  
ك+ان+ت تعتق+د في+ه فرحه+ا وس+++++++ع+ادته+ا وكنزه+ا وك+ل م+ا له+ا. ومع ذل+ك كله فقد قربته # أبيه حباً 
لخالص البش+++++++ر. فه++ل يمكنن++ا أن ن++دعى أوالد مريم اذا لبثن++ا متعلقين بش+++++++يء من مالذ ال++دني++ا 

  يلها؟ كال. وما هي تضحياتنا بالنسبة الى تضحية مريم بابنها الوحيد المعبود!وأباط

ثانياً: ان مريم رض+++++++يت بقبول جميع األحزان والمش+++++++قات المزمعة أن تلم بها كما بلغها  
س++معان الش++يخ: (( وأنِت س++يجوز س++يف في نفس++ِك )). ومن ثم كان يحق لها أن تقول دائماً: اني 

ألف ميتة. ومع ذلك كله لم تفش++ل ولم تض++طرب، بل اس++تودعت نفس++ها أموت كل يوم وكل حين 
لإلرادة الربانية، وض+حت لها بكل أيامها ومس+تقبلها، بحيث كانت تناجي نفسها وتقول: اني اريد 
ما يريده هللا. فيا له من قلب وض++يع هادئ حليم حال كونه متقلباً ما بين لجج اض++طراب وأحزان 

  مثلها وأعظمه! فلنتخذ طاعتها هذه دستوراً لنا في جميع أعمالنا.وعذابات متواصلة! ما أجمل 

  ). 198المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  
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  السبت الرابع بعد الغطاس

  

  للعشية الخالصة 

أفراحه  2اس+++++تعداده لمالقاة يس+++++وع في الهيكل.  1نتأمل غداً في س+++++معان الش+++++يخ فنرى:  
  لمالقاة.وأحزانه في هذه ا

أن نحس+ن اس+تعدادنا لقبول يس+وع في سّر االفخارستيا بأشواق ملتهبة ورغائب  1ونقص+د  

  أن نسير بحسب روح هللا في جميع أمورنا. 2طاهرة. 

العاطفة الروحية هي عبارة س++++++معان الش++++++يخ عينه القائل (( اآلن تطلق عبدك أيها الرب  
  ). 29:  2)) ( لوقا  على حسب قولك بسالم، فإن عيني قد أبصرتا خالصك

  

  التأمل للصباح 

لنس+++++جد ليس+++++وع الطفل يحمله س+++++معان الش+++++يخ على يديه فيس+++++تنير عقله ويمتلئ قلبه من  
  التعزيات السماوية الشهية. ولنستمد من يسوع شيئاً من ذلك النور البهي والتعزية المستعذبة.

 

  القسم األول

  في استعداد سمعان الشيخ لمالقاة يسوع في الهيكل

لنتروَّ في هذه العبارة االنجيلية التي تفيدنا أن سمعان كان رجالً صديقاً خائفاً هللا أي مالكاً  
جميع الفض+++++++ائل وبعيداً عن الرذائل. وقد قض+++++++ى حياته كلها في عبادة هللا ومحبته. ثم انه كان 

وع ثم س+++ينتظر تعزية اس+++رائيل أي كان زاهداً في كل ش+++يء وتائقاً بفروغ ص+++بر الى أن يعاين ي
يموت. ثم أن الروح القدس كان عليه أعني انه كان ممتلئاً من روح هللا منقاداً إللهاماته المقدس++ة 
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س++ائراً بحس++ب مش++ورة الروح القدس في أفكاره وحركاته وجميع تص++رفاته. فاس++توجب لذلك أن 
انت ك يوحي الي+ه الروح الق+دس عين+ه ب+أنه لن يموت قبل أن يعاين مس+++++++يح هللا رجاء األمم. تلك

س++يرة هذا الش++يخ الفاض++ل، فاس++تحق أن يالقي المس++يح في الهيكل ويحتض++نه. فنحن أيض++اً ندعى 
األقدس أو نحض++++ر القداس  الى االجتماع بيس++++وع في كنائس++++نا. خص++++وص++++اً حين نزور القربان

االلهي أو نتناول االفخارس++تيا. فهل نقدر هذه النعمة حق قدرها كما قدرها س++معان الش++يخ؟ وهل 
يها كما رغب هو؟ وهل نس++++تعد لها كما اس++++تعد هو لها، عائش++++ين نظيره عيش++++ة طاهرة نرغب ف

  خالية من كل شائبة وحافلة بكل فضيلة، متحدين بالروح القدس وخاضعين إللهاماته الروحية؟. 

 

  القسم الثاني

  في الفرح والحزن اللذين شعر بهما سمعان الشيخ عند مالقاته الطفل يسوع

ان س+معان الش+يخ لما أوحى اليه الروح القدس عن س+اعة حض+ور يسوع الى الهيكل بادر  
اليه مس++رعاً وقد ش++مله الفرح والس++رور. واقترب منه وأخذ يتفّرس فيه بمحبة ش++ديدة واعتراه اذ 

ولما رأتهُ مريم بمثل هذا التأهب وضعت يسوع ابنها على  ذاك نوع من االختطاف عن حواسه.
ما أوفر بهجته اذ ذاك، وما أجزل سروره! فقد ضّمه الى صدره وأخذ يذرف دموع ذراعيه. فيا 

الفرح ولم يبق له رغبة في البقاء على األرض. فعلى هذا النس++++ق يجب أن تكون أش++++واق النفس 
المس++تعدة لقبول يس++وع في س++ر االفخارس++تيا اذ فيه يمكنها أن تقبله ض++من قلبها ال على ذراعيها 

رك معه وتتحد به وتبرم معه العهد بأنها تتنحى عن كل ما هو خارج عنه كس++معان الش++يخ وتش++ت
  وتتوخى محبته فقط الى أن تخرج من هذه الدنيا لتتمتع بخليلها مدى األبد.

غير أن أفراح س+معان الشيخ قد تخللتها أحزان شديدة ألن هللا تعالى أوحى اليه بأن الطفل  
، وأن مريم يُطعن قلبها بحربة األوجاع، وأن س++++++يكون عرض++++++ةً للمعاكس++++++ات وهدفاً للمخالفات

الطفل يس++++وع س++++يكون مدعاة لس++++قوط وقيام كثيرين في اس++++رائيل. فهذه األفكار حَزنت قلبه وقد 
زادته هذه األفراح واألحزان ُزهداً بهذه الدنيا وش+وقاً الى أفراح السماء. فلنقتِد به لنقدّس أفراحنا 

  ئق وتمسكاً بفادينا االلهي.وأحزاننا، بحيث تزداد ُزهداً في الخال

  ).  200المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  
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  األحد الخامس بعد الغطاس

  ) 31:  24:  13االنجيل من القديس متى ( 

(( وضرب لهم مثالً آخر قائالً: يشبه ملكوت السماوات رجالً زَرع زرعاً جيداً في حقله.  
وفيما الناس نائمون جاء عدوه وزرع في وس++++++ط القمح زؤاناً ومض++++++ى. فلما نمى وأخرج ثمراً 
حينئ+ٍذ ظهر الزؤان. فج+اء عبي+د رب البيت وقالوا له: يا س+++++++يد ألم تكن زرعت في حقلك زرعاً 

أين الزؤان؟ فق++ال لهم: ان رجالً ع++دواr فع++ل ه++ذا. فق++ال ل++ه عبي++ده: أتري++د أن ن++ذه++ب جي++داً فمن 
ونجمع+ه؟ فق+ال لهم: ال لئال تقلعوا الحنط+ة مع الزؤان عن+د جمعكم ل+ه. دعوهما ينبتان جميعاً الى 
الحصاد. وفي أوان الحصاد أقول للحصادين: اجمعوا أوالً الزؤان واربطوه حزماً ليحرق، وأما 

  فاجمعوه الى أهرائي )).القمح 

  

  للعشية الخالصة 

نتأمل غداً في مثل الزؤان المختلط مع الحنطة، وهو يش++ير الى امتزاج األش++رار باألخيار  
أن هذا االمتزاج  2أنه تعالى يس+++تخدم لمجده امتزاج األش+++رار باألخيار.  1في هذه الدنيا فنرى: 

  يفيد البشر فائدة عظمى. 

أن ال  2ودعة كل ما يسبب لنا القريب من االهانة واالحتقار  أن نحتمل بص+بر 1ونقص+د  
  نحسد القريب على نجاحه وتقدّمه.

الع+اطف+ة الروحية هي عبارة القديس أوغس+++++++طينوس هذه: أن هللا تعالى يترك لألش+++++++رار  
  خيرات الدنيا الزائلة ويحفظ لألخيار المجازاة الصالحة.

  

  التأمل للصباح 

نا بمثل الحنطة والزؤان تعاليم خالص++ية ثمينة. ولنش++كره على لنس++جد للس++يد المس++يح يعلم 
  جودته العميقة، مستمدّين منه أن يفهمنا تلك التعاليم حسناً ويهب لنا النعمة لنعمل بموجبها.



173 

 

 

  القسم األول

  في أن هللا تعالى يستخدم لمجده امتزاج األشرار باألخيار

األش++رار باألخيار. ففي ذلك يُظهر أوالً ال ش++يء يُظهر مجد هللا ظهوراً ص++ريحاً كامتزاج  
ص+++بره، ألن األش+++رار يحتقرون وص+++اياه ويجدفون على اس+++مه وينكرون حقائقه. ومع ذلك كله 
يحتملهم بص+بر جميل س+اكتاً وال ينتقم منهم سريعاً، لعلهم يغتنمون الفرصة للرجوع اليه بالتوبة. 

  عيوبه.الى وأناته محتملين نقائص القريب وفلنتأمل في هذه الحقيقة ولنقتِد أقلما يكون بصبره تع

ث++اني++اً: أن هللا تع++الى يظهر لن++ا به++ذا االمتزاج واالختالط جزي++ل جودت++ه. ف++ان++ه ال يكتفي  
باص+++طباره فقط بل يغمرنا بالخيرات ويرفق بالذين يهينونه فيُطلع نوره على األخيار واألش+++رار 

ويس++++++عى في مص++++++الح كل منهم  معاً ويمطر على حقول الخطأة والص++++++ديقين على حد س++++++وى.
  ويدعوهم اليه بال ملل.

ث+الث+اً: ان+ه تع+الى يظهر به+ذا االختالط قدرته الحافظة نفوس األبرار ما بين تيار الفس+++++++اد  
  ويعضدها وسط االضطرابات ويضرمها بمحبته ويقيها الشرور.

رابعاً: نرى في ذلك حكمة هللا فإنها تخرج خيراً من الش+++ر وتجعل رداءة األش+++رار َمدعاةً  
ليكتس++++ب األبراُر الس++++ماَء. فلوال األش++++رار لما ازدانت الكنيس++++ة بغيرة الرس++++ل والمرس++++لين وال 
بانتص++ارات الش++هداء وال بش++جاعة المعترفين وال بكتابات العلماء الس++امية وال بخلوة النس++اك وال 

فالمجد #  بس+الة المحبة المحتملة كل الشدائد والغافرة كل اهانة، وال بموت ابن هللا الذي افتدانا.ب
  الذي جعل الخطيئة ذاتها سبباً لتقديس األبرار ولنفوذ أحكام الرحمة والمحبة االلهية.

 

  القسم الثاني

  في ان مخالطة األشرار واألبرار تفيد البشر فائدة عظمى
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ألبرار واألش++++++رار يعيش كل فريق منهم على حدة الزدادت األض++++++رار لو فرض++++++نا أن ا 
وحص+++ل التعس لكلتا الفرقتين. فاألش+++رار يفقدون مش+++اهدة األمثلة الص+++الحة وس+++ماع النص+++ائح 
الحس++نة ويخس++رون التعزيات التي يقدمها لهم األبرار في ش++دائدهم وأتعابهم وض++يقاتهم ويغدون 

. فيس+++تحفل فيهم االض+++طراب والقلق والنزاع والخص+++ومة متقلبين في الفس+++اد والش+++ر مدة حياتهم
ويكونون كأنهم في جهنم أرض++++ية، ال أمل لهم في االص++++الح البتة. وال رجاء لهم في التوبة الى 
هللا. أما األبرار فلو عاش++وا مفترقين عن األش++رار لخس++روا الثواب الذي يس++تحقونه مما يعرض 

رة الجهاد وض++++عفت فض++++يلتهم اذ لم تتخللها الش++++دائد لهم من معاندة األش++++رار. ولخفَّت فيهم حرا
وا ملح األرض ونور العالم. فانهم ما داموا مع األش+++++++رار  والمحن. وما عاد لهم الحق أن يُس+++++++مَّ
يرون اهانتهم # فيش+++++عرون بحركة داخلية تس+++++وقهم بغيرة ونش+++++اط الى الرغبة في مجده تعالى 

محبته ويجتهدون في خدمته واكرامه ويتنافسون  والمدافعة عما يص+يبه من االهانة فيزدادون في
في الس++جود له وفي التعويض لعزته عن تقص++ير األش++رار. ويُكثرون من الص++الة ألجل الخطأة 
ويحرض+ون بعضهم بعضاً على االبتهال الى هللا ليتوبوا اليه. فهل ضاهينا القديسين في مثل هذه 

الفض+++يلة؟ وهل انتهزنا الفرص لممارس+++ة الش+++واعر؟ وهل اس+++تفدنا من س+++قوط الخطأة للتقدم في 
الص++بر والتواض++ع والوداعة كي نزداد تقدماً في الفض++ائل؟ وهل اتخذنا ما يقال علينا من الس++وء 

  كذريعة لالنتباه الى اكتساب الفضيلة المعاكسة لهُ؟

  ). 202المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  

  االثنين الخامس بعد الغطاس

  )16 - 13: 2االنجيل من القديس متى ( 

(( ولما انصرف المجوس اذا بمالك الرب تراءى ليوسف في الحلم قائالً: قم فخذ الصبي  
وأم+ه واهرب الى مص+++++++ر. وكن هناك حتى أقول لك. فان هيرودس مزمع أن يطلب الص+++++++بي 

ة هيرودس. ليتم ليهلكه. فقام وأخذ الص+++بي وأمه ليالً وانص+++رف الى مص+++ر. وكان هناك الى وفا
  المقول من الرب بالنبي القائل: من مصر دعوت ابني )).
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  للعشية الخالصة 

أن نقبل االرادة االلهية ونحبها  1نتأمل غداً في هرب يس++++وع الى مص++++ر فنتعلم من ذلك:  
  أن ال نرغب في شيء سوى ارادة هللا القدوسة والمحبوبة. 2في كل شيء مهما كان طفيفاً. 

أن ال نرغب في ش+++يء س+++واها وأن  2أن نتخذ ارادة هللا كقاعدة لجميع أعمالنا  1ونقص++د  
  نسّر بالحالة التي نحن فيها.

  العاطفة الروحية هي (( لتكن مشيئتك يا هللا على األرض كما في السماء )). 

  

  التأمل للصباح 

واض+++طهاده  لنس+++جد بحب واكرام ليس+++وع الطفل الذي أراد أن يبتعد عن س+++خط هيرودس 
فتذّرع بالهرب الى مص++++ر والس++++كنى فيها زماناً. فيا لهُ س++++راً عميقاً! فان يس++++وع الطفل كان في 
وس++++عِه أن يس++++تعمل ألف وس++++يلة ليتخلص من الظالم ولكنه فض++++ل الهرب طوعاً ال جبراً. وذلك 

  لفائدتنا. فلنبارك هذا الطفل المجيد ولنتحد مع المالئكة الذين رافقوه في رحلته.

 

  قسم األولال

  في ان هرب يسوع يعلمنا أن نقبل ارادة هللا ونحبها في كل شيء

كانت العيلة المقدس++ة عائش++ة بهدوء، في منزلها الحقير ببيت لحم. فظهر بغتةً مالك الرب  
) لم  13:  2في نص+ف الليل وقال ليوس+ف (( قم خذ الص+بي وأمه واهرب الى مصر )) ( متى 

ذهب بل لم يقل له ا –يقل له تهيأ للس+++فر غداً ص+++باحاً. بل قم اذهب حاالً نص+++ف الليل في العتمة 
اهرب )) ففي هذه اللفظة احتقار أمام البش++ر وخطر أيض++اً. ألنه كان معّرض++اً للتوقيف  ولكن ((

والى اين يهرب؟ الي مص+++ر ، بلدة ال يعرفونها وال دليل وال  –عن الس+++فر اذا ُعرف انه منهزم 
مس+++اعد يدلهم او يرش+++دهم. غير ان يوس+++ف لم يعترض بل س+++لم ارادته الى العناية الربانية غير 
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س++++يعرض له من الص++++عوبات في الطريق وفي المكان البعيد الذي قص++++ده. فس++++افر  مكترث لما
للوقت معتبراً أن هللا تعالى اراد ذلك وموقناً انه يس+++هل له البلوغ الى ذلك القطر. ولم يض+++طرب 
البتة بل ارتحل بكل هدوء وسكينة من غير اعتراض أو تشّكٍ وقطع هكذا المئة ميالً الممتدة بين 

ويوليس حيث عيّن له مالك الرب. فهذه البالد الش+++++اس+++++عة التي لم يس+++++لكها في ما بيت لحم وهلي
مض++++ى وتلك األخطار والمش++++قات وقلة وجود المعيش++++ة وما ش++++اكلها لم تكن لتوهن عزمه، الن 
يس+++وع كان معه وكان كنزه وعزاءه. ما أوفر التعاليم الخالص+++ية التي يتض+++منها هذا الس+++ر. ففيه 

طن واألهل واألص+++++++دقاء والتض+++++++حية باإلرادة الذاتية وبكل عزيز لدينا نرى أوالً الزهد في الو
عندما يأمرنا هللا. وثانياً : أن نس++تحض++ر هللا في كل مكان ونبتهج بالمكان الذي يختاره لنا. وثالثا 
م. ورابعاً : أن نثق با# خص++وص++اً وقتما  : أن نحتمل بص++بر جميل مش++قات الزمان وتعدّي الُظالَّ

وتخيب آمالنا. ونعتبر ان العناية االلهية تدبر كل ش+++++يء ألجل خيرنا ونفعنا بحص+++++ل في عس+++++ر 
على كل ش+++يء وتحبنا محبة ممتازة. فيجدر بنا أن نس+++لك بحس+++ب  ألنها تعرف كل ش+++يء وتقدّر

  هذه التعاليم ونرسخها في قلبنا. 

 

  القسم الثاني

  في أن هرب المخلص يعلمنا

  وسة والمحبوبةأن ال نرغب في شيء سوى ارادة هللا القد

س++++افرت العيلة المقدس++++ة ليالً من غير تريث، بال زاد وال اس++++تعداد للس++++فر. ورحلت الى  
أرض ال تعرف فيه+ا أح+داً. ولما وص+++++++لت الى المحل لبثت فيه ريثما أتاها أمر جديد بالرجوع. 

ق رففي تلك األثناء لم تكترث للمش+++قة والص+++عوبة التي حدثت لها في منفاها الطويل الذي اس+++تغ
ثماني س+نوات. بل خضعت الحكام هللا مسرورة ومعتقدة أن هللا جعلها في هذا الموضع، يحق له 
وح+ده أن يخرجه+ا من+ه. في+ا م+ا أس+++++++مى التعليم التي تقدمها لنا هذه العيلة المقدس+++++++ة عند اقامتها 

م هبمص++ر. كم من البش++ر يفتكرون أنهم يس++تريحون اذا بدلوا مكانهم فال يرض++ون بما قس++مه هللا ل
بل يحبون التنقل والتبديل. أما من يرض+++ى بما قس+++مه هللا له فإنه يجد ذاته مس+++تريحاً مس+++روراً ال 

  يتذمر من مكانه وال من معيشته معتبراً أن العناية الربانية تدبره.
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ثم بعد أن قض++ت العيلة المقدس++ة ثماني س++نين في المنفى ظهر المالك ثانية ليوس++ف وقال  
يل. فس++++أله يوس++++ف أين يس++++كن. فخيّره المالك. فاختار الس++++كنى في له ارجع الى أرض إس++++رائ

الناص+رة واس+تمرت العيلة المقدس+ة عائش+ة ثمت بالس+كينة والبساطة والسالم، فلنتعلم من ذلك أن 
نختار ما يقربنا منه تعالى. فنتوخى المكان األوفق لخالص++نا واألفيد لنا. فلنتبع ص++وت الض+++مير 

  ل على ارادة هللا. فهل جعلنا ذلك دستوراً لنا في أعمالنا؟ المستقيم ونعمل بموجبه فنحص

  ).  205المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص 

  

  الثالثاء الخامسة بعد الغطاس

  

  للعشية الخالصة 

نتأمل غداً في ص+عود يسوع الى هيكل أورشليم ليؤدي الفروض التقوية بعيد الفصح. وقد  
درس++++اً لممارس++++ة األفعال التقوية الدينية التي يجب علينا أن نثابر عليها. فعلمنا  أعطانا في عمله

أن نكون أمناء في ممارس++++++ة األفعال التقوية التي عيناها لنا في قوانين حياتنا الروحية.  1بمثله: 
  أن نثابر على مثل هذه األفعال لفائدة خالصنا. 2

أن ال نحيد عن هذه  2أن نصنع قاعدة لحياتنا بها نرتب أوقاتنا وأفعالنا التقوية.  1فنقص+د  
  القاعدة ومراسيمها اال لمانع ضروري جداً.

العاطفة الروحية هي عبارة يس++++وع لوالديه: (( ألم تعلما أنه ينبغي لي أن أكون في ما هو  
  ). 49:  2ألبي )) ( لو 

  

  التأمل للصباح 
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يس+++وع المس+++يح الذي عاش في الناص+++رة بعد عودته من مص+++ر عيش+++ة انفراد ولم لنس+++جد ل 
يغادر مكان خلوته اال للص++الة في الهيكل اذ كان يمض++ي مع أبويه لقض++اء ذلك الفرض. فلنقتِف 
خطواته في الحج الى األراض++++++ي المقدس++++++ة مفتكرين في محادثاته على الطريق وفي تعلق قلبه 

  يم جزيل احترامنا.با#. ولنقدم له وليوسف ومر

 

  القسم األول

  في أن يسوع يعلمنا بمثله أن نمارس بأمانة األفعال التقوية

ال ريب أن يس++وع الفادي كان يمارس يومياً مع والديه بعض األفعال التقوية التي لم يذكر  
r من س++++++فره الى القدس لتأدية فروض العيد مع أنه كان  االنجيليون تفاص++++++يلها. ولكنها تتبين جليا

 نترك وال غني+اr عن ذلك: ولكنه بعمله هذا أراد أن يعاملنا بمثله أن ال نتهاون في أعمالنا التقوية،
وكان مواظباً على أعمال التقوى والعبادة ش+++++++يئ+اً منها ولو طفيفاً مهما عرض لنا من الحوادث. 

والص++الة واس++تماع كالم هللا في الهيكل بكل حش++مة وورع وش++وق. وكان حريص++اً على األعمال 
غاية أبي+ه. حتى ان الن+اظرين الي+ه ك+انوا يتعجبون منه  التقوي+ة وحض+++++++ور ال+ذب+ائح ومح+ادث+ة هللا

العجب. وقد علمنا بذلك أن نجّل الكنيس++++++ة ونجعل في األعمال الروحية لذتنا ونس++++++تأثر بالمكان 
المنفرد عن الض++وض++اء لقض++اء أعمالنا التقوية وال نؤخرها أو اذا أخرناها لس++بب ص++وابي نعود 

  الي تكميلها عند زوال المانع. فهل اقتفينا خطوات يسوع في ذلك؟

 

  القسم الثاني

  زمنا أن نثابر على مثل هذه األفعال التقوية لفائدة خالصنافي أنه يل

ان هذه األفعال التقوية تقوم بالتأمل والص+++الة. فاذا تغاض+++ينا عن التأمل خس+++رنا خالص+++نا  
ونفس+++نا وايماننا وس+++عادتنا األبدية. واذا أهملنا الص+++الة ُحرمنا النعمةَ وعّرض+++نا ذاتنا للهالك. بيد 

في هللا تعالى وفي وسائل الخالص تجددت فينا عواطف الحب نحوه تعالى. أننا اذا أحس+نَّا تأملنا 
واذا ثابرنا على الص++الة اس++تجلبنا النعم لمس++اعدة ض++عفنا وص++رنا قديس++ين. فهذه األعمال التقوية 
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ض+رورية للنفس كض+رورة الطعام للجسد. هذه األعمال التقوية هي كالزيت للسراج، فمتى ُوجد 
زال الزيت ض++عف النور وانطفأ. وهي ض++رورية للنفس ض++رورة  الزيت أض++اء الس++راج ومتى

الحطب للنار، فكما أن النار ال تش++تعل اال بالحطب هكذا النفس ال تنتفع اال بالممارس++ات التقوية، 
واال فيس++++تحوذ عليها الذبول والتراخي. أخيراً ان األعمال التقوية ض++++رورية للنفس كض++++رورة 

من الس+++++++الح الروحي تغل+ب عليه+ا الع+دو وملكه+ا الع++الم الس+++++++الح للجن+دي، فمتى ك+ان+ت خ+الي+ة 
لنُعمل فوالش++يطان والش++هوة، فتس++قط في أغالط ش++تى وترتكب مآثم فظيعة ويغدو هالكها مقرراً. 

الرويّة في هذه الحقائق كلها، كي نواظب على أعمالنا الروحية ونرتب لها قانوناً نس+++لك بموجبه 
  نفقد الغاية التي ألجلها خلقنا هللا عّز اسمه.حذراً من أن يعترينا الكسل والتراخي ف

  ). 208المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  

  األربعاء الخامسة بعد الغطاس

  ) 53 – 40:  2االنجيل من القديس لوقا ( 

ى ممتلئاً حكمة وكانت نعمة هللا عليه. وكان أبواه يذهبان الى   (( وكان الص+++بي ينمو ويتقوَّ
أورش++ليم كل س++نة في عيد الفص++ح. فلما بلغ اثنتي عش++رة س++نة ص++عدا الى أورش++ليم كعادة العيد. 
ولما تمت األيام عند رجوعهما بقي الصبي يسوع في أورشليم وأبواه ال يعلمان. واذ كانا يظنان 
أنه مع الرفقة س+++افرا مس+++يرة يوم. وكانا يطلبانه عند األقارب والمعارف، فلم يجداه، فرجعا الى 
أورش++ليم يطلبيانه. وبعد ثالثة أيام وجداه في الهيكل جالس++اً فيما بين المعلمين يس++معهم ويس++ألهم. 

ابني  أمه: ياوكان جميع الذين يس+معونه مندهشين من فهمه وأجوبته.  فلما نظراه بُهتا. فقالت له 
ِلم ص+++++نعت بنا هكذا؟ ها اننا أنا وأباك كنا نطلبك متوجعين. فقال لهما: لماذا تطلبانني؟ ألم تعلما 
أن++ه ينبغي لي أن أكون في م++ا هو ألبي؟ فلم يفهم++ا الكالم ال++ذي ق++ال++ه لهم++ا. ثم نزل معهم++ا وأتى 

 ها. وكان يس++وع يتقدم فيالناص++رة. وكان خاض++عاً لهما. وكانت أمه تحفظ ذلك الكالم كله في قلب
  الحكمة والسن والنعمة عند هللا والناس )).
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  للعشية الخالصة 

في اهتمامها بالبحث  2في تخلف يسوع الفتى عن والديه وبقائه في الهيكل.  1نتأمل غدا:  
  في سرورهما لما وجداه. 3عنه. 

دة كما في وقت أن نخدم هللا تعالى خدمة نص++++وحاً  في زمان اليبوس++++ة والبرو 1فنقص++++د  
أن نطلب يس+++++وع حالما نش+++++عر بأن الطيش أبعدنا عنه ، وأن نتمس+++++ك به  2التعزية والتس+++++لية. 

  بواسطة الصالة متى وجدناه وظفرنا به.

  

  التأمل للصباح 

لنس++++++جد ليس++++++وع الفتى مختفياً عن أبويه مدة ثالثة أيام. ولنحترم البواعث التي دعته الى  
  لى هذا السر ويفهمنا اياه ويجعله وسيلة لتثقيفنا.ذلك. مستمدين منه أن يوقفنا ع

 

  القسم األول

  في تخلف يسوع عن الديه وبقائه في الهيكل

بعد ما قض++++ى مريم ويوس++++ف فروض العيد رجعا حاالً الى الناص++++رة. أما يس++++وع فتأخر  
عنهما وبقي في أورش+++++ليم ولم يش+++++عر به أبواه. فلما وص+++++ال عند المس+++++اء الى المبيت طلباه ولم 
يجداه. فاس+تحوذ عليهما القلق واالضطراب وحارا في أمرهما. وانما تأخر يسوع لكي يعلمنا أن 

ب+ارتك+ابهم الخطيئة أو برخاوتهم وفتورهم أو بعدم محافظتهم على رياض+++++++اتهم كثيرين يفق+دون+ه 
الروحية، وأحياناً بتكاس+++لهم أو بجبانتهم اذ ال يغتص+++بون أنفس+++هم وال يحرمون طبيعتهم مطالبيها 
وال يس++++هرون على أفكارهم وال على كالمهم وال على نظرهم. غير أن مثل يوس++++ف ومريم في 

نهما يص+ّرح لنا بأننا نض+يع يسوع أحياناً بال ذنب، وذلك اذ يختفي هللا فقدهما يس+وع بغير ذنب م
فنش++عر كأنه تخلى عنا. وغايته من ذلك أحياناً أن يجعلنا نلزم االتض++اع ويزيد أجرنا ويوطد  عنا

فض+++يلتنا ويعّودنا الص+++بر وتس+++ليم االرادة ومطابقتها إلرادته تعالى، فنفتش عنه باجتهاد ونحافظ 
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قلبنا. فلنُعمل الروية في ذلك كله. فاذا كنا قد أض+عنا يس+وع لس+بب أو لغير سبب على وجوده في 
  فلنتخذ الوسائل لنعود نلقاه غير مكترثين للصعوبات التي تعترضنا.

 

  القسم الثاني

  في سرعة اهتمام مريم ويوسف بوجدان يسوع

لما تحقق يوس++ف ومريم غياب يس++وع عنهما رجعا من فورهما وقت الفجر الى أورش++ليم  
ليس+++تقص+++يا البحث عنه. ولما بلغا أورش+++ليم اس+++تخبرا األص+++حاب والمعارف فلم يجداه, فقض+++يا 
نهارهما ذاك دون جدوى. ومن ذلك يتض+++ح لنا أن النفس التي تض+++يع يس+++وع ال يمكنها أن تجده 

ان اليوم الثالث ذهبا الى الهيكل حيث كان يس+++وع فوجداه جالس+++اً ما بين في وس+++ط العالم. ولما ك
). فش++تان ما بين تص++رف مريم وتص++رفنا. فمريم كانت  46:  2المعلمين يس++معهم ويس++ألهم ( لو 

حزين+ة على فقد ابنها، أما نحن فنفقده وال نش+++++++عر بألم وال نفتكر فيه. لم تطمئن مريم اال بعد أن 
ن فإننا نس+++++++أل عن يس+++++++وع بعد ما نفقده. فيس+++++++تحوذ علينا التواني والقنوط وجدت ابنها، أما نح

ونتطوح رويداً رويداً في الغواية فنهمل الص+++++الة واألعمال الخيرية والتوكل على هللا. وال نعود 
  أليست حالتنا على هذا المنوال؟نتوق الى يسوع أو نفتكر فيه. 

 

  القسم الثالث

  وعفي سرور مريم ويوسف بوجودهما يس

ان  مريم ويوس+ف بعد أن وجدا يس+وع ش+عرا بفرح جزيل وسعادة تامة كأنهما ظفرا بكنز  
فيها كأنها ص++++حراء خاوية خالية. قال   ال ثمن له. اذ أنهما لما أض++++اعا يس++++وع اعتبرا الدنيا بما

ص+احب كتاب االقتداء: (( ان االقامة بدون يسوع هي جحيم شديدة والسكنى مع يسوع نعيم لذيذ 
) فعادت اليهما البهجة والس++++عادة بمش++++اهدتهما اياه ولم يعودا يرغبان في  2:  8:  2س++++فر  )) (

أحد س++واه لكونه فردوس++هما. ونس++يا ما كابداه من التعب والقلق. أجل من وجد يس++وع وجد كنزاً 
عظيماً وخيراً جزيالً يعلو على كل خير. فهل اعتبرنا امتالك يس+++وع س+++عادة كما اعتبرته مريم؟ 
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اكتفينا بيس++وع كما اكتفى به يوس++ف. وهل حس++بنا كل ش++يء خس++ارة بدونه؟ فلنس++تفس++ر قلبنا وهل 
  وال نتوهم األمر بالخالف.

  ). 211المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  

  الخميس الخامس بعد الغطاس

  

  للعشية الخالصة 

 1بين المعلمين فنتأمل :  نعود غ+داً الى هيكل أورش+++++++ليم حيث نرى يس+++++++وع جالس+++++++اً ما 
  مخاطبته والديه في الهيكل. 2مفاوضته علماء الناموس. 

ل أمور  2ان نس++++تعمل الحش++++مة في أقوالنا ومعاطاتنا مع القريب.  1ونقص++++د :   أن نفض++++ّ
  الخالص وخدمة هللا على كل ما سواها.

  ). 33:  6العاطفة الروحية: (( اطلبوا أوالً ملكوت هللا وبّره )) ( متى  

  

  التأمل للصباح 

لنس++جد ليس++وع المس+++يح جالس++اً باحتش++ام في مص+++ف التالميذ أمام علماء الناموس ولننظر  
مدهوش++++ين الى تواض++++ع الحكمة األزلية في معلمنا االلهي. وليعتِرنا الخجل من عجبنا وافتخارنا 

  الذي يسوقنا الى طلب مديح الناس والشهرة بما يخيَّل الينا أننا أهل اله.
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  القسم األول

  مفاوضة يسوع علماء الناموس

ان يس+++وع كان جالس+++اً يس+++مع محادثة العلماء مع أنه عارف بكل ش+++يء وال يحتاج البتة  1 
الى معلم. وال يمكن أحداً أن يفوقه في العلم. غير أن ص+++++++مته أمام العلماء كان لتعليمنا وافادتنا. 

 ننا نندم مراراً على التكلم ولكننا ال نندمفق+د علمنا بذلك أن نلزم الص+++++++مت ونؤثره على التكلم أل
على الصمت اال نادراً، وأن نلزم مراسيم الحشمة واألدب في المجامع واألندية، وال نقاطع أحداً 
لدى تكلمه، وأن نرغب في اس++تماع كالم الغير بغية االس++تفادة منهم، خص++وص++اً اذا كنا نجهل ما 

  يقال.

ان يجهل ش+++++يئاً، بل ليفهمنا أن الحقائق المقولة هي أن يس+++++وع يس+++++أل العلماء ال ألنه ك 2 

بمث++اب++ة تراث يتن++اقل++ه االبن عن األب والتلمي++ذ عن المعلم. ف++أراد أن يبرهن لن++ا ان++ه يتع++ذر على 
 ألن++ه االنس+++++++ان أن يكون معلم+اً وال يفتقر في األخ++ذ عن غيره، وأن يكون ق++ائ+داً من غير تمّرن.

فلو ترّوينا في هذا األمر لتحققنا أننا نجهل أشياء كثيرة،  تعالى رتب أن يتلقن الواحد عن اآلخر.
وأن ُعجبنا ال يدعنا نس++++تفيد ممن هو أمهر وأحذق منا. ولم نَر قط أن أحداً ندم على اس++++تش++++ارته 

  الغير.

أن يس+وع بعد ما أنهى أس+ئلته طفق العلماء يسألونه أيضاً. فكان يجاوبهم بحشمة وفطنة  3 
ولعلنا نحس+دهم ألنهم س+معوا يسوع يجاوبهم بأجوبة سديدة. أال نذكر  وحكمة أدهش+تهم وحيّرتهم.

أن يس+++وع يخاطبنا نحن أيض+++اً بإنجيله الطاهر وعلى لس+++ان خدمته وبواس+++طة الهاماته؟. فلنص+++غِ 
  اليه بلذة متعجبين من كالمه الحلو، ولنقصد أن نعمل بموجبه.

  

  القسم الثاني

  مخاطبة يسوع والديه في الهيكل

ريم تنظر ابنها جالس+++++اً بين المعلمين حتى بادرته بهذا الس+++++ؤال: (( يا ابني، ِلم ما كادت م 
ص++++نعت بنا هكذا؟ ان أباك وأنا كنا نطلبك متوجعين )). فيا له من توجع مقدّس يدّل على حبهما 
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الش+++++++دي+د لهذا االبن الحبيب، وعلى تعلقهما به. حينئٍذ أجابها على عبارتها هذه اللطيفة بقوله: (( 
ا تطلباني )) بين األقارب واألص+++++دقاء. كان األحرى أن تطلباني في هيكل أبي. فيا للجواب لماذ

فأوالً به تهيأ لمريم أن تعلمنا أن نقبل التوبيخ بص+++بر وس+++كينة ولو العظيم المدهش المفعم تعليماً! 
نفضل خدمة  أن لم نس+توجبه. ثانياً: ينبئنا أن يسوع هو أكثر من انسان وأن هللا أبوه. ثالثاً: يعلمنا

هللا على كل خدمة ومحبته على محبة األهل واألص++++حاب ومص++++الحه على مص++++الح العيلة. وأن 
نخدمه بأي نوع يش++++++اء وفي أي زمان ومكان يريد. رابعاً: يفيدنا أن المكان الذي يجب أن تلتقي 

ات تماعفيه النفس المس+++++يحية هو الهيكل مكان الص+++++الة والتأمل واس+++++تماع كالم هللا، ال في االج
العالمية والمالهي الباطلة. فيا ما أس+++مى وأعظم التعاليم المكنونة في عبارة يس+++وع هذه الوجيزة 

  الموعبة حكمة وبساطة. فلننعم النظر في ذلك ولنجتهد أن نسير بموجبه في كل أعمالنا.

  ). 213المقاصد والعاطفة الروحي هي كما في خالصة العشية ( ص  

  

  غطاسالجمعة الخامسة بعد ال

  

  للعشية الخالصة 

أن الكلمة المتجس++++د ش++++اء أن ينش++++أ بالعمر. كس++++ائر  1نتأمل غداً في حالة يس++++وع فنرى:  
ما معنى قول االنجيلي: كان يس+++وع يتقدم في الحكمة والس+++ّن والنعمة عند هللا والناس              2البش+++ر. 

  ). 52:  2( لو 

جاعة وأن نعيش اليوم أحسن من أمس أن نس+ير في طريق الحياة المس+يحية بش+ 1ونقص+د  
أن نناجي أنفس++نا مراراً قائلين: اننا لم نص++نع  2وفي هذه الس++اعة أحس++ن من الس++اعة الماض++ية. 

  حتى اآلن شيئاً ألجل هللا، فيجب أن نباشر خدمته حسناً بكل جدّ وهمة.

مة الحكأن يس+++وع (( كان يتقدم في العاطفة الروحية هي عبارة االنجيلي الس+++ابق ذكرها.  
  والسن والنعمة عند هللا والناس )).
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  التأمل للصباح 

لنس+++جد ليس+++وع المس+++يح  في حداثته اذ كان يتقدم بالحكمة والنعمة يوماً فيوماً، أي أن ذلك  
التق+دم ظهر في+ه ت+دريج+اً بحس+++++++ب الطبيع+ة البش+++++++ري+ة ال االلهي+ة. في+ا م+ا أعجب عمله هذا، فانه 

  حبة. فلنؤدّ له فروض المدح والشكر والحب.يستوجب منا السجود واالحترام والم

 

  القسم األول

  في ان الكلمة المتجسد شاء أن ينشأ بالعمر كسائر البشر

ان في نش+++وء يس+++وع الفادي تتابعاً س+++راً عظيماً. فقد تقدم في الس+++ن على ما يجري للبش+++ر  
حتى ص+++++++ار رجالً ك+امالً. وق+د أراد ب+ذلك. أوالً: أن يمهد الطريق للبش+++++++ر لقبول تعاليمه رويداً 

ن ترى أرويداً. ثانياً : أراد أن يعطي درس+++اً فعَّاالً لكبريائنا ولجهلنا: لكبريائنا التي يعس++++ر عليها 
نقائص+++ها وأوهانها وتجاربها، ولجهلنا الذي ال يش+++اء أن يفهم أنه يتعذر على االنس+++ان أن يص+++ير 

الوص+++ول اليها إال بالتدريج كمن يرتقي في الس+++لم  كامالً دفعةً واحدة. فان الحياة الكاملة ال يمكن
طنة نكون بال ف درجةً درجة حتى يبلغ أعالها. فعلى هذا النسق ظهر يسوع المخلص ليعلمنا أننا

وال ص+++++بر ان ش+++++ئنا بلوغ الكمال دفعة واحدة. ولهذا فقد أظهر س+++++بحانه في حداثته من الحكمة 
والفطنة والعلم والقداس+++ة ما لم يظهره وقت طفولته. فلنتعلم اذن أوالً أن نحتمل بروح االتض+++اع 

أن نتقدم  اع. ثانياً :والوداعة والش++كر # حالتنا الض++عيفة الذليلة ونجعلها أس++اس++اً الكتس++اب االتض++
بال فتور في الحياة الروحية مقتنعين أننا ال نزال بعيدين عن الطريق القويم، وأن نتخذ الوس++++ائل 

  إلصالح ما أسلفنا من النقائص محترسين على نفوسنا.

 

  القسم الثاني

  ما معنى قول االنجيلي (( كان يسوع يتقدم في الحكمة والسنّ 
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  والنعمة عند هللا والناس ))

ان النمو في الحكم+ة هو النمّو في محب+ة هللا ومعرفت+ه وكم+االت+ه األزلية. وفي معرفة ذاتنا  
وش++++++قائنا وكل ما يتعلق بأمر خالص++++++نا وواجبات حالتنا. أما النمو في الس++++++ن فهو التخلص من 

ئص. وس++++ائر النقانقائص++++نا والعدول عن الطيش والخفة وعن التفكر في ما ال يفيد وعن الرداءة 
النمو في النعمة فيراد به النمو في القداس++++ة. تلك فريض++++ة يومية يلزمنا أن نس++++ير بموجبها وأما 

حتى نبلغ ذروة الكمال الذي يجعلنا ش+++بيهين بيس+++وع المس+++يح ويؤهلنا المتالكه في الس+++ماء. ففي 
 هذه الحياة كان يسوع ينمو ويتقدم أمام هللا والبشر بحياة روحية داخلية وبأمثال صالحة مشتهرة.

فمن الواج+ب علينا أن نقتفي آثاره معتبرين أن من ال يتقدم يتقهقر ال محالة. فهل حص+++++++لنا على 
مث+ل ه+ذا النش+++++++اط فاجتهدنا في تحس+++++++ين أعمالنا يوماً فيوماً؟ وهل أفرغنا كل جهدنا في الثبات 

  بالخير، فصلينا بحرارة وخشوع لنبلغ الى هذه الغاية المقدسة الشريفة.

  ). 216الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص المقاصد والعاطفة  

 

  السبت الخامس بعد الغطس

  

  للعشية الخالصة 

تقديسه  2عيشته في منزله بالناصرة.  1نتأمل غداً في يسوع المسيح لّما كان شاباً فنرى:  
  شغله.

يه أن نقدم شغلنا # تعالى طالبين ال 2أن ال نض+يِّع أوقاتنا س+دى بل نس+تعملها.  1ونقص+د   
  أن نشرك نيّاتنا في الشغل مع نيّة سيدنا يسوع المسيح. 3أن يباركه ويساعدنا لنعمله حسناً. 

  العاطفة الروحية هي عبارة داود النبي (( اني في البؤس والشقاء منذ صبائي ))                

  ). 16:  87( مز 
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  التأمل للصباح 

لننتقل بالروح الى منزل يس++وع في الناص+++رة فنرى ابن هللا يخض++ع لش+++ريعة الش+++غل، وال  
ينفر من العمل ومن النجارة بغية لمن يس+++++++اعد أباه يوس+++++++ف في مهنته. فلنش+++++++ارك المالئكة في 

  احترامهم ودهشهم.

  

  األول القسم 

  في ان يسوع عاش في الناصرة عيشة شغل وعمل جدّي

ا بل كان سبحانه يتعب ويشتغل كل أيامه م ان يس+وع له المجد لم يبَق في بيته بغير ش+غل. 
عدا الس++بت، مزاوالً النجارة كص++انع ليكس++ب معيش++ته اليومية بعرق وجهه. وهكذا قض++ى حياته، 
ما خال أوقات الراحة التي ال بد منها للطبيعة، في ش+++غل مض++++ٍن للجس++++د، ال ملذة فيه للروح وال 

فيه للقلب. وذلك ألن وص+++++ية الش+++++غل التي جعلها هللا على عاتق االنس+++++ان األول، ونرى عذوبة 
يس++وع يتممها اآلن في ش++خص++ه، ليس++ت من بعد الخطيئة األص++لية نزهة نقض++يها في التس++لية، بل 
هي توبة ش++++اقة متعبة. فلنس++++أل ض++++مائرنا هل وفينا هذه الفريض++++ة وكيف قمنا بها. أما أس++++رفنا 

والقراءات المض+++++++رة  والمع+اط+اة غير الن+افع+ة والمحادثات المؤذية لبط+ال+ةأوق+اتن+ا ب+الكس+++++++ل وا
والقص+++++++ص الخالعية وما ش+++++++اكل ذلك مما يدعو الى االثم؟ أما تض+++++++جرنا من أش+++++++غال مهمة 
وض++رورية لكونها تزعجنا وتكلفنا تعباً  ومش++قة، وخص++وص++اً اذا كانت هذه األش++غال قد فرض++ت 

  علينا لنكفر عن خطايانا؟

  

  نيالثا القسم 

  في ان يسوع قدّس أشغاله في الناصرة
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ان هذا العامل االلهي العجيب كانت أعماله كلها مقدس++++++ة. أوالً ألنه لم يتوخ لنفس++++++ه نوع  
الشغل بل كان يعمل ما يأمره به القديس يوسف وينجزه في الزمان والمكان المعين وعلى الهيئة 

) اذ كان يعتبر أن ما  51:  2( لو  والص++ورة التي كان يوس++ف يريدها (( فكان خاض++عاً لهما ))
  يقدمه له يوسف ليشتغله هو الشغل المرتب له من قبل هللا.

ث+اني+اً : ان ه+ذا الش+++++++غ+ل الذي لم يختره هو بل رتبته له العناية االلهية يتمه مجتنباً التمهل  
امل الزائد الذي هو س+مة الكس+ل ومبتعداً عن التسرع الذي هو عالمة الطيش، ومعرضاً عن الته

الذي ال يتقن عمالً وعن الرخاوة التي تخش++++++ى االنزعاج بحيث أننا من اآلن نس++++++تطيع أن نقول 
  ). 27:  7عنه ما ستقوله عنه الجموع يوماً ما: (( لقد أحسن بكل ما صنع )) ( مرقس 

ثالثاً : قد كان ش++++غله ممزوجاً بش++++واعر قلبية وعواطف مرض++++ية #. فيس++++وع الفادي كان  
ا يفعل ومفتكراً خص++++وص++++اً في تص++++ور هللا ازاءه وقت العمل اليدوي تمجيداً لعزته منتبهاً الى م

االلهية. فهل مارس++نا هذه الص++فات الثالث في أش++غالنا أم اش++تغلنا في ما يالئم أذواقنا؟ أما فض++لنا 
  ما يلذّ لنا على ما يعود لمجد هللا وارضاء مسرته؟

  ). 218عشية ( ص المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة ال 

  

  األحد السادس بعد الغطاس

  ) 36:  31االنجيل من القديس متى ( 

(( وض+رب لهم مثالً آخر قائالً. يشبه ملكوت السماوات حبة خردل أخذها رجل وزرعها  
فاذا نمت ص++ارت أكبر من جميع البقول، ثم تص++ير ش++جرة في حقله. فإنها أص++غر الحبوب كلها. 

وتس+++++تظل في أغص+++++انها. وكلمهم بمثل آخر قائالً. يُش+++++به ملكوت  حتى أن طيور الس+++++ماء تأتي
الس+++++++ماوات خميرة أخذتها امرأة وخبأتها في ثالثة أكيال دقيق حتى اختمر الجميع. هذا كله قاله 
يس+++++++وع للجموع ب++أمث++ال، وبغير مث++ل لم يكن يكلمهم. لكي يتم م++ا قي++ل ب++النبي الق++ائ++ل: افتح فمي 

  نشاء العالم )).باألمثال وانطق بالخفيات منذ ا
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  للعشية الخالصة 

جودة هللا  1نت+أم+ل غ+داً في مث+ل حب+ة الخردل وفي مث+ل الخمير أيض+++++++اً. فنرى في ذلك :  
نتعلم من هذين المثلين أن نكون رحماء وال نش++مئز من اس++عاف البائس وال  2العظيمة ورحمته. 

  نسخر من شقاء الفقير.

أن نحتمل نقائص  2فش+++ل والتواني والكدر. أن نبتعد عن كل فكر ينش+++ئ فينا ال 1ونقص+++د  
  القريب بصبر ومحبة.

الع+اطف+ة الروحي+ة هي عب+ارة المخلص الق+ائ+ل (( كونوا رحماء كما أن أباكم هو رحيم ))         
  ). 36:  6( لو 

  

  التأمل للصباح 

لنس+++جد لقلب يس+++وع الش+++فيق الرحيم والجواد الكريم. فاننا نحن األذالء بالنس+++بة الى جالله  
أق+ّل من حب+ة خردل وحب+ة رم+ل وأص+++++++غر من جزء من خمير. ومع دن+اءتن+ا م+ا زال+ت مراحم+ه 
تغمرنا بمواهبها وتنهض+++نا من ذلنا الى أس+++مى مكان في الس+++ماء. فكيف يس+++وغ لنا أن نحجم عن 

  السجود لجودته؟ وكيف يجوز لنا أن نكف عن مدح رحمته السامية؟تقديم االحترام و

  

  األول القسم 

  في جودة هللا ورحمته العظيمة

ان ص++فات هللا كلها عظيمة وغير متناهية ولكن لرحمته مزايا خاص++ة. أوالً: ألنها ظاهرة  
 ً  في القل++ب. لن+ا ومعروف++ة عن++دن++ا ومتأللئ++ة في جميع أعم++ال++ه. ث+اني++اً: ألن للرحم++ة ت++أثيراً خ++اص+++++++ا

فالعظمة تتطلب الس++++جود، والعدل يتطلب الخش++++ية، أما الرحمة فان القلب يميل اليها ويُس++++ّر بها 
ويحبها ألنها تداوي الش++++قاء وتمتزج بالض++++عف. ثالثاً: ان الرحمة تدنينا من هللا وتجعلنا نتحد به. 

حمة وحنواr مفعم ر وتتنازل وتنص+ب عرش+ها لدينا لتتالفى ش+قاءنا. فقد صّور لنا يسوع أباه كأب
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على ابنه الش++اطر، وذاته كالراعي الص++الح الناش++د خروفه الض++ال أما الرس++ول فقد وص++فه بكونه 
) وفي الحق أن كل الحسنات تأتينا من مراحم  3:  1كور  2(( أبا المراحم واله كل تعزية )) ( 

هذه لهواء الذي نس++تنش++قه وهللا س++واء كان في حياتنا الطبيعية أم في حياة النعمة: فوجودنا، وهذا ا
الش+++مس التي تض+++يء لنا وهذا الطعام الذي يقوينا، وخالص+++نا، والكنيس+++ة، واألس+++رار المقدس+++ة، 
والمواهب الروحية: ذلك كله ص++++++ادر عن رحمته. الرحمة تحبنا ولو لم نحبها نحن. تس++++++أل عنا 

فلقد  نا وتجازيها.الرحمة ترافقنا في عمل الخير الذي نص+++++++نعه، ثم تكلل أعمالولو هربن+ا منه+ا. 
أص+++++++اب داود الملك في مدح الرحمة وفي تقريظها بمزاميره متمنياً أن يغالي في وص+++++++فها مدة 

) فلنقتِد به راغبين كل الرغبة  2:  88األب+دي+ة. كقول+ه (( بمراحم الرب أرنم الى األبد )) ( مز 
قوى القلب ويت في م+ديح رحمت+ه تع+الى. ولنقترب منه+ا برج+اء وطيد وحب ش+++++++ديد اذ فيها يبتهج

  ويستريح ويسكن في الهدوء والسالم.

  

  الثاني القسم 

  في أنه ينبغي ان نتعلم من هذين المثلين أن نكون رحماء

أوالً: يلزمنا قبيل كل ش+يء أن نرحم نفس+نا، أي أن نشفق عليها وال ندعها تتوانى في أمر  
ير مص++++الحها. وال نتعجب اذا خالص++++ها، وال نزيدها تعس++++اً بانش++++غالنا عن مداواتها واهتمامنا بغ

  سقطنا ألننا أشقياء ضعفاء.

ث++اني++اً: يلزمن++ا أن نكون رحم++اء للقري++ب، أي أن نش+++++++فق على الفقير والمريض والحزين  
واليتيم واألرملة ونس+++++++معهم عبارات التعزية ونس+++++++ندهم في ض+++++++يقتهم ونغيثهم قدر امكاننا عند 

قاً لوصية الرسول (( احملوا بعضكم أثقال الحاجة. وأن نحتمل أيض+اً نقائص القريب وعيوبه طب
). ويلزمنا عالوة على ذلك كله أن نجدّ  2:  6بعض وهكذا اتموا ناموس المس++++يح )) ( غالطية 

ان ففي هداية الض+الين الى الطريق القويم بوس+ائل حبية وأساليب موعبة وداعة وفطنة مسيحية. 
لبشر أيضاً. فهل نحن رجال رحمة حقيقية أص+حاب الشفقة والرحمة ينالون البركة من هللا ومن ا

  أم ال؟

  ). 220المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  
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  االثنين السادس بعد الغطاس

  للعشية الخالصة 

كيف يجب  2نواص++ل تأمالتنا في حياة يس++وع في الناص++رة فنرى: انها كانت حياة فقرية.  
  أن نقتدي بفقر يسوع.

 2أن نتوخى في األمور ما هو أدنى وأص++غر تاركين األحس+ن واألفض++ل للغير  1ونقص+د  
  أن نحب الفقر في ما يخصنا أي في لبسنا وأكلنا ونومنا وفي كل األمور.

  ). 3:  5العاطفة الروحية هي (( طوبى للمساكين بالروح فإن لهم ملكوت هللا )) ( متى  

  

  التأمل للصباح 

لننتقل بالروح الى بيت الناص++++رة فنرى يس++++وع ابن هللا عائش++++اً عيش++++ة فقرية في كس++++وته  
وطعامه وفراش+++++ه وبيته، يأكل خبزه بتعب يده. ولنقدم له االكرام والش+++++كر على هذه الحالة التي 

  أوصلته اليها محبته الفائقة للبشر.

  القسم األول

  في حياة يسوع الفقرية العجيبة

قبوالً ل+دي+ه تع+الى لم+ا اتخذه يس+++++++وع وتوخاه في هذا العالم. فقد كان في لو لم يكن الفقر م 
وس+++عه أن يعيش غنياً مترفهاً. ومع ذلك لم يحّب اال الفقر. فيا للفض+++يلة الس+++امية التي جذبت قلبه 
ففضلها على جميع ثروات الدنيا. وقد اعتبر الفقر شقيقاً لالتضاع. فان أفكار الفقير أفكار مقدسة 

اعره تخالف ش++واعر الغني، اذ يحس++ب نفس++ه أذّل البش++ر وأحقرهم فيتض++ع ويغدو وض++يعة وش++و
لحبيب امحبوباً عند هللا ومعتبراً عند البش+++++ر. ان فض+++++يلة الفقر العجيبة قد اعتبرها جداً يس+++++وع 

  وجعلها ش++++ريكة لفض++++يلتي الوداعة والحلم. فالغني يكون غالباً متمرداً جافياً، أما الفقير فيكون

يراً الجميع وديعاً بش+وش+اً في أقواله ومعامالته. يسوع قد اعتبر الفقر بمثابة أم لفضيلة لطيفاً مس+ا
المحبة. ألن القلب غير المتعلق بالغنى والخيرات األرض+++++ية يميل طبعاً الى حب هللا. وقد اعتبر 
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ا ييس++++وع أن الفقر هو الوس++++يلة الناجعة للبلوغ الى القداس++++ة. فان القلب متى تنحى عن لذات الدن
انجذب طبعا الى التوجه الى هللا أبي الفقراء والمس++++اكين. واض++++طّر أن يص++++لي بحرارة ورجاء 
وطيد، ويس++++تغيث با# واهب المنح والعطايا. بل يتحد با# كص++++ديق أمين ومحاٍم مخلص معتقداً 
أنه قادر أن يعينه لممارس+++ة الفض+++ائل كلها. فيا لفض+++يلة الفقر الس+++امية التي فض+++لها يس+++وع على 

  سائر الفضائل وأحبها واعتنقها في حياته! يا ليتني أعتبرها وأحبها نظيره!

  

  الثاني القسم 

  كيف يجب أن نقتدي بفقر يسوع

الفقر نوع+ان: باطني وخارجي. فالفقر الباطني قائم بتجرد القلب من أموال الدنيا. فاذا كنا  
فقراء ال نس+++++++تحي من الفقر وال نرغ+ب في الغنى. وان كن+ا أغني+اء ال نباهي ونفاخر بغنانا، وال 

 وال مّ نميز نفس+++نا على غيرنا، وال نتلذذ باألموال، وال نض+++ع اتكالنا عليها. واذا خس+++رناها ال نغت
نكتئب. وال نس++رف أوقاتنا في طلبها مهملين واجباتنا وفروض++نا. ويلزمنا فوق ذلك أن نص++رف 
قس+++++ماً منها في األعمال الخيرية ونقرض الفقير بقلب طيب معتبرين نفس+++++نا كوكالء عليها أمناء 

  من قبل هللا. فهل تصرفنا بثروتنا على هذه الصورة أم ال؟

نحتم++ل فقرن++ا بال ت++ذّمر مص+++++++طبرين على العري والبرد  أم++ا الفقر الخ++ارجي فق++ائم ب++أن 
والجوع والحر والتعب والش+غل. مكتفين باللبس البسيط واألثاث الضروري والطعام االعتيادي، 

كتكنيس حجرتنا وترتيب سريرنا. مخالفين في ذلك أولئك الذين يسعون مش+تغلين بالخدم الدنيئة، 
اكفين على أفخر اللب+اس وألذّ المآكل والنفقة وارض+++++++اء حواس+++++++هم وحبهم ال+ذاتي ع+ في راحتهم

الزائدة. فاذا كنا مولودين فقراء يلزمنا أن نرضى بهذه الحالة التي قسمها هللا لنا. واذا كنا أغنياء 
، خاضعين ألحكام هللا الغامضة، معتقدين  فافتقرنا يترتب علينا أن نحتمل ذلك بال تذمر وال تش+ّكٍ

  ومحب الفقراء. فهل اعتبرنا الفقر على هذا األسلوب أم ال؟ أننا بذلك نشابه يسوع الفقير

  ). 223المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  
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  الثالثاء السادسة بعد الغطاس

  

  للعشية الخالصة 

كيف يجب أن  2طاعته.  1نواص+ل تأمالتنا في عيش+ة يس+وع المسيح في الناصرة فنرى:  
  نقتدي به.

أن نعيش عيش+++++ة قانونية مرتبة منزهة عن األهواء والرغائب الش+++++خص+++++ية  1ونقص+++++د  

أن نقدم # أحياناً ذبيحة ارادتنا الذاتية مرض+++++++اةً له عّز  2ومث+ابرة على اتم+ام الفرض الواج+ب. 
  وجّل.

العاطفة الروحية هي العبارة التي قالها الروح القدس عن حياة يس++وع مدة ثالثين س+++نة ((  
  ). 1:  2)) ( لو وكان خاضعاً لهما 

  

  التأمل للصباح 

لننتقل بالروح الى الناص+++رة أيض+++اً ونتأمل يس+++وع ابن هللا الوحيد طائعاً لمريم ويوس++++ف.  
  فلنسجد ونمدح ونبارك هذا السر العظيم مستمدين من مخلصنا أن ينعم علينا بأن نستفيد منه.

  

  األول القسم 

  في طاعة يسوع المسيح في الناصرة

كلمة واحدة وهي : ((  ان الروح القدس لخص حياة يس++++وع المس++++يح مدة ثالثين س++++نة في 
كان خاض++++عاً لهما )). فلنتأمل في هذا الس++++ر العميق تأمالً ش++++افياً. من هو الخاض++++ع؟ هو الملك 

لمن يخض++ع يس++وع؟ يخض++ع لمريم  -العظيم رّب الس++ماء واألرض المتفرد باألمر والنهي وحده.
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ن باّران ال يأمران اال بما هو مقدس وصواب ومع ذلك فهما مخلوقان قد ويوسف، وهما شخصا
يطيع يوس++++ف باألش++++غال الص++++ناعية ويطيع بَم يطيعهما؟  –اس++++تمدّا منه الكيان والحياة والحركة 

كم من الزمان أطاعهما؟ مدة ثالثين س+++++++نة أعني الى الس+++++++ن التي يظّن  –مريم ب+األمور البيتية 
االنس+ان أنه يغدو حينئٍذ ُحّراً وقادراً ان يحكم نفس+ه. ومع ذلك كله قد خضع يسوع خضوع خادم 

).  3:  15(( فإن  المس++يح لم يُرِض نفس++ه ))    ( روم  لمعلمه، ولم يص++نع ش++يئاً ارض++اًء لذاته.
كان فرحه وسروره أن ينقاد لوالديه ويسير بموجب ارادتهما باتضاع ورقة  لم ينفر من الخدم اذ

ووداعة. أجل ان الطاعة فض++++يلة عزيزة مقبولة عند هللا والناس. ولذلك أحبها يس++++وع واختبرها 
ومارس+ها مدة ثالثين س+نة. فاذا قدمنا # خيراتنا وأش+غالنا وأتعابنا بأس+رها ولم نضّحِ له بإرادتنا، 

  ا هذه ليست شيئاً. فهل اعتبرنا هذه الفضيلة وهل أدركنا عظمتها وسموها؟فان تقدمتن

  

  الثاني القسم 

  كيف يجب أن نقتدي بطاعة يسوع

أوالً : اذا نظرن++ا الى األش+++++++خ++اص ال++ذين نطيعهم نظرن++ا الى هللا تع++الى. فعن++د ذل++ك تكون  
نرغب في س+++++++وى اتمام ط+اعتن+ا خ+الية من التذمر والكدر موعبة فرحاً وبهجة. ألننا في ذلك ال 

  ارادة هللا.

وعن ث+اني+اً : ان ط+اع+ة يس+++++++وع تعلمنا أن نبتعد عن المناص+++++++ب ذات األحكام واألوامر،  
الحاالت التي يتهيأ فيها لإلنس+++ان أن يعمل دائماً ما يريده. وقبل كل ش+++يء يلزمنا ان نخش+++ى من 

وكالء ورؤس+++اء لتدبير أمورنا. واالنقياد لمن أقامهم هللا علينا  ارادتنا ونقبل المش+++ورات بالطاعة
  ألن في حياة الطاعة سعادة النفس المتصفة بروح المسيح.

ثالثاً : يلزمنا أن نطيع هللا في كل ش++++++يء، خاض++++++عين لتدابيره الربانية ووص++++++اياه االلهية  
ووص+ايا كنيس+ته، منقادين إللهاماته المقدس+ة باتمامنا نيّات رؤسائنا واحترامنا لهم ومسايرتنا لهم 

س+++++++ايرتنا القريب، ولو كان أحقر أو أص+++++++غر منا، على قدر ما تس+++++++مح لنا وظيفتنا والمحبة وم
  المسيحية.
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أخيراً يتحتم علينا أن نقبل بص++++بر األمور التي نكرها ونش++++مئز  منها س++++واء أتتنا من قبل  
والمض++ادات وما ش++اكل ذلك. معتبرين  البش++ر أم من قبل الطبيعة البش++رية كاألخطار واألمراض

لطاعة الحقيقية تخض+++ع لكل ش+++يء وتنقاد لهُ تعالى انقياد الولد لوالديه. فهل اتص+++فت طاعتنا أن ا
  بمثل هذه الصفات الجليلة؟

  ). 225المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  

  األربعاء السادسة بعد الغطاس

  

  للعشية الخالصة 

في أنها كانت حياة خلوة بعيدة  1أملنا غداً : نختم تأمالتنا في حياة يس+++وع في الناص+++رة بت 
  أنها كانت حياة خفيّة مستترة. 2عن العالم. 

أن نحب الخلوة واالبتعاد عن العالم كلما س++++محت لنا أش++++غالنا. أن ال نقول وال  1فنقص++++د  
  نفعل ما يتطلبه الحب الذاتي وال نرغب في استجالب مدح الغير وثنائهم.

رة كت++اب االقت++داء ب++المس+++++++يح (( أرغ++ب في أن تكون مجهوالً الع++اطف++ة الروحي++ة هي عب++ا 
  ). 3 – 2:  1ومحسوباً كال شيء )) ( سفر 

  

  التأمل للصباح 

مدة ثالثين سنة.   لنس+جد ليس+وع المسيح في الناصرة عائشاً بعيداً عن العالم عيشة مستترة 
ال+ذاتية الراغبة في ولنش+++++++كره على ه+ذه الطريق+ة التي نهجه+ا لن+ا كي نتمكن من مق+اوم+ة محبتن+ا 

  المجد الباطل والتظاهر أمام البشر. ملتمسين من يسوع أن يعلمنا هذا الدرس المفيد.
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  األول القسم 

  في ان يسوع عاش في الناصرة عيشة خلوة بعيدة عن العالم

ان يس++وع له المجد بعد عودته من مص++ر الى الناص++رة انزوى في بيته الحقير متحداً با#  
فيه كل س++++لوته ومس++++رته ونعيمه وس++++عادته. وكان اذا نظر الى البش++++ر أش++++فق على  أبيه وجاعالً 

حالتهم الش++++قية وأفراحهم الباطلة الفاس++++دة وأعيادهم وأمجادهم الزائلة. فيا ما أعذب هذه العيش++++ة 
االنفرادية المقدس+++++ة التي تولي االنس++++++ان معرفة ذاته واختبار فض++++++يلة االتض++++++اع وراحة القلب 

النس+++ان بالخلوة معرفة هللا ومحبته. ويقف على ما هو العالم فيبتعد عن مالهيه. والس+++الم. يتعلم ا
في الخلوة يذوق االنس++++ان لذة هللا ألن نفس++++ه تتفرغ الى عبادته تعالى فتس++++تغيث به طالبة منه أن 
يقدسها ويغريها ويبهجها. في الخلوة يكون الجو صاحياً صافياً والسماء مفتوحة رائقة وهللا قريباً 

االنس++ان والقلب. فيا لس++عادة الحياة االنفرادية فإنها مفعمة أفراحاً ومس++رات. فهل نبتهج نحن  من
  في حياة الخلوة أم بحضور الجمعيات العالمية والمالعب الخطرة؟

  

  الثاني القسم 

  في أن يسوع عاش في الناصرة عيشة خفية مستترة

ياة تآليف واالكتش++افات العظيمة. لكن حامتاز نفر من العلماء بحياة انفرادية تفرغوا فيها لل 
يس+وع االنفرادية لم تكن كذلك ألنه قض+ى ثالثين سنة في الخفية. فيسوع الذي كان في وسعه أن 

  ينير العالم بأض+++واء حكمته وعلومه وقدرته، ويبش+++ر البش+++ر ويس+++تجلبهم الى معرفته، قد أحب

فلم يُقل عنه ش+++++يء ولم س+++++يط. االنزواء في الناص+++++رة المدينة الص+++++غيرة وُعرف كرجل نجار ب
يُعرف مكانه وال اس+++++مه وال مولده كأنه ال وجود له في الدنيا. وقد أراد س+++++بحانه بذلك أن يعلمنا 
الزهد في الفخر والعجب وفي زهو الدنيا وش++رفها ومجدها ومناص++بها. فكيف يس++وغ لنا بعد هذا 

نا االتضاع والزهد في أمجاد أن نميل الى العجب والخيالء؟ أما يجدر بنا أن نض+اهي يس+وع بحب
الع+الم مقتنعين بم+ا رزق+ه لن+ا؟ فه+ل أحببن+ا االنفراد والتمتع با# وحده وهجرنا مديح العالم ونبذنا 

  أكاذيبه وخداعه؟
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  ). 227المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  

  الخميس السادس بعد الغطاس

  

  للعشية الخالصة 

ثالثين س+++نة في الناص+++رة مختلياً أحّب قبل أخذه بالتبش+++ير أن يذهب  بعد أن قض+++ى يس+++وع 
مثال الغيرة على  2مثال التواض++ع.  1الى األردن ويعتمد. فنتأمل غداً في هذا الس++ر ونرى فيه: 

  تقديسنا.

أن نواص+++++ل عمل خالص+++++نا  2أن نعامل القريب بالرفق ونتض+++++ع اكراماً له  1ونقص+++++د  
  ل في حياتنا.وتقديسنا معتبرين أنه أهم عم

العاطفة الروحية هي عبارة اآلب الس++ماوي الموجهة الى يس++وع مخلص++نا (( هذا هو ابني  
  ). 17الحبيب الذي به سررت )) ( متى : 

  

  التأمل للصباح 

لننتقل بالروح الى ش+++اطئ نهر األردن فنعاين يس+++وع مقبالً ليعتمد من يوحنا. فالس+++ماوات  
تنفتح والروح الق+دس ينح+در كحمامة عليه. واآلب الس+++++++ماوي يعلن أن يس+++++++وع هو ابنه الوحيد 

مش++هداً عجيباً عظيماً. فلنس++جد للثالوث األقدس المتجلي في هذا الس++ر  وموض++وع س++روره. فيا له
  نه النعمة لنستفيد من التعاليم العظيمة المكنونة فيه.مستميحين م

  

  األول القسم 
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  في ان عماد يسوع المسيح هو مثال االتضاع

فهو قدوس القديسين ويخالط الخطأة. وهو ليس اتض+اع أس+مى من اتض+اع يسوع المسيح.  
ع ان يمانابن هللا العلي ويقف أمام قدمي انس+++++ان ويطلب منه الغس+++++ل كأنه خاطئ. فيوحنا المعمد

ويخجل ويس++++تحي من عمله ويقول كيف االله العظيم رب الس++++ماء واألرض يتض++++ع أمام خليقته 
وخادمه ويقبل منه عماد التوبة. فيا ما أعجب هذين االتض+++اعين: اتض+++اع يس+++وع الطالب العماد 
واتض+++++++اع يوحنا المعمد. كالهما يتبادالن عواطف االحترام والمحبة ويتس+++++++ابقان في ش+++++++عائر 

. فيا التض++اعهما العجيب الذي يعلمنا أن نخفض زهونا وعجبنا ونحترم القريب ونحبه االتض++اع
  ونمدحه، ونتنحى عن األمور المبهرجة والمدائح الكاذبة.

  

  الثاني القسم 

  في أن عماد يسوع المسيح هو مثال الغيرة على تقديسنا

ر كعادة الناس مع أنه أوالً : ان يسوع المسيح القدوس أراد قبل األخذ في رسالته أن يتطه 
غير محتاج الى تطهير. مريداً بذلك أن يعلّمنا أال نعتبر أنفس++++نا أبرياء أطهاراً بل محتاجين على 
كل حال الى التطهير والتقديس لكوننا ميّالين الى الخطأ والزلل. فأحياناً نياتنا غير قويمة. وربما 

اناً تخالجنا أفكار كبرياء وحركات ق+د ك+انت حس+++++++نة في اولها ثم فس+++++++دت في أثناء العمل. وأحي
غض+ب وقلة صبر وتهاون في عمل الخير وما شاكل ذلك من التجارب التي ينصب لنا اشراكها 

الى التطهير الدائم باالعتراف المتواتر وفحص الض++++++مير   ابليس والعالم لس++++++قوطنا. فكم نحتاج
  العام والخاص واالرتفاع الكثير بالفكر الى هللا.

خرج يس++وع من نهر األردن انفتحت الس++ماء وس++مع ص++وت اآلب يقول (( هذا  ثانياً : لما 
هو ابني الحبيب الذي به س++++ررت )) فذلك يوض++++ح لنا أنه كلما اتض++++ع االنس++++ان ازداد رفعة في 
عين هللا. ان النفس التي تقبل هذا الدرس من يس+++++++وع، الذي يدعوها الى االتض+++++++اع والص+++++++بر 

 تدي به وتس+++++++ير بموجب تعاليمه وتس+++++++تفيد من نعمه وتثبت فيوالمحبة ليكللها بإكليل الظفر، تق
طاعته وتتدرج في الكمال س+++ريعاً وتفوز بالقداس+++ة. فهل أطعنا يس+++وع في أعمالنا لنحظى به في 

  الملكوت السماوي؟
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  ). 229المقاصد والعاطفة الروحية هيك كما في خالصة العشية ( ص  

  

  الجمعة السادسة بعد الغطاس

  للعشية الخالصة

ق++د ت++أملن++ا الى اليوم يس+++++++وع المس+++++++يح من++ذ مول++ده الى عم++اده، ورأين++ا في++ه روح ال++ذبيح++ة  
أن العذاب هو  2أن العذاب الزم وض+++++++روري.  1واالحتمال.  فنتأمل غداً س+++++++بب ذلك فنرى : 

  سعادة.

أن  2أن نزهد في اللذات والمس+رات ونض+حي ببعض+ها وقت الفرص المناسبة  1ونقص+د  
  الحياة الدنيا ومشقاتها بال تذمر.نقبل بقلب طيب أتعاب 

العاطفة الروحية هي قول الس+++++يد المس+++++يح : (( طوبى للحزانى. طوبى للمض+++++طهدين ))            
  ). 10:  5( متى 

  

  التأمل للصباح 

لنس+++جد ليس+++وع المس+++يح عائش+++اً مدة حياته كلها عيش+++ة زهد وعذاب واس+++تش+++هاد. فلنكرمه  
نتعزى به في ض+++++++يقاتنا ليكون لنا مثاالً  يرنا ومنفعتنا،ولنب+ارك+ه ألن+ه ص+++++++نع ذل+ك كله ألجل خ

وأحزاننا وليدَّخر لنا الجزاء على الص+بر ويعلمنا عظمة الذبيحة. فلنؤدِّ له الشكر المتواصل على 
  تعليمه هذا الداّل على جزيل حبه لنا.

  

  األول القسم 

  في أن العذاب الزم وضروري
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أوالً : ان العذاب ضروري طبعاً أي مالزم لحالتنا الطبيعية، كما جاء في كتاب االقتداء  
بالمسيح. نجد العذاب في جسمنا باألمراض وفي نفسنا باألحزان وال نعرف من أين تأتي. نجد 

العذاب في تضاد الطبائع والرغائب واألفكار مع من نعاشرهم. نجد العذاب في األمالك 
فنا عليها وشديد اهتمامنا باستجالب حاصالتها. نجد العذاب في الخسائر وفي واألرزاق لخو

المعيشة، في األشغال وفي األتعاب. في البطالة لما تلحقه بالبطال الكسول من الملل. نجد 
العذاب في فقد األصحاب واألقارب وفي خسارة المال وفي النميمة وثلم الصيت والتكلم 

  بالرديء. و

عالم بأسره يشبه جبل جلجلة مشحوناً بالصلبان لكٍل صليبه يُصلب عليه أن ال الخالصة 
بإحدى الطرائق المذكورة شاَء أم أبى. تلك حالة الدهر وهذا نصيب كل مخلوق. فمن ال يقبل 

الصليب بفرح يكون أحمق فاقد العقل ألنه ان احتمله طوعاً نال الثواب وان احتمله قسراً ازداد 
يقبله بفرح ولو كان مضطراً لقبوله، فانه يزداد فضيلة وشجاعة ويكسب  شقاًء. فيا لسعادة من

  أجراً مضاعفاً.

ثانياً : ان العذاب ض+++++++روري للخالص. فلو كانت األفراح في الدنيا فقط التخذنا األرض  
وطناً لنا ونس++ينا الس++ماء. لكن التجربة تدني من هللا، فاإلنس++ان متى دهمته التجربة يقول في ذاته 

نيا ليس+ت وطنه وأنه متى خرج منها يالقي عالماً احسن وأسعد حيث يُعطى كٌل حّقه. وأنه ان الد
أش++++++د ش++++++قاء. ومن ثم  اذا عاش ههنا بعذاب يجب عليه أن يحذر لئال يالقي بعد هذه الحياة حالة

سماء طريق ال يجب أن يرتب ذلك الرجل ض+ميره ويعيش عيشة مسيحية. فالصليب والعذاب هو
وع عينه لم يص+++ل الى الس+++ماء اال بالص+++ليب. وكذلك ال أمل لنا بالوص+++ول الى الس+++لطانية ويس+++

الس+ماء اال في طريق الص+ليب. ولن نتمجد مع يس+وع في الس++ماء اال اذا تألمنا معه على األرض 
). فلنتأمل هذه الحقيقة لنرى  17:  8كما قال الرسول : (( نتألم معه لكي نتمجد معه )) ( رومة 

  بان بفرح وطيبة قلب.هل احتملنا الصل

  

  الثاني القسم 

  في ان العذاب هو سعادة
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ان القول بأن العذاب س++عادة قول متناقض يرفض++ه كل من كان خارجاً عن الديانة رفض++اً  
مطلقاً. ولذا فمن كان خالياً من االيمان والمحبة يخيِّل اليه أن العذاب شر مزعج يوقع في اليأس. 

ويعتبر عبارات يس+وع في انجيله عين الصواب وهي (( طوبى أما المؤمن فيرى األمر بالعكس 
  للحزان. وطوبى للباكين، وتعالوا الىَّ أنتم المثقلين وأنا أريحكم )).

ان النفس المؤمنة والُمحبّة تعرف بتأكيد أن البون لش++++اس++++ع بين عذابات الدنيا ومش++++قاتها،  
رات أبدية. وأن نقطة اغتمام تليها وأمجاد الس++++++ماء وأفراحها. تعرف ان عذاباً طفيفاً تعقبه مس++++++

بحار أفراح وس+++++عادة. ودقيقة عذاب تليها س+++++عادة أبدية. فحين تفكر في ذلك ترتعش بهجة وهي 
  ). 4:  7كور  2في العذاب وتقول مع بولس (( أنا فائض بالفرح في جميع مضايقنا )) ( 

البار احتمل ان النفس المؤمنة والمحبة اذا نظرت الى المص+++++++لوب وأدركت أن يس+++++++وع  
العذابات ألجلها تلتزم هي أيض++اً ان تقابل الحب بالحّب فض++الً عن كونها خاطئة وتحتمل العذاب 
قدر امكانها وتجتهد أن تقبل بفرح ما يطرقها من المص+++++++ائب فتعانق المص+++++++لوب مراراً وتقبله 

)            ) وتهتف بفرح وس+++رور مع الرس+++ول بطرس (( افرحوا بما أنكم تش+++اركون المس+++يح في اآلالم
  ). 13:  4بط  1( 

أن النفس التي ال ايمان وال محبة لها ترى الشقاء في الصليب. أما النفس  الخالصةو
المؤمنة والملتهبة بالمحبة فتعتبر سعادتها وفرحها ومجدها باحتمال الصليب. فهل اعتبرنا 

اطف ش في نفسنا عوالصليب اعتبار النفوس المحبة والمؤمنة؟ وان لم نفعل حتى اآلن فلننع
  أقرب لما تدعونا اليه ديانتنا المسيحية.

  ). 231المقاصد والعواطف الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  

  السبت السادس بعد الغطاس

  

  للعشية الخالصة 
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في انه يجب  1ان الطقس الالتيني يباش++ر غداً ص++لوات االس++تعداد للص++وم الكبير. فنتأمل:  
  ما الوسيلة الى ذلك. 2أن نقضي هذه األيام بالقداسة. 

أن نمارس بعض  2أن نقض+++ي هذه األيام بروح الص+++الة واالنفراد عن العالم.  1ونقص+++د  
  االماتات في األكل والشرب.

الع++اطف++ة الروحي++ة هي قول الرس+++++++ول بولس (( هوذا اآلن وق++ت مقبول. هوذا اآلن يوم  
  ). 2:  6كو  2خالص ))         ( 

  

  التأمل للصباح 

لنس+جد للس+يد المسيح ضارباً لنا مثل رب البيت الذي خرج ليستأجر عملة لكرمه ليشتغلوا  
نطل++ب عون++ه لنقوم بواجب++اته++ا في خالص نفس+++++++هم. ولنش+++++++كره على دعوت++ه المملؤة حب++اً لن++ا. ول

ونقض++++++يها بقداس++++++ة تحت نظره. ولنفهم حس++++++ناً كيف نثابر على خالص نفس++++++نا ونعمل بموجب 
  أوامره.

  

  األول القسم 

  في انه يجب ان نقضي األيام السابقة للصوم بالقداسة

تتلوها في هذه  : أن أمنا الكنيس+++ة المقدس++++ة توجه ألحاظنا في ص++++لواتها الفرض+++ية التي 1 
في ان+ه تع+الى خلقن+ا وأب+دعن+ا، وهو غ+ايتنا،  فيجب أن نكون كلنا #. ثم تذكرنا ام الى التفكر األي+

بخطيئ+ة أبين+ا آدم وتفهمن+ا أنن+ا خط+أة من طبعن+ا وأنه يجب علينا أن نتوب عن آثامنا. وتتلو علينا 
 بمن رس+++الة القديس بولس الفص+++ل المتض+++من محاربته للش+++هوة الجس+++دية. وتقرأ علينا انجيل ر

البي+ت ال+ذي اس+++++++ت+أجر عمل+ة لكرم+ة مع ذكر ع+دد المخت+ارين القلي+ل والمخيف. فه+ذه الت+ذكارات 
  بأجمعها تدعونا الى أن نقضي هذه األيام بالتوبة والقداسة والعبادة.
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: بمقدار ما تحرض++نا الكنيس++ة على هذه األعمال المقدس++ة يجتهد البش++ر في قض++اء هذه  2 
راح والمآكل والمش+++ارب والمالعب المختلفة والمض+++ّرة. فتص+++رف األيام بالمالهي والمالذّ واألف

البش+++ر هذا المخالف لروح الكنيس+++ة يجب ان يزيدنا غيرة ونش+++اطاً على عمل الخير والص+++الح. 
فنبذل جهدنا في التعويض عن االهانة الملحقة به تعالى. وفي مس++اعدة القريب، بالتوبة واالماتة، 

  لكي نعود الى هللا.

ا تأهبنا في هذه األيام للص+++وم المبارك كما تطلب الكنيس+++ة المقدس+++ة فانه تعالى : اننا اذ 3 
يجازينا بنعم خص++++وص++++ية تس++++اعدنا على خالص++++نا. فنمجده ونعوض عن اهانات الخطأة ونغدو 
وس++++يلة لرجوع الض++++الين والكتس++++اب النعم الممنوحة في أيام الص++++وم المبارك. فلندرس++++ن هذه 

  ا حسناً.األفكار المقدسة ولنتروَّ فيه

  

  الثاني القسم 

  ما هي الوسائل لتقديس هذه األيام السابقة للصوم

أوالً : يلزمنا أن نمارس في هذه األيام الص+++++الة واالختالء، معّوض+++++ين عن البش+++++ر الذين  
ونزداد محبةً وعبادةً لهُ، ونكثر من  ينص+++++رفون الى المس+++++رات والملذات. فنش+++++دد اتحادنا با#،

له، ونض++حي له بجميع أعمالنا وننش++ئها اكراماً لهُ، تاركين العالم وش++أنه. االس++تغاثة به والش++كر 
ويلزمنا أيض+اً أن نختلي نادبين حالة البشر ونقدم # نفوسنا كضحية عن آثامهم هاتفين مع اآلباء 

  القديسين: سامحنا يا رب واغفر لنا ألننا لم نحبك كما يجب.

ب، ألن التفنن في األطعمة واالفراط فيها مذموم ثانياً : يلزمنا أن نقتصر في األكل والشر 
وهو من أعمال البش+ر. فس+بيلنا أن نستعمل القناعة واالماتة ونقمع شهواتنا وشراهتنا ونبتعد عن 

  كل أسبابها.

ث+الث+اً : يترتب علينا في هذه األيام أن نحارب الملكة الرديئة المس+++++++تولية علينا. ألننا بهذه  
ذبيح+ة وأعظم ام+اتة. فلنعمل اذن الروية في هذه األيام ولنقض+++++++ها المح+ارب+ة نقرب # أفض+++++++ل 

بحس+++++++ب رغبة أمنا الكنيس+++++++ة، متحدين با# ومبتعدين عن العالم وملذاته، مواظبين على القناعة 
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واالعتكاف تعويض++اً عن اهانات البش++ر. ولنص++ارع أميالنا المنحرفة وش++هواتنا الرديئة وأعمالنا 
  من أفعال التوبة واالماتة. الممقوتة بممارسة ما يضادها

  ). 234المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  


