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  تأمالت

  أليام السنة كلها

  

  الشعانيناألحد السابق ألحد 

  (( المعروف بأحد اآلالم عند الالتين ))

  ) 59 – 46:  8اإلنجيل من القديس يوحنا ( 

(( من منك يُثبت عليَّ خطيئة؟ فإن كنت أقول لكم الحق، فلماذا ال تؤمنون بي؟ من كان من  
هللا يسمع أقوال هللا. ولهذا أنتم لستم تسمعون ألنكم لستم من هللا. فأجاب اليهود وقالوا له : ألسنا 

م أبي بصواب نقول أنك سامري وان بك شيطاناً؟ أجاب يسوع : انه ليس به شيطان. لكني أُكر
الحق الحق أقول لكم : إن كان وأنتم تهينوني. وأنا ال أطلب مجدي فإنه يوجد من يطلب ويدين. 

أحد يحفظ كالمي فلن يرى الموت الى األبد. فقال له اليهود : اآلن علمنا ان بك شيطاناً. قد 
د. ألعلك مات ابراهيم واألنبياء، وأنت تقول ان كان أحد يحفظ كالمي فلن يذوق الموت الى األب

مات ومن األنبياء أيضاً الذين ماتوا؟ من تجعل نفسك؟ أجاب يسوع  أعظم من ابراهيم أبينا الذي
: ان كنت أنا أُمجد نفسي فليس مجدي شيئاً. أبي هو الذي يمجدني. وهو الذي تقولون أنتم أنه 

كم. ولكني إلهكم. وأنتم لم تعرفوه أما أنا فأعرفه. وان قلت أني ال أعرفه صرت كاذباً مثل
أعرفه وأحفظ كالمه. ابراهيم أبوكم ابتهج حتى يرى يومي فرأى وفرح. فقال له اليهود : لم 

يأت لك بعد خمسون سنة وقد رأيت ابراهيم؟ فقال لهم يسوع : الحق الحق أقول لكم : قبل أن 
  يكون ابراهيم أنا كائن. فأخذوا حجارة ليرجموه، فتوارى يسوع وخرج من الهيكل )).

  

  الصة للعشيةالخ

ان هذه الخمسة عشر يوماً التي نبدأ بها اليوم وهي مخصصة إلكرام آالم الفادي. فلكي نقدّر  
ما أعظم وأشد ما  2من هو الذي يتألم وألجل من يتألم.  1محبة يسوع لنا في هذا السر نعتبر : 

  كم من الخيرات اكتسبها لنا بآالمه. 3قاساه من اآلالم. 

ن نقضي هذه األيام الخمسة عشر بعواطف ممتازة من التقي واالختالء أ 1فنقصد من ثم :  
  أن نضع المصلوب عادة أمامنا ونقبله مراراً بقلب متأثر منسحق. 2والمحبة ليسوع المصلوب. 



  ). 20:  2العاطفة الروحية هي عبارة الرسول : (( أحبني وبذل نفسه ألجلي )) ( غالطية  

  التأمل للصباح

المسيح غارقاً في بحر من العار والعذابات ولنهتف من الرسول قائلين : (( ان لنسجد ليسوع   
حبه لي قد أوصله الى هذه الحالة )). فلنحب يسوع الذي أحبنا هكذا، ولنباركه ولنرِث آلالمه 

  الفادحة.

    

  القسم األول

  هو الذي يتألم وألجل من يتألمفي من 

آالمه أكثر من المقابلة بين هذين الفكرين  ال شيء يبين محبة يسوع المسيح لنا في سرّ  
المتضادَّين. ولذا يهتف القديس توما قائالً : يا الهي العظيم! بل لو كنت أنت العبد وأنا السيد 

لكان مع ذلك، في تضحية هذا العبد الذي يتحمل مثل هذه اآلالم ألجل سيده، من عظيم الحب 
وس صالبة. فماذا يجب اذن أن يخالجني من وبسالته ما يلقي في الحيرة والدهش أشد النف

  األفكار والعواطف، والحقيقة هي بعكس ذلك؟ فيا للمحبة العظيمة التي ال حدّ لها!

ويا ليت ذاك الذي ألجله يتألم ويموت هذا االله العظيم هو أحد األصدقاء الذي يستحق المحبة  
انه مستعار من هللا سبحانه، وهو أو االهتمام! لكن هذا الذي مات هللا ألجله هو عدم، ألن كي

أيضاً خطيئة من أصله وخطيئة من خبثه، هو الدناءة ذاتها متمردة على هللا. وهللا نفسه الذي 
تمرد عليه هذا العبد وعصاه يموت لكي يكفر عن عصيان هذا العبد! هو خليقة سفيهة وقحة 

ه! هو ناكر للجميل لن يشكر تجاسرت على إهانة خالقها، وهللا المهان يريد أن يموت عمن أهان
هذه التضحية العظيمة ولن يبالي بها، بل ينظر الى صورة المصلوب بعين جامدة وقلب جاّفٍ 
وال يحتفل إال ببرودة بذكرى هذه األيام المقدسة المخصصة إلكرام آالم الفادي الشديدة التأثير! 

إلهه بقدر ما في وسعه!  بل هو خائن ينكث بأقسامه ووعوده ويعود الى اهاناته ويجدد صلب
وذلك ليس مرة واحدة بل ألوفاً من المرار. ومع ذلك كله نرى هللا ذاته يتحمل أبشع االهانات 

ويموت أشنع الميتات ألجل هذه الخليقة الممقوته جداً والمستحقة هكذا اللعنات السماوية 
  يُسبر غورها! واألرضية! فيا للمحبة التي ال قرار لها! ويا للمحبة التي ال يمكن أن

  

  

  القسم الثاني

  وأعظم ما قاساه المخلص من اآلالم في ما أشد



هنا تنفتح لجج من المحبة جديدة. ان يسوع المسيح قد كان قادراً بقطرة واحدة من دمه ودمعة  
من عينيه وتنهد من قلبه أن يفتدي الجنس البشري كله. قد شاء أن يُظهر حباً أعظم على قدر ما 
ل من األلم واألوجاع واإلهانات من أجلنا. فضحى بكل شيء: أي بحريته، فإنه رضي أن  تحمَّ

قيدوه كأنه أسير، ثم بشرفه، ألنه قبل أن يُعد كمجنون ومجرم ومجدّف بل كرجل أحط من ي
بارأبا اللص القاتل السفاح، وشّر من ذينك اللصين اللذين قد صلب بينهما كأنه أكبر منهما 
جرماً. ضحى بجسده، ألنه من أخمص قدمه حتى قمة رأسه ليس فيه إال جراحات مفتحة ودم 

ة. ضحى بنفسه ألنه قد أسلمها الى غصص المنون: (( نفسي حزينة حتى سائل وعظام مجرد
الموت )) والى اإلهمال من خالئقه ومن أبيه السماوي ذاته. أخيراً قد ضحى بحياته، ألن حبه 
جعله يقّرب ذاته محرقة على مذبح الصليب باختياره ومشيئته. فيا له من حب يفوق اإلدراك 

قابلنا نحن حتى اآلن حب]ا عظيماً كهذا؟ وماذا فعلنا أو نفعل وال يستقصي غوره! لعمري كيف 
  ألجل من فعل كل هذه العظائم ألجلنا؟

  القسم الثالث

  في الخيرات العظيمة التي اكتسبها لنا المخلص بآالمه

ان كرم المحسن ال يقاس فقط بعظمة التضحية التي يضحي بها بل بسمو الخيرات التي يوليها  
ح أمامنا آفاق جديدة من المحبة! فإن النعم التي نلناها بآالم المخلص تفوق حقاً أيضاً. وهنا تنفت

بالفداء  كل وصف. فأوالً : ان السماء قد فُتحت والجحيم أُغلقت والموت والخطيئة ُغلبا. ولكن
يخلص من يريد الخالص ويهلك فقط من يريد الهالك. ثانياً : قد صرنا أبناء هللا وورثة 

ي أعضاء ليسوع المسيح يحق لنا الميراث نظيره، فيا ما أسمى هذا الشرف وهذا الملكوت األبد
المجد! ثالثاً : نلنا اإليمان الذي بدونه كنا صرنا كالشعوب البربرية بال عقائد راهنة وال آداب 
سماوية. ونلنا الرجاء الذي يعّزي ويعين. والمحبة التي توفق البشر فيما بينهم وتربطهم با\. 

يسة التي تعلمنا وترشدنا. والكهنوت الذي هو الشمس األدبية للعالم. والذبيحة االلهية التي والكن
هي الرابطة السرية بين السماء واألرض. واألسرار المقدسة تلك المجاري التي فيها دم 

المخلص ينقل النعمة والقوة والحياة الى كل قطر ومكان. فما أعظم وأغزر الكنوز والخيرات 
ت لنا من موت فادينا االلهي! أال سعداً لخطيئة آدم التي استحقت لنا مثل هذا المخلص! التي نتج

ولكن يا لتعسنا وشقانا اذا أسأنا استعمال هذه النعم. فلنقصد اذن أن نزداد حباً وخدمة وعبادة 
  للذي أنعم علينا بكل هذه الخيرات.

  ). 6المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  

  االثنين السادس من الصوم الكبير

  الخالصة للعشية



بعد ما تأملنا كم أحبنا يسوع المصلوب نتأمل اآلن كم يجب علينا نحن من المحبة له. فنرى أنه  
أن نحبه محبة جوادة ومتقدة في الحال  2أن نحبه محبة تائبين لتذكرنا ماضينا  1يجب علينا : 

  واالستقبال.

أن  2ن نوجه مراراً في النهار عواطف حب ليسوع المتألم والمائت ألجلنا أ 1ونقصد من ثم :  
نصنع كل أعمالنا حباً له باذلين أقصى ما في الوسع ليكون كل منها على غاية من االتقان 

  والكمال.

العاطفة الروحية هي كلمة القديس بولس : (( إنما مات المسيح عن الجميع لكي ال يحيا  
  ). 15:  5كور  2ما بعد بل للذي مات وقام ألجلهم )) ( األحياء ألنفسهم في

  

  

  التأمل للصباح

لنجُث بالروح عند قدمي يسوع المسيح المتألم والمائت ألجلنا. ولنقدم له أحّر واجبات السجود  
  والشكر والمحبة.

  القسم األول

  في أنه يجب علينا ان نحب يسوع المصلوب محبة تائبين لتذكرنا ماضينا

كم من دواعي الخجل واألسف والندامة نجد في ماضينا اذا فحصناه أمام المصلوب!  
فاترين وجامدين أمام صليب الفادي بل باردين أيضاً واحسرتاه! أفلسنا حقاً في غالب األحيان 

ومتراخين؟ أليس الصليب ككتاب عظيم كتبت فيه خطايانا بحروف من الدم؟ آه ان لحم فادينا 
المتناثر ودمه السائل تحت ضربات السياط يشتكيان على محبتنا المفرطة  االلهي الممّزق

لجسدنا. وان رأسه المكلل بالشوك يوبخنا على كبرياء روحنا وزهو أفكارنا. والخل والمرارة 
اللذين شربهما يُؤنبانا على ما بنا من الترف و التأنق في المأكل والمشرب. ووجهه المهشم 

اق يبكتنا على رغبتنا في العجب والمباهاة والنفور من التواضع باللطمات والمغطى بالبص
واالحتقار. والمسامير التي علقته على الصليب من شأنها أن تجعلنا نحمّر خجالً لما بنا من 

النزوع الى الحرية ومحبة االستقالل. أخيراً ان موته لينطق بجسامة خطايانا التي هي السبب 
ان يجب علي أن أخصص له كل حبي، كم أتأسف على كوني قد لصلبه. فيا يسوع الهي الذي ك

أهنتك بهذا المقدار! فأريد أن تكون أفعال التوبة نصيبي الى األبد. وبما أني قد تعلمت من 
  الصوت الخارج من كل جراحاتك أقصد أن أبتدئ بحياة جديدة.

  القسم الثاني

  ةفي أنه يجب علينا أن نحب يسوع المصلوب محبة جوادة ومتقد



في سبيلنا حسبنا أنفسنا  اذا أبدى لنا أحد عطفاً ولطفاً تأثرنا لذلك. واذا أضحى بماله وثروته 
فكيف لو أضاف الى ثروته التضحية له علينا من الشكر والمحبة.  عاجزين عن القيام بما وجب

تدي بشرفه وحريته حتى يقبل أن يُقيَّد ويُجلد كعبد. بل كيف على األخص اذا ضحى بحياته ليف
حياتنا ويحفظها لنا. فهل يمكن أن نتصور قلباً تتصل به الرداءة والخباثة الى حد أنه يهين مثل 
هذا المحسن العظيم أو ينكر عليه مهما كان من التضحية؟ فيا يسوع المصلوب يا من صنع كل 

هذا ألجلنا وغمرنا بنعمه السابغة التي هي ثمرة موته المقدس، كيف نجسر على اهانتك أو 
ننكر عليك شيئاً، بعد ما أعطيتنا أنت كل شيء وبذلت نفسك بتمامها ألجلنا؟ أو كيف نتمسك 
بالدنيا وحطامها وأنت كلك عاٍر على الصليب؟ وكيف ندع العُجب يستغوينا والمحبة الذاتية 

تتملك علينا وانت ملتحف بالعار والهوان؟ وكيف نرغب في اإلرادة الذاتية وانت تطيع حتى 
و نميل الى الترف والملذات وانت تتجرع كأس األلم والمرارة ألجلنا؟ كال يا الهي لن الموت؟ أ

يكون هذا وال يمكن أن يكون. ان القديسين كانوا يتوقون دائماً الى أن يزدادوا حباً، ومهما 
صنعوا، يرغبون في أن يصنعوا ألف مرة أكثر، وألف مرة أحسن. انك تستحق محبة ال حد لها 

فمن لي بتلك المحبة المضطرمة التي ال يهداً سعيرها! فهلمي الّي اذن أيتها المحبة وال قياس. 
الكريمة وأحرقيني حتى ال أعيش وال أموت إال بالمحبة. يا يسوع المصلوب أعطني كما 

 ً )  37:  8كور  2يمكنه أن يقول : (( ان محبة المسيح تحثنا )) (  أعطيت بولس الرسول قلبا
  ع أن يضعف محبتنا للسيد المسيح.وليس من شيء يستطي

  ). 9المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  

  الثالثاء السادسة من الصوم الكبير

  الخالصة للعشية

ألن فيه تعزيتنا في  2ألن فيه خالصنا  1نتأمل غداً في كم يجب علينا أن نحب الصليب :  
  مشقات هذه الحياة.

أن نمثل غالباً بالروح أمام المصلوب في هذه األيام المقدسة ونقبله مراراً.  1فنقصد من ثم :  
  أن نبادر الى الصليب وقت الشدائد واألحزان. 2

  ). 19:  2العاطفة الروحية هي كلمة القديس بولس : (( ُصلبُت مع المسيح )) ( غالطية  

  التأمل للصباح

لنجُث أمام يسوع وهو على الصليب. ولنقّبِ بمحبة قدميه المقدستين. فهنا تجد النفس المسيحية  
التعزية في الحياة الحاضرة، والسعادة في السماء. فليسوع المصلوب نقدم واجب السجود 

  والمحبة والعبادة والشكر.



  القسم األول

  في أنه يجب أن نحب الصليب ألن فيه خالصنا

على نوعين : صليب يسوع المسيح الذي مات عليه. وصلباننا الخاصة : أي الصليب لنا  
مشقاتنا وأحزاننا اليومية. فهذان النوعان من الصلبان ينبغي أن نحبهما كل الحب ألنهما كليهما 

  سبب خالصنا والسبيل الموصل اليه.

غضب وعبيد ينبغي أن نحب صليب يسوع المسيح. ألننا لواله كنا منذ والدتنا أوالد ال 1 
إبليس، وبالتالي هالكين الى األبد، وبه قد صرع يسوع المسيح القوات الجهنمية وانتزع من 

أيديها الصك المبرم بهالكنا، ومحاه بدمه وسمره على الصليب حتى ال تستطيع يد فيما بعد أن 
  تسترجعه. فصار صليبه باب الخالص مفتوحاً لكل من يريد الخالص.

بواسطة األسرار والذبيحة االلهية كل النعم التي إنما هو كنيسة جمعاء وبالصليب تسيل في ال
منبعها وبحرها الذي ال ينفد. فالجميع ينالون به غفران الماضي والشجاعة للوقت الحاضر 

  والثقة للمستقبل. أال يكفي هذا ليستحق كل حبنا له؟

رفعها الى هذا الشرف  يجب علينا أن نحب صلباننا الخاصة : ألن صليب يسوع المسيح قد 2 
الوسيم لتكون الواسطة الفعَّالة للكمال وعربون رجائنا األبدي. فالصلبان إكليل جميل على رأس 

المؤمن بل هي عربون رجائنا وفرحه، (( ألن ضيقنا الحالي الخفيف ينشئ لنا ثقل مجد أبدي 
هللا الى محبيه  ) والصلبان نعمة خاصة مختارة يرسلها 17:  4كور  2ال حدّ لسموه )) ( 

الصادقين، فتضعهم في طريق السماء السلطانية. لعمري ان قليالً من اإليمان بكالم المخلص 
يكفي ليجعلنا نعتبر صلباننا هذه أكثر من كل الكنوز. ونعتبر اإلهانة المحتملة بصبر مسيحي 

الدنيا. والخزي أفضل من كل الكرامات. ونعدّ االحتقارات األكثر عاراً أثمن من كل تيجان هذه 
والخجل أشهى من المديح ومظاهر التبجيل. لذلك يقول القديس يعقوب : (( احتسبوا كل سرور 

) هكذا كانت أفكار القديسين.  2:  1أيها األخوة أن تقعوا في تجارب مختلفة )) ( يعقوب 
رح في وهكذا كان  يفتكر القديس بولس اذ كان يقول : (( قد امتألُت تعزية وأنا فائض بالف

  ). هل هذه هي عواطفنا؟ 4:  7كور  1جميع مضايقنا )) ( 

  القسم الثاني

  في أنه يجب أن نحب الصليب ألن فيه تعزيتنا في مشقات هذه الحياة

(( ان الصبر على الشدائد يلطفها ))، والمثل العربي يقول : (( الصبر خير عدّة عند ورود  
يحزن الصدّيق، مهما حدث له ( سفر األمثال  شيءالشدة )). والروح القدس قد سبق وقال : ال 

) فماذا يكون شأن المصائب في عهد الشريعة الجديدة حيث نرى يسوع المصلوب  21:  12
سائراً أمامنا في هذه الطريق وقائالً للنفس الحزينة : ال تجزعي أيتها النفس المسكينة. بل 

يد الوطأة على الطبيعة البشرية. فقد تعزي ألني متأثر ألحزانك وآالمك وعارف أن العذاب شد



جزُت أنا في طريق االمتحان نظيرك. واذا كنِت بحاجة الى صديق يسليك ويعرف ما هو الغم 
والوجع فأنا المعزي الحقيقي وليس احد في الدنيا يضاهيني في ذلك. انظري فرأسي مكلل 

فاحتملت كل ذلك  بالشوك. ... وكل جسدي مهشم.... وكل شخصي مبذول للخزي والعار....
أفال تريدين أنت ان تحتملي أقل من هذا بما ال يُحدّ ألجلي وحب]ا لي؟ فأنا ألجلك وحب]ا لِك. 

فستملكين  شربت الكأس حتى الثمانية وأنت ترفضين بعض قطرات منها؟ بل تشجعي واصبري
وعاني  يوماً معي وسيري الى العرش في الطريق التي سرت أنا فيها. اتحدي معي أنا الهك

فشكراً لك يا الهي على هذا البلسم الثمين الذي تسكبه  –)  3:  2واحتملي حب]ا لي (( سيراخ 
على جراحي. أجل انك أنت المعزي لنفسي الكئيبة البائسة. وانت أيها المصلوب األقدس اني 

  أضمك في يدي الى صدري والى شفتي، فأشعر حاالً بالتعزية والسلوان.

  ). 12الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  المقاصد والعاطفة 

  

  األربعاء السادسة من الصوم الكبير

  الخالصة للعشية

  مجدنا. 2قوتنا.  1نرى غداً أنه يجب علينا أن نحب الصليب ألننا نجد فيه :  

أن نتذكر الصليب عندما نحس بالضعف وسقوط العزم والهمة لينتعش  1فنقصد من ثم :  
أن ال نأبه البتة للمجد العالمي الفارغ بل نتمسك فقط بمجد الصليب  2نشاطنا وتشتد قوانا. 

  الراهن.

العاطفة الروحية هي كلمة القديس بولس الرسول : (( أما أنا فحاشى لي أن أفتخر إال بصليب 
  ). 14:  6ربنا يسوع المسيح )) ( غالطية 

  التأمل للصباح

لنسجد بالروح أمام صليب المخلص ولنؤدِّ اليه أحر عالمات العبادة : السجود والتسبيح  
  ). 6:  94. ( مز والمحبة والمديح

  القسم األول

  في أنه يجب علينا أن نحب الصليب ألن فيه قوتنا

م من الضعف، ومعرض لمواقف حرجة جداً ولنقائص ان االنسان هو بذاته على جانب عظي 
أو أهواء يصعب عليه كثيراً االنتصار عليها، ويجد أمامه فضائل ال يقوى على ممارستها 

بالهيّن. فال بد له في ذلك كله من معونة علوية تساعد وتسند ضعفه البشري. وهو ال يجد هذه 
ه انتصر على كل المصاعب : (( في هذه المعونة والقوة إال في الصليب. فمن أخذ الصليب بيد



العالمة تغلب )). يجد فيه مثاالً يبدّد كل رخاوة وكسل وينعش العزم والقوى، وضماناً للرجاء 
الوطيد الذي يرفع قلبه الى السماء ويجعله أقوى وأرسخ من األرض بأسرها. ويجد فيه نعمة 

ين التي تُقبل به الى السير في تعضده، ومحبة تدعوه الى الحب والتفاني، وعالمة المختار
).  19:  2طريقهم واقتفاء آثارهم. كان القديس بولس يقول : (( ُصلبت مع المسيح )) ( غال 

وباستناده الى الصليب كان يعدّ نفسه أقوى من كل التجارب وكل المحن : (( انَّا في هذه كلها 
ترفون في عذاباتهم وشدائدهم ). وكان الشهداء والمع 37:  8نغلب بالذي أحبنا )) ( رومة 

يّوجهون أفكارهم نحو الصليب فيأتيهم منه حاالً الغوث والمدد ويصيروا وليس أشد منهم بأساً 
ومراساً. فلنقتِد بهذه األمثلة الجميلة السامية. فإن عري يسوع على الصليب لمن شأنه أن يحبب 

ت بنا األمراض سوع العريان. ُعراة وراء ي الينا الفاقة واالحتياج ويحملنا على أن نسير واذا ألمَّ
وضايقتنا األوجاع فإن جراحات يسوع على الصليب تجعل لنا العذاب عذباً وشهي]ا فنصرخ مع 

القديس بوناونتورا : (( ال أريد أن أعيش بال عذاب وأنا أرى يسوع في العذاب )).  واذا كنا 
على الصليب يكّره الينا اإلجالل، اذ كيف هدفاً للثلب والنميمة والذل واالحتقار فإن عار يسوع 

نجّل اعتبار عالم لم يعتبر البتة الحكمة األزلية بالذات؟ وكيف نريد أن نكون مكرمين ومعظمين 
أكثر من هللا؟ أخيراً اذا شعرنا في باطننا باألحزان والهموم أو كان فينا طبع يلزم إصالحه أو 

ليب تصيّراننا ودعاء، منقادين، سلماء، ميل يجب قمعه، فوداعة يسوع وطاعته على الص
طائعين. وهكذا في أي حال كنا أو أّي اضطراب حل بنا أو حولنا فالصليب يكون عوننا 

ومساعدنا. به ننتصر على كل المصاعب والمشقات، ونصبح سعداء في المحن، وأغنياء في 
  الفقر، ومسرورين في معاندات الدهر وصروفه.

  القسم الثاني

  علينا أن نحب الصليب ألن فيه مجدنافي أنه يجب 

ان في الصلبان والعذابات لشرفاً عظيماً ومجداً وسيماً. فالنفس التي يخصها هللا بخيرات هذه  
الدنيا الباطلة لجدير بها أن تتضع وتخجل وتخشى أن تكون مرفوضة منبوذة يوماً ما. أما 

مسرورة محبورة، ال يدخلها العُجب النفس التي ينعم هللا عليها بمنحة الصليب فيجب أن تكون 
مع ذلك ألن هللا قد عاملها والحالة هذه معاملته البنه الحبيب االله الحقيقي وشابهها به. أي 

شيء أوضح من هذه الحقيقة؟ لكن العالم مع ذلك ال يفهم لها من معنى، ألن أفكاره بشأن المجد 
جاد الدنيا كلها : اذ أنه بالصليب يكون ضالة زائغة. أما الصليب فيولي المسيحي مجداً يفوق أم

  المسيحي ابناً \ ويحق له أن يقول \ تعالى : (( أبانا الذي في السماوات )).

وبالصليب يصير أيضاً أخاً ليسوع المسيح وشريكاً له في ميراث الملك السماوي. ان العالم 
ي شهرت كثيراً من الحكماء يضع المجد في اقتناء األمالك الواسعة، في المدارك السامية الت

غير أن كل حكمة العالم تجاه تلك الحكمة المخيفة في سر الصليب ال تُعدّ إال حماقة القدماء، 
وجنوناً. إن المجد بحسب العالم هو البطولة والشجاعة، ولكن اي بطل أو شجاع يمكنه أن 

م يجعل المجد في مواالة يضارع تالمذة الصليب، أي الرسل الشهداء والقديسين؟ أخيراً ان العال



الملوك وعظماء الدنيا، لكن الصليب يدخلني في صداقة هللا ويسوع المسيح ابنه الوحيد وكل 
المالئكة والقديسين. أال يكون هذا شرفاً عظيماً ومجداً سامياً يعلو على كل ما في الدنيا من 

تماماً حتى اننا نتذمر  عظمة ومجد وشرف؟ أفهكذا نعتبر الصليب؟ أليست عواطفنا مخالفة لذلك
  ونتشكى متى حضر؟

  ). 15المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  

  الخميس السادس من الصوم الكبير

  الخالصة للعشية

 2أن نعرف هللا.  1نتأمل غداً في أن الصليب هو منبر مقدس يعلمنا يسوع المسيح من فوقه :  
  أن نعرف ذواتنا.

أن ينشئ فينا احتراماً عظيماً \ ولكماالته غير المحدودة، ونظهره له في  1فنقصد من ثم :  
  أن نكره الخطيئة ونهتم جداً بأمر خالصنا. 2أثناء الصالة وقيامنا في المكان المقدس. 

العاطفة الروحية هي صالة القديس اوغسطينس : (( يا رب هب لي أن أعرفك ألحبك  
  ضها )).وأعرف ذاتي ألبغ

  

  التأمل للصباح

لنكرم صليب يسوع المسيح الفادي كأنه كتاب المختارين وعلم القديسين. اذ نتعلم منه أن  
  نعرف ما هو هللا وما نحن. فشكراً لفادينا على هذه التعاليم الخالصية.

  القسم األول

  في أن الصليب يعلمنا أن نعرف هللا

ان معرفة هللا ألزم جداً وأكثر ضرورة من كل العلوم. اذ ال نعرف أن نتقن عبادته عز وجل  
ونكرمه ونتواضع أمامه إال بقدر ما نحن عليه من معرفة عظمته السامية وكماالته اإللهية. وال 

هو  أن نخدمه بسيرة مقدسة إال بقدر معرفتنا قداسته السامية. وال أن نحبه إال بقدر ما نعرف كم
صالح وجّواد. فتلك العظمة والقداسة والجودة إنما يعلمنا اياها الصليب ويشرحها لنا شرحاً 

فأوالً يعلمنا ما أعظم هللا. أجل ان السموات تذيع مجده واألنبياء يبينون لنا أن األمم  –سامياً 
لى وأسمى. جميعها هي كال شيء أمامه عّز وجل. غير أن الصليب يقدّم لنا عن هللا أفكاراً أع

فإني عندما أرى عليه إلهاً مقدماً ذاته ضحية \ بواسطة إلٍه كاهن أناجي نفسي قائالً : اذا كانت 



عظمة الملوك تظهر بما يقدّم لهم من الهدايا وبعلو شأن من يخدمهم فكم أنت عظيم أيها االله 
وزيره هو اله كاهن  األزلي الذي أمامه يتضع ابن هللا إلى أقصى دركات الذل والحقارة، والذي

ويقدم له ضحية ذاته االلهية! نعم يا الهي انك غير محدود بعظمتك وال يمكننا أن نتصور إلهاً 
ان الصليب يظهر لنا حكمة هللا غير المتناهية : أي حكمة غير تلك  2 –أسمى مما أنت عليه 

حدودة، وتوفق في مستطاعت أن تحصر من ال حد له خليقة الحكمة األزلية التي ال تقاس، قد ا
السيد المسيح بين اآلالم كلها والرؤيا الطوباوية، وتميت الذي ال يموت، وتقدّم للعدل اإللهي 

ترضية تفوق ما لحق به من اإلهانة، وتظهر في الوقت ذاته عظيم مراحمه اإللهية؟ فيا للحكمة 
ان قداسة  3 –حدّ لِك األزلية التي جعلت في الصليب كل هذه العجائب المذهلة انك بالحقيقة ال 

هللا ليست في الصليب بأقل لمعاناً وسطوعاً. اذ تالحق في ذلك االبن الحبيب حتى ظل الخطيئة 
معاقبة فيه ظواهرها بشدة غريبة وقساوة ال تلين وغاسلةً هذه الظواهر بدم هذا االبن العزيز 

بابنه ألجل عبد متمرد وماذا نقول عن الجودة االلهية جودة هللا اآلب الذي يضحي  4 –ذاته 
خائن ناكر الجميل؟ وعن جودة هللا االبن الذي قد أدرك مقاصد أبيه فأسلم نفسه الى الموت 

ليخلصنا؟ أليس في ذلك أسمى مثال للصالح والجودة؟ فيا أيتها الكماالت االلهية! أيتها العظمة 
الٍء ووضوح! ما والحكمة والقداسة والجودة كم يظهرِك الصليب ببهاء ويعلنك على أتم ج

عرفتك قبالً بكفاية. أما اآلن وقد عرفتِك بهذا الجمال والبهاء فاني أريد أن أخصص الباقي من 
  حياتي لعبادتِك ومدحِك وتسبيحِك ومحبتك.

  القسم الثاني

  في أن الصليب يعلمنا ان نعرف ذواتنا

فكم مة ودناءة. اذا سألت الصليب عن طبيعتي وعما أنا فهو يجيبني اني مزيج غريب من عظ 
فّي من العظمة! اذ ان شرف طبيعتي هو ساٍم جداً حتى ان هللا قد افتداها دون المالئكة الذين 

تركهم بال فداء. وان خالصي عزيز عليه جل شأنه حتى اقتضى اّن الهاً ينزل من السماء الى 
ابنه الوحيد األرض ويموت على الصليب ألجله. وان نفسي كريمة لديه تعالى حتى انه سفك دم 

لعمري ان هذه الحقائق السامية لمن شأنها أن  ليفتديها. فما أثمنك اذن أيتها النفس وما أعّزِك!
تعلمنا أن نفضل خالصنا على كل شيء، وال ندع نفسنا هذه الكبيرة الكريمة تنحط حتى التعلق 

  اة مقدسة طاهرة.بحطام الدنيا والملذات األرضية بل أن نحفظها دائماً في مقامها السامي بحي

ثم بإزاء عظمتنا هذه نرى الصليب يبين لنا دناءتنا وأسواَءنا. فيظهر لنا ان الخطيئة قد طرحتنا  
في أقصى دركات التعس والشقاء حتى أصبحنا غير قادرين بذاتنا على النهوض وال أن نقدم \ 

ينا الميل الى الشر المهان كفارة وتعويضاً. ويعلمنا أيضاً أن الخطيئة األصلية قد جعلت ف
والنفور مما أُمرنا به، وخلقت فينا قلباً قاسياً ورديئاً حتى لم يعد في وسع هللا أن يجتذبنا اليه إال 

بموته على الصليب، ومع ذلك كم من البشر بل من المسيحيين أنفسهم يبتغونه ويتجهون اليه 
نكون متواضعين، تائبين، بكل قواهم؟  فما أنجس قيمتنا عند أنفسنا! وكم يجب علينا أن 

  منسحقين، متقشفين! فهذه هي الدروس التي يلقيها علينا الصليب. 



  ). 17المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  

  الجمعة السادسة من الصوم الكبير

  الخالصة للعشية

 2األوجاع التي تقاسيها هناك و  1نتأمل غداً مريم العذراء واقفة عند الصليب ونرى :  
  الكلمات التي يوجهها يسوع اليها. 3الفضائل التي تمارسها و

أن  2أن نكرم ببعض عواطف تقوية شفقة هذه العذراء القديسة وحنوها  1فنقصد من ثم :  
وتواضعها وروح تضحيتها التي تقدمها لنا مثاالً نفعل اليوم بعض أفعال خاصة لنقتدي بصبرها 

  أن نجزل الشكر لمعلمنا االلهي على كونه منحنا مريم أماً لنا. 3في قيامها عند الصليب. 

العاطفة الروحية هي صالة الكنيسة الموجهة الى مريم : يا مريم لجة المحبة اجعليني أشعر  
  بأحزانك وأبكي معك.

  

  التأمل للصباح

لروح الى جبل الجلجلة المقدس. ولنقف عند الصليب الى جنب مريم العذراء. ولنحّيِ لننتقل با 
  هذه األم، أم األوجاع بصفة كونها سلطانة الشهداء، ألنها ال تريد غير هذا اللقب في هذا السر.

  القسم األول

  في األوجاع التي تقاسيها مريم عند الصليب

ادحة واألوجاع المبّرحة لهو زهيد طفيف اذا قيس بما ان كل ما قاساه الشهداء من العذابات الف 
احتملته مريم وكابدته من غصص األحزان واآلالم عند صليب ابنها الحبيب. ألن الشهداء لم 

يتعذبوا إال في جسدهم. وما عدا ذلك كانت مسحة النعمة تلطف تلك العذابات وتجعلها في 
ي وسط أشد العذاب والنكال. أما مريم نظرهم عذبة شهية حتى كان بعضهم يتهللون فرحاً ف

فنفسها هي المعذبة يخترقها سيف الحزن والمرارة بغير أقل سلوان أو تعزية، وأي وجع 
ومرارة يا الهي! فالطبيعة تبين لها يسوع ألطف األوالد وأحبهم وأقدسهم وأكمل البشر قاطبة. 

ال قياس. وهذا االبن المحبوب والنعمة توضح لها يسوع إلهاً ال حد لصالحه وجوده ومحبوباً ب
للغاية تراه أوالً مجروراً في شوارع أورشليم ومقوداً الى الكهنة وبيالطس وهيرودس، 

مشتوماً، مهاناً محتقراً في كل مكان، مجلوداً، مكلالً بالشوك، والشعب يعلنه مستوجباً الموت 
لجلجلة رازحاً تحت ثقل صليبه وأحّط من برأبَّا ذلك السفاح السارق! ثم تتبعه صاعداً الى جبل ا

منهوك القوى مثخناً بالجروح وعليه غشاء من البصاق وليست قادرة أن تمد اليه يد المساعدة. 



فهل من استشهاد أقسى وأمّر على قلب أم نظير مريم؟ ثم نشاهده ممدداً على الصليب وتسمع 
جراحاته المؤلمة ثم تراه مع كل  صوت المطارق التي تغرز المسامير في رجليه ويديه،

مرفوعاً في الفضاء بين السماء واألرض ومنازعاً مدة ثالث ساعات وتسمع في نهايتها وداعه 
األخير وتنهده األخير. فتود لو أمكن أن تموت معه فال يعطى لها. وما كان أشد وطأة عليها هو 

قلب هذا االبن  ما تسببه هي ذاتها البنها من اآلالم بسبب أحزانها العظيمة، وما يتوجع منه
الحبيب لدى رؤيته ان كثيرين من البشر سيهلكون بسبب خطاياهم وال يستفيدون من هذه 

الوسائل الخالصية العديدة. فيا ابنة صهيون بماذا أشبه حزنك هذا الشديد المفرط؟ لعمري انهُ 
  دي لي النعمة ان ال أرثي ألوجاعك.عظيم كالبحر وال يُسبَر غوره! فاستم

  الثانيالقسم 

  في الفضائل التي تمارسها مريم عند الصليب

قد صبرت هناك صبراً راسخاً ال يتزعزع. فلم تكن لجة األوجاع وال منظر الموت وال  1 
هياج البشر وال سخط االبالسة لتثني عزمها أو همتها. فتثبت متجلدة هادئة ال تنبس بكلمة تذمر 

وخاضعة لها. فلننظر في مرآة الصبر هذه أو شكوى، ساجدة بسكون وصمت لألحكام االلهية 
 –ولنخجل، ألن أقل شيء يلوينا عن عزمنا الصالح ويفقدنا رشدنا ويثير فينا التذمر والشكوى 

ان التواضع في مريم هنا ال يقّل عن صبرها. فمن شأن األم عادة أن تأنف من الظهور اذا  2
ا يقع عليها فتتوارى عن العيان. أما حكم على ابنها بعقاب الموت ألنها تخاف من أن عار ابنه

مريم فتظهر على مرأى من الناس عند الصليب تحت قدمي ابنها المصلوب. حيث كانت تسمع 
المثالب والشتائم فتسر بأن تذوق مع يسوع كأس الذل واالحتقار بل أن تشربه كل حتى الثمالة. 

ان مريم تعلمنا هنا روح  3 –فما أفصح هذا الدرس الذي تلقيه علينا مريم من عند الصليب 
أرادت هي التضحية أيضاً. فاذ كانت عالمة بأن هللا يريد أن يموت يسوع ليخلص العالم قد  

أيضاً ذلك بكل قلبها وأذعنت لهذه األحكام االلهية قائلة : أيها اآلب السماوي خذ سيفك واضرب 
بن الحبيب. فاني على كل به هذه الضحية. ومّزق احشائي وانزع قلبي مني بنزعك عني هذا اال

  ذلك صابرة راضية ألجل مجدك وخالص العالم. فيا لها من تضحية سامية نادرة المثال!

  القسم الثالث

  كلمات يسوع الى مريم

عندما كانت مريم تقاسي هذه األوجاع الفادحة وتمارس مثل تلك الفضائل العالية التفت يسوع  
الى يوحنا ناظراً به جميع المؤمنين، كما قال اآلباء القديسون، وقال لمريم : (( يا امرأة هوذا 

وع أمه ) فاقبليه عوضاً عني. فطوبى لتلك الكلمة التي أعطانا بها يس 26:  19ابنك )) ( يوحنا 
أماً لنا بعد ما كان قد أعطانا أباه أباً لنا لكي نصير أخوة له بكال األمرين، باألب واألم. لعمري 
ان هذه الكلمة لتوعب قلبنا ثقة وتعزية وسعادة! فيا مريم أنت أمي! فلن أخاف أبداً. انني سعيد 

  وينعشني األمل.



  ). 20ص المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية (  

  

  السبت السادس من الصوم الكبير

  الخالصة للعشية

أن نهتم  1نعود غداً الى تأمالتنا في الصليب المعتبر ككتاب عظيم لتعليمنا. فنرى أنه يعلمنا :  
  أن نطرح عنا كل ما فيه روح المحبة الذاتية.  2بكل ما يؤول الى مصالح القريب. 

أن نجرد قلبنا من كل  2د هللا وخير القريب. أن نطلب في كل شيء مج 1ونقصد من ثم :  
  شيء سواه.

العاطفة الروحية هي كلمة  القديس بولس : (( اني حكمت بأن ال أعرف بينكم شيئاً اال يسوع  
  ). 2:  2كور  1المسيح واياه مصلوباً )) ( 

  

  التأمل للصباح

فيه ونحبه، أعني به  لنسجد ليسوع المصلوب مرشداً ومعلماً ايانا ما يجب ان نطلبه ونرغب 
مجد هللا وخير القريب. وما يجب أن نهرب منه ونمقته ونحتقره، وهو كل ما ينافي هذين 

  الخيرين العظيمين. ولنشكر له هذا التعليم السامي ولنستمد منه النعمة لنعمل بموجبه.

  القسم األول

  في أن الصليب يعلمنا ان نهتم بكل ما يؤول الى مصالح القريب

صليب يرينا في القريب مهما كان وكيفما كان انساناً يحبه يسوع المسيح. فألجل ان ال 1 
خالصه قد نزل من السماء الى األرض وصار انساناً وبذل دمه بل ضحى بشرفه وحريته 

وحياته. فيجب علينا أن نهتم اهتماماً حنوناً بكل مصالح القريب : أي بخالصه وصيته وشرفه 
بؤسه. واال ُخنَّا السيد المسيح نفسه. ألن من ال يبالي بخير من هو ومسراته وأحزانه ونجاحه و

عزيز هكذا على فادينا االلهي أو يمسه أو يجرحه أو يحزنه أو يضره أو يشككه، يكون كأنه قد 
مسَّ يسوع ذاته في حدقة عينه. فيجب اذن أن تكون مصالح هذا القريب عزيزة عندنا كمصالح 

فين جداً بكل ما نستطيع أن نؤدّيه اليه من الخدم يسوع ذاتها. ولنعتبر أنفسن ا سعداء ومشرَّ
  منتهزين لذلك الفرص بشوق ورغبة.

ان الصليب يعلمنا الى أي حد يجب أن تبلغ غيرتنا على مصالح القريب : اذا كان يسوع  2 
)  34:  13المسيح قد أمرنا في ليلة موته بأن نحب بعضنا بعضاً كما احبنا هو ( يوحنا 



صليب يأتي ويفسر لنا هذه الوصية : ألنه يعلمنا أن نكون مستعدين ألي تضحية كانت حب]ا فال
نضحي بذاتنا كلها  لخير القريب. وأن نحتمل الغير وال ندع سبيالً ألحد أن يحتمل منا. بل أن

ألجل خير اخوتنا اذا اقتضى األمر ذلك منا، ألن يسوع المصلوب قد أحبنا هكذا. فلنختِل في 
  نا ولنفحص ضميرنا عن ذلك. ما ابعدنا بالمحبة ألخوتنا عن محبة يسوع المسيح لنا.باطن

  القسم الثاني

  في أن الصليب يعلمنا أن نطرح عنا كل ما فيه روح المحبة الذاتية

لم يكن البشر الى أيام يسوع المسيح يعيشون إال ألجل ذواتهم. ال هّم لهم كلهم إال أن يجمعوا  
من الملذات واألموال والمجد والمعالي ما استطاعوا، ويقصوا عنهم قدر امكانهم الفقر والعذاب 

 والتواضع. ولكن لما ظهر يسوع المسيح على الصليب للعالم علَّم البشر أن ينسوا أنفسهم
ويطرحوا جانباً المحبة الذاتية الممقوتة التي تعتقد أنها اذا كانت محفوفة بخيرات هذه الدنيا 

الباطلة تعظم في عيون الناس. وانها بعكس ذلك تصغر في نظرهم اذا كانت منسية مجهولة أو 
محرومة الخيرات الدنيوية أو معذبة وهي تحسن الى سواها. أجل ان هذه الحقائق السامية 

من الجلجلة منذ تسعة عشر قرناً قد غيرت وجه البسيطة ولقنت ألوفاً من النفوس  قاة اليناالمل
أشرف العواطف وأعظم التضحيات عمالً بتعاليم هذه الديانة االلهية وحب]ا لخير المجتمع 

البشري. وقد كانت هذه النفوس تكفر بكل شيء وتبيع أمالكها وخيراتها ألجل مساعدة الفقراء 
لسيرة الرهبانية وتنقطع الى الزهد والتقشف لتسير في السبيل األمين الى امتالك هللا وتتبع ا

واحراز الخالص. بل كانت تحسب الضيق واالضطهاد كنزاً عظيماً فتخرج منه وهي فرحة 
متهللة لكونها قد ُوجدت أهالً لتتعذب وتحتمل من أجل يسوع المسيح. أفلسنا نحن أيضاً في 

  لم يفهموا بعد درس الصليب هذا العظيم : أي قتل المحبة الذاتية؟عداد أولئك الذين 

  ). 23المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  

  أحد الشعانين

  ) 9 – 1:  21انجيل القديس متى ( 

ولما قربوا من أورشليم وجاؤا الى بيت فاجي عند جبل الزيتون، حينئذ أرسل يسوع تلميذين  
وقال لهما : اذهبا الى القرية التي أمامكما. وللوقت تجدان أتاناً مربوطة وجحشاً معها، فُحالّهما 

ذا كله كان وأتياني بهما. فان قال لكما أحد شيئاً فقوال : الرب يحتاج اليهما، فيرسلها للوقت. ه
ليتم ما قيل بالنبي القائل : قولوا البنة صهيون هوذا ملكِك يأتيك وديعاً راكباً على أتان وجحش 

ابن أتان. فذهب التلميذان وصنعا كما امرهما يسوع وأتيا باألتان والجحش. ووضعا ثيابهما 
 ً من الشجر  عليهما وأركباه. وفرش الجمع الكثير ثيابهم في الطريق. وآخرون قطعوا أغصانا



وفرشوها على الطريق. وكان الجموع الذين أمامه والذين وراءه يصرخون قائلين : هوشعنا 
  عالي.ك اآلتي باسم الرب. هوشعنا في األالبن داود مبار

  الخالصة للعشية

أورشليم بمجالي االحتفال  لماذا دخل يسوع المسيح 1نتأمل غداً في انجيل اليوم ونرى :  
  بماذا قد امتاز انتصاره هذا. 2أنه مزمع أن يُصلب فيها. والظفر وهو يعلم 

أن نجدد فينا محبة الخضوع إلرادة هللا ومرضاته حتى عندما يريد أن  1ونقصد من ثم :  
  أن نحسن تناوالتنا متقبلين يسوع بالفرح والبهجة كمنتصر أتى الى قلبنا ليمتلكه. 2يصلبنا 

: (( قولوا البنة صهيون هوذا ملكك يأتيك وديعاً ))      العاطفة الروحية هي كلمة النبي القائل 
  ). 5:  12( متى 

  التأمل للصباح

لننتقل بالروح الى مالقاة المخلص داخالً باحتفال وانتصار الى أورشليم. ولنتحد مع الشعب  
)  الذي القاه بعالئم الحماسة هاتفين له معهم : (( هوشعنا البن داود! مبارك اآلتي باسم الرب )

  ). 9:  21( متى 

  القسم األول

  لماذا دخل يسوع أورشليم بمجالي االحتفال والظفر

من المستغرب جداً أن فادينا االلهي الذي كان مدة حياته على األرض يهرب من المجد  
والعظمة راغباً في العيشة الخفية واالنزواء عن الناس، يقبل تلك التظاهرات الحماسية الدالة 

على فوز محفوف بالعظمة وإجالل جمهور الشعب له، مع معرفته التامة بأنه مزمع أن يُصلب 
ن الزمن! فما الداعي يا ترى لهذا االختالف في التصرف، أي لماذا يقبل اليوم ما قد بعد قليل م

ليظهر لنا كم ينبغي العمل بمشيئة أبيه السماوي. فقد  1انما ذلك :  - رفضه دائماً من قبل؟ 
عرضت اآلن هذه الفرصة المهمة لكي يظهر لنا الى أي حد سام من البسالة تتصل محبته 

فاغتنمها. فقد طلب منه أبوه أن يضحي بحريته وشرفه وحياته. فلبى حاالً اوي. إلرادة أبيه السم
) لكي أُعلم العالم  7:  10هذا الطلب هاتفاً : (( ها أنا ذا آٍت ألعمل بمشيئتك يا هللا )) ( عبر 

  كم مشيئاتك محبوبة وخصوصاً اذا َصلَبت، وكم مرضاتك شهية وال سيما اذا ضحَّت.

اً ألنه مزمع أن يقدم لنا برهانين ساطعين على محبته : األول في العشاء نرى يسوع منتصر 2 
أي االفخارستيا. والثاني على جبل الجلجلة اذ  السري عندما رسم الذبيحة االلهية وسر المحبة

بفروغ صبر وحرارة متقدة. فلما  مات من أجلنا. فانه منذ زمن طويل كان يتوق الى هذا وذاك
تغاة قد فاض فرحاً وابتهاجاً ومضى أوالً الى العشاء السري كأب صالح دنت تلك الساعة المب

قادم ليوصي ألوالده بأفخر ميراث. ثم صعد الى الجلجلة كملك منقذ لرعيته ومزمع أن يشهر 



حرباً عواناً على القوات الجهنمية والعالم والجسد والخطيئة. لكنه سيبذل في هذا السبيل كل دمه 
ن ذلك كله ال يهمه اذ يكفيه أنه به يخلصنا، ولذلك يبتهج وينتصر. فمن ال وحياته أيضاً، إال أ

  يسبح ويبارك هذا االله الظافر ويهتف مع الشعب قائالً : هوشعنا البن داود!

ينتصر يسوع هكذا لكي يبين لنا قيمة الصلبان واالحتماالت. ان العالم يحصر السعادة في  3 
اطلة الذاوية. فلكي يزيل يسوع هذا الغرور عن العالم ويُقبل الملذات الزائلة وألقاب الشرف الب

به الى الرشد والهداية انصرف وهرب الى الجبل وحده عندما أراد الشعب أن يقيمه ملكاً ( 
) وقد تنحى الى الجبل عندما أراد أن يتجلى. ولما ُعرضت عليه اللذات  5:  6يوحنا 

الهوان والعذاب هتف صارخاً : هيا بنا الى والمسرات تركها واختفى. ولكن لما حان وقت 
) فالصليب ينتظرني فإن فيه مجدي. واليه أتقدم  46:  26األمام (( قوموا ننطلق )) ( متى 

متهلالً ظافراً وأحمله على منكبيَّ فِرحاً. ومثَله هذا قد استفّز اثني عشر مليوناً من الشهداء ودفع 
رح والبهجة! فكيف بعد هذا نضع مجدنا في حسن بهم الى الموت وهم يترنمون بأناشيد الف

السمعة والشهرة، وسعادتنا في اللذات والمسرات، ونعتقد مذلتنا ومسكنتنا عاراً وهواناً بدل ان 
نصرخ مع الرسول قائلين (( اني أرتضي باألوهان والشتائم والضيقات واالضطهادات من 

  )؟ 10:  12كور  2أجل يسوع المسيح )) ( 

  

  انيالقسم الث

  بماذا قد امتاز انتصاره هذا

ان هذا االنتصار هو غاية في الوداعة واللطف بحسب ما جاء في النبي القائل : (( يا بنت  1 
)) فهو وديع، اذ قد اختار  9:  9صهيون... هوذا ملكك يأتيك صديقاً مخلصاً وديعاً )) ( زكريا 

رحمة الفقراء واألوالد ليترنموا بتسبيحه ويشيدوا بمدحه. وهو لطيف اذ قابل بالحلم والدعة وال
خبث الفريسيين وكبرياءهم لما أرادوا أن يسكتوا تلك الجماهير ويصرفوهم عن هتافاتهم 

ان انتصار المخلص لهو رمز عن  2 –الحماسية. وبهذه المزايا يجب ان يتصف تالميذه أيضاً 
تلك االستعدادات الحارة الواجب أن نتقبله بها عندما نتناوله في القربان المقدس ويستقر في 

نا منتصراً بالمحبة. فتلك الثياب الممدودة على األرض تحت قدميه تشير الى خلع العوائد قلوب
الردية المسربَلة بها نفسها. وأغصان الشجر المقطوعة والمفروشة بها الطرقات تدل على قلع 
 تلك الرغائب الفاسدة واألميال المنحرفة واإلرادة الذاتية التي يطلب منا فادينا االلهي التضحية

بها. وسعف النخل المحمولة في األيدي تمثل غارات النصر الذي يجب أن نفوز به على 
شهواتنا ونقدمه ليسوع في كل تناوالتنا. أخيراً ان أصوات الظفر المتردد صداها حوله لهي 

رمز لهزات الفرح والبهجة التي يجب أن نستقبله بها عند ولوجه الى قلوبنا. أهذه هي 
  عندما ندنو من المائدة االلهية؟ استعداداتنا يا ترى

  ). 27المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  



  

  يوم اثنين اآلالم

  الخالصة للعشية

من  2من يهوذا الذي خانه.  1نتأمل غداً في ما احتمله يسوع المسيح من رسله في آالمه أي :  
  تركوه.من باقي الرسل الذين  3القديس بطرس الذي أنكره. 

ان نحتمل بصبر كل األكدار  2أن ال نثق بأنفسنا بل نضع ثقتنا با\ وحده  1فنقصد من ثم :  
  اآلتية الينا من الخارج حتى من أعز أصدقائنا.

العاطفة الروحية هي تلك الشكوى التي قد فاه بها أيوب البار وكأني بها صادرة عن فادينا  
  ). 14:  19ألفتهم قد نسوني )) ( أيوب  االلهي : (( خذلني ذوو قرابتي والذين

  التأمل للصباح

لنسجد ليسوع المسيح الطافح محبةً لرسله وصبراً على نقائصهم والمفيض عليهم النعم  
السابغة. ومع كل هذه الجودة نرى بعضهم يخونه وغيره ينكره وكلهم يتركونه. فلنسجد 

  لمراحمه، ولنمدح ونبارك رأفته بضعفنا البشري.

  األول القسم

  في خيانة يهوذا ليسوع

فه بموهبة صنع العجائب،   ان فادينا االلهي قد غمر يهوذا بنعمه. فاتخذه رسوالً وصديقاً وشرَّ
وغسل رجليه في العشاء السري. أما يهوذا فبدل أن يعرف احساناته تعالى الفائقة قد باعه 

يه وقبَّله بخيانة عالمة للجند بأنه لليهود بثالثين من الفضة ومشى أمام أعدائه اآلتين ليقبضوا عل
هو هو الواجب أن يمسكوه ويوثقوه. آه كم كانت هذه الخيانة شديدة الوطأة على قلب يسوع! ما 
أصعب على المحب أن ال يُرى محبوباً وأن تُقابل محبته بالنكران والخيانة! ان الرب الفادي قد 

، ليعزينا ويسلينا اذا اتفق لنا شيء من والنكران والخيانة احتمل هذا األلم وصبر على المكر
ذلك، ويرشدنا الى ما ينبغي أن نتذرع به في مثل هذه األحوال المؤلمة. لكونه لم يقابل الغدر 
والخيانة إال بالجودة والوداعة : فكأنه يقول لنا : ال تستاؤوا  أبداً وال تحتدّوا حتى من الذين 

ري ارثوا واشفقوا على كل من يسيء اليكم بل أن يحق لكم أن تتشكوا منهم باألكثر. بل بالح
تأخذكم عليه الحدة. وال تفقدوا ثقتكم بالمراحم االلهية. فان يسوع المسيح قد بقي يحفظ الودّ 

ليهوذا حتى بعد خيانته. ولم يأنف من أن يدعوه حينئذ صاحبه قائالً : يا صاحِ ألي شيء جئت؟ 
ضة تؤثر لعنة هللا؟! وألجل مكسب زهيد زائل ) أألجل ثالثين من الف 50:  26)) ( متى 

تفضل الهالك األبدي؟! يا للحماقة والجنون! وأنِت أيتها النفس المسيحية! لماذا التهاون في 
خدمة هللا والفتور في الصالة والعبادة؟ لماذا قتُل الوقت في المحادثات الباطلة والقراءات 



كل حياتك؟ وألي شيء كل عمل من أعمالك؟ الرديئة؟ ما الذي ينالك من هذا كله؟ ألي شيء 
فما غايتها؟ وما الثمرة منها؟ يا للحماقة ويا للجنون عند االنسان الذي يخطأ وعند الذي يقصد 

  غير وجه هللا تعالى سواء كان في أعماله أم في نياته.

  القسم الثاني

  في نكران بطرس ليسوع

بقلب يسوع من الحزن والغم لنكران بطرس له.  في خلوة هذه الصالة العقلية، لنتأمل في ما ألمَّ  
  ولنعتبر التعاليم الخالصية المقدمة لنا بسقوط هذا الرسول وبتوبته أيضاً :

أن ال نثق بأنفسنا. فالقديس بطرس سقط ألنه قد  1أوالً في ان سقوطه عبرةً لنا. فإنه يعلمنا :  
أن نثابر على  2مد على فضيلته يسقط كل مدذَعٍ يعت اعتدّ بنفسه واتكل على قواه : وهكذا

االتحاد بيسوع وال ننفصل عنه بتشويش الفكر ومخالطة أهل العالم الزائدة. ألن االنجيلي يقول 
أن نتجنب األسباب : فان  3ان القديس بطرس لم يكن يتبع المخلص إال من بعيد. ويعلمنا 

ذين يأمرنا بهما يسوع. أن نتذرع بالصالة والسهر الل 4القديس بطرس أخذ يخاطب الخادمات 
أن ننهض حاالً بعد سقطتنا االولى، وإال  5فان القديس بطرس كان نائماً في بستان الزيتون، 

فإننا نتدهور من هوة الى أخرى. فإن القديس بطرس لم يقل في أول مرة إال هذا : (( أنا ال 
الثالثة أكد القسم باللعنات أعرف هذا الرجل )). لكنه في الثانية قد أكد كالمه السابق بقسم. وفي 

  وهكذا السقطة تتبع السقطة عندما يتأخر المرء في نهوضه من الخطيئة.

ثانياً ان لنا في توبة القديس بطرس عظة أو عبرة ال تقّل عن التي لنا في سقوطه. فإن توبته  
عظمة صالح مخلصنا فإنه بنظرة واحدة قد اخترق قلب هذا الرسول وهداه الى  1تعلمنا 

لتوبة. فيا لها من نظرة عطوف! ويا لها من نظرة قديرة! ألنها قد أنهضت عزم بطرس ا
وجعلته يذرف الدمع مدراراً. ويا لها نظرة رقيقة لطيفة! ألنها وفرت على بطرس الخجل من 
اثمه وشفت جرحه من غير أن تمسه. بل يا ما أكرمها وأسخاها! ألن يسوع قد نسي عذاباته 

ان توبة  2تم بأمر هداية رسوله ويعطف عليه بعدما أهانه هذا الرسول. وأحزانه الخاصة ليه
ً أن نبكي على خطايانا ليس عن جاذب الخوف بل عن جاذب  القديس بطرس تعلمنا أيضا
ً بأسف ومرارة. فإن بطرس قد ظّل يبكي حتى  المحبة وأن ال نكّف من النحيب عليها دائما

خديه مدة حياته كلها اثر مجاري الدموع من كثرة الموت على نكرانه معلمه وقد ارتسم على 
البكاء وذرف العبرات. فلنحفظ في أعماق قلبنا ذكرى كل تلك التعاليم الناتجة لنا من سقطة ذلك 

  الرسول وتوبته ولنجعلها مثمرة فينا.

  القسم الثالث

  في أن الرسل كلهم قد تركوا يسوع



ان الرسل الذين قد أكدوا ليسوع ذاك التأكيد الشديد انهم سيموتون عنه قد خار عزمهم تجاه  
كم االنسان ضعيف وحقير بذاته!  1الخطر فتركوه جميعهم وهربوا. وهذا يحملُنا على االعتبار 

وكم يتفق أن أقل شيء يزعزع ما فيه من المقاصد الصالحة الحميدة. فكم يجب علينا والحالة 
أن ال نثق بقوانا، وال نعتمد على ذواتنا، وأن ال نعّرض أنفسنا للخطر وال ألسبابه القريبة!  هذه

بل أن نواصل الصالة والسهر ليل نهار استمداداً للنعمة االلهية التي وحدها يمكنها أن تنعشنا 
اها. أن ال نتكل أبداً على صداقة الناس وأن ال يدركنا القنوط والفشل اذا ُحرمن 2وتحيينا 

أبداً. لكنهم أول ما دهمهم الخطر قد  فالرسل كانوا كلهم قد وعدوا يسوع المسيح بأن ال يتركوه
ولَّوا جميعهم هاربين. ثم على مثال يسوع الذي قد احتمل من رسله هذا الترك واإلهمال ينبغي 

ً ترك من كنا نعتقد بهم الخالص ويحق لنا أن نعتمد عليهم، مكتفي ن با\ أن نحتمل نحن ايضا
  وحده، فإنه لن يهملنا أبداً بل يبقى دوماً حصتنا، وكفى به معيناً ونصيراً.

  ). 30المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  

  ثالثاء اآلالم

  الخالصة للعشية

  هوانه. 2أوجاعه و  1نتأمل غداً في ما قاساه يسوع من أعدائه في آالمه فنرى :  

ان  2ان نقبل بصدر واسع كل ما يتصدى لنا من أسباب اإلماتة واالتضاع.  1ونقصد :  
نرفض كل ادعاء من شأنه أن يولد فينا الكبرياء والفخفخة والمحبة الذاتية وننبذ كل اهتمام 

  مفرط إلرضاء الجسد والحواس.

تسلحوا أنتم أيضاً العاطفة الروحية هي كلمة بطرس الرسول : (( اذ قد تألم المسيح بالجسد ف
  ). 1:  4بطرس  1بهذا العزم عينه )) ( 

  التأمل للصباح

لنسجد ليسوع المسيح معلماً ايانا بمثله قبلما فارق الحياة أن نستأصل من قلبنا رذيلتين    
فلنستغفر هذا الفادي يتدهور بهما أكثر الناس الى الهالك وهما رذيلة التنعم ورذيلة الكبرياء. 

ه. ولنشكر له كونه قد االلهي عما ب نا من الخبث والفساد اللذين كلفاه من التكفير أقساه وأمرَّ
  ارتضى احتمال األعذبة الفادحة والهوان المر ليشفينا من أميالنا هذه الفاسدة.

  القسم األول

  في األوجاع القاسية التي احتملها يسوع من أعدائه



ي جسمه الطاهر وال جزًءا بغير ألم ووجع. ففي ان أولئك القساة العادمي االنسانية لم يتركوا ف 
الليلة السابقة لموته قد وّرموا وجهه المقدس باللطمات. وفي يوم موته قد تناثرت لحمانه 

بالسياط التي أعملوها في جسده وسال دمه وبانت عظامه وكللوا رأسه بالشوك. بحيث ان 
 ً واحداً. وفوق تلك العذابات  جسمه الطاهر من هامته حتى أخمص القدم لم يكن اال جرحا

الفادحة قد حّملوه صليبه الى جبل الجلجلة وغرزوا المسامير في يديه ورجليه وسقوه خالً 
ومرارة. فلنتأمل في هذه اآلالم الهائلة. ولنلج الى فكر هللا سبحانه ألن فادينا يحتملها راغباً بذلك 

على أن يتملق جسده ويرفهه ويريحه في أن يلقي في قلبنا البغض لجسدنا. فمن يجسر بعد هذا 
ويهيئ له أسباب الترف والتنعم؟ بل من ال يقصد من اآلن فصاعداً أن يميته ويعذبه؟ أجل ان 
من ال تتوفر فيه هذه الشروط ال يمكن أن يكون مسيحياً بالحقيقة : (( ان الذين هم للمسيح قد 

) فكم يلزمنا ان نرجع هنا الى  24:  5األهواء والشهوات )) ( غالطية  صلبوا أجسادهم مع
ذواتنا! واذ نميل كل هذا الميل الى الترف والملذات وننفر كل هذا النفور من الضنك والعذاب 

  كيف نجسر أن نسمى مسيحيين؟

  القسم الثاني

  في ما ألحقه أعداء يسوع به من العار والهوان

ا ما بين الصراخات وسيق من هناك كمجرم الى قياف قد أُوثق يسوع نفي بستان الزيتو 
والشتائم واإلهانات. وفي تلك الليلة بقي تحت رحمة أعدائه الذين هشموه باللطمات والضربات 

وتفلوا عليه وبصقوا في وجهه. وبعد ما عصبوا عينيه أخذوا يوسعونه ضرباً قائلين : تنبأ لنا 
م مرتدياً بثوب من الذي ضربك. وفي الغد بعد هذه الليلة الهائلة ساقوه في شوارع أورشلي

المجانين وهم يسخرون منه ويشتمونه كمن فقد العقل واإلدراك. وبعد ما أُرجع الى محكمة 
بيالطس اعتُبر بمنزلة برأبَّا، بل فُضل عليه ذلك اللص السارق السفاح. ثم كللوه بالشوك 

وطرحوا على كتفيه خرقةً أرجوانية كأنها رداء الملك ووضعوا في يده قصبة بدالً من 
الصولجان ممثلينه ملكاً حتى يزدريه الشعب كله ويهزأ به. فأين حكمته الشهيرة حتى لم يُعد 
يُحسب إال مجنوناً؟ أين برارته وقداسته حتى ان جمهور الشعب صار يتخذه مجرماً ومجدفاً 
ومستحقاً الموت اكثر من السفاحين السّرقة؟ أين قدرته الفائقة حتى لم يعد يُرى فيه اال الذل 

الضعف. لقد ُصلب ما بين لصين كأنه أكبر جرماً منهما. والشعب كله المزدحم حوله كان و
كيف يعلمنا يسوع االتضاع يوسعه شتماً واحتقاراً حتى لفظ آخر نفس من حياته. فانظر 

وعدم االستئثار. ويشحب كبرياءنا التي ال طاقة لها على احتمال اإلهانة مهما كانت والخضوع 
نا أحداً يتقدم علينا، ثم يؤنب ويقّرع ما بنا من الحدة والنزق واالدعاء. انظر ونتمرد اذا رأي

 ً أن نكتفي فقط باعتبار هللا لنا، وأن نحسب كال شيء أحكام البشر وآراءهم  كيف يعلمنا أيضا
وكالمهم الفارغ. فما هي الثمار التي جنيناها حتى اآلن من هذه التعاليم االلهية؟ هل احتملنا 

غير وعدم مباالتهم بنا؟ هل صبرنا على كلماتهم الجارحة وقلة اهتمامهم بإرضاء نقائص ال
  محبتنا الذاتية؟ فيا يسوع الوديع ارفق بنا ومّن علينا بالرشد والهداية.



  ). 34المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  

  أربعاء اآلالم

  الخالصة للعشية

  في صلبه عليها.  2في صعوده الى الجلجلة.  1غداً في تأملنا نرافق يسوع المسيح :  

أن نجدد فينا المحبة ليسوع  2أن نحمل عن طوع واختيار كل صلبان هذه الحياة.  1فنقصد :  
  المصلوب.

  العاطفة الروحية هي هذه الكلمة ألحد القديسين : (( حبيبي مصلوب! )). 

  التأمل للصباح

د ليسوع المسيح محكوماً عليه بالموت في محكمة بيالطس لكي يخلصنا ويعلمنا بمثاله أن لنسج 
نحافظ على الوداعة ورباطة الجأش والسكينة ما بين أحكام العالم الحاضرة وعند حلول 

المصائب المرسلة من العناية االلهية. فشكراً لك يا يسوع على هذا الدرس العظيم. فهب لي، يا 
  ستفيد منه وأن ال أحيا فيما بعد إال ألجلك وأن أموت في محبتك.مخلصي، أن أ

  القسم األول

  يسوع صاعد الى الجلجلة

منكبيه الى جبل الجلجلة.  ا كاد يُلفظ حكم الموت إال قُدّم الصليب للمخلص وأُمر بحمله علىم
فمن يمكنه أن يصف بأي رغبة وشوق قد قبل واعتنق ذاك الصليب الذي كان مزمعاً أن 

يخلص به العالم ويصالح السماء مع األرض، ذاك الصليب الذي شاء أن يعلم من فوقه جميع 
البشر محبة الصبر في الشدائد ويهديهم به الى طريق الفردوس؟ فيا أيها الصليب الكريم 

المحبوب الى األبد، اني أرى مخلصي يحني منكبيه تحت ثقلك ويسير بك الى محل العذاب. 
أحمل صليبي انا عن طوع ورضى. فمهما كنت أيها الصليب وكيفما أتيت : فاني أتبع آثاره و

عذاباً في الجسد أم ألماً في النفس، فهلم الّي فاني أقبلك من اآلن فصاعداً بقلب ال يهلع وصدر 
واسع وقدم راسخة وشجاعة مبتهجة. بل أضيف الى ذلك اماتات اختيارية حتى أشابه على أتم 

  صليبه. منوال يسوع فادّي بحمل

مريم ليعلمنا ان نبادر اليها وقت األحزان  1ان يسوع في سيره الى الجلجلة قد صادف  
سمعان القيرواني ليذكرنا أن كل مسيحي يستطيع أن يخفف من وطأة الصليب  2واألكدار و 

بتقليله من الهفوات والخطايا التي هي ثقيلة على قلبه األقدس وتمأله على يسوع سواٌء كان 
ا، أم باحتماله الصلبان كلها بروح مسيحي ألنها ليست جميعها إال صليباً واحداً اذا مرارة  وغم]



بنات أورشليم اللواتي كّن يبكين على ما صار اليه يسوع من الحالة  3اتحدت بصليب يسوع. 
المحزنة فقال لهن : يا بنات أورشليم ال تبكين علّي بل ابكين على أنفسكن وعلى بنيكن )) ( لو 

). فهكذا يا مخلصي أراك تنسى ذاتك وتفتكر فّي. أما نفتكر اال في ذواتنا ناسين كل  28:  23
  شيء سواها. فيا ليتنا نستفيد من هذا الدرس الذي تقدمه لنا هنا في هذا المشهد العظيم.

  

  القسم الثاني

  في صلب يسوع

وقاً بجسده المضّرج لما بلغ يسوع الى قمة الجلجلة عّروه من قميصه المبارك وقد كان ملص 
بالدماء وانتزعوه عنه بشدة وقساوة حتى تفتحت جراحاته كلها. فيا لها من أوجاع هائلة! ثم 

نرى يسوع معّرى كدودة أمام الشعب الذي يهزأ به ويزدريه. فيا لهذا العار واالحتقار! ثم يتمدد 
م يبسط يديه ورجليه وال على تلك الفرشة الخشنة مباركاً أباه ألن ساعة الذبيحة قد اقتربت. ث

يتذمر من اختراقها وثقبها بالمسامير وذلك لكي يكفر عن المآثم والخطايا التي اقترفناها بيدينا 
ورجلينا وبأميالنا المنحرفة وأعمالنا السيئة. فيا لهذه الطاعة! ثم يرفعون الصليب ويركزونه في 

اح يديه ورجليه. ثم نشاهده ومن اهتزازه تتجدد أوجاعه ونرى ثقل جسده يوسع جراألرض. 
يستمر ثالث ساعات معلقاً عليه بين السماء واألرض. هذا هو الكاهن األزلي المقّرب نفسه 
ذبيحةً ألجل خالصنا، والمعلم السامي الذي يعلمنا من أعلى منبره هذا الجديد التجرد والفقر 

ابقة إرادتنا إلرادته والطاعة والتواضع والصبر والخضوع والتسليم إلرادة هللا تعالى ومط
سبحانه. فيا للمحبة! فيا يسوع دونك قلبي المسكين الذي تطلبه. اني اهبه كله لك فعلقه على 

).  19:  2صليبك حتى يمكنني أن أقول مع الرسول : (( ُصلبت مع المسيح )) ( غالطية 
ال لك وحدك فأنجز يا رب كالمك فّي واجذبني اليك بقلبي وعواطفي، حتى ال أعيش وال أحيا ا

  في الحياة وفي الممات.

  ). 36المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  

  خميس اآلالم

  الخالصة للعشية

رسم االفخارستيا. و  1نتأمل غداً في السرين العظيمين اللذين يذكرنا اياهما هذا النهار وهما :  
  رسم الكهنوت. 2

أن نقضي  2أن يكون تناولنا غداً أحسن من كل تناوالتنا في هذه السنة  1فنقصد من ثم :  
  نهارنا كله في أحر عواطف الشكر ليسوع المسيح لرسمه االفخارستيا والكهنوت.



  العاطفة الروحية هي كلمة أحد الكهنة األبرار : (( يا الهاً يجود بذاته حباً لنا!)). 

  التأمل للصباح

بالروح الى العشاء األخير السري حيث جمع يسوع المسيح ليلة آالمه رسله القديسين  لننتقل 
ليودعهم الوداع األخير، ويكشف لهم إرادته األخيرة، ويعلن لهم وصيته بالميراث الذي هو 

اذ قد أحب خاصته الذين  نتيجة حبه وعطفه. فأظهر لهم حينئذ على األخص كم كان يحبهم : ((
). فلنحضر بخشوع ومحبة هذا المشهد المهيب المؤثر.  1:  13هم للغاية )) ( يو في العالم، أحب

  ولنتأمل في سّري هذا النهار العظيمين : رسم االفخارستيا ورسم الكهنوت.

  القسم األول

  في رسم سر االفخارستيا

واضع لنتأمل يسوع أوالً بدهش جاثياً أمام تالميذه وغاسالً أرجلهم ليعلن لألجيال كلها الت 
العميق والمحبة الكاملة والطهارة الناصعة التي يقتضيها هذا السر الذي أزمع المخلص أن 

يرسمه، وأزمعت هذه األجيال أن تقبله. ثم جلس الفادي الى المائدة وأخذ خبزاً وبارك وكسر 
قائالً : ((  وأعطى تالميذه قائالً : (( خذوا كلوا هذا هو جسدي )) ثم أخذ الكأس وأعطاهم

شربوا من هذا كلكم. ألن هذا هو دمي للعهد الجديد الذي يراق عن كثيرين لمغفرة الخطايا )) ا
) ما أعظم محبة يسوع المسيح! ان هذا المخلص االلهي قبل أن يفارقنا  29 – 26:  26( متى 

). بل قد وجدت حكمته الوسيلة  18:  14لم يشأ أن ينفصل عنا : (( ال أدعكم يتامى )) ( يو 
ى معنا ومحبته تنفذها. وبناًء عليه قد حّول المخلص الخبز الى جسده، والخمر الى دمه، ليبق

بحيث ان ما كان قبالً محض خبز وخمر قد أصبح اآلن شخص يسوع المسيح المعبود بتمامه، 
شخصه األقدس القدير العظيم كما هو عن يمين هللا اآلب ومدبراً العوالم كلها. وقد أتبع الفادي 

عجوبة العظيمة بأعجوبة أخرى نظيرها، اذ قال لرسله : ان ما صنعته أنا اآلن هذه األ
ستصنعونه أنتم أيضاً. فها قد وهبت لكم السلطان على ذلك : (( اصنعوا هذا ))، وليس لكم فقط 

من بعدكم حتى انتهاء العالم. ألن االفخارستيا روح الديانة المسيحية  بل أيضاً لكل خلفائكم
عبادة، فيجب أن تبقى بقدر ما تبقى هذه الديانة. هذا هو الميراث الذي تركه وجوهرها في ال

يسوع المسيح ألوالده حتى انقضاء األجيال محبة لهم. هذه هي الوصية التي أقامها ذلك األب 
الصالح ألوالده عند ارتحاله األخير، وقد كتبها بيديه المقدستين عند الممات وختمها بدمه 

بركة التي منحها يعقوب ابو األسباط ألوالده المجتمعين حوله قبل مفارقته الكريم. هذه هي ال
اياهم. فيا له من ميراث كريم! ويا لها من وصية ثمينة ولطيفة، وبركة سنية فاخرة! الهي كيف 

  أشكر لك هذه المحبة السامية.

  القسم الثاني

  في رسم الكهنوت



ا االفخارستيا قد أفرغت من أجلنا كل محبتك. كان يلوح لنا أيها الرب الفادي أنك بمنحك ايان 
ألنك لم تهب لنا االفخارستيا فقط في هذا جديدة غيرها أيضاً.  لكنك تفعل في الوقت نفسه آيات

النهار بل وهبت لنا أيضاً الكهنوت ومعه األسرار كلها، والكنيسة المقدسة بما هي عليه من 
إلدارة، والنعمة للبركة والتقديس، والحكمة سلطة التعليم المعصومة، والوالية أي الحكم وا

للتدبير واإلرشاد. ألن كل ذلك ُمرتبط جوهرياً باالفخارستيا إِما كمقدمة إلعداد النفس لقبولها أو 
كنتيجة لحفظ أثمارها وإنماء هذه األثمار. وبناًء عليه يكون يسوع المسيح بمثابة حبر أعظم قد 

رة بهذه الكلمة فقط وهي : اصنعوا هذا )). فيا له من كل تلك السلطات والقد أعطى بالحقيقة
كهنوت سماوي ينير النفوس ويطهرها ويذكيها بالنيران االلهية ويوّزع على األرض أسرار هللا 
وكنوز النعم! ويا له من كهنوت هو عون للنفس الساقطة مثلما هو للنفس الناهضة البارة، يولّد 

ويجمع الخطأة ويعيد لهم حلة البرارة! كهنوت يسند النفوس فيها الندامة ويفتح لها باب السماء 
المترجرجة ويجعلها تتقدم في الفضيلة، ويحفظ ويحمي العالم من شروره وفساده ومن غضب 
السماء وانتقامها. فيا أيها الكهنوت، الهبة التي ال توصف، اني امدحك وأسبح هللا لكونه مّن بك 

كان يحل بالعالم بدونك وانت شمسه وضياؤه وحرارته، على األرض فأغناها. ليت شعري ماذا 
وتعزيته وقوته وسنده؟ يا أيها الخميس المقدس! يا يوماً مثلث البركة، نال فيه بنو آدم هذه 
  الغبطة كلها، اننا لن نقدر أبداً أن نحتفل بك بما يجب أو يكفي من التقى والحرارة والمحبة.

  ). 39المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  

  جمعة اآلالم

  الخالصة للعشية

  يوم توبة. 2يوم محبة  1نقصر تأملنا غداً على اعتبارنا يوم الجمعة هذا العظيم :  

أن نقضي هذا اليوم المقدس في الخشوع واصدار عواطف عديدة مضطرمة  1فنقصد :  
أن نصنع بعض إماتات اكراماً للصليب ونضيف اليها التضحية  2بالمحبة ليسوع المصلوب. 

  التي تؤلمنا باألكثر.

العاطفة الروحية هي عبارة الرسول : ان محبة يسوع المسيح تحثنا عندما نعتبر انه قد مات  
  ). 15و 14:  5كور  2عن الجميع لكي ال يحيا األحياء ألنفسهم فيما بعد. ( 

  التأمل للصباح

لننتقل بالروح الى جبل الجلجلة. ولنسجد هناك ليسوع المعلق على الصليب ألجل خالصنا.  
ا وشفقة عند رؤيتنا جسده الصائر جرحاً كبيراً واحداً، ولندعها تسيل شكراً  ولتذُب قلوبنا غم]

  نسحاقاً ومديحاً ومحبة.وا



  القسم األول

  في أن الجمعة العظيمة هي يوم محبة

لنلِق نظرة ملؤها الشفقة والمحبة على هذا المصلوب االلهي من الرأس الى أخمص القدم،  
مالحظين أصغر دقة في قلبه الى أشد تأثراته وعواطفه : فكل شيء من ذلك يدفعنا الى محبته، 

). فإن ذراعيه تنبسطان  26:  23ا بني أعطني قلبك )) ( أمثال ويصرخ بنا قائالً : (( ي
لتعانقانا بمحبة ال توصف. ورأسه الذي ال يستقر اال على األشواك التي تكلله ينحني نحونا 

ليقبِّلنا قبلة الصلح والمسالمة. وصدره المنسحق بالضربات يختلج من خفقان قلبه المضطرم 
ين بثقل جسمه، ورجليه المتوسعة جراحها بعبء حمله ووجهه بسعير المحبة لنا. ويديه الممزقت

وفمه اليابس من العطش، وبالجملة كل جراحاته التي تغطي جسده  المهشم، وعروقه الناضبة،
األقدس، تؤلف أصواتاً متفقة وهاتفة كلها : (( انظروا كم أحببتكم )) آه لو يتاح لنا أن ندخل في 

أن كالً منا هو موضوع حبه، مستمداً لنا الرحمة عن جحودنا قلبه! لرأيناه متهماً بكل منا، ك
لنا النعم التي نلناها أو سننالها، ومقدماً عنا ألبيه السماوي دمه  ايحً وفتورنا وخطايانا، ومستم

أوجاعه وأحزانه الخارجية والداخلية. فيا أيتها المحبة السامية! كثير علّي أن  وحياته وكل
ذه المحبة؟ وأنت يا يسوع المحبوب اني أهتف اليك مع القديس أموت أنا حب]ا ألجل كل ه

برنردس : (( ال شيء يؤثر فيَّ وال شيء يحّركني وال شيء يضرم قلبي ويحمله على حبك 
مثل آالمك. فهي التي تجتذبني اليك باألكثر والى االتحاد والتمسك الشديد بك )). وأنا بعد هذا 

  ك يا يسوع المصلوب؟هل أقدر أن أعيش غير عيشة المحبة ل

  القسم الثاني

  في أن الجمعة العظيمة هي يوم توبة

لكي أبرهن ليسوع المصلوب على حبي الحقيقي يجب أن أتوب اليه. أي أن أميت تحت قدمي  
الصليب كل ما فيَّ من االنسان القديم أو الطبيعة الفاسدة. أعني كل التراخي والفتور والمحبة 

ف الراغب في األفراح والملذات، والنافر من األحزان والمزعجات. الذاتية والكبرياء، والتر
وتلك الحدة التي تتأثر من كل شيء. وحب االنتقاد والتنديد بكل شيء. وتلك الخفة وذلك الطيش 

وقلة االنتباه الذي ال يريد أبداً جمع األفكار والحواس وثرثرة اللسان التي تفرغ كل ما في 
كل ما ال يتفق مع تلك المحبة التي يتطلبها يسوع المصلوب من  الباطن الى الخارج، أخيراً 

اتباعه وذويه. ثم يجب أن تحل محّل هذه األميال الفاسدة الفضائل الراهنة الراسخة التي يعلمنا 
. وكل هذه الفضائل والصبر والكفر بالذات اياها الصليب : أي التواضع والوداعة والمحبة

   ا السنة ناطقة. أفيسعني أن أرفضها له؟ تطلبها منا جراحات يسوع كأنه

  ). 42المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  



  السبت العظيم

  الخالصة للعشية

نتأمل غداً في سّري النهار العظيمين، أي دفن جسد سيدنا يسوع المسيح المقدس وانحدار نفسه  
  الكريمة الى الجحيم.

أن نستعد اليوم بحرارة  1فنقتطف من هذين السرين التعاليم الخالصية الناتجة منهما ونقصد :  
أن نتمرن على روح االتضاع والتجرد اللذين يعلمنا اياهما دفن  2ممتازة للتناول في الغد. 

  فادينا االلهي.

المسيح في هللا ))     العاطفة الروحية هي كلمة الرسول : (( فإنكم قد متُّم وحياتكم مستترة مع  
  ). 3:  3( كولسي 

  التأمل للصباح

لنشاهد الروح سيدتنا مريم العذراء والتلميذ الحبيب ومريم المجدلية والنسوة القديسات عندما  
قبلوا وحملوا بين أذرعهم جسد يسوع الذي أنزله عن الصليب يوسف الرامي ونيقودمس. 

  عهم بالعواطف التقوية.ولنضم عبادتنا الى عبادتهم تلك. ولنتحد م

  القسم األول

  في التعاليم الخالصية التي يعلمنا اياها دفن سيدنا يسوع المسيح

كيف يجب أن نتناول جسد المخلص في قلوبنا. فنحنطه بعرف الرغائب  1ان هذا السر يعلمنا  
موز له قلباً ناصع البياض بالطهارة والنقاوة المر المقدسة وطيب األعمال الصالحة، ونقدم

عنهما بالكفن األبيض النقي، وإرادة راسخة في عمل الخير يحاكي تلك الصخرة الثابتة المنقور 
فيها القبر المقدس، وضميراً مجدداً بالتوبة الصادقة والندامة الحارة كذلك القبر الجديد. وبعد 

حَرس : التناول يجب أن نغلق باب قلبنا كإنما بحجر ونختمه باالختالء المقدس ونضع عليه ك
الحشمة وضبط الحواس والتيقظ على ذاتنا لكي ال يُخطف منا ذلك الكنز الثمين الذي حصلنا 

  عليه. أهكذا نفعل يا ترى عندما نتناول؟

الصفات الثالث الواجب أن يمتاز بها الموت الروحي الذي كل مسيحي  2ان هذا السر يعلمنا  
ا أنفسكم أمواتاً للخطيئة أحياًء \ بربنا يسوع مدعو اليه كما قال الرسول : (( أنتم أيضاً احسبو

فاألولى من هذه الصفات هي محبة العيشة الخفية، وذلك بأن ).  11:  6المسيح )) ( رومية 
نكون كأننا أموات فيما يقال عنا أو يُفتكر فينا : (( فإنكم قد صرتم أمواتاً وحياتكم مستترة مع 

ا العالم أو نحن نراه. فإن سعادة النفس المسيحية هي أن المسيح في هللا ))، وال نهتم بأن يران
والصفة الثانية للموت الروحي هي أن نستعمل خيرات  –تستر حياتها مع يسوع المسيح في هللا 

الدنيا لحكم الضرورة فقط، وال نعلق عليها أهمية البتة، وال نسّر بالترف ومحبة اللذات الدنيوية 



الزائلة وال بالتأنق في المأكل وال بالطيش واللهو ومحبة االطالع على كل شيء. فنكون كأننا 
ثم الى هذه الصفة الثانية يجب ان نضيف تسليم النفس  –أموات في ما يخص لذات الحواس 

كلها الى العناية االلهية، وذلك بأن نكون كالجسد المائت نوضع ونُدار كما يشاء رؤساؤنا، ال 
ل وال نرغب في شيء وال نرفض شيئاً وال نميل الى وظيفة أو الى عمل. فمتى أكون بهذه نجاد

  الصفة يا الهي؟ متى يزول حبي لنفسي؟ متى اكون ميتاً في ذاتي حتى تحيا أنت فّي؟

  

  القسم الثاني

  في التعاليم التي يعلمنا اياها انحدار نفس يسوع الى الجحيم

ع للبشر : فإن نفسه المقدسة عند خروجها من الجسد الكريم محبة يسو 1ان هذا السر يعلمنا  
المبارك بدل أن تذهب حاالً الى حضن هللا لتستريح من أوجاعها وأحزانها نزلت حاالً الى 

الجحيم لتعزي نفوس اآلباء وتبشرها بأنها بعد أربعين يوماً ستذهب بصحبتها الى الفردوس 
داً ال في مدة الحياة وال بعد الموت بل تصنع الى السماوي. وهكذا نرى محبة يسوع ال تكل أب

البشر كل ما تستطيعه من الخير. فالشكر لك يا يسوع وألف شكر لك على اهتمامك الدائم 
المحبة التي يجب أن تربطنا بيسوع. فإن نفوس  2ان هذا السر يعلمنا  –بصنيع الخير الينا! 

ع القديسة لم يعد في إمكانها ضبط هزات األبرار المعتقلة في الجحيم عندما شاهدت نفس يسو
الفرح واالبتهاج بل هتفت بأناشيد التهليل والحمد والشكر والمحبة \ مخلصها مقدمة له ذاته 

فلماذا نكون نحن أقل منها شكراً ومحبة ليسوع فادينا وقد مات عنا كما كلها. فهذه هي قدوتنا. 
  ه؟مات عنهم وأحبنا كما أحبهم ووعدنا كما وعدهم ب

  ). 44المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  

  أحد الفصح المجيد

  ) 7 - 1:  16انجيل القديس مرقس ( 

لما انقضى السبت اشترت مريم المجدلية ومريم أم يعقوب وسالومة حنوطاً ليأتين ويحنطن  
يسوع. وبكرن جداً في أول األسبوع وأتين الى القبر وقد طلعت الشمس. وكّن يقلن فيما بينهن : 

من يدحرج لنا الحجر عن باب القبر. وتطلعن فرأّين الحجر قد دُحرج وكان عظيماً جداً. فلما 
ن القبر رأَين شاباً جالساً عن اليمين عليه لباس أبيض فانذهلن. فقال لهّن : ال تنذهلن. انكن دخل

تطلبن يسوع الناصري المصلوب. انه قد قام وليس هو هنا. وهوذا المكان الذي وضعوه فيه. 
  فاذهبن وقلن لتالميذه ولبطرس انه يسبقكم الى الجليل. وهناك ترونه كما قال لكم.

  عشيةالخالصة لل



 2انتصار ايماننا و  1نخصص تأملنا في نهار غد العظيم لنعتبر قيامة سيدنا يسوع المسيح :  
  فوز رجائنا.

أن نمدح ونعظم ونبارك بنوافذ عديدة يسوع المسيح القائم من بين األموات  1فنقصد من ثم :  
كنيسته وأفعال أن نصدر مراراً أفعال االيمان بالهوت يسوع المسيح وبديانته و 2: هللويا 

  رجاء أيضاً بالحياة اآلتية.

  العاطفة الروحية هي هتاف الكنيسة في هذا النهار : الحمد والمحبة ليسوع المنبعث. 

  

  التأمل للصباح

لننشئ فينا هذا الصباح كل عواطف الحمد والسجود والمحبة ليسوع المنبعث. ولنتهلل فرحين  
ب، يوم الظفر واالنتصار. فلنتحد مع المالئكة مبتهجين. ألن هذا هو اليوم الذي صنعه الر

  لنمجد هللا ونسبحه هاتفين : (( هللويا )).

  القسم األول

  في أن قيامة يسوع المسيح هي انتصار ايماننا

ان يسوع المسيح قد قام حقاً. ألن الرسل الذين شهدوا قيامته وأيّدوا بدمهم شهادتهم هذه ال  
ا معه مدة أربعين يوماً من بعد قيامته. ثم ال يريدون أن يمكن أن ينخدعوا ألنهم قد تحادثو

يخدعونا ألن ليس لهم في ذلك أدنى فائدة. قال الرسول : (( ان كان رجاؤنا في المسيح في هذه 
) فلو أن يسوع المسيح لم يقم لكان  19:  15كور  1الحياة فقط فنحن أشقى الناس أجمعين )) ( 

خر بهم لما أنبأهم بقيامته. ولو أرادوا أن يخدعونا لما استطاعوا : في نظرهم خدّاعاً مكَّاراً قد س
نون أحداً من أخذ جسده : فمن  ألن األجناد الرومانيين المقامين حينئذ لحراسة القبر ال يمّكِ

المؤكد اذن والحالة هذه ان الرب يسوع قد قام حقاً. ومن المؤكد أيضاً انه بالنتيجة الرب االله 
ألن االنسان اذا مات ال يقدر أن يقوم بذاته. وألن هللا الذي هو رب الحياة العظيم القدير، 

فيا عيد الفصح األقدس ما أعزك على والموت جدير وحده بهذه األعجوبة واآلية العظيمة. 
قلبي! فإن قيامة مخلصي إثبات لالهوته، وهذا اإلثبات وحده يكفي إلثبات معتقداتي كلها : (( 

) فإن كان يسوع المسيح إلهاً فديانته الهية،  12:  1تيمو  2)) ( ألني عارف بمن آمنت 
التي وضعها الهية، والكنيسة التي أسسها الهية،  واالنجيل الذي هو كلمته الهي، واألسرار

وباعتقادي بها ال أنخدع أصالً، واني على يقين من ذلك كما لو كنت اآلن في السماء مشاهداً 
من الحقيقة عياناً واضحاً، فباتباعي ايماني أمشي على أثر دليل معصوم، وببذلي ما يطلبه مني 

دًى وان هللا سيجزل لي األجر والثواب. فيا لفوز التضحيات أعرف يقيناً أن جهادي ال يذهب س
ايماننا وانتصاره اذ تكفيه هذه القيامة وحدها لتؤيده غاية التأييد. فكم يجدر بنا أن ننعش في هذا 



اليوم المجيد ايماننا المقدس فنعتقد بعقائده القويمة كأننا نراها بأعيننا، مبرهنين على أننا رجال 
  وكالمنا الالئق وصالتنا الحارة وعلى الخصوص في األماكن المقدسة. االيمان بسيرتنا الحسنة 

  القسم الثاني

  في أن قيامة يسوع المسيح هي فوز رجائنا

لما كانت حياة االنسان قصيرة على هذه الفانية تحيط بها األسواء والشقاء كان ال بد له من  
الرجاء. فلنبتهج اليوم اذن ولنترنم مع الكنيسة المقدسة هاتفين : لقد قام يسوع رجاؤنا. فإن 
ذلك قيامة يسوع هي لنا عربون وميثاق لقيامة تشابهها تعتقنا من مشقات هذه الحياة وأتعابها. 

اننا، كما قال الرسول، نؤلف مع يسوع جسداً واحداً كامالً، هو رأسه ونحن أعضاؤه. 
فاألعضاء يجب أن تكون في الحالة التي يكون فيها الرأس. وبما أننا لسنا مع المسيح إال جسداً 

ألن الواحدة متعلقة واحداً وجب أنَّ قيامته تقتضي قيامتنا كما أن قيامتنا تستلزم قيامته : 
جوهرياً باألخرى. انها لعقيدة ثابتة معزية ينتصر بها رجاؤنا ما بين أتعاب هذه الحياة 

ومشقاتها : اذا كنا مزمعين أن نقوم على مثال يسوع المسيح فأوجاعنا ودموعنا تتحّول الى 
فرح ولذة، وفقرنا الى سعة ورخاء، وعارنا وهواننا الى فخر ومجد، وموتنا الى حياة سرمدية. 

جديدة حيث تكون أجساد  ت كل الشهداء واألبرار متوقعين أرضاً جديدة وسماواتلقد ما
القديسين ممجدة، منزهة عن األلم والموت، مضيئة ساطعة كالشمس، خفيفة سريعة بسرعة 

األرواح وخفتها، وحيث ال يكون من بعد وجع وال بكاء. بل يكون هناك المجد والغبطة. فيا له 
نسر حينئذ بأن نكون قد احتملنا صلباننا بصبر وأمتنا ذاتنا وحرمناها من رجاء عظيم ساٍم! وكم 

  ملذات هذه الدنيا الزائلة!

  ) 47المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  

  اثنين الفصح

  ) 32 – 13:  24انجيل القديس لوقا ( 

اوس بعيدة عن أورشليم ستين واّن اثنين منهم كانا سائرين في ذلك اليوم الى قرية اسمها عمَّ  
غلوة. وكانا يتحدثان عن تلك الحوادث كلها. وفيما هما يتحدثان ويتساءالن دنا منهما يسوع 
نفسه وكان يسير معهما ولكن أُمسكت أعينهما عن معرفته. فقال لهما : ما هذا الكالم الذي 

وبا : أفأنت وحدك غريب تتحاوران فيه وأنتما سائران مكتئبين؟ فأجاب واحد منهما اسمه كال
في أورشليم ولم تعلم ما حدث بها في هذه األيام؟ فقال لهما : وما هو؟ قاال له : العمل والقول 

الكهنة وحكامنا لقضاء الموت وصلبوه. ونحن كنا  أمام هللا والشعب كله، وكيف أسلمه رؤساء
و اليوم الثالث لحدوث نرجو انه هو المزمع أن يفدي اسرائيل. ولكن مع هذا جميعه فاليوم ه

ذلك. إال أن نساًء منا أدهشننا ألنهنَّ بكرن الى القبر فلم يجدن جسده. فأتين وقلن انهّن رأين 



مظهر مالئكة قالوا انه حّي. فمضى قوم من الذين معنا الى القبر فوجدوا كما قالت النساء لكنهم 
ان بكل ما نطقت به األنبياء، أما كان في اإليملم يروه. فقال لهم : يا قليلي الفهم وبطيئي القلب 

ينبغي للمسيح أن يتألم هذه اآلالم ثم يدخل الى مجده؟ ثم أخذ يفسر لهما من موسى ومن جميع 
األنبياء ما يختص به  في األسفار كلها. فلما اقتربوا من القرية التي كانا يقصدانها تظاهر بأنه 

عنا ألن المساء مقبل وقد مال النهار. فدخل منطلق الى مكان أبعد. فألزماه قائلين : امكث م
ليمكث معهما. ولما اتكأ معهما أخذ خبزاً وبارك وكسر وناولهما. فانفتحت أعينهما وعرفاه 

فغاب عنهما. فقال أحدهما لآلخر : أما كانت قلوبنا مضطرمة فينا حين كان يخاطبنا في 
  الطريق ويشرح لنا الكتب؟

  الخالصة للعشية

النقائص والفضائل  1ذلك اإلنجيل المؤثر المختص بتلميذي عماوس فنرى :  نتأمل غداً في 
  ما اظهره لهما يسوع اذ ذاك من جزيل العطف والجودة. 2التي ظهرت حينئذ فيهما 

أن نكون  2أن نبقى متحدين مع يسوع بجمع حواسنا وننقاد لصوت نعمته  1ونقصد من ثم :  
  فيها كلمة نالم عليها.يقظين على محادثاتنا لكي ال يفرط منا 

العاطفة الروحية هي كلمة هذين التلميذين المعربة عما شعرا به نحو يسوع : (( اما كانت  
  ). 32:  24قلوبنا مضطرمة فينا حين كان يخاطبنا في الطريق؟ )) ( لوقا 

  التأمل للصباح

ذين السائرين لننتقل بالروح الى طريق عماوس. ولنشاهد يسوع المسيح يدنو من ذينك التلمي 
وآخذاً في محادثتهما. فلنباركه ونحمده على هذا العطف والمحبة. ولنبتهل اليه أن يجعلنا نستفيد 

  من هذه المقابلة اللطيفة.

  القسم األول

  في النقائص والفضائل التي ظهرت في هذين التلميذين

ان هذين التلميذين لم ينتظرا حلول الوقت المعيَّن من هللا. فإن يسوع قد قال : سأقوم في  1 
اليوم الثالث. لكنهما لم يصبرا الى نهاية اليوم الثالث. بل سافرا يائسين بائسين. فهذا ما يحدث 

زمنا لنا غالباً ك اننا نرغب في الحصول على ما نريده حاالً، وأدنى تأخير وابطاء يوهن ع
انهما قد تركا اورشليم وذهبا لعلهما يجدان التعزية  2ويزعزع إيماننا ويوقعنا في خيبة األمل 

في سفرهما الى قرية عماوس، ونسيا أن التعزية الحقيقية انما هي في هللا وحده، وان المرء اذا 
ه وحلمه طلبها في الخالئق خاب أمله وال يستحق اال الخسران. ولو لم يتداركهما يسوع بعطف

  ألوشكا أن يفقدا االيمان بقيامة المخلص، والرجاء، ألن اليأس قد بدأ يتسرب اليهما فقاال :



ألنهما أصبحا ال ينظران في يسوع اال نبياً فقط ولم (( ونحن كنا نرجو ))، وأن يخسرا المحبة 
  يتكلما عنه كتلميذين له بل كسائر الغرباء.

انهما قد كرها أن يفهما ما بين الواسطة والغاية من متين الروابط : أي ال بد من الصليب  3 
للبلوغ الى المجد، وال بد من الموت لنصل الى الحياة، وال بد من الصبر على  العذاب قليالً 

ن ألجل الفوز بالسعادة األبدية. فاقتضى أن يذكرهما يسوع هذه الحقيقة الرئيسية : (( أما كا
 ً نظيرهم في بعض  ينبغي للمسيح أن يتألم هذه اآلالم ثم يدخل الى مجده؟ )) ألسنا نحن أيضا

  هذه األمور؟

لكّن هذين التلميذين بإزاء هذه الهفوات والنقائص قد أظهرا فضائل يجدر بنا أن نجري  
المخلص ان حديثهم قد كان مقدساً، عن يسوع الناصري )). آه وا أسفاه! اذا دنا  1بموجبها : 

منا ونحن نتجاذب أطراف الحديث وسألنا كما سألهما قائالً : بَم تتكلمون وبم تتحدثون؟ أَنقدر 
أن نجاوبه بمثل جوابهما؟ أَلسنا نخجل حينئذ من كثرة ما نأتيه من المثالب وكالم االزدراء 

قداسة، والجدال والخصام والطيش والحدة؟ أَهذا حديث رجل مسيحي معدّ للسماء ويتوق الى ال
ً بعد بدم الحمل االلهي؟ أََوهذا هو الحديث الذي  وخادم ليسوع المسيح ال يزال لسانه مصبوغا

ان هذين المسافرين كانا يصغيان بعظيم  2 -اذا دنت ساعة الموت تسّر بأنك قد تحدثت به؟ 
ت قلوبنا االحترام الى تعاليم يسوع وينقشانها في قلبيهما المضطرمين بنيران مقدسة : (( أما كان

انهما قد تعلقا بيسوع  3 –)  32:  24مضطرمة فينا حين كان يخاطبنا في الطريق )) ( لوقا 
وأبيا االفتراق عنه (( فألزماه قائلين : امكث معنا ألن المساء مقبل وقد مال النهار )) ( لوقا 

ال سيما في ) يا لها من كلمة عذبة يجب أن نوجهها نحن أيضاً اليك مراراً كثيرة، و 29:  24
واليبوسة، واألمراض وخطر الموت لتكون  األتعاب والشدائد والتجارب والنوائب والضيق

حاضراً لعوننا وتعزيتنا، وعندما تدهم كنيستك الدواهي أو المصائب وتحل على األرض كلها 
ي انهما قد عرفا فادينا االلهي عند كسر الخبز أعن 4ظلمات النفاق وذلك لكي تحمينا وتنيرنا. 

بعدما استقباله  5عند المناولة. فهنا بالحقيقة تعرف النفس المسيحية سمو محبة فادينا والهنا 
  رجعا الى أورشليم ليبشرا به الرسل. ألن المحب يرغب جداً في أن يجعل من يحبه محبوباً.

  القسم الثاني

  في ما أظهره يسوع من العطف والجودة لتلميذي عماوس

مشفقاً على هذين الخروفين الضالين اللذين قد انفصال عن بقية ان يسوع المسيح قد رّق  
الرسل. فدنا منهما ورافقهما وأخذ يحادثهما ليمكنهما من أن يكشفا عن كربتهما ويفرجا عن 

قلبهما ويكون له هو أيضاً مندوحة ليشرح لهما سر آالمه وموته. فكان ينبههما بلطف ومحبة 
ى الحق والصواب. وبينما كان ينير هكذا بصيرتيهما كان على ضاللهما لكي يعرفاه ويعودا ال

في الوقت نفسه يمس قلبيهما ويضرم ارادتهما موقداً فيها نار محبته االلهية المقدسة. ثم حّرك 
ويقدس االفخارستيا في  فيهما الشوق والرغبة الى ابقائه عندهما ورضي أن ينزل عندهما

ولهما ولم ينصرف عنهما إال بعد أن غذاهما بخبز بيتهما متخذاً اياه كمعبد وكنيسة. ثم نا



المالئكة. فهل من جودة ودعة، ولطف ومحبة أكثر من ذلك؟ هكذا يتصرف معنا هذا الفادي 
االلهي. فإن نعمته المطلعة على كل شيء تأتي وتجدّ في طلبنا على طريق هذه الحياة وترق 

تها العذبة مازجة التوبيخ بالتشجيع فال لضعفنا وتنيرنا بنورها االلهي وتجذبنا اليها بإلهاما
تتركنا إال بعدما تميل بنا اليها وتمتلكنا دون أن تغتصب حريتنا. أما تستحق هذه الجودة كل 

  محبتنا؟ فكيف نطاوعها نحن؟ ألسنا نعصي النعمة ونرفض الهاماتها؟

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

  

  

  صحثالثاء الف

  ) 50 – 36:  24انجيل القديس لوقا ( 

وبينما هم يتحدثون بهذه وقف يسوع في وسطهم وقال لهم : السالم لكم. أنا هو ال تخافوا.  
فاضطربوا وخافوا وظنوا أنهم يرون روحاً. فقال لهم : ما بالكم مرتعدين ولماذا ثارت األوهام 

. اني أنا هو. جسُّوني وانظروا فإّن الروح ال لحم له وال عظام  في قلوبكم. أُنظروا يديَّ ورجليَّ
كما ترون لي. عند قوله ذلك أراهم يديه ورجليه. واذ كانوا غير مصدقين بعد من الفرح 

ومتعجبين قال : أَعندكم هنا طعام؟ فأعطوه قطعة من سمك مشوّي وشهد عسل، فأخذ وأكل 
وأعطاهم. وقال لهم : هذا هو كالمي الذي كلمتكم به اذ كنت معكم : انه  أمامهم ثم أخذ الباقي

أن يتم كل ما كتب عني في ناموس موسى وفي األنبياء والمزامير. حينئذ فتح أذهانهم ينبغي 
ليفهموا الكتب وقال لهم : هكذا ُكتب وهكذا كان ينبغي للمسيح أن يتألم وأن يقوم في اليوم 

من  الثالث من بين األموات وأن يُكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا في جميع األمم ابتداءً 
وأنتم شهود لذلك. وأنا أُرسل اليكم موعد أبي فامكثوا أنتم في المدينة الى أن تُلبسوا أورشليم 

  قوة من العالء.

  الخالصة للعشية

كم يجل  1سيدنا يسوع المسيح لرسله المجتمعين بأورشليم. فنرى :  نتأمل غداً في ظهور 
  كم يجب أن نجل ونعتبر نحن ايضاً أعذبتنا. 2ويعتبر يسوع المنبعث جراحه المقدسة 

أن  2أن نلثم مراراً المصلوب بمحبة، وباألخص موضع جراحه الخمسة  1ونقصد من ثم :  
  ها.نقبل بطيبة خاطر كل مشقات هذه الحياة وهموم

  ). 39:  24العاطفة الروحية هي كلمة الفادي له المجد : (( انظروا يدّي ورجلّي )) ( لوقا  

  التأمل للصباح



لننتقل بالروح الى ما بين الرسل. ولنسجد ليسوع المسيح القائم من بين األموات مترائياً لهم.  
نه أن يسكب علينا ولنقبل بمحبة مضطرمة جراح يديه ورجليه وجرح جنبه األقدس. طالبين م

  نعمته ويقيمنا معه لنحيا حياة جديدة مقدسة.

  القسم األول

  في كم يجل يسوع المنبعث جراحه

ان يسوع ال يقدم لنا جراحه للتأمل فيها في أسوبع اآلالم وعلى الصليب فقط، بل يظهرها لنا  
يوم تظهر لنا في أسبوع األفراح الفصحية أيضاً. ففي ذاك األسبوع نراها دامية مؤلمة، وال

كبرهان  1مجيدة ساطعة باشعة الالهوت. لقد أراد يسوع أن يحافظ عليها في جسده المنبعث : 
كأثر مجيد لالنتصار الذي أحرزه  2ساطع على أن جسده هذا هو عين الجسد الذي تألم ألجلنا 

للسماء كدالئل ال شك فيها على محبته لنا يظهرها بسرور  3على أعداء هللا وأعداء خالصنا. 
كألسن فصيحة الهية تدافع عن قضيتنا أمام أبيه  4متبادلة واألرض ليضرم قلوبنا بمحبة 

كينابيع مقدسة نقدر أن نستقي منها دائماً  5السماوي وتقدم له من أجلنا بال انقطاع صالة فعالة 
قلب يسوع  النعم االلهية مع الثقة باستحقاقاته. فيا أيتها الجراحات االلهية العزيزة جداً على

أيتها الجراح المسجود لها! اني والتي تفتح لنا أبواب هذا القلب األقدس كم أنِت شهية وجميلة! 
أحترمك وأحبك. انك تأمريني بأن أنظر اليك : (( انظروا يدّي ورجليَّ )) فأنظر وأتأمل فيك 

نك قوتي بمحبة. انك ملجأي األمين فأستريح فيك. انك نوري فأتعلم وأتثقف في مدرستك. ا
فتعضديني في ضيقتي وأحزاني وهمومي. انك أتون الحب المتقد فأدنو منك وأجلس بقربك 

متأمالً فيك بخشوع ومحبة وأمان فأنتعش بحرارة مقدسة. ألنه من يجلس بقرب نار عظيمة وال 
  يشعر بحرارتها؟

  القسم الثاني

                                                                       في كم يجب أن نجل ونعتبر أعذبتنا
،  ما دمنا على هذه الفانية ال بد لنا من احتمال المضض والعذاب شئنا أم أبينا : وذلك في جسدنا

أو في نفسنا، أو في قلبنا، من قبَل الذين يغيظونا ويكدرون عيشتنا أو من قبَل ذواتنا نحن أيضاً 
اعث الغم والجزع والنفور وسوء الطبع والسويداء، أو من لما ينشأ فينا وال نعلم سببه من بو

قبَل األشياء البشرية كوفاة عزيز علينا أو خسارة مالية أو عدم النجاح في مشروع أقدمنا عليه 
أو مذلة أصابتنا حقيقية كانت أو وهمية فقط. فكل هذه األمور الممضة المؤلمة الالزمة لطبيعتنا 

ألن يسوع المسيح قد قال : ((  1ها أحسن اعتبار. وذلك :  البشرية يجب أن نجلها ونعتبر
لهي قد مجدها وعظمها في شخصه اذ ألن هذا الفادي اال 2طوبى للحزان، وطوبى للباكين )). 

وقيامته وصعوده وجلوسه عن  جعل جراحاته مؤلَّهة ومسجوداً لها واستحقت له مجد جسده
ألنه بال عذاب  3في ذاك اليوم األخير.  يمين أبيه والشرف بأن يدين األحياء واألموات

واحتمال ال يكون لنا فضيلة وال استحقاق وبالتالي ال أجر وال ثواب وال خالص بل نكون 
متعلقين بالدنيا وحطامها ناسين السماء وأمجادها، غير مفتكرين إال في اللذة الحاضرة، محولين 



وح مسيحي يكون مصدراً لالستحقاقات الطرف عن النظر الى األبدية. ان العذاب واالحتمال بر
ألن العذاب اذا احتملناه بصبر يجعلنا  4وممارسة الفضائل وعربوناً ومقياساً لمجد السماء. 

عزيزين على قلب هللا اآلب الذي اذ يرى فينا صورة ابنه االلهي يقترب منا ليساعدنا ويعزينا 
) بل يبسط يده  15:  90جده )) ( مز ويفّرج كربنا اذ قال : (( معه أنا في الضيق فأنقذه وأم

فإن يسوع المسيح باحتماله وآالمه قد األبوية لنا ونحن رازحون تحت عبء الصليب ليسندنا. 
رفع عن العذاب مرارته وعطره بحالوته االلهية. فأين نحن من هذا االعتبار أو االجالل 

فينا عواطف أكثر لياقة للعذاب؟ وكيف نحتمل ما يضادنا؟ فلنسأل فادينا االلهي أن يجعل 
  بالمسيحي مثلنا.

  ). 56المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  

  أربعاء الفصح

  ) 23 – 1:  21انجيل القديس يوحنا ( 

وبعد ذلك أظهر يسوع نفسه للتالميذ على بحر طبرية. وهكذا ظهر لهم. كان قد اجتمع سمعان  
زبدى واثنان آخران من  بطرس وتوما الذي يُقال له التوأم ونتنائيل الذي من قانا الجليل وابنا

تالميذه. فقال لهم سمعان بطرس : أنا ذاهب ألصطاد. فقالو له : ونحن أيضاً نجيء معك. 
ا وركبوا السفينة ولم يصيدوا في تلك الليلة شيئاً. فلما كان الصبح وقف يسوع على فخرجو

الشاطئ ولم يعلم التالميذ انه يسوع. فقال لهم يسوع : يا فتيان هل عندكم شيء من المأكول؟ 
فقالوا ال. فقال لهم : القوا الشبكة من جانب السفينة األيمن فتجدوا. فألقوها فلم يعودوا يقدرون 

يجذبوها من كثرة السمك. فقال ذلك التلميذ الذي كان يسوع يحبه لبطرس : هو الرب. فلما  أن
سمع سمعان بطرس انه الرب ائتزر بثوبه ألنه كان عرياناً وطرح نفسه في البحر. وأما 

التالميذ اآلخرون فجاءوا بالسفينة، ولم يكونوا بعيدين من األرض إال نحو مئتي ذراع، وهم 
ض رأوا جمراً موضوعاً وسمكاً عليه وخبزاً. فقال   السمك. فلما نزلوا الى األريجّرون شبكة 

لهم يسوع : قدموا من السمك الذي اصطدتم اآلن. فصعد سمعان بطرس وجرَّ الشبكة الى 
األرض وهي مملوءة سمكاً كبيراً مئة وثالثاً وخمسين. ومع هذه الكثرة لم تتخرق الشبكة. فقال 

أنت ألنهم علموا انه هو الرب.  . ولم يجسر أحد من التالميذ أن يسأله منلهم : هلموا تغدَّوا
ة ثالثة ظهر فيها يسوع لتالميذه من  فتقدم يسوع وأخذ الخبز وأعطاهم وكذلك السمك. هذه مرَّ

بعد أن قام من بين األموات. فبعد ما تغدوا قال يسوع لسمعان بطرس : يا سمعان بن يونا 
قال : نعم يا رب، أنت تعلم أني أحبك. قال لم ارَع خرافي. قال له مرة أتحبني أكثر من هؤالء. 

ثانية : يا سمعان بن يونا أتحبني. قال له : نعم يا رب. أنت تعلم اني أحبك. قال له : ارع 
خرافي. قال له ثالثة : يا سمعان بن يونا أتحبني. فحزن بطرس ألنه قال له ثالثة أتحبني. فقال 

علم كل شيء وأنت تعلم اني أحبك. فقال له : ارَع غنمي. الحق الحق أقول له : يا رب. أنت ت
لك : اذ كنت شاباً كنت تمنطق نفسك وتذهب حيث تشاء. فإذا شخت فستمد يديك وآخر يمنطقك 



ويذهب بك حيث ال تشاء. وإنما قال هذا داال] على أية ميتة كان مزمعاً أن يمجد هللا بها. ولما 
تبعني. فالتفت بطرس فرأى التلميذ الذي كان يسوع يحبه يتبعه وهو الذي قال هذا قال له : ا

كان اتكأ في العشاء على صدره وقال : يا رب من الذي يُسلمك. فلما رآه بطرس قال ليسوع : 
أن يثبت هذا الى أن أجيء فماذا لك؟ أنت اتبعني.  يا رب ما لهذا؟ قال له يسوع : ان شئتُ 

ن األخوة ان ذلك التلميذ ال يموت. ولم يقل يسوع انه ال يموت بل ان فذاعت هذه الكلمة فيما بي
  شئُت ان يثبت الى أن أجيء فماذا لك.

  الخالصة للعشية

نتأمل غداً في ظهور يسوع المسيح لرسله على شاطئ بحيرة طبرية كما ورد في إنجيل  
  ما صنعه الرسل له. 2ما صنعه لرسله في ظهوره هذا  1فنرى : النهار. 

أن نقتدي بمحبة يسوع الساطعة في هذا الحادث وذلك في معامالتنا للقريب  1ونقصد من ثم :  
  أن نتخذ شجاعة الرسل وانقيادهم للنعمة قاعدة لنا في خدمة الرب وعبادته. 2

العاطفة الروحية هي كلمة القديس يوحنا التي قالها وقتئذ عن يسوع : (( انه هو الرب ))       
  ). 7:  21( يوحنا 

  التأمل للصباح

لنسجد ليسوع المسيح ظاهراً لرسله على بحيرة طبرية. ولنشكر له هذه العناية وااللتفات  
العذب الى تالميذه العزيزين عليه، مبتهلين اليه أن يمنحنا نصيباً وافراً من هذه النعمة في سّر 

  هذا الظهور.

  القسم األول

  في ما صنعه يسوع لرسله في ظهوره هذا

ما تعب الرسل الليلة بغير أن يصطادوا شيئاً ولم يكن لديهم ما يقتاتون به أتى اليهم يسوع، بعد  
والشفقة ملء فؤاده، ليعينهم في ضيقتهم هذه. فيا له من التفات عذب ويا لها من عناية أبوية 

عند هذا المخلص الحبيب! فإنه مزمع أن يسد عوزهم. ولكن، لنالحظ أنه يكفيهم حاجتهم على 
بني آدم والبطالة تجلب عليهم  ط أن يشتغلوا ألن الشغل شريعة محتوم بها على جميعشر

الخسارة. وبقوله ألقوا الشبكة الى الجانب (( األيمن )) رمز الى أنه في كل من أعمالنا من 
الضروري أن نختار الجهة الحسنة الجيدة. وهذه الجهة الجيدة هي جهة هللا ال جهة الخالئق. 

غي ونطلب وجه هللا الكريم وحده في كل شيء وال نفتش عما يخصنا وال نبالي فيجب أن نبت
بأحكام الناس. والجهة الجيدة هي جهة النعمة ال جهة الطبيعة. فيجب أن ال نتحرك الى شيء ما 
بسائق الميل الطبيعي بل بسائق النعمة االلهية التي هي وحدها يجب أن تسدد خطواتنا وترتب 

ا. والوجهة الحسنة هي وجهة السماء ال وجهة األرض. فيجب أن ننقاد كل سلوكنا وأعمالن
بالمبادئ األبدية كأناس معدّين للسماء وال يأخذون من األرض إال الضروري. أخيراً الطريقة 



الحسنة هي طريقة الصليب ال طريقة اللذات والمسرات. فيجب أن نتمسك بالصليب الذي انما 
نتعلق بأفراح هذه الدنيا وملذاتها. فكم فقدنا من الخيرات  هو حصة المختارين ونصيبهم وال

لكوننا لم نتبع هذه القواعد المثلى! ثم من ال يدهش هنا من محبة يسوع العطوف، التي ال 
تحتمل أن ترى ذويها في الضيق. بغير أن تبادر الى مساعدتهم، وألجل خدمة القريب تنخفض 

  من شأنها دائماً إرضاء القريب واإلحسان اليه.مرتاحة الى أحقر األعمال والوظائف، بل 

  القسم الثاني

  في ما صنعه الرسل ليسوع في هذا الظهور

اذعانهم حاالً لكلمة  1يجدر بنا أن نالحظ هنا أربعة أشياء بدت من الرسل في هذا الحادث :  
ثرة. ال شك المخلص. فإنهم ما كادوا يلقون الشبكة حيثما أمرهم يسوع إال اجتمع السمك فيها بك

أن السر في ذلك هو الطاعة. فلنقتِد بهم اذن منقادين للنعمة، عاملين كل شيء بروح الطاعة 
 –ذاك أعمالنا وتكون مرضية مثمرة بقاً لمشيئته القدوسة. فتتبارك اذ مرضاةً \ عز وجل وط

. ان الرسل لم يعرفوا يسوع في أول األمر. ألن ذلك يلزمه نعمة ممتازة ونور خصوصي 2
ليعرفوا يسوع المسيح في  وما أقل الذين يستحقون هذه النعمة! وما أقل أولئك الذين يهتمون

أسراره وتعاليمه ومحبته! وما أقل الذين يعتبرون وينظرون يده القدوسة في كل الحوادث! 
ساّرة كانت أم محزنة! فإن معرفة يسوع هي علم القديسين وامتياز خاص بالمحبة والطهارة 

ذلك متجلياً في القديس يوحنا الرسول الذي كان أول من عرف معلمه من الرسل فقال كما نرى 
لما سمع بطرس هذه الكلمة من التلميذ البتول  3).  7:  21لبطرس : (( هو الرب )) ( يو 

ائتزر بثوبه وطرح نفسه في البحر ليصل بأسرع ما يمكن الى يسوع. فإن حرارة شوقه 
صعوبة. وهكذا القلوب المحبة فإنها ال تدخر شيئاً وال ترهب من ومحبته لم تراع خطراً وال 

شيء. بل اذا رأت أمامها خدمة هللا اندفعت الى األمام متقدة غيرة فيما نرى الكسالى 
ان الرسل  4 –المتقاعسين الفاترين مترددين ال عزم لهم يحسبون للتعب والمشقة ألف حساب 

دين مسبحين متمتعين وهم صامتون بلطيف أحاديث جلسوا الى المائدة بهيأة محتشمة : ساج
يسوع ونظراته. فهذه هي حالة النفوس األمينة التقية التي كلما دنت من يسوع ازدادت هيبةً 

وخشوعاً وحباً له، وذابت أمام عظمته دعة واتضاعاً. فيا الهي! اني ال أجسر أن أرفع ناظرّي 
دودة حقيرة تزحف عند قدميك على الثرى. بل ألراك وال أن أفتح فمي ألخاطبك. فما أنا سوى 

ا يفوق تصوري وادراكي. أجل انني ال شيء وال أقدر على شيء. وأنت  ان ذلي وضعتي لممَّ
  وحدك الصالح العادل القدوس. فأسكب علّي مراحمك غير المتناهية.

  ). 61المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  
  خميس الفصح

  ) 17 – 11:  20انجيل القديس يوحنا ( 



أما مريم فكانت واقفة عند القبر خارجاً تبكي. وفيما هي تبكي انحنت الى القبر فرأت مالكين  
بثياب بيض جالَسين حيث ُوضع جسد يسوع، أحدهما عند الرأس واآلخر عند الرجلين. فقاال 

لها : يا امرأة لم تبكين؟ فقالت لهما : انهم أخذوا ربي وال أعلم أين وضعوه. فلما قالت هذا 
تفتت الى خلفها فرأت يسوع واقفاً ولم تعلم انه يسوع. فقال لها يسوع : يا امرأة لم تبكين؟ من ال

تطلبين؟ فظنت أنه البستاني فقالت له : يا سيدي. ان كنت أنت حملته فقل لي أين وضعته وأنا 
ا يسوع : مريم! فالتفتت وقالت له : رابوني، الذي تفسيره يا معلم. قال لهآخذه. فقال لها يسوع 

: ال تلمسيني فإني لم أصعد بعد الى أبي. بل امضي الى أخوتي قولي لهم : اني صاعد الى أبي 
  وأبيكم والهي والهكم.

  الخالصة للعشية

نتأمل غداً في ظهور يسوع بعد قيامته لمريم المجدلية كما ورد ذلك في إنجيل النهار. فنرى :  
كيف قابل يسوع هذه  2المتقدة في طلبها يسوع  ما اتصفت به هذه النفس القديسة من المحبة 1

  المحبة.

أن نجدد فينا كلما دقت  2أن نصدر مراراً في النهار أفعال المحبة ليسوع.  1ونقصد من ثم : 
  الساعة العزم والرغبة في تحسين حياتنا وفعلنا الحاضر.

ن الحكمة ... ) (( ا 13:  6العاطفة الروحية هي تلك الكلمة الواردة في سفر الحكمة (  
  وجدانها سعل على الذين يلتمسونها )).

  التأمل للصباح

لنسجد ليسوع المسيح منعماً على مريم المجدلية بأن تكون بعد العذراء مريم أول من ظهر لها  
عند خروجه من القبر. ولنهنئ هذه المغرمة الشهيرة بالمخلص بهذا االلتفات. شاكرين ذلك 

  يها المعلم الصالح! آه ما أعظم صالحه! وكم يستحق كل محبة قلوبنا!ليسوع وقائلين له مثلها : أ

  القسم األول

  في ما اتصفت به مريم المجدلية من المحبة المتقدة في طلبها المخلص

ان مريم المجدلية كانت منذ موت يسوع غير قادرة على ما يظهر أن تعيش بعيدة عمن كانت 
بر. واذ لم تّر جسده األقدس، داَخلها الظن أنه قد أُخذ أسيرة حبه وحده. فإنها قد أسرعت الى الق

من مكانه. فبدل أن تعود ادراجها كالرسل وسائر النسوة قد بقيت هناك ألن الحب أمسكها 
لتفتش عمن فقدته، وألن الحزن أوقفها لتبكي من لم تستطع أن تجده. فثبتت هناك بال خوف 

يخيفها. كان يسوع حياة نفسها فكيف تحلو لها ألنها بعد فقدها يسوع ال شيء يهمها فقده أو 
الحياة بعد فقده؟ فكانت تؤثر الموت على الحياة آملة أن تجد بموتها من لم تقدر أن تجده في 

حياتها. الرغبة المتقدة ال تعرف شيئاً مستحيالً وتجعل صاحبها قديراً على كل شيء. فما أجمل 



رانه في حشاها للحصول على يسوع! فسعيدة تلك محبة المجدلية! وما أعظم شوقها المتأججة ني
  النفس التي تحب يسوع حتى تشتاق اليه هذا االشتياق!

سبحانه يقيس إحساناته الينا بمقياس شوقنا. ولذا كثيراً ما نراه يجزل الخير والعطاء  ان هللا  
ل أحياناً استجابة دعانا ولم يُنلنا رغائبنا للحال  نا فما ذلك إال لكي يحمللرغبة واحدة منا. واذا أجَّ

لها وحرصاً عليها بعد فوزنا بها. آه لو رغبنا أن نمتلك  جالالً على طلبها بشوق ورغبة ونزداد ا
يسوع في قلبنا باالختالء وجمع الحواس والمحبة لكنَّا بال ريب أصبحنا سريعاً قديسين. فإن 

آفتنا الكبيرة هي أننا ال نحب، وال نروم برغبة متقدة أن نتقدم في الكمال المسيحي، واننا نحزن 
طفيفاً، أما اذا فقدنا يسوع بفقدنا االختالء والتواضع والصبر ونتأسف اذا فقدنا ولو شيئاً 

واإلماتة والمحبة المسيحية فال نشعر بأقل حزن ووجع وال نفتكر أن نقول كما قالت المجدلية : 
قل لي أين هو فإني مستعدة أن أضحي بكل شيء لكي أجده. فلنسأل فادينا يسوع أن يلقي في 

  التي من شأنها أن تجعل المرء تقياً وقديساً. قلوبنا مثل هذه الرغائب الحارة

  القسم الثاني

  في كيف قابل يسوع محبة المجدلية

في أول األمر لم يكن إيمان المجدلية إال ناقصاً ألنها لما لم تجد يسوع ظنت أنه ُسرق ال انه  
ياب بيض قام من بين األموات. لكن يسوع تأثر من شديد محبتها له وأرسل اليها أوالً مالكين بث

قد رأتهما جالسين حيث ُوضع جسده أحدهما عند الرأس واآلخر عند الرجلين. ثم حضر هو 
ت على  بذاته بزي بستاني فلم تعرفه لكنه لما قال لها : (( مريم )) عّرفها بذاته وللوقت خرَّ
لح! قدميه وهي سكرى ال تتمالك نفسها من شدة الفرح والمحبة. فهتفت قائلة : أيها المعلم الصا

وكانت تود لو تمكث دائماً هناك عند رجليه المقدستين تقبلهما وتلصق بهما شفتيها وقلبها. لكن 
يسوع قد صدّها عن ذلك قائالً : ال تلمسيني وال تلبثي بقربي لتتمتعي بلذة حضوري أمامك. بل 

اصنعي أحسن وأفضل من ذلك : فامضي سريعاً الى أخوتي وقولي لهم اني قد قمت من بين 
  ألموات، وعما قريب سيرونني صاعداً الى أبي وأبيكم والهي والهكم.ا

فيا ما أسعد حظ المجدلية! اذ أنها بعد مريم العذراء أول من ظهر لها يسوع من بعد قيامته.  
وقد اطاعت المجدلية حاالً. وأول رسول اختارها لرسله أنفسهم لتذهب وتبشرهم بانبعاثه. 

نعه في مثل هذه األحوال. وهو أن نعرف أن نترك يسوع لكي وبذلك عملتنا ما ينبغي أن نص
نعزي أو نسعف القريب. وأن نفضل الطاعة والتواضع على التلذذ بالتعزيات االلهية. وأن ال 
نكتفي بأن نحب هللا بل يجب أن نحمل الناس على أن يحبوه. أخيراً أن نحفظ أفراحنا ومسرانا 

روحية، وال نستسلم لها تماماً لئال تحملنا على الطيش ضمن دائرة االعتدال ولو كانت مقدسة و
والورع \ وما تقتضيه الفطنة من الحذر والخشية  والخفة وتنسينا ما يجب علينا من االحترام

في أن نفقد النعم االلهية الممنوحة لنا. فيا ما أغزر التعاليم الثمينة الخالصية المقدمة لنا في 
  تصرف المجدلية هذا!



  ) 65المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  

  الجمعة من أسبوع الفصح

  ) 20 – 16:  28إنجيل القديس متى ( 

ا التالميذ األحد عشر فذهبوا الى الجليل الى الجبل حيث أمرهم يسوع. فلما رأوه   (( وأمَّ
د أُعطيت كلَّ سلطان في السماء سجدوا له ولكن بعضهم شكوا. فدنا يسوع وكلمهم قائالً : اني ق

واألرض. اذهبوا اآلن وتلمذوا كل األمم، ُمعمدين اياهم باسم اآلب واالبن والروح القدس. 
  وعلِّموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به. وها أنا معكم كل األيام الى منتهى الدهر )). 

  الخالصة للعشية

بل في الجليل. ونجعل الثالثة األجزاء من نتأمل غداً في ظهور يسوع المسيح لرسله على الج
  خطابه هناك ثالثة أقسام لتأملنا الحاضر.

أن نصدر مراراً في النهار أفعال إيمان بعصمة الكنيسة وأفعال محبة ليسوع  1فنقصد من ثم :  
أن نحافظ على االختالء الروحي واالتحاد بيسوع  2الذي منحها هذا اإلنعام المجيد حباً لنا 

  الذي يروم أن نكون دائماً معه كما أنه دائماً معنا.المسيح 

 28العاطفة الروحية هي كلمة المخلص : (( ها أنا معكم كل األيام الى منتهى الدهر )) ( متى  
 :20 .(  

  التأمل للصباح

رسله قُبيل صعوده على أحد جبال الجليل، ومخّوالً اياهم هناك لنسجد ليسوع المسيح جامعاً  
مة والمقدسة بأن يبشروا باإلنجيل في كل األمم، ومانحاً خلفاءهم أيضاً تلك المهمة المهمة العظي

نفسها ليبشروا به في كل األجيال. فلنشكر له هذه الرسالة السامية التي قد أولت العالم بأسره 
الفوائد العظيمة على مدى األجيال، ولنتأمل بسرور ودهش قدرته وجودته المتأللئتين في ذلك، 

  ح هذه القدرة، ولنحب هذه الجودة.ولنسب

  القسم األول

  قال يسوع : (( اني قد أعطيت كل سلطان في السماء واألرض ))

ما أعظم هذه الكلمة! وهل من يجسر على التلفظ بها إال من هو انسان واله معاً؟ هل من سلطة  
وع غير هذه خضعت لها األرض والسماء، العواصف والرياح، األمراض والموت؟ ان يس
المسيح وحده قد ُمنح سلطاناً غير محدود على السماء واألرض بما فيهما من العناصر 



والخالئق بأسرها. فيا مخلصي الضابط الكل بقدرتك! اني أسجد لك وأباركك بكل جوارحي. ثم 
اني أضطرب وجالً على الخطأة الذين ال يرتعدون فرقاً من قدرتك الرهيبة. لكي أُسر وأبتهج 

لذين يخدمونك وللرسل الذين ترسلهم الكتساب العالم اليك. هم حمالن بين ذئاب للصديقين ا
خاطفة ولكن ماذا عليهم؟ انهم ال يخشون بأساً ما دامت قدرتك الضابطة الكل ترافقهم 

وتحفظهم، وما دمت تحميهم من جميع الهجمات وتصد عنهم جميع الغارات. وتسندهم في 
ا المعلم القدير الجواد كيف ال نتعزى وأنت على رأس المصاعب والمحن التجارب. فيا أيه

كنيستك المقدسة! كيف ال نكرمك وال نفتخر بك وأنت ما أنت عليه من تلك القدرة والجودة! 
كيف ال نشكرك وال نحبك لما أنعمت به علينا في الماضي! وكيف ال نثق بك لما تعدنا به في 

  المستقبل!

  القسم الثاني

  هبوا اآلن وتلمذوا كل األمم معمدين اياهم باسماذ ثم قال يسوع : ((

  األب واالبن والروح القدس. وعلموهم أن يحفظوا جميع

  ما أوصيتكم به ))

ان هذه الكلمة هي نتيجة الكلمة السابقة. وكأني بيسوع المسيح يقول : بقوة ما ُمنح لي من  
كامل السلطان وعونه : اذهبوا وعلموا جميع األمم واهدوا جميع الشعوب وابسطوا سلطتي الى 

أقاصي المسكونة. لقد أقمتكم في كنيستي معلمين ومستودعين تعاليمي االلهية. فبكم تصان 
إليمان في ديانتي التي تثمر اآلداب والفضل والقداسة الشهية الجميلة الغزيرة. فطوبى عقائد ا

  لكم اذ انتدبتم لهذه الرسالة الكريمة العظيمة التي تمجد هللا هكذا وتخلص النفوس.

وقال يسوع أيضاً : (( عمدوا األمم باسم اآلب واالبن والروح القدس )). فشكراً لك يا يسوع  
لك على اعالنك لنا سر الثالوث األقدس هذا اإلعالن الذي لم يكن على األرض  فادينا! شكراً 

إعالن أصرح وأوضح منه. شكراً لك على اقامتك سر المعمودية الذي يجعل كالً منا ابناً \ 
ووارث الملكوت السماوي وعضواً من أعضائك. شكراً لك أخيراً على سائر األسرار التي 

ة المقدسة، والتي ما هي إال مجاري عجيبة منها تجري الينا النعم بابها إنما هو المعمودي
  االلهية.

ثم استتلى يسوع قائالً : (( وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به )). نعم اني أفهم يا  
الهي أن االيمان بدون األعمال ال يفيد شيئاً. وهو ذلك المصباح المنير المرشد فإنه يرشدنا الى 

. لكنا ال نقدر أن نخلص إال بقدر ما نعمل بحسب ذلك وبموجب مبادئ اإليمان ما يجب عمله
القويم. ألن األعمال بدون اإليمان ال فائدة روحية لها، كما أن اإليمان بدون األعمال ال نفع له 

  أيضاً. فلنجتهد اذن أن تكون أعمالنا مطابقة دائماً إليماننا.

  القسم الثالث



  ائالً : (( وها أنا معكم كل األيامان يسوع قد أنهى كالمه ق

  الى منتهى الدهر ))

كلمات جليلة سامية تدل صريحاً على ما وهب يسوع لكنيسته من نعمة العصمة. ألنه اذا كان  
ومن  تُغش وال أن تَغش.يسوع مع كنيسته في كل يوم ويعضدها دائماً في تعاليمها ال يمكن أن 

فسه. فيا لها من تعزية حلوة شهية! ألن هللا نفسه هو أطاع الكنيسة فقد أطاع يسوع المسيح ن
الضمين والكفيل لجميع معتقداتي. على أن يسوع ليس مع رسله عندما يعلّمون فقط. بل إنما هو 

معنا كلنا أيضاً بتلك المحبة التي يحبنا بها فتتبعنا أينما كنا وكيفما اتجهنا. ان يسوع معنا! كم 
لب الذي يحب يسوع! فهل يمكن أن نكون في صحبة رفيق أحب من الفوائد في هذه الفكرة للق

الينا منه؟ وكم تفيد أيضاً ذلك القلب الضعيف المنكسر! فماذا يخشى ومعه االله القدير؟ أجل ان 
يسوع معنا على هياكلنا في سر القربان المقدس حيث يتاح لنا كل يوم أن نزوره ونخاطبه 

يسوع معنا ضمن قلبنا حيث نجده ونذوق عذوبته  ونعرض عليه أفراحنا وأحزاننا. نعم ان
بالحياة الباطنة وجمع الحواس والخشوع والمحبة. فيا له من باعث عظيم لنا على الثقة والراحة 

  والسالم!

  ). 68المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  

  السبت من أسبوع الفصح

  ) 9 – 1:  20إنجيل القديس يوحنا ( 

( وفي أول األسبوع جاءت مريم المجدلية الى القبر في الغداة والظالم باٍق. فرأت الحجر ( 
مدحرجاً عن القبر. فأسرعت وجاءت الى سمعان بطرس والى التلميذ اآلخر الذي كان يسوع 

يحبه وقالت لهما : قد أخذوا الرب من القبر وال نعلم أين وضعوه. فخرج بطرس والتلميذ 
ى القبر. وكانا مسرعين معاً. فسبق التلميذ اآلخر بطرس وجاء الى القبر أوالً اآلخر وأقبال ال

وانحنى فرأى األكفان موضوعة لكنه لم يدخل. ثم جاء سمعان بطرس يتبعه ودخل القبر. فرأى 
األكفان موضوعة والمنديل الذي كان على رأسه غير موضوع مع األكفان بل ملفوفاً في 

ل التلميذ اآلخر الذي جاء أوالً الى القبر فرأى وآمن. ألنهم لم موضع على حدته. فحينئذ دخ
  يكونوا بعد يعرفون الكتاب انه ينبغي أن يقوم من بين األموات )).

  الخالصة للعشية

نتأمل غداً في ما يورده لنا إنجيل هذا النهار : وهو أوالً ذهاب النسوة القديسات الى قبر  
  والقديس يوحنا أيضاً. المخلص. وثانياً ذهاب القديس بطرس



أن نخدم هللا تعالى بتلك الحرارة التي بها طلبت النسوة القديسات المخلص  1فنقصد من ثم :  
  أن نحث ذاتنا على الفضيلة بمثل غيرنا الصالح. 2المنبعث 

هذا وتلك لماذا ال أستطيعه العاطفة الروحية هي كلمة القديس أوغسطينس : (( ما يستطيعه  
  أنا؟ ))

  التأمل للصباح

لنسجد ليسوع المسيح خارجاً من القبر ممجداً وقد شاء أن يطلبه حيناً النسوة القديسات  
والرسوالن بطرس ويوحنا. وإنما تدعوه الى فعل ذلك محبته لنا. ألنه يختفي عن النفس لكي 

رارة يزداد تجدّ في طلبه. واذا طلبته هكذا تزداد فيها حرارة الشوق اليه. واذا ازدادت هذه الح
حبها لها واستحقاقها أيضاً. فيا لجودة يسوع ويا لمحبته في جميع طرقه! فلنقدم له فروض 

  سجودنا ومدحنا ومحبتنا.

  القسم األول

  في ذهاب النساء القديسات الى القبر المقدس

في يوم األحد باكراً قبل بزوغ الفجر جاءت النسوة القديسات الى قبر المخلص. ولما رأين  
الحجر مدحرجاً عن باب القبر أسرعن مكتئبات الى الرسل وقلن لهم : قد أخذوا الجسد من 
القبر وال نعلم أين وضعوه. لكن الرسل قد عدّوا هذا الكالم اضغاث أحالم ولم يصدقوا منه 

ن عدم تصديقهم هذا داخالً بنوع عجيب في المقاصد االلهية. اذ يثبت جلياً أن شهود وكاشيئاً. 
القيامة والمبشرين بها لم يكونوا من تلك النفوس السريعة التصديق لما يقال دون دليل أو 

برهان. بل كانوا من ذوي التعقل والرزانة الذين ال يصدقون إال بعد البحث الجدي والبينات 
يقنعهم إال الحجج الواضحة القاطعة. وكل هذا كان الزماً وكافياً ليحمل العالم الساطعة وال 

بأسره على اإليمان بحادث القيامة الذي هو أساس معتقداتنا كلها، كما أنه الزم ليعلمنا كلنا أن 
ال نكون سريعي التصديق وال غير مصدقين بالحجة اذا وضحت وثبتت. فالحكمة هي في 

والتفريط في التصديق : أي ال نصدق شيئاً عن خفة لكي ال ننخدع، ثم ان الوسط بين اإلفراط 
نرضى بطيبة نفس أن نفحص ونتدبر األسباب والبراهين مع االستعداد أن نذعن للحق متى 

  انجلى وثبت لنا. فهل تصرفنا هكذا؟ وهل يرافقنا في دروسنا وأبحاثنا اإلخالص وحب الحقيقة؟

  القسم الثاني

  بطرس والقديس يوحنا الى القبر في ذهاب القديس

ان هذين القديسين لم يتسرعا كسائر الرسل بالحكم على النسوة القديسات وبرفض ما اخبرن  
به. بل ذهبا الى القبر ليستطلعا الخبر. وذهبا فرحين ألنهما رأيا في فقد الجسد داللة على كونه 

ا خفَّا مسرعين كأن ما فيهما من قد انبعث وقام من بين األموات كما سبق وأخبرهم بذلك. ولذ
اإليمان الحار والمحبة المتقدة قد أعارهما جناحين وطارا بلحظة الى القبر. حقاً إن في اإليمان 



والمحبة لمفاعيل عجيبة! فإن من يؤمن ويحب يصنع كل شيء بفرح وابتهاج. فيعدو مسرعاً 
اً مستحيالً عليه. ألن منظر طائراً ال شيء يوقفه. وال يحس بشيء من التعب بل ال يرى شيئ

  السماء وما في قلبه من المحبة وفي نفسه من الشجاعة واإلقدام يجعله يفوز بكل شيء.

منا أن ثم إن بطرس ويوحنا لم يذهبا بفرح وابتهاج فقط بل كانا أيضاً يتغايران غيرة مقدسة تعل 
لقديس يوحنا وصل الى نتنافس بيننا في أن يكون كل منا أكثر حرارة واتضاعاً ومحبة. ان ا

القبر أوالً، لكنه لم يدخل اليه بل بقي على الباب خارجاً مميتاً هكذا فضوله الطبيعي وتاركاً في 
الوقت ذاته للقديس بطرس شرف الدخول أوالً احتراماً له لكونه رئيس الرسل ومعلم اإليمان 

د، ال كالمجدلية بأنهم قد الواجب على القطيع كله أن يتبعه. ولما دخال كالهما آمنا دون ترد
حملوا المعلم وأخذوه، بل بأن يسوع قد قام في الحقيقة من الموت ومن ثم انه اله حقاً. فما أجمل 

  المثال المقدم لنا في هذين الرسولين القديسين مثال اإلماتة واالتضاع واإليمان!

  ). 72المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  الجديداألحد 

  ) 31 – 19:  20اإلنجيل من القديس يوحنا ( 

(( فلما كانت عشية ذلك اليوم وهو أول األسبوع، واألبواب مغلقة حيث كان التالميذ مجتمعين  
خوفاً من اليهود، جاء يسوع ووقف في وسطهم وقال لهم : السالم لكم. ولما قال هذا أراهم يديه 

ب. وقال لهم ثانية : السالم لكم. كما أرسلني اآلب كذلك وجنبه. ففرح التالميذ حين أبصروا الر
أنا أرسلكم. ولما قال هذا نفخ فيهم وقال لهم. خذوا الروح القدس. من غفرتم خطاياهم تُغفر 

لهم. ومن أمسكتم خطاياهم تمسك لهم. وان توما أحد االثني عشر الذي يقال له التوأم لم يكن 
يذ اآلخرون : اننا قد رأينا الرب. فقال لهم : ان لم أُعاين معهم حين جاء يسوع. فقال له التالم

اثر المسامير في يديه وأضع اصبعي في موضع المسامير وأضع يدي في جنبه ال أُؤمن. وبعد 
كان التالميذ ايضاً داخالً وتوما معهم. فأتى يسوع واألبواب مغلقة ووقف في الوسط  ثمانية أيام

. وهات يدك وضعها في وقال : السالم لكم. ثم قال لتو ما : هات اصبعك الى ههنا وعاين يديَّ
جنبي. وال تكن غير مؤمن بل مؤمناً. أجاب توما وقال له : ربي والهي. قال له يسوع : ألنك 
رأيتني يا توما آمنت. طوبى للذين لم يروا وآمنوا. وآيات أُخر كثيرة صنع يسوع أمام التالميذ 

كتبت هذه لتؤمنوا بأن يسوع هو المسيح ابن هللا ولكي تكون لكم لم تكتب في هذا الكتاب. وإنما 
  اذا آمنتم الحياة باسمه ))

  الخالصة للعشية

ما هو السالم الذي كان يسوع يتمناه لتالميذه كلما ظهر فيما بينهم بعد  1نرى غداً في تأملنا :  
  ما هو سموه. 3ما هي ضرورة هذا السالم.  2قيامته. 



أن نتوقف  2أن نسهر على باطننا لكي ال يستولي عليه التلهوج والتسرع.  1فنقصد من ثم :  
  حتى نعود الى حالة السكينة والسالم. هنيهة أمام هللا عند شعورنا بالقلق واالضطراب

العاطفة الروحية هي كلمة الرسول المصطفى : (( إبقوا على السالم. واله المحبة والسالم  
  ).  11:  13كور  2) ( بكون معكم )

  التأمل للصباح

لننتقل بالروح الى العلية الصهيونية ولنصغ باحترام الى يسوع المنبعث يقول لرسله هذه  
  الكلمة العذبة : (( السالم لكم )). ولنسجد له نظير القديس توما بصفة كونه ربنا والهنا.

  القسم األول

  ه بعد قيامته؟بماذا يقول السالم الذي يتمناه يسوع لتالميذ

هو سكينة القلب الذي يضبط ويملك دائماً ذاته بغير أن يضطرب أو يتسرع  1ان هذا السالم  
أبداً. هو كبح جماح األهواء والشهوات، وقمع التسرع والنزق وحدة الطبع وضبط حركاتها 

  لكي نتسلط عليها وال نجعل منها لالضطراب والقلق سبيالً الينا.

هو تلك الحرية العذبة التي تصنع كل شيء في وقته بنظام وترتيب وحكمة وتتجه الى  2 
موضوعها وتهتم به دون أسف أو حزن على الماضي، وبغير تعلق أو تمسك بالحاضر، وبغير 

  قلق أو خوف على المستقبل.

كات الجسد هو هذه الكسينة أو الطمأنينة الباطنة التي تشع وتظهر الى الخارج فتسم كل حر 3 
وأعماله بميسم بديع من الرصانة والوداعة واللطف واالعتدال، مما يكون مثاالً صالحاً للغير. 

فتلك صورة \ عز وجل اذ انه ال يضطرب حينما تُوجه اليه الشتائم واإلهانات، وال وقتما 
  يصنع األعمال العظيمة والمعجزات الفريدة.

  القسم الثاني

  في ضرورة السالم الباطن

 19ملوك  3قال الروح القدس : الحكمة تستقر في الهدو والسكينة ال في االضطراب والقلق (  
) يريد بذلك أن من ال يضبط نفسه في جموحها ويقمعها في هيجانها ويسّكنها في  11: 

. اضطرابها يهلك ال محالة ألن االضطراب هو عنصر الشرور. وباللهوجة دمار الفضيلة
لسالم تصبح فريسة لكل الشهوات. واذا عملت الخير فالطبيعة تجذبها اليه ال والنفس التي تَفقد ا

النعمة. ولذا يستحيل عليها أن تتفق مع الروح القدس الذي يعمل عمله دائماً بالهدو، فال يكون 
في هذا العمل نصيب للعجلة، والذي ال يمكن أن يسمع صوته فيما بين الضجيج. فماذا يحلُّ 

  ينة وقد فقدت هذا الدليل األمين واستسلمت للقلق واالضطراب؟بهذه النفس المسك



فيظهر من ثم أن السالم للنفس هو السر الجوهري واألساس الوطيد لحياتها الداخلية. بل هو 
تلك الدرة الثمينة التي يجب امتالكها بكل ما لدينا. والنفس الحاصلة عليها هي أغنى مما لو 

حتى اآلن ضرورة السالم الباطن؟ وهل نجدّ ونسعى لكي  امتلكت العالم بأسره. فهل فهمنا
  نضعه ونوطده ونحفظه في نفوسنا؟

  القسم الثالث

  في سمو السالم الباطن

 4ان السالم الباطن يسمو على كل عاطفة ولذة. هو (( سالم هللا الذي يفوق كل فهم )) ( فيلبي  
يلة موته بقوله لهم : (( ال ). فهو اذن تحفة شهية فاخرة رغب فيها المخلص لرسله ل 7: 

تضطرب قلوبكم )). هو تلك النعمة السنية التي أوصى لهم بها ومنحهم اياها بعد قيامته كلما 
كان يظهر لهم : (( السالم لكم )). أخيراً هو تلك الهدية التي أوعز اليهم بأن يحملوها الى العالم 

فقولوا أوالً السالم لهذا البيت )). ألن هذا  كله كيفما اتجهوا وأينما حلُّوا : (( واي بيت دخلتموه
السالم ليس في العالم ما يساويه وال يمكن أن يقع عليه ثمن. والنفس الحاصلة عليه تشعر بأقل 

حركة من المجرب وتدفعه بقوة يكون مبلغ شدتها بقدر ما هي عليه من الهدو والسكينة، 
ى مكانه، وكل ما هو حسن وصالح لتزيده وتالحظ في داخلها كل ما هو في غير محله لتعيده ال

ُحسناً وصالحاً. لها سهولة عجيبة للصالة، وحكمة عظيمة للعمل، وفطنة كبيرة للنصح 
والمشورة. وترى نموها في الفضيلة طبيعياً كأنه من ذاته : (( في السكوت والسكينة تنجح 

ا في حب هللا الخالص وتجد ) وتستقر كله 6:  20ف  1النفس العابدة )) ( االقتداء بالمسيح س 
صوت  سفيه كل راحتها وهنائها. وحينئذ تذوق لذة تلك الحقيقة التي جاء بها القديس أرسانيو

ي الزم الخلوة والصمت تجد السالم. فهل تبعنا من السماء قائالً : (( خلوةً فصمتاً فسالماً ))، أ
ينا في التشتت والقلق هل تجنبنا كل ما يلق نحن هذه الخطة واستعملنا هذه الوسيلة؟

  واالضطراب؟ وهل حافظنا على الخشوع أو جمع الحواس الداخلي والخارجي؟

  ). 76المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  

  االثنين األول بعد أسبوع الفصح

  الخالصة للعشية

نتأمل غداً في المانع األول للسالم الداخلي، وهو التسرع أي العجلة المفرطة فنرى هذا الخلل  
  في أعمالنا. 2في رغائبنا  1: 

أن نعمل أعمالنا بالتأني والتروي  2أن نحارب أميالنا ورغائبنا ونروضها  1ونقصد من ثم :  
  بال تسرع.



  حسن العمل فقد أسرع فيه.العاطفة الروحية هي ذلك المثل المشهور : من أ 

  التأمل للصباح

لنسجد لذلك السالم العظيم الذي ال يزال يتمتع به هللا منذ األزل ما بين مهمات ال تحصى  
ويشرك فيه أيضاً كل أصفيائه وقديسيه. ألن السالم هو سعادة السماء حقاً والعالمة الخاصة 

لين لنا نعمة اإلصالح مما نحن فيه من العجلة للطوباويين. فلنؤدِّ الحمد والمديح \ ولقديسيه سائ
  المفرطة التي هي أكبر مانع للسالم الداخلي.

  القسم األول

  في العجلة المفرطة في الرغائب

ان فينا ميالً غريزياً يدفعنا دفعاً شديداً الى كل ما يبدو لنا فيه أمل لذة، ولو لم تكن تلك اللذة إال  
طبيعتنا التي تشعر بأنها ُخلقت لسعادة غير متناهية ومع  لذة الفضول. وهذا إنما هو نتيجة

علمها بأنها ال تجدها ههنا في مكان، كثيراً ما يتصل بها ضعف الرأي الى التفتيش عنها في 
هذه الدنيا. ومع هذا ينجم اإلفراط في الرغبات واألميال. فإذا لم نضبط جماح هذه الحركة أو 

ويهيم ويهيج ويضطرب، والشهوات تهجم على النفس فتستولي  النزعة األولى فينا، فقلبنا يُغوى
ً وتغشي على بصيرتها وتنسيها هللا وتفقدها نور اإليمان الذي  عليها وتُلحق بها ضرراً جسيما

ولذا كان ابن سيراخ يبتهل الى هللا قائالً : (( ال تدَعني أطمح يجب أن يرشدها ويقودها دائماً. 
. والقديسون يقدّمون لنا هذه النصيحة بقولهم : ينبغي أن ال بعيني، والهوى اصرفه عني ))

نعمل في الحال ما يهيجنا الشوق اليه بل ننتظر ريثما يخمد هذا الهيجان ويرجع الينا الهدو 
لنقدر أن نحكم هل الشوق أحسن أم العدول عنه أفضل عند هللا. بل ينبغي، ولو اتضحت لنا 

على العمل بحكم هذا الميل أو الهوى، بل لمجرد إرادة هللا  صوابية الشوق والرغبة، أن ال نُقدم
ومرضاته فقط. ويقول لنا القديسون أيضاً : يجب أن ال نرغب في أن نكون على غير ما يريده 
هللا منا. بل ان الرغبة في أحسن األشياء ذاتها تصير غير حسنة منذ تخرج عن دائرة االعتدال 

بحانه. وهذا ما حمل القديس فرنسيس السالسي على أن يقول : وال تتفق تماماً مع مرضاة هللا س
(( ان ما أرغب فيه قليل جداً، ورغبتي فيه زهيدة. ولو أتيح لي اآلن أن أُولد ثانية لما رغبت 

  في شيء )). فلنفحص ذاتنا أمام هللا لنرى أين نحن من ممارسة هذه القواعد المثلى.

  القسم الثاني

  عملفي العجلة المفرطة في ال

المرء أن يعيش بالسكينة والسالم، يجب أن تكون أعماله مقرونة دائماً بالبساطة  اذا رام 
واالعتدال، وال ينقاد أبداً للميل والهوى، بل يضبط نفسه دائماً في حالة معتدلة متساوية. فإن 
البعض وربما نحن منهم، ال يعرفون أن يعملوا شيئاً بالتأني والسكينة بل يركضون دائماً وال 

أن يمشوا مشياً : فقبل العمل يأخذهم االهتمام والقلق ويسبقون بالفكر أو ان العمل  يعرفون



خالفاً لمشورة الحكيم القائل : (( لكل غرض زمان وقضاء ))، ثم في أثناء العمل ال يكاد أولئك 
المتسرعون يباشرون عمالً إال تشوقوا الى أن ينتهي حاالً فيستعجلون ويندفعون غير ملتفتين 

وهكذا ال يبقى لهم سالم بعد وال يطلبون هللا المثل القائل : من أَحسن العمل فقد أسرع فيه. الى 
ومرضاته تعالى، أو على األقل يطلبون ذواتهم مع طلبهم هللا ويكونون معه جنباً الى جنب. بل 

في التصرف أو  كثيراً ما ينتج من ذلك شكوك ومعاثر في الخارج لعدم وجود نظام وقاعدة
ل. واذا اصطدموا ببعض المصاعب والعوائق التي تعترضهم رأيتهم منقلبين عنها خائبين، العم

ويدركهم الفشل واالضطراب والضجر. فيا سعد من يعرف أن يُرّوض طبعه ويلجم حدته 
  وسورة غضبه، ويبقى دائماً رّب ذاته ومالكاً نفسه وأَمياله! فهل تصرفنا نحن هكذا؟

  ). 79هي كما في خالصة العشية ( ص  المقاصد والعاطفة الروحية 

  

  الثالثاء األولى بعد أسبوع الفصح

  الخالصة للعشية

وهن العزيمة  2االنهماك في األشغال  1نتأمل غداً في مانعين آخرين للسالم الداخلي وهما :  
  أو القنوط بعد اقتراف الذنوب.

أن ندخل الى ذاتنا مراراً في أثناء أشغالنا لكي نوّطد نفسنا في سكينة السالم  1فنقصد من ثم :  
  أن ال نقنط أبداً بعد السقوط في الذنوب. 2تحت نظر هللا تعالى. 

  ). 1:  14العاطفة الروحية هي كلمة المخلص لرسله : (( ال تضطرب قلوبكم )) ( يوحنا  

  التأمل للصباح

حيث الرسل مجتمعون. ولنسجد عند قدمي المخلص القائم  لروح الى العلية الصهيونيةقل باتلنن 
من بين األموات والجالب لهم السالم قائالً : (( السالم لكم )). ولنبتهل اليه أن يخاطب قلبنا 

  بهذه الكلمة ذاتها. ولنؤدّ اليه فروض سجودنا ومديحنا ومحبتنا.

  القسم األول

  شغال هو مانع للسالم الداخليفي أن االنهماك في األ

ان المحافظة على السالم الباطن تبدو سهلة على النفس العابدة التقية العائشة في صومعتها  
بعيدة عن العالم وأخباره وعن أشغاله والمهمات العديدة التي تستغرق أحياناً ساعات الحياة. 

ء المحاط من الصباح الى لكنها تُعد بعكس ذلك من صعاب األمور بل من المستحيالت للمر
المساء بأمور شتى تتراكم عليه وتزدحم فال تدع له راحة وال سكينة. غير أن هذا كله ضالل، 

ألننا ال نفقد السالم الداخلي في مثل هذه األحوال اذا كنا نقصر اهتمامنا على عملنا الحاضر 



س علينا شيء آخر نصنعه بعده. لم نصنع شيئاً قبله ولي فنعمله بالهدو والسكينة وخلو البال كأننا
وهكذا نفعل كًال من أعمالنا الواحد بعد اآلخر مطلقين تماماً من كل قلق واضطراب. وذلك 
لألسباب الواضحة التالية وهي : انه كلما كثر الشغل علينا وجب أن ال نضطرب لنستطيع 

سنا ساكنة رصينة اتقانه، وان الحكمة التي نعمل بها كل شيء كما ينبغي قائمة بأن تكون نف
ونتسلط تماماً على ذواتنا، واننا ولو استطعنا أن نفعل بعض الخير في حالة االضطراب 

واللهوجة يجب مع ذلك أن نحافظ ونحرص على السالم الداخلي ألن قيمته تفوق العالم بأسره، 
داخلية وأن شر القلق واالضطراب هو أكب الشرور بعد الخطيئة، وأّن تلك الحدة أو اللهوجة ال

إنما تنجم في الغالب عن شيء طبيعي وبشري، ال دخل فيه للنعمة أصالً، وليست هي من روح 
هللا. فذلك ما عرفه القديس منصور دي بول الذي مع عظم أشغاله ومهامه وتفاقمها كان دائماً 

  ساكناً، هادئاً، مالكاً ذاته تماماً. فهل تصرفنا نحن بحسب هذه القواعد المثلى؟

  لثانيالقسم ا

  في أن وهن العزيمة أو القنوط هو مانع آخر للسالم

عندما ينظر المرء الى ما فيه من الضعف واألسواء كثيراً ما يقع في الغم والقنوط، لكونه  
يشعر في داخله بعجز عن صنيع الخير، فيسقط دائماً بعد مقاصده العديدة، ويرى دائماً عقله 

واته المتواترة! لكن القنوط واالضطراب ال يأتيان بخير وال بعد صلطائشاً وخفيفاً، وقلبه بارداً 
يشفيان مرضاً. فضالً عن أنه باالضطراب تظلم البصيرة ويختّل النظام الداخلي وتوهن 

العزيمة وتجمد اإلرادة ويُحرم العقل األنوار االلهية. فاألفضل لنا أن نتضع بهدو وسكينة أمام 
ا، ومقرين بأننا لوال مساعدته لكنا سقطنا أكثر من ذلك أيضاً. هللا عز وجّل معترفين بشقائنا وذلن

ونشكر له من صميم الفؤاد كوننا قد وقفنا عند هذا الحد من الشر ولم نتمادَ فيه أكثر. ألننا من 
ذاتنا معرضون القتراف كل ذنب ان لم تتدار كنا نعمته على الدوام. وبعد هذا االعتراف 

ثقة بالمراحم االلهية، ونلقي ذواتنا بين ذراعي أبينا السماوي بتواضع وانسحاق ننهض، وكلنا 
بقلب مفعم حب]ا كما فعل االبن الشاطر بين ذراعي أبيه. ونجتهد في إصالح ذنوبنا الماضية 
بحياة جديدة أفضل. على هذه الخطة الرشيدة يجب أن نسير لنحفظ في ذاتنا السالم الداخلي 

  الذي ال بد منه لبلوغ الكمال.

  ). 81المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  األربعاء األولى بعد أسبوع الفصح

  الخالصة للعشية

  الحزن السيّئ. 2الفرح الباطل  1مانعين آخرين للسالم الداخلي وهما : نتأمل غداً في  



أن ال نستسلم لألفراح التي تحمل النفس على الخفة والتشتت. بل أن نلطفها  1فنقصد من ثم :  
أن نجدد عزمنا عند اشتداد األحزان  2ببعض خواطر روحية مدة بضع دقائق أمام هللا تعالى. 

  بالثقة با\ ورجاء السماء.

  ).47: 1 مخلصي )) ( لوقا العاطفة الروحية هي كلمة العذراء القديسة : (( تبتهج روحي با\ 

  التأمل للصباح

لنسجد ليسوع المسيح جالباً لنا السالم من حين والدته كأنه أول عربون لمحبته لنا ومقدماً لنا  
اياه بعد قيامته كأنه الثمرة األولى من استحقاقاته كلها قائالً لنا : (( السالم لكم )). ولنشكر 

ولنعده بأن نستأصل كّل الموانع التي والنعمة الممتازة.  لجودته االلهية هذا االحسان العظيم
  تحرمنا لذة التمتع به.

  القسم األول

  في أن الفرح الباطل هو مانع للسالم الداخلي

ال ريب في أنه يوجد فرح جيد وممدوح. فهو عطية من السماء، وثمرة المصالحة مع هللا،  
يلة التي تنحّط بسهولة في الحزن، وهو لذة وتعزية في شقاء هذه الحياة، ومعوان لممارسة الفض

فتانة من لذات الديانة المسيحية، يُظهر للعالم عذوبتها السماوية. أخيراً هو من ضروريات 
االنسان الذي بدون هذا الفرح ال يلبث أن يدركه اليأس والفشل في ممارسة الخير. والقديس 

أن يذوقوا طعمه بقوله : (( افرحوا  بولس يعدّه بين ثمار الروح القدس ويلح على المؤمنين
) لكن، ما خال هذا الفرح المقدس اآلتي من هللا  4:  4بالرب وأقول أيضاً افرحوا )) ( فيلبي 

يوجد فرح آخر يأخذ مبدأه من الخليقة، ونقول عنه أنه ال يتفق مع السالم الداخلي، ألنه فرح 
ليس فيها غالباً خطيئة. وأول جرح تناله غّرار ال نتحذر منه أصالً، اذ ال نرى فيه إال ملذة 

نفسنا من هذا الفرح هو عدم االنتباه لذاتنا، الذي يمنعنا أن نشعر بجروحنا. فهذا الفرح األهوج 
يذهب بكل نظامنا الداخلي. فيشّوش الداخل ويجذب الى الخارج ويبعث على التكلم والعمل بال 

. ولذا قال الروح القدس : (( قل ).  5:  7ب الجهال في بيت الفرح )) ( جامعة تفكر وال ترّوٍ
وهو عدّو الرصانة واإلماتة. يحمل على التكلم بصوت مرتفع، وعلى الضحك بقهقهة، وعلى 

ويسلم النفس الى جماح طرح قواعد الحشمة جانباً في الجلوس والحركات والنظر والمشي. 
ضوضاء التشتت والتشويش الذي المخيلة. ويفتح أبواب الحواس لألشياء الخارجية فيقوم فينا 

يلقي في االضطراب والقلق. ثم يتبخر كل ما فينا من مسحة التقوى ويضمحل. فربع ساعة من 
هذا الفرح الباطل يتلف أثمار أيام عديدة قضيناها في االتحاد مع هللا. وكثيراً ما يقتضي وقتاً 

ا الفرح الباطل يستحوذ علينا مراراً طويالً وجهداً عظيماً استرجاع ما فقدناه. فلننظر أَال ندع هذ
  فيشتتنا ويبدد ما فينا من التقوى؟

  القسم الثاني



  في أن الحزن السيّئ هو مانع للسالم الداخلي

) (( عاقبة  13:  14ان هذا الحزن كثيراً ما يعقب الفرح الباطل كما جاء في سفر األمثال (  
ح، ألن هذا الحزن المظلم يجعلنا الفرح غّم )). والسالم الداخلي يتضرر من ذلك الفر

محصورين، مستائين، أليفي الظنون واألوهام غير صبورين، مكروهين عند الغير وعند أنفسنا 
أيضاً. وانه ينبوع شرور كثيرة محزنة. فإذا أردنا أن نضع في قلبنا هذا السالم المرغوب فيه 

رح المفرط، ونلزم بين هذين ونحافظ عليه، وجب علينا ان نجتنب هذا الحزن المظلم وذلك الف
الطرفين حداً أوسط من الفرح الهادئ المعتدل. فإذا داخلنا الغم والكآبة فلنتذكر فرح مريم عند 
القديسة أليصابات فإن هذا الفرح با\ قد أمر به الروح القدس بلسان المرنم القائل : (( أعبدوا 

س الرسول قائالً : (( افرحوا بالرب )، وحرض عليه كثيراً بول 2:  99الرب بالفرح )) ( مز 
نستقيه من نظرنا الى جودة هللا الغير المحدودة ). ونحن  4:  4وأقول أيضاً افرحوا )) ( فيلبي 

وحنوه ورأفته ومحبته، والى السماء التي يأمرنا بأن نرجوها، والى عظيم الثواب التي أعده لنا 
ة ظان تستولي علينا فلنتذكر أحزان مريم عند وأما اذا رأينا بوادر الفرح الباطل مزمع –فيها 

قدمي يسوع المصلوب، التي يجب أن يحثنا عليها تأملنا يسوع مصلوباً ومائتاً من أجلنا، 
ونظرنا الى المصائب الحالَّة بالديانة والكنيسة المقدسة، وافتكارنا في تلك النفوس العديدة التي 

بأسوائنا االعتيادية. تلك أحزان يمتدحها  تهلك، وتذكر خطايانا التي ال تحصى، وشعورنا
الرسول ويعدّها (( غموماً بحسب رضى هللا )). وهذه األحزان المقدسة ال تفقدنا سالم النفس 

  وسكينتها بل تقدسنا كثيراً.

  ). 84المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  

  الخميس األول بعد أسبوع الفصح

  الخالصة للعشية

  الوساوس. 2التجارب  1نتأمل غداً في مانعين آخرين للسالم الداخلي وهما :  

أن نخدم  2ان نتشاغل عن تجاربنا بهدو وسكينة منذ أول دقيقة نشعر بها  1فنقصد من ثم :  
  هللا بفرح القلب وكامل الثقة والمحبة بغير أن يعترينا القلق خوفاً من االساءة اليه.

الربية : (( ال تدخلنا في تجربة لكن العاطفة الروحية هي تلك الطلبة التي نتلوها في الصالة  
  نجنا من الشرير )).

  التأمل للصباح



لنسجد ليسوع المسيح مانحاً لنا سالمه بشخص الرسل : (( السالم أستودعكم. سالمي اعطيكم  
البين اليه النعمة أن ال يدع أبداً التجربة ). ولنشكر له هذه الهبة الثمينة، ط 27:  14)) ( يوحنا 

  والوساوس تسلبنا هذا السالم.

  القسم األول

  في أن التجربة هي المانع للسالم الداخلي

 12و  6:  41كان دواد النبي يسأل ذاته قائالً : (( لماذا تكتبين يا نفسي وتقلقين فّي )) ( مز  
داعٍ لفقد السالم الداخلي في مثل هذه  ). فلنفحص ضميرنا امام هللا لنرى هل من سبب أو

التجارب. أنقلق لظننا أن التجربة هي بذاتها خطيئة؟ لكن يسوع المسيح والقديسين جميعهم قد 
ُجربوا ولم يلحقهم من التجربة وحدها أدنى خطيئة. فإن كل األفكار والتصورات الرديئة هي 

خفاه خافية، ومع هذا ال تدنس في شيء دائما بال انقطاع تحت نظر هللا الذي يراها كلها وال ت
طهارته غير المحدودة. هل نقق خوفاً من أن نكون قد رضينا بالتجربة؟ ولكن، على فرض أننا 

رضينا بها يجب أيضاً أن ال نهلع وال نضطرب. فقد رأينا في تأملنا السابق أنه يلزمنا أن 
ال أضفنا ذنباً الى ذنب. وأما اذا والسالم حتى بعد السقوط في الخطيئة. وانحافظ على السكينة 

كانت التجربة قد ساءتنا وأحزنتنا وضايقتنا، أو ألقت فينا النفور واالشمئزاز، وباألخص اذا 
داهمتنا أو نزلت بنا بالرغم منا وعلى غير ارادتنا ففي هذا األمر عينه دليل كاٍف على أننا لم 

خالفاً إلرادته فال يمكن أن يؤاخذ به أو نرَض بها. فالمرء ال يخطأ إال بإرادته. ومهما حدث 
    يحسب عليه. 

قبل التجربة : هل نخاف من أننا سنقبلها فيما بعد؟ ولكن أين ثقتنا با\؟ ولماذا ال نرجو بأنه  1
  سيبادر الى اغاثتنا اذا دعوناه وحذرناه من أنفسنا وتجنبنا األسباب ولم نعتمد على قوانا الذاتية؟

طيع أن نقلل القتال والكفاح اذا احتقرنا المجرب الى حد أننا ال نتنازل الى حين التجربة نست 2 
اإلفتكار فيه لمجاوبته وندير له ظهرنا بدالً من مصارعته شأن امرأة البيت التي تسمع الكلب 
ينبح على بابها، فإنها ال تنزعج وال تتأثر وتبقى دائبة في أشغالها بكل سكينة وطمأنينة. فلندع 

  ها الشيطان ينبح خارجاً غير مكترثين له البتة، ولنواصل عملنا بهدو وسالم.على مثال

بعد التجربة نستطيع أن نقلل تجاربنا أيضاً اذا لم نفتكر فيها بعد مرورها وذهابها لنرى هل  3 
قبلناها ورضينا بها، ألن االفتكار فيها حينئذ يمهد السبيل لتجديدها. بل يكفي أن نتذكرها مجملة 

ة عمومية فقط، لننهض فينا العزم والتيقظ ونستحّر بالصالة ونغرق أمام هللا من جهة في وبنظر
عاطفة شقائنا، ومن جهة أخرى نغرق في التعجب وحب الجودة االلهية هاتفين مع القديسة 

تريزيا : (( الهي ما احقرني وأحط قيمتي، وما أعظم جودتك التي تتنازل الى أن تحبني! )) 
  ا حين ورود التجارب؟فهل نتصرف هكذ

  القسم الثاني



  في أن الوساوس هي مانع للسالم الداخلي

ان بعض الموسوسين يتوالهم الخوف والقلق لعدم محبتهم هللا بكفاية : فيضطربون ويتعبون  
رأسهم وقلبهم ببذلهم جهداً كثيراً ويحصرون فؤادهم ليبرزوا عواطف حبهم ويعذبون عقلهم 

ألن هللا يريد عمري ان هذا كله ليس من هللا وال بحسب روحه تعالى. ليحيدوا به عن التشتت. ل
أن يكون كل شيء في عبادته هادئاً ومعتدالً. وال يطلب منا سوى تفضيل راسخ لمرضاته 
دائماً، وإرادة وطيدة غير متزعزعة في مطابقة مشيئتنا لمشيئته المقدسة. فإذا قلنا له ذلك 

  ياً ومسروراً.ببساطة وبغير جهٍد منا، كان راض

وغيرهم من الموسوسين يخافون من أن ال يكونوا في حالة النعمة وان يخطأوا في كل ما  
الطاعة للمعرف، فإن من يطيع يحسن دائماً  1يقولونه أو يفعلونه. فلهذا الداء ثالثة أدوية : 

في  2 بطاعته ويطمئن بإله، حتى ولو غلط المعرف، ألن الطاعة تعذر التائب وتبرره لدى هللا
حالة الشك يجب على الموسوس أن ال يعتقد أبداً أنه قد ارتكب إثماً مميتاً بل يجب دائماً أن 

يجب أن نعتبر هللا كأب  3يحكم بعدم ذلك إال اذا تحقق اإلثم الثقيل، ألن الحقيقة تزيل الشك 
نا له بخوف حنون يريد. أن نخدمه دائماً ببساطة وصفاء وثقة ومحبة بنوية وأن ال تكون عبادت

العبد الذي يقلق ويضطرب ويكرر تضرعاته ويرغب في إعادة اعترافاته بال انقطاع. فالذي 
  يجري على هذه القواعد يحافظ دائماً على السكينة والسالم بالرغم من الوساوس.

  ). 86المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  

  الجمعة األولى بعد أسبوع الفصح

  الخالصة للعشية

بعدما تأملنا في موانع السالم الداخلي نتأمل اآلن في واسطتين نبني بهما هذا السالم فينا وهما  
 2أن نصد أفكار المحبة الذاتية التي تورثنا القلق واالضطراب بعواطف حقارتنا واتضاعنا  1: 

  لذاتيات.أن ننبذ كل تأنقات العيشة الرافهة التي تشغل الفكر وتحمل على طلب ا

  ). 12:  66العاطفة الروحية هي قول هللا الشعيا : (( هاءنذا أميل اليها السالم كالنهر )) (  

  التأمل للصباح

لنسجد ليسوع المسيح مطّوباً رجال السالم ليدعونا كلنا الى اتباع كالمه : (( طوبى لفاعلي  
ذلك واجبات شكرنا ومحبتنا. ولنبتهل ) فلنؤدّ اليه ل 9:  5السالم فإنهم بني هللا يدعون )) ( متى 

  اليه أن يتكرم علينا بنعمة الوصول الى هذا السالم بطريق االتضاع والتقشف.

  القسم األول



  في أن االتضاع وسيلة للوصول الى السالم الداخلي

متى كانت النفس متواضعة حقاً كانت بذات الفعل دائماً هادئة مطمئنة. فالمديح يذهلها ويخجلها  
بدل أن يخدعها وينفخها ألنها تعتقد ذاتها غير جديرة به. والذم يفّرحها بدل أن يحزنها ويذلها، 

الفتراء عليها ال وكالم األنها تُسر بأن ما يظنه الغير بها قد جاء مطابقاً لما تتصوره هي لذاتها. 
يقلقها ألنها تقول : ان كان ما يشكوني به اآلن من الذنوبة ظلماً وبهتاناً فعلّي ذنوب غيرها 

وان كنت فيما مضى قد قبلت مدائح ال أستحقها فمن الدعل أن أقبل اليوم تستوجب التوبيخ. 
بها بل تقبلها بحشمة المذمة التي ال أستحقها أيضاً. وكذلك األموال واليسر والرخاء ال تنفخ قل

وبساطة، حاسبة أنها ال تستأهلها. والمصائب والشرور ال توهن عزمها وال شجاعتها بل تقبلها 
بوداعة العتقادها أنها مستأهلة لها. واذا رأـ غيرها مفضالً عليها فال تحزن ألنها ترى ذاتها 

محل لحسبت ذاتها أيضاً  دائماً مرتفعة جداً ما دام باقياً محل دونها. حتى ولو كانت في آخر
مكرمة جدأ لكونهم قد سمحوا لها بأن تشغله. ثم اذا نفث عليها األشرار سمهم كله فال تغتاظ وال 
تستاء من خبثهم، بل تثني على فهمهم وتمييزهم وتنحاز اليهم بخلوص نية لتبين للذين يجلونها 

حق. ومهما يصنعون لها ضاللهم في ذلك، وأنهم على غير صواب في اعتبارها أكثر مما تست
أو يقولون أو يفتكرون عنها فإنها تتمتع دائماً بتمام الهدو والراحة مقتنعة بذلها وعدمها وال 

تفارقها البشاشة أبداً. ذلك مصداق لما نطق به الفادي الكريم : (( تعلموا مني فإني وديع 
بالمسيح : (( بقدر ما يكون ومتواضع القلب فتجدوا راحة ألنفسكم ))، ولما قاله كتاب االقتداء 

اإلنسان متواضعاً في نفسه وخضوعاً بين يدي هللا عز وجل يكون أكثر سالماً وأوفر حكمة في 
  ). 2:  4ف  1كل شيء )) ( سفر 

وأما القلب الخالي من التواضع فإنه على عكس ذلك دائماً مضطرب وحزين. ان فضلوا عليه  
د، وان بدا منهم قلة اكرام له اعتراه الفشل، أو واضعه أحداً اغتم، وان مدحوا غيره أكله الحس

أحدهم قليالً التحف بالخجل، وان توهم أنهم احتقروه وهم لم يحتقروه قلق جداً. وبالجملة ان 
الخوف وحده من أن ينقص اعتباره بين الناس يمزق أحشاءه. ويحسب ألف حساب لما يقوله أو 

االضطراب. بل ان المديح وعالمات اإلكرام الموجهة  يفتكر فيه الناس عنه، ويأخذه لذلك شديد
اليه ليست بأقل ضرراً لسالمه الداخلي، ألنه يشعر أوالً بفرح كاذب يُطيشه ويستغويه ثم ال 

فلنفحص ذواتنا ولنحكم أليس هذا كله  يلبث هذا الفرح أن ينقلب الى غم واستياء ونخس ضمير.
  صحيحاً واقعي]ا؟

  القسم الثاني

  العيشة الرافهة وسيلة أخرى للسالم الداخلي في أن نبذ

بقدر  1ان الترف والسالم الداخلي عدّوان ال يتفقان، وكًال منهما يتقوى بضعف اآلخر : ألنه  
ما نرفه الحواس ونعطيها تزداد حاجاتها وتتعب النفس بتطلبات ال حدّ لها (( فال تشبع العين 

كذا أيضاً محبة الفضول والشراهة والترف ال من النظر وال تمتلئ األذن من السماع )). وه
تقول أبداً (( يكفي )). وبقدر ما تُعطى مداها ومشتهاها تضحي حريصة على الترفه وغير 



ان ارضاء الحواس يجذب النفس الى الخارج ويبددها على أشياء ظاهرة  2راضية بحالتها. 
 ً عن الحصول على السالم  تشتتها وتجعلها عاجزة عن االهتمام باألمور االلهية وخصوصا

الداخلي. أما الذي نبذ العيشة الرافهة وتأنقاتها فيستمر هادئاً في داخله كأنه في حصن منيع ال 
يقهر، مزدرياً ُصراخات الحواس التي تدعوه الى التنغم والتلذذ، وجاعالً هكذا في نفسه ُخلقاً 

حب التنغم كما شتت نفوسنا وبدّدها  ثابتاً ومتيناً ونشيطاً. فلندخل هنا الى ذواتنا ولننظر الى
  على الخارج.

  ). 89المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  

  السبت األول بعد أسبوع الفصح

  الخالصة للعشية

نتأمل غداً في وسيلة أخرى للحصول على السالم الداخلي وهي أن نطابق إرادتنا تماماً مع  
ان المطابقة  2أنه ال سالم مع التمسك باإلرادة الذاتية.  1اإلرادة االلهية. ولكي نفهم ذلك نرى : 

  التامة لإلرادة االلهية تولي المرء سالماً لذيذاً.

المواهب العقلية وحاالت المعيشة والثروات إال ما منحنا  أن ال نشتهي من 1فنقصد من ثم :  
أن نتبع بمحبة في كل تفاصيل حياتنا ( اإلرادة االلهية ) كالمجوس عندما  2هللا تعالى منها 

  تبعوا النجم الذي كان يقودهم الى بيت لحم.

  عاطفتنا الروحية نكررها مراراً \ : أيها اآلب لتكن مشيئتك. 

  التأمل للصباح

الصهيونية ولنسمع من فادينا االلهي هذه الكلمة العذبة التي تولي النفس لنرجع الى العلية  
سروراً وتعزية : (( السالم لكم )). ولنسأله أن ينعم علينا أن نشتري غبطة السالم الداخلي 

  محبة.بثمن التضحية بإرادتنا الذاتية واضعاً مكانها إرادته االلهية الكاملة الصالح والقداسة وال

  القسم األول

  في أنه ال سالم مع التمسك باإلرادة الذاتية

من يتشبث بإرادته يحكم على نفسه بالقلق وسوء الحال. ألن إرادته هذه تارة تصطدم بإرادة  
غيره، وهذا االصطدام إما يسحقها بألم أو يجرح القلب ويجعله في حالة غم وكآبة. وتارة 

ة أخرى شيئاً يضاده. وأحياناً تسعى وراء ما ال تستطيع أن تصادم ذاتها فتريد مرة شيئاً ومر
تدركه. أو اذا توصلت الى الفوز به تشعر بعد قليل بأنه فارغ، فتعافه وتنبذه. وهكذا تتولد 

الرغائب فيها بنوع متواصل وتتجاذبها من كّل جهة وتمزقها وتجعلها في حالة استياء دائم من 



دّو للسالم الداخلي. لقد أصاب صاحب االقتداء بقوله : (( ذاتها ومن الغير. فذلك هو أكبر ع
اركن الى مشيئتي فال تصيبك أدنى مضرة. فإن طلبت ما تشاء فإنك لن تكون في راحة أصالً 
ولن تنجو من الهم أبداً. ألنك في كل شيء تجد ما تذمه وفي كل مكان تصادف من يضادك )) 

  ). 2:  27ف  3( سفر 

  القسم الثاني

  لمطابقة التامة للمشيئة االلهية تولي النفس سالماً لذيذاً في أن ا

ال شيء في هذه الدنيا يمكنه أن يعكر صفاء الذي ال يريد سوى مشيئة هللا. ألنه في كل ما  
حدث من قبل البشر أو الحوادث يكرم إرادة هللا التي تدبر كل شيء. وهذا االعتبار يحفظه 

دائماً هادئ النفس بحيث لو ثارت عليه عواطف الشهوات أو زوابع الرغبات لما استطاعت 
كره. فيا ما ألذ هذا السالم الذي نتمتع به تحت قيادة هذه اليد القديرة اللطيفة، البتة أن تع

وباألخص اذا لم ندس ارادتنا الذاتية اال لنّوحدها مع ارادة هللا القدوسة. ففي هذه الحالة السعيدة 
حدث مهما يحدث حوالينا من التغيرات واالنقالبات نبق مع ذلك في حالة السالم، لعلمنا بأنه ال ي

شيء في الكون إال بأمر هللا واذنه. بل يصح القول أنه ال يعاكسنا شيء أبداً، واننا حاصلون 
دائماً على كل ما نبتغي، وال نحتمل اال ما نريد احتماله، ألننا ال نبتغي وال نريد دائماً سوى 

اثتهم سهامهم ارادة هللا الذي يريد ويدبر كل األشياء. وبعد هذا اذا وجهت السنة األشرار أو خب
الحادة علينا وجرحتنا قبلناها كأنها مرسلة الينا من ارادة هللا األبوية التي ال تجرح اال جراحات 
نافعة، وتعرف أن تشفيها متى شاءت. أو ان أتت الينا خيرات هذا العالم قبلناها ال بسكرة الفرح 

في هذه الخيرات من التي تقلق السالم الداخلي، بل بخوف معتدل نظراً الى معرفتنا ما 
األخطار. وان دهمتنا الدواهي والمصائب استقبلناها بالفرح على مثال المسيحيين األولين، 

وهذا هو أفضل جداً، أو صبرنا على األقل مع التسليم للعناية االلهية والثقة بها كما صنع أيوب 
( قلبي مستعد يا هللا البار. وهكذا في كال الحالين نهتف \ مع القديس أوغسطينس قائلين : (

) نعم مستعد للسراء والضراء)). فليتنا نسلك دوماً على هذا  2:  107قلبي مستعد )) ( مز 
  النحو في حياتنا.

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

  

  األحد الثاني بعد أسبوع الفصح

  ) 16 – 11:  1انجيل القديس يوحنا ( 

في ذلك الزمان قال يسوع لبعض الفريسيين : (( أنا الراعي الصالح. الراعي الصالح يبذل  
نفسه عن الخراف. أما األجير الذي ليس براعٍ وليست الخراف له فيرى الذئب مقبالً فيترك 

الخراف ويهرب فيخطف الذئب الخراف ويبددها. وإنما يهرب األجير ألنه أجير وال يهمه أمر 



ا الراعي الصالح وأعرف خاصتي وخاصتي تعرفني كما أن اآلب يعرفني وأنا أنالخراف. 
أعرف اآلب وأبذل نفسي عن الخراف. ولي خراف أُخر ليست من هذه الحظيرة فينبغي أن آتي 

  بها أيضاً وستسمع صوتي وتكون رعية واحدة وراعٍ واحد )).

  الخالصة للعشية

كل ما فعله يسوع المسيح الراعي الصالح  1 نتأمل غداً في انجيل الراعي الصالح فنرى : 
  كل ما يفعله أيضاً في كل األيام ليحفظنا فيها. 2ليدخلنا في حظيرته. 

أن نبقى متحدين مع يسوع المسيح راعينا الصالح بكل عواطف الشكر  1ونقصد من ثم :  
  أن ننقاد بسهولة كالخراف الوديعة إللهاماته المقدسة. 2والمحبة. 

روحية هي تلك الكلمة التي قالها يسوع عن ذاته : (( أنا الراعي الصالح )) ( يوحنا العاطفة ال 
  ). 14و  11:  10

  التأمل للصباح

بهذه الصفة الحاوية كل ما  لنسجد ليسوع المسيح مقدماً لنا ذاته كراعٍ صالح. فما أحبه الينا 
  والشكر. عنده من الجود نحونا. فلنؤدّ اليه فروض السجود والمحبة والمديح

  القسم األول

  في ما فعله يسوع الراعي الصالح ليدخلنا في حظيرته

كان الجنس البشري كله قد ضّل بعيداً عن طريق السماء وسار في طريق الغواية أعمى  
البصيرة، فاسد القلب. لكن يسوع الراعي الصالح لما رآنا من علو سمائه مسرعين الى هالكنا 

يال : (( هاءنذا أنشد غنمي وأفتقدها أنا كما يفتقد الراعي قطيعه ... رقَّ لنا وقال بفم نبيه حزق
). فلما حان الوقت المحدّد في  12و  11:  34وأُنقذها من جميع المواضع التي شتت فيها )) ( 

المراسم األزلية طأطأ السماء وانحدر الى األرض ليجمع غنمه المفقودة. فيا للنعمة المجانية 
بها االنسان ولم تمنح للمالئكة أنفسهم عند سقطتهم! فيا الهي كم أنت جواد الممتازة التي ُخص 

وكريم على البشر الذين مع ذلك ال يستحقونها اال قليالً! ومع ذلك قد شرع هذا الراعي الصالح 
سنة لالستعداد قضى ثالث سنوات أخرى في األسفار في العمل. فبعد ما اختلى مدة ثالثين 

تعاب كانت نتيجتها أنه أدخل أخيراً في حظيرته االثني عشر رسوالً مع واألشغال والعرق واأل
السبعين تلميذاً والمرأة الكنعانية الغريبة عن اسرائيل والمجدلية الخاطئة والسامرية المنفصلة 

عن شعب هللا. وبعد هذا أي شيء لم يصنعه أيضاً؟ ولكي نحصر الكالم في أنفسنا فلننظر كيف 
فبعد ما دخلنا اليها ألول مرة  وسعاً حتى يدخلنا الى حظيرته ويحفظنا فيها. لم يدخر شيئاً وال

بالمعمودية المقدسة كم تهنا وشردنا! كم ضللنا في طريق المحبة الذاتية والعجب بالذات وحب 
العالم وأباطيله وملذاته ومجده وغناه! وكم سرنا في سبل معوجة أَدت بنا الى الطيش والخفة 



المحزنة من الضالل وعمى  مات. فلما رآنا هذا الراعي الصالح في هذه الحالةوالتنعم والمحر
البصيرة رثى لها وأخذ يجدّ في طلبنا بين شهواتنا التي تجتاحنا وتمّزقنا وتجعلنا صلدين 

كالصخرة ال نتأثر وال نشعر باألمور االلهية. بيد أنه قد وجدنا أخيراً. ولما ظفر برؤية نعجته 
اها للرجوع أخذت ترفض وتمانع. لكنه لم يقطع األمل منها بل وقف على باب هذه الضالة ودع

في آخر األمر واقفاً أيضاً كل يوم قارعاً بنعمه من داخل ومن خارج. ولما رضيت وال يزال 
هذه النعجة الخائنة الغامطة النعمة وارعوت، فما اقتادها عنفاً وراءه بل حملها على منكبيه 

وصنع لها وليمة دعا اليها جميع أصدقائه ومالئكته وقديسيه ليحتفل بعيد  وأرجعها الى الحظيرة
).  6:  15رجوعها هذا السعيد قائالً : (( افرحوا معي فإني وجدت خروفي الضال )) ( لوقا 

  فيا راعي نفسي الصالح كيف أقدر أن أسبحك وأحبك بكفاية؟

  القسم الثاني

  في حظيرتهفي كل ما يفعله يسوع كراع صالح ليحفظنا 

ان  ما فينا من الخبث والشقاء يجعلنا، بعد ما أُتي بنا الى الحظيرة بتلك المحبة الفائقة  
الوصف، نميل أيضاً الى الهرب منها وذلك بما فينا من التعلق المنحرف بالخالئق والعالم 

يحتاج الى وملذاته. فكأننا نقول ليسوع : أنت ال تكفينا، وفي امتالكك وحدك اغتمامنا. وقلبنا 
شيء آخر غيرك وينقصه أيضاً خير سواك. وحينئذ تطفق مخيلتنا وعقلنا وقلبنا وارادتنا تسعى 
وتركض وراء العالم وتنهمك في زهوه وأباطيله. ولم لم تتداركنا دائماً يد هذا الراعي الصالح 

تحريضات نعمه وأسراره و 1لكنا تركنا هذه الحظيرة المقدسة ال محالة. فهو يستعمل لذلك : 
خدامه وألف وسيلة جذّابة وألف حيلة لطيفة يستأسر بها اإلرادة مع تركه لها اختيارها المطلق 

 3أمثلة األبرار الصالحة التي يضعها دائماً نصب أعيننا  2ويجعلها تكره الشر وتلتصق بالخير 
القدوس كل ما يجري في هذه الدنيا من الحوادث التي يستخدمها لهذا الغرض. فتبارك اسمك 

أيها الراعي الصالح على هذا االهتمام العظيم بخالصي.  فهب لي من اآلن وصاعداً أن أقدر 
ألن من يستفيد عظائم كرمك وجودك نحوي أكثر مما مضى، وأن أستفيد منها أحسن مما قبل. 

كل  جيداً من النعم يصبح بعد قليل قديساً. أما أنا فمع كل ما نلت من غزير النعم وما أنال منها
فهاءنذا أبتدئ بأن أعيش عيشة يوم ال أزال مع ذلك خاطئاً بعد. فعفواً أيها الراعي الصالح، 

  أفضل وأسلم ذاتي الى قيادتك المقدسة.

  ). 95المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  

  االثنين الثاني بعد أسبوع الفصح

  الخالصة للعشية



ليحملنا ويحفظنا من  1نتأمل غداً في ما يبذله يسوع راعينا الصالح من العناية واالهتمام :  
  ليشفي أسقامنا. 2أعداء خالصنا. 

أن نبتهل مراراً الى يسوع أن يعتني باحتياجات الكنيسة والرعية التي نحن  1فنقصد من ثم :  
يه كمريض يسأل الشفاء. ونكرر له أن نستغيث به في كل التجارب والمحن متقدمين ال 2فيها. 

  كعاطفة روحية مع المرنم قائلين : (( اشِف نفسي فإني قد خطئت اليك )).

  التأمل للصباح

لنسجد ليسوع المسيح راعينا الصالح ساهراً ليل نهار علينا نحن خرافه العزيزة المحبوبة  
ا. ما أجدر هذا الراعي الصالح ليخلصنا من أنياب الذئاب الطالبة افتراسنا أو ليشفينا من أسقامن

بشكرنا الجزيل ومحبتنا الحارة المتقدة، نظراً الى عظيم عنايته بنا وغيرته على خالص 
  نفوسنا.

  القسم األول

  في ما يبذله يسوع راعينا الصالح من العناية واالهتمام

  ليحمينا ويحفظنا من أعداء خالصنا

سره بالخطيئة ولم يبَق لنجاتنا وفدائنا من أسره ان أول عدّو لنا هو الشيطان. وقد وقعنا في أ 
).  22:  9وعبوديته إال سفك الدم كما قال القديس بولس : (( ال مغفرة اال بسفك الدم )) ( عبر 

فيسوع لم يتردد تجاه فدائنا هذا. نعم قد شاهدنا الرعاة قبله يحمون قطيعهم بقوة يدهم وصوتهم. 
ألجل غنمه. فهذا المجد ما امتاز به أحد سوى راعينا الصالح  لكننا لم نر أحداً بذل دمه وحياته

) وقد قال عن  4:  2الذي بذل دمه ونفسه عنا (( بمحبته الجزيلة التي أحبنا بها )) ( أفسس 
وقد تمم قوله هذا اذ أراق دمه ليفتدينا. (( ذاته : (( الراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف )). 

د من الفضة أو الذهب... بل بدٍم كريم دم حمل ال عيب فيه وال دنس وهو انكم لم تفتَدوا بما يَفس
  ). 19و  18:  1بطرس  1المسيح )) ( 

ان عدونا الثاني هم أولئك األنام المحاربون للكنيسة المقدسة وأوالدها حقداً وعدواناً. وراعينا  
ي افتداه بثمن دمه الصالح منذ ألف وتسع مئة سنة ما زال يحمي الكنيسة قطيعه العزيز الذ

الكريم كله : يحميها من سيف الظالمين وحقد الكفرة، ومن شكوك الهرطقات واالنشقاقات، 
ومن العقول المتفلسفة ذات العلم الباطل المتعجرف الذي يلقي ستار االرتياب على كل حقيقة 

 ً ثابتة غير  راهنة. ويحفظ كنيسته دائماً طاهرة ومقدسة، ودائماً كاثوليكية ورسولية ودائما
متغيرة. وهو يحمي ال الجسد كله فقط بل أيضاً كل عضو من أعضائه بنوع مخصوص. 

فيمكننا أن نهتف بملء الثقة وحرارة المحبة : (( الرب راعي فال يعوزني شيء. في مراعٍ 
خصبة يلقيني ومياه الراحة يوردني . يردّ نفسي ويهديني الى سبل البر من أجل اسمه )) ( مز 



). فكم نرى في كل ما تقدم من دواعي الشكر للماضي، والثقة للمستقبل،  4و 2و  1:  22
  والشغف بحبه في الحاضر! فلتتدفق هذه العواطف من صميم قلبنا ليسوع الراعي الصالح.

  القسم الثاني

  في ما يبذله يسوع الراعي الصالح من العناية واالهتمام بشفاء أسقام غنمه

لعقل الذي هو مملوء جهالً وأوهاماً وضالالَ، ومخدوع بتصورات ومرضى ااننا كلنا سقماء  
الرذائل كلها وأصول كل األهواء  المخيلة الجامحة الحمقاء، مرضى القلب الذي فيه جراثيم

والشهوات، مرضى الجسد الذي يتمرد على الشريعة ويثقل على النفس. فجد علينا أيها الراعي 
الصالح بالشفاء، وإال هلكنا. لقد اجتزت حياتك على األرض تُحسن الى الناس وتبرئ كل من 

شون والبرص ) فجعلت العمي يبصرون والعرج يم 38:  10قهره ابليس )) ( أعمال 
يطهرون والموتى يقومون. بل كم من الجروح والعاهات ما زلت تشفيها أيضاَ كل يوم بنعمتك 
وقوة أسرارك المحيية! وكم من الخراف الضعيفة المهزولة قد قّويتها وشدّدتها. وكم من برص 

لكل  طهرتهم وموتى بعثتهم! فيا أيها الطبيب السماوي لقد صنعت من دمك دواًء ناجعاً مفيداً 
حاجاتنا، به تشفى نفوسنا اذا كانت سقيمة، أو تزداد صحة وقوة اذا كانت صحيحة. وقد أضفت 

الى استحقاقات هذا الدم االلهي أمثلة حياتك السامية ومشوراتك االنجيلية وتعاليم صليبك 
وجراحاتك المقدسة وكل وسائل الخالص التي تحفظها كنيستك المقدسة لتقدمها لنا في كل يوم 

واسطة أحبارها وسائر خدَمتها. فإذا كنا مع كل هذه الوسائل ال نزال بعد مرضى سقماء فما ب
الذنب إال ذنبنا وال يقع اللوم إال علينا. فالشكر لك أيها الراعي الصالح الذي ادخرت كل هذه 

  األدوية عالجاً ألمراضنا وأسقامنا!

  ). 98ص المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية (  

  

  الثالثاء الثانية بعد أسبوع الفصح

  الخالصة للعشية

ان يسوع الراعي الصالح ال يكتفي بأن يحمي خرافه ويشفيها بل يغذيها أيضاً على أفضل نوع 
  بخبز االفخارستيا. 3بخبز نعمته.  2بخبز كلمته.  1: 

أن نستفيد أكثر من قبل من كالم هللا ونعمته عائشين بحياة  1فنقصد بعد هذه االعتبارات :  
أن نستعد لتناوالتنا ونحفظ فوائدها أكثر مما قد  2االيمان، وغير مقاومين أبداً فكراً صالحاً 

  فعلنا حتى اآلن.

ي ال توصف ))              العاطفة الروحية هي كلمة القديس بولس : (( شكراً \ على موهبته الت 
  ). 15:  9كور  2( 



  التأمل للصباح

لنسجد ليسوع المسيح الراعي الصالح معتنياً بتغذية غنمه. فإنه ما عدا الخبز المادي الذي ال  
يدعه أبداً ينقصها يهب لها أيضاً خبز كلمته وخبز نعمته وخبز االفخارستيا. فيا للجودة 

  نا الصالح مديحنا ومحبتنا!الغزيرة! وكم يستحق لذلك راعي

  القسم األول

  في سمو خبز الكلمة الذي يغذي به يسوع الراعي الصالح غنمه

ال يحيا االنسان بالخبز المادي فقط، بل يلزم للجزء األعلى فيه أي لعقله غذاء أسمى هو خبز  
ية بعد الحقيقة. وقد هيأه لنا يسوع بنوع عجيب وأغنانا منه. وكانت أكبر العقول في الوثن

 دروسها العميقة ومباحثها الطويلة ال تعرف ماذا تقول عن طبيعة هللا وعنايته ومصير االنسان
وقاعدة واجباته. أما كلمة يسوع فتغذينا منذ طفولتنا بالتعاليم الالهوتية السامية الصادقة األكيدة 

وتعلمنا أسمى  : فتكشف لنا الحجاب عن الصفات االلهية وتوضح لنا أسرار حياتنا المستقبلة
الفضائل وتنهج لنا سبل الكمال. فلنقدر قيمة هذه النعم العظيمة بمقابلتنا أنفسنا بتلك الشعوب 

  المحرومة اياها! ولنحذر من أن نسيء استعمالها بعدم مطابقة سيرتنا على قواعد ايماننا.

  القسم الثاني

  في سمو خبز النعمة الذي يغذي به يسوع الراعي الصالح غنمه

فساد طبيعتنا كبير الى حد أنه ما عاد يكفينا أن ندرك الحقيقة لنؤمن بها، وال أن نعرف  ان 
الخير لنمارسه. بل نحتاج لهذه الممارسة ولذاك االيمان الى النعمة االلهية. فيسوع الراعي 

الصالح يفيض علينا نعمه بغزارة فيمنحنا اياها باألفكار الصالحة التي تنير بصيرتنا، وبالحس 
ويقدمها لمن يشاؤها ويطلبها، ولمن يقدرها ويرغب فيها، وال لباطن الذي يجذبنا اليه تعالى. ا

يرفض اال الذين ال يريدون أن يسألوا أو ال يسألون إال ببرودة وعدم مباالة كأن هذه الهبة شيء 
حقير وال قيمة له. فلنفحص ضميرنا هنا : هل قدرنا النعمة حق قدرها؟ وهل رغبنا فيها 

رارة؟ وهل طلبناها بإلحاح؟ وبعد ما حصلنا عليها هل استفدنا منها؟ أما أضعناها باختيارنا، بح
باللهو أو الطيش الذي يحملنا على نسيانها أو عدم االكتراث لها، أو بالكسل الذي يُقعدنا عن 

  العمل بما تلهمنا اياه.

  القسم الثالث

  الصالح غنمه في سمو خبز االفخارستيا الذي يغذي به يسوع الراعي

هنا يتجلى بإشراق ساطع فرط محبة هذا الراعي االلهي وحنانه. هل يمكن أن راعياً يغذي 
غنمه بلحمه ذاته ويسقيه من دمه عينه؟! فيا له من سر محبة، لم يستطع إال هللا وحده أن يفتكر 



فيه، كما أنه هو وحده قد استطاع أن يتممه! فهو الغني العظيم بذاته وطبيعته قد افتقر من أجلنا 
  ).   9:  8كور  2لكي نستغني نحن بفقره، كما قال الرسول بولس ( 

) 28:  20بكل ما كان له، بل (( اقتناها بدمه )) ( أعمال  اهارونفسنا هي تلك النعجة التي اشت 
وجعل جسده المقدس مأكالً لها ودمه االلهي أيضاً مشرباً لها. كما قال عز اسمه : (( ان جسدي 

). فيا أيها الراعي االلهي ما  56:  6هو مأكٌل حقيقي ودمي هو مشرب حقيقي )) ( يوحنا 
تقدمه لنا محبتك! آه ما أشد عزمي على أن أزداد حرارة أجودك! وما ألذ وأسمى الغذاء الذي 

  في حبك وخدمتك وفي الغيرة على تناولك باستعداد أحسن وباستفادة أكبر!

  ). 101المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  

  األربعاء الثانية بعد أسبوع الفصح

  الخالصة للعشية

بقة ما صنعه يسوع الراعي الصالح ألجلنا نتأمل اآلن في ما يجب بعد ما رأينا في تأمالتنا السا 
أن نصنعه ألجله نحن خراف حظيرته االلهية. وقبل كل شيء يجب أن نعرفه فقد قال : (( 

مفيدة للغاية. فذلك يكون  2ضرورية لنا جداً.  1ورعيتي تعرفني )). وهذه المعرفة هي : 
  موضوع تأملنا غداً.

لى حياة يسوع المسيح بمطالعتنا مراراً األناجيل المقدسة وخصوصاً أن نقف ع 1فنقصد :  
انجيل القديس يوحنا الذي دّون أدق أفكار يسوع. ورسائل القديس بولس التي كشف لنا فيها 

أن نتذكر مراراً في تأمالتنا حياة هذا الفادي االلهي  2كثيراً من السرائر واألسرار العجيبة. 
  ذاته جيداً.مبتهلين اليه أن يعرفنا 

العاطفة الروحية هي كلمة ذلك الراعي الصالح التي قالها عن رعيته : (( ورعيتي تعرفني ))  
  ). 14:  10( يوحنا 

  التأمل للصباح

لنسجد ليسوع المسيح راعينا األعظم الذي يجب أن نعرفه حق المعرفة. ولنجث عند قدميه 
  داً لكي نحبه ونخدمه كما يجب.مبتهلين اليه كالقديس أوغسطينس أن يعرفنا ذاته جي

  القسم األول

  في أنه من الضرورة أن نعرف يسوع المسيح معرفة جيدة



ان معرفة يسوع المسيح ال تقوم فقط بمعرفة اسمه وأصله وسيرة حياته كما نعرف أسماء  
مشاهير الرجال األقدمين وأصلهم وسيرتهم. بل تقوم بأن نعرف روحه وقلبه وتعليمه وفضائله 

اره وحياته الداخلية. وهذه المعرفة أول كل العلوم وأهمها وألزمها على اإلطالق. بل أن وأسر
كل شيء بالنظر اليها زهيد حقير كالتراب. قال بولس الرسول : (( بل أعدّ كل شيء خسراناً 

). وبالحقيقة ان بقية العلوم كلها ال  8:  3ألجل  فضل معرفة يسوع المسيح ربي )) ( فيلبي 
أما معرفة يسوع المسيح فهي  يئاً لقداسة حياتنا الحاضرة وال لسعادة حياتنا المستقبلية.تفيد ش

مفتاح السماء. قال السيد له المجد : (( هذه هي الحياة األبدية أن يعرفوك أنت االله الحقيقي 
). وهي روح الفضائل كلها : فإنه ال  3:  17وحدك والذي أرسلته يسوع المسيح )) ( يوحنا 

ن أبداً أن يكون المرء وديعاً ومتواضع القلب اذا لم يكن ممتلئاً من معرفة وداعة يسوع يمك
وتواضعه. وال أن يكفر تماماً بنفسه ويتجرد التجرد الحقيقي اذا لم يثقف نفسه على مثال يسوع 

وال ان يكبح جماحات قلبه بإزاء االحتقار والعذاب ان لم يعرف  الفقير المتجرد من كل شيء.
ع ويتأمله معذباً محتقراً مهاناً، وطالباً منا أن نسكت كل تذمراتنا. وباألخص ال يمكن أبداً يسو

أن نحب يسوع المسيح كما يجب ان لم نكن متعمقين في معرفته : ألننا ال نحب إال من نعرفه 
انه محبوب وعلى قدر معرفتنا أنه جدير بالمحبة. فمن هنا يتضح كم ضروري لنا الوقوف 

  ة يسوع المسيح الخارجية والداخلية لنعرفها معرفة جيدة. على حيا

  

  القسم الثاني

  في أن معرفة يسوع المسيح مفيدة للغاية

اذا عرفنا يسوع المسيح معرفة جيدة أتتنا بصحبتها جميع الفضائل. ألن المرء اذا تأمل في  
الهدو والسكينة ما يتألأل في شخص فادينا الكريم من المحبة الرقيقة الشفيقة والوداعة التي 

تستأسر القلوب، والصبر الجميل الساطع الى الخارج في وجهه وهدوء نفسه وتواضعه العميق 
ال يمكن اال أن يُشغف قلبه ببهاء الفضيلة ويحبها ويبتغيها ف العواطف السامية، يون بشرالمقر

ويسعى وراءها بكل جهده وجده. واذا تأمل بعيداً عن ضوضاء العالم خصوصاً كل كماالت 
االله المتأنس وعظائمه وافتقارنا الى وساطته، وما في تعاليمه من المبادئ القويمة والِحكم 

ما في أمثاله وأعماله من القداسة السامية والعبر المفيدة، وما في تجسده وآالمه السديدة، و
وموته وأسراره وباألخص في االفخارستيا من فرط المحبة العجيبة المذهلة، فال يسعه اال أن 
يلتهب قلبه حباً للذي قد أحبه هكذا. واذا القينا في ممارسة الفضيلة بعض المصاعب سقطت 

ر البسيط وهو : (( ان هللا قد تحمل كل تلك اإلهانات واألوجاع، فهل أنا معذور بإزاء هذا الفك
اذا رفضت أن أحتمل أقل منه بما ال يُحدّ؟ أو يليق بي أن ال أقتفي آثاره في ذلك أيضاً؟)) 

فطوبى للذي يعرفك يا يسوع ولو جل بقية األشياء! وويل لمن جهلك ولو كان عالماً بكل شيء 
ا يسوع أن أزداد على الدوام معرفة لك لكي أخدمك دائماً خدمة أفضل وأحبك سواك! فهب لي ي

  كل يوم أكثر فأكثر.



  ). 103المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  

  الخميس الثاني بعد أسبوع الفصح

  الخالصة للعشية

نتخذه من كالم المخلص ونتأمل غداً في الواجب الثاني الذي على الخراف لراعيهم الصالح.  
القائل عن هذا الراعي هكذا : (( والخراف تتبعه ألنها تعرف صوته. وأما الغريب فال تتبعه 

 1). وبهذا الكالم :  5و  4:  10لكنها تهرب منه ألنها ال تعرف صوت الغرباء )) ( يوحنا 
  تبعه وحده.يأمرها بأن ت 2ينهى يسوع النفوس التي تريد أن تكون له أن تتبع العالم. 

أن نصلح فينا كل ما يشتم منه روح العالم كتبرجه الزائد وترفه وتنعماته وأفراحه  1فنقصد :  
  أن نتخذ قاعدة لتصرفنا في كل شيء أمثلة يسوع ومبادئه وِحكمه اإلنجيلية. 2الباطلة. 

العاطفة الروحية هي كلمة فادينا االلهي : والخراف تتبع راعيها الصالح .... وأما الغريب فال  
  ). 5و 4:  10تتبعه ( يوحنا 

  التأمل للصباح

لنسجد ليسوع المسيح داعياً ايانا الى اتباعه واقتفاء آثاره : (( تعالوا الّي كلكم ))، ومحّرضاً  
ليقتادنا بعدئذ الى ملكوته السماوي. فيا سعد من يلبي كل واحد منا على الدخول في حظيرته 

دعوة يسوع ويتبعه! ويا تعس من يصغي الى صوت غيره ويتخذ له معلماً آخر سواه! فلنبارك 
  هذا الراعي الصالح على دعوته هذه اللطيفة الكريمة.

  القسم األول

  في أن الذي يريد أن يكون ليسوع يجب عليه أن ال يتبع العالم

) هللا والعالم، ألنهما على طرفي نقيض، كما  24:  6تطيع أحد أن يعبد ربين ( متى ال يس 
صرح بذلك يعقوب الرسول : (( أما تعلمون أن محبة العالم عداوة \؟ فمن آثر أن يكون حبيباً 

:  2يوحنا  1) ألن (( العالم كله تحت حكم الشرير )) (  4:  4للعالم فقد صار عدواً \ )) ( 
فال يعتبر إال المال والعظمة ) بأزيائه وعاداته وشرائعه ومبادئه وأمثلته.  9:  5ف  و 15

والزهو والمالهي الدنيوية والتنعم والملذات والمديح والتقريظات. والطريق التي يسير فيها هي 
وال  رحبة، واسعة، مفروشة باألزهار، يسرح فيها المرء ويمرح على هواه فال يزعج نفسه 

بل يضحك ويلهو ويتمتع بما لذ وطاب، ناسياً هللا ونفسه وخالصها واألبدية. وبالجملة يعنيها، 
ال ينظر إال الى عيشته الحاضرة في هذه الدنيا فقط وال يلتفت الى حياته المستقبلية البتة كأنها 

لن توجد أبداً. فواضح من ثم أن الذي يمشي في مثل هذه الطريق ال يستطيع البتة أن يكون 



ع المسيح ألنه يخرج من غنم حظيرته، ويفقد األمل بالدخول الى المراعي األبدية. فلنلج ليسو
هنا الى ذواتنا ولنفحص أال يزال في قلبنا بقايا كثيرة من روح العالم، وحب العيش الرفه، 

  وطلب راحتنا على الدوام؟

  القسم الثاني

  في أن الذي يريد أن يكون ليسوع يجب عليه أن يقتفي آثاره

ان هذا الراعي االلهي يصرح لنا بذلك قائالً : (( وخرافي تتبعني )) وقال أيضاً : (( اني 
) فإذا  15:  13أعطيتكم قدوة حتى انكم كما صنعت أنا بكم تصنعون أنتم أيضاً )) ( يوحنا 

أراد يسوع أن يصلح العالم شاء أن يتّم هذا اإلصالح بطريق المثل أكثر مما بطريق األقوال 
). ولهذا  6:  2يو  1ايا. فيجب من ثم على كل مسيحي (( ان يسلك كما سلك هو )) ( والوص

دُعينا كما يصرح هامة الرسل قائالً لنا : (( ولهذا دُعيتم ألن المسيح أيضاً تألم ألجلنا وأبقى لكم 
ا ). ولهذا يقول لنا بولس الرسول : (( اقتدوا بي كم 21:  2بطرس  1قدوة لتقتفوا آثاره )) ( 
). والمسيحي في عرف اآلباء القديسين إنما هو مسيح  1:  11كور  1أقتدي أنا بالمسيح )) ( 

هي  آخر شبه األول، والنصرانية انما هي صورة يسوع المسيح واقتداء بسيرته. وهذه الطريق
مختلفة جداً عن طريق العالم. فإنها ضيقة حجرة كثيرة األشواك، أعني أن فيها انزاعجاً 

 مراً. لكنها طريق يسوع المسيح وتؤدي الى السماء بأمان. فهل من محرض أهم من واحتماالً 
هذا يحملنا على أن نتبعها؟ فلنسأل ذواتنا مراراً ونحن سائرون في طريق هذه الحياة : لو كان 

يسوع في مكاننا أهكذا كان يفتكر أو يفعل أو يتكلم؟ أهكذا كان تواضعه وصبره ومحبته 
ون شأن يسوع في هذا الموقف أو هذا العمل؟ فما أعظم الفوائد التي نكتسبها ووداعته؟ كيف يك

  بسؤالنا ذاتنا مراراً مثل هذه األسئلة.

  ). 106المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  

  الجمعة الثانية بعد أسبوع الفصح

  الخالصة للعشية

 10راعينا الصالح. وهو أن نسمع صوته ( يوحنا  نتأمل غداً في واجبنا الثالث ليسوع المسيح 
أن نطيعه ونصنع  3وعلينا أن نسمع كالمه  2ان هذا الراعي الصالح يكلمنا  1) فنرى :  3: 

  كل ما يقوله لنا.

أن نحفظ ذواتنا في جو اعتيادي من االختالء والخشوع لنتمكن من سماع صوت  1ونقصد :  
أن ال  2ما من شأنه أن يشتت النفس ويبددها في الخارج. يسوع المسيح في داخلنا متجنبين كل 

  نقاوم أبداً االلهامات الصالحة وأن نطيع بسرعة وكرم نفس ومحبة كل ما تطلبه النعمة منا.



  ). 9:  84العاطفة الروحية هي كلمة داود النبي : (( اسمع ما يتكلم به هللا الرب )) ( مز 

  التأمل للصباح

دمي يسوع المسيح الراعي الصالح ولنقدم له واجبات سجودنا ومديحنا لنختِل بالروح أمام ق 
  ومحبتنا.

  القسم األول

  في أن يسوع الراعي الصالح يكلمنا

ان محبة هذا الراعي االلهي عظيمة جداً حتى أنه ال يسعه معها اال أن ينير بصيرتنا ويهدينا  
قاتنا، ويشجعنا عندما يخور عزمنا، بمشوراته الى كل ما يجب علينا صنيعه. وأن يُعّزينا في مش

ِحدنا عنها. ويفعل ذلك تارةً بالوعظ واالرشاد أو القراءات  ويُقبل بنا الى محجة الرشاد اذا
الروحية وتارةً باألمثلة الصالحة التي يضعها نصب أعيننا، وغيرها باألفكار الحسنة التي 

ما نشعر به من الشجاعة واإلقدام والفرح يلهمنا اياها أو بتأثيرات نعمته االلهية في قلبنا، أو ب
والتعزية وما شاكل ذلك من الحركات التقوية التي ينشئها في داخلنا. فعفواً أيها الراعي 

الصالح، ألننا ننسب الى نفسنا ما هو لك، ونختلس ما لك. انني لمتحقق اآلن بأنَّ كل ما فيَّ من 
ا من طبيعتي الفاسدة فال يصدر سوى الشر. الخير الفائق الطبيعة إنما هو لك ومنك وحدك. أم

  فلك الفضل في كل خير، ولنا الخزي والعار في كل شيء.

  القسم الثاني

  في أنه يجب أن نسمع صوت يسوع الراعي الصالح

وكيف نسمع صوت يسوع؟ لذلك نجعل قوى نفسنا في صمت عظيم داخلي، منتبهة ألقل  
االلهامات مجتمعة خاشعة وكأنها ساجدة عند قدمي يسوع نظير مريم أخت مرتا لتسمع كالمه 

باحترام وتقوى. فإن لم يكن داخلنا هادئاً وفي سالم، وأتت األشياء الخارجية بضجتها تدخل الى 
لقي فيه القلق واالضطراب أصبحنا ال نسمع صوت يسوع. ومن هنا يظهر ما قلبنا وتشغله وت

ينجم من األضرار عن التشتت الذي يحرم النفس كل النعم االلهية. ومن هنا ضرورة الخشوع 
والتيقظ عن أمور النفس مما يفتح أُذن القلب للصوت الداخلي. ألن يسوع عندما يرى نفساً 

ويلينها وينيرها ويهديها الى التوبة والقداسة. قد  ته يكلمهامتخشعة هكذا ومنتبهة لسماع صو
جاء في كتاب االقتداء بالمسيح : (( طوبى للنفس السامعة ربها المتكلم فيها ... طوبى اآلذان 
القابلة لطيف همس االلهام، غير ملتفتة الى شيء من أصوات الدنيا وغرورها. طوبى لآلذان 

). أَعلى  1عد  1ف  3ى ما يعلمها الحق في الداخل )) ( سفر التي ال تصغي الى الخارج بل ال
هذا النسق نصغي نحن الى صوت الراعي الصالح؟ وهل نحن منتبهون متيقظون لكي ال يفوتنا 

  شيء من كالمه؟

  القسم الثالث



  في أنه يجب أن نطيع لصوت يسوع الراعي الصالح

جبانة ال تطيع إال في ادة ضعيفة هيَّابة ان هذا الراعي الصالح عندما ال يجد في النفس إال ار 
ما يسّرها وتحجم عن التضحية وتترك جانباً كل ما فيه مشقة أو انزعاج لها، يسكت حينئذ 

ويدعها في هذه الحالة التعسة حتى يؤول بها األمر الى الهالك. فإن هذا الراعي االلهي يطلب 
به منها مهما كلفها ذلك. فحينما يجد نفوساً قوية شهمة وكريمة عالية مستعدة إلتمام ما يطل

نفوساً على هذا الشكل يستولي عليها ويقودها وينعشها ويشجعها ويجري بها بسرعة في طريق 
السماء. فعلى هذا النسق يصير القديسون قديسين. فهل أَصغينا نحن الى صوت النعمة هكذا؟ 

  مقاصدنا في المستقبل! كم من أسباب الحسرة والندامة على ماضينا! وكم من بواعث تدعم

  ). 108المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  

  السبت الثاني بعد أسبوع الفصح

  الخالصة للعشية

البرارة  1نتأمل غداً في ثالث فضائل خاصة يطلبها يسوع الراعي الصالح من غنمه. وهي :  
  الخضوع. 3الوداعة  2

أن نحب استشارة غيرنا  2دائماً بكثير من البساطة والوداعة. أن نعامل القريب  1فنقصد :  
  فنضم حكمته الى حكمتنا.

 11العاطفة الروحية هي كلمة المخلص : (( تعلموا مني أني وديع ومتواضع القلب ))  ( متى  
 :29 .(  

  التأمل للصباح

، راغبين اليه أن لنرجع أيضاً الى أمام قدمي يسوع الراعي الصالح. لنقدم له سجودنا ومحبتنا 
  يثقفنا على الفضائل التي يطلبها منا نحن غنمه ورعيته.

  القسم األول

  في أن الفضيلة األولى التي يطلبها منا الراعي الصالح هي البرارة

ان النعجة أقل الحيوانات ايذاًء. فهي والحالة هذه، صورة البرارة التي ال تسيء الى أحد أبداً،  
لذي يطلبه الراعي الصالح من غنمه. فإنه يريد أن ال نغّم القريب أبداً، والتي هي الشرط األول ا

وال نحسد وال نعادي وال نكره وال ننفر وال نريد الشر أو األذية أبداً، وباألكثر أن ال نأتي 
فإذا كانت البرارة وسالمة القلب سائدتين في كل أعمالنا وأفعالنا ومقاصدنا بشيء منهما أصالً. 



دل أن يتشكى الجميع منا، يكونون مسرورين بعالقاتهم معنا. فهل فينا هذه الصفة ونياتنا، فب
  األولى التي يطلبها الراعي الصالح ممن يريد أن ينضم الى رعيته؟

  القسم الثاني

  في أن الوداعة هي الفضيلة الثانية التي يطلبها منا الراعي الصالح

ان النعجة وديعة طبعاً، ووداعتها تبلغ بها الى أن تدع الناس يجزونها وينزعون صوفها  
. فإذا كان فادينا االلهي يدعونا خرافه، فما ذلك اال لنكون متصفين  ويقودونها الى الذبح بال تشّكٍ

بهذه الصفة األساسية التي هي الوداعة. وهو نفسه قد ظهر على األرض بوداعة النعاج 
الن : (( مثل شاةٍ سيق الى الذبح ومثل حمل صامٍت أمام الذي يجّزه هكذا لم يفتح فاه )) والحم

). وال يعرف أحداً من غنمه ما لم يكن موسوماً بوسم الوداعة. فلكي يحصل  32:  8( أعمال 
المرء على هذه السمة أو الصفة يلزمه بال ريب أن يميت فيه األهواء التي تدفعه الى عدم 

يكون قلبه أن يقمع رغباته العنيفة ويقّوم أخالقه السريعة االستياء والغضب، وان والصبر، 
مفعماً من المحبة للقريب بحيث يتوق الى أن يسّره في كل شيء كما كان يفعل القديس بولس اذ 

غير طالب ما يوافقني بل ما يوافق الكثيرين قال : (( أنا أيضاً أرضي الجميع في كّل شيٍء 
). فكم يتعزى المرُء وينسى مشاقَّه بما يذوقه من السكينة  33:  10كور  1)) ( لكي يخلصوا 

والطمأنينة، وبما يناله من السالم مع هللا والقريب، مما يكون حتى في هذه الدنيا مكافأةً له 
). فلنختبر ذلك ولنَر كم  4:  5جميلة : (( طوبى للودعاء فإنهم يرثون األرض )) ( متى 

  ة من األصدقاء، وكم يجلب لنا عدمها من الكروب دائماً!تكسبنا الوداع

  القسم الثالث

  في أن الخضوع أو االنقياد هو آخر فضيلة يطلبها منا الراعي الصالح

ان النعجة تنقاد بسهولة لراعيها وتتعلق به، وتتبع صوته أو اشارة عصاه. وإن ضلت أو  
النعجة هذا و خضوعها عبرة لنا كبيرة. شردت فإنها ترجع حالما يدعوها راعيها. ففي انقياد 

ألن الخضوع أو االنقياد الشارت الطاعة هو أكبر عالمة لتمييز التقوى الحقيقية الراهنة. وهو 
الطريق األمين والسلطاني الذي يؤدي الى الخالص، وقد نهجه لنا يسوع بمثاله. فبهذا االنقياد 

نة وسكون وراحة ضمير بأنه يسير على والخضوع يكون المرء دائماً في سالم وسرور وطمأني
هدى وفي السبيل القويم. أما اذا كان متشبثاً برأيه وارادته فإنه ال بد من أن يمشي في سبيل 

  الغرور والضالل. 

قال القديس برنردس : (( من الجنون أن يريد المرء اقامة نفسه سيداً ومعلماً لسلوكه وتصرفه 
يذعن هي غرور وبهتان بل كبرياء وادعاء. فما هو  )) وكّل تقوى ال ينقاد صاحبها وال

  استعدادنا في هذا الشأن؟

  ). 111المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  



  

  األحد الثالث بعد أسبوع الفصح

  ) 22 – 16:  16انجيل القديس يوحنا ( 

ا قليل ال ترونني ث  ا قليل ترونني ألني منطلق في ذلك الزمان قال يسوع لتالميذه : (( عمَّ م عمَّ
بعضهم لبعض : ما هذا الذي يقول لنا : عّما قليل ال ترونني ثم الى اآلب. فقال قوم من تالميذه 

ا قليل؟ انَّا ال نفهم ما يقول.  عّما قليل ترونني وألني منطلق الى اآلب. قالوا : فما معنى قوله عمَّ
ا قليل ال ترونني  فعلم يسوع أنهم يريدون أن يسألوه فقال لهم : أتتساءلون عن هذا اني قلت عمَّ

ا قليل ترونني. الحق الحق أقول لكم انكم ستبكون وتنوحون والعالم يفرح وأنتم تحزنون  ثم عمَّ
ولكن حزنكم يأول الى فرح. المرأة حين تلد تحزن ألن ساعتها قد أتت، لكنها متى ولدت الطفل 

نه قد ولد انسان في العالم. وأنتم اآلن محزونون لكني ال تعود تتذكر شدتها من أجل الفرح أل
  سأراكم فتفرح قلوبكم وال ينزع أحد فرحكم منكم )).

  الخالصة للعشية

نتأمل غداً في ثالثة بواعث على التعزية يقدمها انجيل النهار للنفوس الممتحنة باألعذبة أو  
ا المرء بحسب الروح المسيحي اذا احتمله 2أن أعذبة هذه الدنيا قصيرة.  1المضايق وهي : 

  وصارت أفضل من جميع أفراح العالم. 3أضحت مصدر أعظم الخيرات. 

أن  2ان نقبل بطيبة نفس كل ما يعترضنا اليوم من المضايق  1وبعد هذه االعتبارات نقصد :  
  ننظر الى جميع خيرات هذه الدنيا وأفراحها بعين االستخفاف والشفقة لكونها كاذبة وباطلة.

لعاطفة الروحية هي كلمة االنجيل هذه : (( العالم يفرح وأنتم تحزنون. ولكن حزنكم يؤول ا 
  ). 22و  20:  16الى فرح... وال ينزع أحد فرحكم منكم )) ( يوحنا 

  التأمل للصباح

لنسجد ليسوع المسيح معلم نفوسنا وراعيها الصالح. فإنه يرى من بعيد االضطهادات  
المتنوعة التي تنتظر تالميذه األعزاء فيرّق لهم ويوجه اليهم في إنجيل والعذابات واالمتحانات 

هذا النهار من الكالم ما يمكنه أن يكون أكبر معّزٍ ومشجع لهم. فلنشكر له هذه الكلمات اللطيفة 
  ولنبتهل اليه أن يفهمنا اياها ويحببها الينا.

  القسم األول

  في أن أعذبة هذه الدنيا قصيرة

ان محن هذه الدنيا قصيرة عما قليل تنتهي. نعم انها حين احتمالها تظهر طويلة جداً حتى ان  
نهاراً واحداً أو ليلة وأحياناً ساعة واحدة فقط تلوح كأنها غاية في الطول! لكنها تصبح قصيرة 



اذا عالجناها بهذه الوسائل الثالث : فاألولى أن ال نضيف على المصيبة الحاضرة مصائب 
ستقبلة وهمية قد ال تحدث فلن نراها أبداً. ويكفي كّل ساعة شرها. فيجب اذن أن نقبل بطيبة م

نفس هذه الدقيقة الحاضرة وال نفتكر في ما يليها فتصبح مضايقنا قصيرة المدة، (( بعد قليٍل )) 
س الوسيلة الثانية أن ننظر الى الزمن الحاضر والى األبدية في وقت واحد معاً، ولي –تزول 

منفصلين. فإذا نظرنا الى العذاب هكذا ظهر لنا بال ريب قصيراً. ألن مدة محنتنا في لجة 
أو كيوم أمس الذي مضى     األبدية تبدو لنا طبعاً كوميض برق ال يكاد يلمع حتى يزول للحال

ر والوسيلة الثالثة التي يتكرم بها علينا السيد المسيح لفرط محبته لنا لنختص –)  4:  89( مز 
بها عذابنا، هي أن نمزجه بشيء من التسليات والمفرحات ترويحاً للنفس من الهم والوجع، 

بشرط أن تكون هذه التسليات ال لوم فيها، ونتخذها ال بجاذب الهوى المنحرف بل بقصد 
مسيحي كالتنزه الالئق أو مسرة القريب، وأخيراً أن ال نخصص لها من الوقت أكثر مما تسمح 

ت حالتنا وأعمالنا التقوية أو الخيرية. فهل استعملنا هذه الوسائل الثالث لتقصير لنا به واجبا
  أعذبتنا وأحزاننا؟

  القسم الثاني

  في أن العذاب هو للصدّيق مصدر أعظم الخيرات

ان العذاب يحمل المرء على أن يجّرد قلبه من األرضيات، لكن التنعم يجعله متعلقاً بها. ان  
أما خيرات الدنيا ومسراتها  العذاب يجعله يتجه الى هللا خالقه والى االفتكار بخالص نفسه،

فتنسيه ذكرهما. اّنا باحتمال العذاب نكفر عن خطايانا السالفة بعذاب أخف وأَلطف جداً من 
ذاب المطهر المعدّ لمن ال يكون قدّم عنها قبل موته كفارة وافية. ان احتمال العذاب يقينا ع

السقوط في الخطايا فيما بعد ألنه يضعف شوكة شهواتنا وأميالنا المنحرفة التي تحملنا على 
المنكرات. أخيراً ان احتمال العذاب هو عالمة المختارين، ألنه يجعلنا شبيهين بيسوع المسيح 

لمتألم. فأكرم بالصليب! وأكرم باحتمال العذاب! ما أثمنها! وكم من الخيرات تصدر لنا عن هذا ا
المعدن الكريم! فإن لم يكن فينا حب الصليب فلنلتمسه من سيدنا يسوع المسيح. انما هذا الحب 

  عاطفة مسيحية سامية.

  القسم الثالث

  في أن األعذبة المحتملة بحسب الروح المسيحي

  من أفراح العالمفي أفضل 

ان كل ملذات العالم ال يمكنها أن تشبع قلب االنسان، ألنها ظاهرية وهمية تخفي تحتها غموماً  
ولسعات الضمير، وتنقلب أيضاً عند ساعة الموت الى حسرات هائلة. فيتذكر الخاطئ وقتئٍذ كل 

عديدة ليعمل الخير ما ارتكبه من الخطايا، وما أضاعه سدًى من األيام، وما فاته من الفرص ال
ولم يعمله فيها. واذ ينظر الى ما حواليه تتمزق أحشاؤه ألنه يرى ذاته مضطراً أن يترك كل ما 

هو محبوب وعزيز لديه. ثم عندما يلتفت الى المستقبل ترتعد فرائضه هلعاً ويذوب خوفاً من 



فإنهم بعكس ذلك يكونون  الدينونة التي تنتظره وجهنم األبدية الفاغرة فاها لتبتلعه. أما األبرار
برجاء الحياة السعيدة اآلتية. فال  1متعزين : في وسط األعذبة المالزمة لهذه الحياة فرحين 

تخور عزائمهم بإزاء الشدائد، وال يتذمرون اذا حلت بهم األمراض، (( ألن ضيقتهم الحالي 
 2ان األبرار يتعزون ).  17:  4كور  2الخفيف ينشئ لهم ثقل مجد أبدي]ا ال حد لسموه )) ( 

بأفراح النعمة وشهادة الضمير الصالح التي تجعل الصلبان شهية عذبة )). ثم ان حزنهم 
سيتحّول في ساعة الموت الى فرح عظيم وأبدي ال ينزعه أحد منهم )). فمن تُراه بعد هذا ال 

  يحب الصليب والعذاب أو أقله ال يقبلها بخضوع وتسليم تام؟

  ). 115الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص المقاصد والعاطفة  

  

  االثنين الثالث بعد أسبوع الفصح

  الخالص للعشية

بما أننا قد تأملنا األسبوع الماضي في وجوب معرفة يسوع المسيح واالقتداء به ننظر غداً في  
هذه الحياة لم ترها عين بشر تستدعينا مع ذلك باألكثر الى التأمل فيها.  حياته الداخلية التي ولو

متجرداً من كل شيء سواه. وسنرى كيف قامت نفس  2مختلياً مع هللا  1تقوم بضبط القلب 
  يسوع القدوسة بهذين األمرين.

أن نرّوض جموح حواسنا  2أن نُقبل بكل قلبنا الى حياة االختالء واالتحاد با\.  1فنقصد :  
  وتصوراتنا. فإن ذلك إنما هو سبب التشتت في حياتنا.

  لعاطفة الروحية هي هاتان الكلمتان : (( هللا وحده )) وهما خالصة القسمين من تأملنا هذا.ا 

  التأمل للصباح

لنسجد لنفس يسوع القدوسة مختلية با\. فإن حياتها كلها قد كانت في عبادته تعالى ومحبته 
المجرم.  وتسبيحه واتباع مشيئته ومرضاته في كل شيء واالبتهال اليه ألجل الجنس البشري

ولم يكن في النفس هذه القدوسة شيء البتة من الخفة والطيش، بل كان هللا حده كل شيء لها. 
  فلنؤدِّ اليها في حالتها هذه السامية واجب السجود والمديح.

  القسم األول

  في أن نفس يسوع كانت دائماً مختلية با\

هدٌ عجيب سام في نظر هللا تعالى ان يسوع المختلي دائماً مع هللا الحاّل فيه جوهرياً لمش 
ومالئكته القديسين. فإن أقل فعل من أفعال فهمه أو أدنى حكم من أحكام عقله لم يكن صادراً إال 
عن ذلك االتحاد المقدس. فعلى هذا الوجه قد كانت هذه النفس القدوسة متحدة دائماً با\ في كل 



وحده، ال تجّل سوى هللا. ولم يكن شيء  أفكارها وكل عواطفها، ال تقصد في كل شيء إال هللا
هذ االتحاد المقدس : ال األخبار وال الثورات وال في الدنيا قادراً أن يشغلها أو يحيد بها عن 

حوادث هذا العالم المختلفة التي كانت تراها من علو شاهق وأعلى مكان، من حضن اآلب 
لجميل! ولكن كم تبعدنا عنه وعن األزلي حيث تسكن وتحيا كلها. فلنتقربن من هذا المثال ا

 االتحاد با\ تصوراتنا المنحرفة وشرود عقلنا ورغبات قلبنا الفاسدة وتشتتات حواسنا! فنهتم
بكل ترهات هذا العالم وأخباره وأوهامه التي تخطر لنا، فننسى هللا الذي ال ينسانا أبداً، اذ هو 

  فينا ونحن فيه! فلنتضع ولنخجل من مثل هذا النسيان.

  القسم الثاني

 ً   في أن نفس المخلص القدوسة كانت تحيا متجردة تجرداً تاما

  من كل ما ليس هو هللا

ان هذه النفس العجيبة كانت ترى من جهة كماالت هللا غير المحدودة ومن جهة أخرى دناَءة  
يسره. الخليقة وعدمها، ولهذا لم تكن تجد خارجاً عنه تعالى شيئاً جديراً بأن يستأسر قلبها أو 

واذ كان هللا وحده كل شيء لها كان عندها سواًء التنعم أو العوز، الشرف أو الهوان، المديح أو 
تعلق بشيء وال رغبة وال إرادة خاصة بل كانت تقول : (( لست أطلب االحتقار. فلم يكن لها 

). ان طعامي أن أعمل مشيئة من  30:  5مشيئتي بل مشيئة اآلب الذي أرسلني ))  ( يو 
). حتى ان  29:  8). ألني أفعل ما يرضيه كل حين ( يو  34:  4أرسلني وأتمم عمله ( يو 

السيد المسيح في حياته كلها ما قال كلمة وال فعل فعالً إال بتدبير الالهوت الحاّل فيه. فيا ما 
في أسمى هذه الحياة االلهية! ويا ما أقدسها! وال شك في أنها قد جذبت قلب هللا. نعم قد كان 

أقنومه األقدس أرادة الهية وإرادة بشرية. لكن اإلرادة البشرية كانت متحدة باإلرادة االلهية 
بواسطة الحب بفعل متميز مخلوق، وغارقة في بحر محبة اإلرادة االلهية، بحيث كان ينبعُث 
من مصدرين متميزين مفعول واحد تريده كلتا اإلرادتين على السواء بغير أن تطلب اإلرادة 

لبشرية ذاتها أو الخالئق. فهل نحن كلنا \ هكذا بغير انقسام؟ كم عندنا من المواد هنا لفحص ا
  ذواتنا ومراجعة أنفسنا! 

  ). 118المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  

  الثالثاء الثالثة بعد أسبوع الفصح

  الخالصة للعشية

  نظر غداً الى ركنيها اي :  روح الصالة العقلية. نواصل درسنا لحياة يسوع الداخلية، ون

  روح التضحية  



  ان ال نهمل صالتنا العقلية بل نقيمها بدقة كل صباح قبل كل عمل اخر.  1فنقصد :  

بطيبة نفس التضحيات، صغيرة كانت ام كبيرة, حسبما ترشدنا اليه النعمة او تطلبه ان نصنع  2
  منا األحوال.

كلمة القديس بولس : (( لتسلكوا كما يحق للرب في كل ما يرضيه )) ( العاطفة الروحية هي 
  ) 10:  1كولسي 

  

  التأمل للصباح 

مبدأ ومثال ساٍم للحياة الداخلية، لنلج بالفكر الى نفس يسوع القدوسة باحترام عميق. لنكرمها ك
زاخر من وكنور شهي يبهج أبصار الحق سبحانه ما بين ظلمات هذا العالم المدلهمة، وكبحر 

  ). 16:  1النعم يفيض علينا بكثرة : (( ومن امتالئه نحن كلنا أخذنا )) ( يو 

  القسم األول

  في أن الصالة العقلية هي الركن األول لحياة يسوع المسيح الداخلية

كانت نفس يسوع متمتعة برؤية هللا الطوباوية الدائمة منذ الدقيقة األولى من وجودها. لكنها  
م تكن تكتفي باستحضاره تعالى، بل كانت تخاطبه وتحادثه بواسطة الصالة بهذه الرؤية ل

العقلية. وهذه الصالة واالستحضار والرؤية السماوية قد ابتدأت فيها منذ أول دقيقة من 
تجسدها، ودامت مدة حياتها على األرض، وستدوم مدة األبدية كلها. كان يسوع المسيح مدة 

يالي بالصالة، وكان يذهب الى الجبال والبراري ليختلي فيها لتأدية حياته الزمنية كلها يُحيي الل
هذا الواجب، ولم يكن ذلك منه إال لكي يقدم لألجيال كلها مثاالً حياً لضرورة الصالة العقلية. 

صالته ما كانت لتنقطع ليل نهار. فتصدر من قلبه أفعال سجود وتسبيح تسبي كل البالط  فإن
السماوي. أما أفعال المحبة النارية الملتهبة في فؤاد يسوع والجارية على الدوام بينه وبين 
الالهوت فمن يستطيع وصفها أو ادراكها؟ وكان هللا سبحانه يقابلها بحب دائماً جديد. كان 

ع صوت خطايانا صاعداً الى السماء وطالباً االنتقام منا، فيخمده بصوت صالته التي يسوع يسم
كانت تستعطف العدل االلهي فتحوله عن السخط والعقاب الى الرحمة والرضوان. وكان يقبل 

من كل الشعب المسيحي فروض عبادته وصلواته فيلبسها حلة سنية من استحقاقاته ويقدمها 
السماوي. فيا ما أعجب وأسمى هذه الصالة العقلية، في نفس  ألبيهمؤلهة على هذا الشكل 

يسوع القدوسة! وكم تغذّي وتنمي وتكمل الحياة؟ الداخلية واالتحاد با\! تُرى هل عرفنا قدر 
  هذه الصالة السامية.

  القسم الثاني

  في أن روح التضحية هو الركن الثاني لحياة يسوع المسيح الداخلية



ة نرى كل شيء يجذبنا الى أن نعيش بتشتت دائم : كالطبيعة الطالبة دائماً بدون روح التضحي
ما يسّرها، واألشياء الخارجية التي تشتتنا، والرغبات المنحرفة التي تستأسرنا، بحيث ان الحياة 

الداخلية ال يمكن أن تقوم إال بالتضحية. ويسوع المسيح نفسه قد شرع في التضحية بذاته منذ 
ان يعتبر نفسه ذبيحة معدة للتضحية ويمثل أمام أبيه على الدوام كمحرقة، سعيداً بدء حياته. ك

أن يقدّمها له، وبهذه التقدمة يمجد هللا مجداً غير متناه ويهب الخالص ويكون لجميع األجيال 
مثاالً. فعلى هذا النموذج البديع يجب أن نطبق سلوكنا وأفعالنا : فنتجرد من امتالك جسدنا 

نفسنا وقلبنا وخصوصاً من كل أموالنا الخارجية، ونضحي \ بكل ذلك تضحية تامة وحواسنا و
ويجب أيضاً أن ال نستعمل شيئاً من ذلك إال ألجل هللا وبحسب مشيئته مكررين مراراً : كل هذا 

كل ما يريده  وما علّي إال أن أستحسنال يخصني، بل كله \، و\ أن يتصرف فيه كما يشاء. 
اً ما يظهر لي أكثر انطباقاً على مرضاته، وأكون بين يديه في خضوع متواصل وأعمل دائم

وفي حالة تضحية ومحرقة. وال سبيل للحياة الداخلية أن تبدأ في النفس وتكمل إال بذلك. فلنسأل 
  هللا سبحانه أن نفهم جيداً هذه الحقائق الخالصية.

  ). 120المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  

  األربعاء الثالثة بعد أسبوع الفصح

  الخالصة للعشية

بعدما تعلمنا من أمثال فادينا االلهي ما تقوم به الحياة الداخلية نرى اآلن أن هذه الحياة يأمرنا  
  اإليمان. 2العقل. و  1بها : 

يشتتنا ونستحضر هللا وقتاً بعد آخر بهنيهة من االختالء ورفع  أن نتجنب كل ما 1فنقصد :  
أن نستعمل مراراً في كل أشغالنا المختلفة النوافذ الروحية وعلى الخصوص  2الفكر اليه. 

  تقدمة كل عمل من أعمالنا \.

   العاطفة الروحية هي كلمة يعقوب أبي األسباط : (( ان الرب لفي هذا الموضع وأنا لم أعلم )) 
  ). 16:  28( تكوين 

  التأمل للصباح

لنسجد لنفس يسوع المسيح القدوسة مختلية با\ دائماً اختالًء كامالً، وعلى الدوام تسبح وتمجد  
وتحب كماالته المعبودة. ولنقدم لها واجبات اكرامنا واحترامنا. ولنسألها أن تشركنا في 

  عواطفها وأفعالها هذه.

  القسم األول



  أمرنا بالحياة الداخليةفي أن العقل ي

ان العقل يرينا هللا حاضراً في أعماق قلوبنا كما هو حاضر بين قديسيه في الملكوت السماوي.  
فيجب علينا أن نفتكر فيه ونحترم حضوره ونخاطبه ونسجد له ونسبحه ونستغفر عن زالتنا 

لتي تلهم كل من يريد أن ونلتمس نعمه. ويُلزمنا العقل أيضاً أن نختلي في داخلنا لنسمع كلمته، ا
في ارضائه يسمع كثيراً من األفكار الصالحة والعواطف الحميدة. أخيراً يحملنا على أن نجتهد 

بتقدمتنا له كّل أفعالنا وتضحية ارادتنا ورغباتنا وكل ما هو لنا، وبممارسة الفضائل وال سيما 
اليه عّز شأنه لكي تجعل فيما  التواضع الذي يخفضنا أمام عظمته والمحبة االلهية التي ترفعنا

بعد قلبنا وقلبه واحداً. آه كم غشَّت الخطيئة بصيرتنا بظالم دامس حتى أفضت بنا الى ما نحن 
فيه اآلن من نسيان ذلك االله العظيم الذي يكتنفنا ويخرق أعماقنا بحضوره، فيحفظنا على 

ويدبرنا بعنايته، ويسعفنا في الدوام في الوجود ويعرف خفايانا بسامي علمه، ويرشدنا بحكمته 
جميع حاجاتنا المادية والروحية. ونحن ننساه هكذا لكي نفضل عليه االفتكار في األشياء 

  الدنيوية الحقيرة وفي أوهام مخيلتنا الجامحة!

  القسم الثاني

  في أن اإليمان يأمرنا بالحياة الداخلية

يستمد حياته، هكذا ال يمكنكم أن تحيوا قال السيد المسيح : كما أن الغصن من اتحاده بالكرمة   
حياة روحية إال بقدر ما تثبتون متحدين فّي. ألنكم بدوني ال تستطيعون أن تعملوا شيئاً. 

وبموجب هذا التعليم يقول لنا القديس بولس : (( ليكن لكم من األفكار واألخالق ما هو في 
: (( أما أنتم فلستم في الجسد ب  ). وقال مخاطباً أهل رومة 5:  2المسيح يسوع )) ( فيلبي 

ولكن ان كان أحد ليس فيه روح المسيح فهو ليس منه في الروح ان كان روح هللا حاالً فيكم. 
)) أي ليس مسيحياً. ألنه ليس من عمل يمكن أن يسمى مسيحياً بالحقيقة إال العمل المصنوع 

الحياة الداخلية يعمل أعماله  بروح يسوع المسيح وعلى مثاله وباالتحاد معه. وعليه فمن يهمل
بغير نظر الى اإليمان وال افتكار بيسوع وخارجاً عن يسوع وكأنه لم يكن أصالً. أَلسنا 

  نتصّرف نحن هكذا في أغلب األحيان؟ 

  ). 122المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  

  الخميس الثالث بعد أسبوع الفصح

  الخالصة للعشية

نقابلها بالحياة الخارجية التي هي حياة  1غداً نتأمل في سمو مقام الحياة الداخلية ولكي نفهمها  
  نرى أنها ترفع المسيحي الى سمو حياة يسوع المسيح االلهية. 2العالم 



أن  2أن نتجنب كل ما يشتتنا أو يتعلق به قلبنا كبعض االجتماعات أو المحادثات.  1فنقصد :  
د المسيح يسري فينا بسؤالنا أنفسنا مراراً : هل كان يتكلم أو يصنع هكذا يسوع نجعل روح السي

  المسيح؟ وهل يكون له مثل هذا الروح أو مثل هذه النية في أقواله وأفعاله؟

العاطفة الروحية هي كلمة القديس يوحنا الرسول (( ان هللا أرسل ابنه الوحيد الى العالم لنحيا  
  ). 9:  4يو  1به )) ( 

  التأمل للصباح

لنجُث بالروح أمام يسوع المسيح. ولنسجد له كصانع ومؤسس ومثال للحياة الداخلية التي  
تبتدئ هنا وتواصل بالنعمة وتكمل في السماء بالمجد. ولنضّحِ لدى قدميه بتشتتنا الذي إنما هو 

  نحيا إال بحياته. أكبر عدّو لحياة يسوع المسيح فينا. ولنسأله أن يصلح فينا هذه الشائبة حتى ال

  القسم األول

  في المقابلة بين الحياة الداخلية وحياة العالم الخارجية

ما هي الحياة الخارجية؟ هي التي يدعوها القديس بولس : االنسان العتيق، انسان الخطيئة،  
االنسان الحيواني، الذي قد تسربت اليه الروح الخبيثة واألميال المنحرفة. ولما كان االنسان 

لخارجي أسيراً لحواسه أَمسى ال يهتم إال بأشياء هذا العالم، ال يكاد يفتكر في أمور السماء. ا
فتجذبه المحسوسات وتذهله وتشتته وتشغله الى حد أنه يصبح غير قادر على االختالء بذاته 

  ليرى ويعرف ما يجب عليه \ وما يُلزمه به أمر خالصه.

خلية فهو بعكس ذلك، بدل أن يزحف على األرض يرتقي الى أما االنسان الذي يحيا الحياة الدا 
أعالي السماوات بأفكاره وعواطفه ورغباته. ويصير رجالً روحياً، مترفعاً عن أميال الطبيعة 

الفاسدة لكونها غير الئقة به، فيدوس أهواءه بقدميه، وان تمردت سحقها : فال يتعلق إال با\ وال 
بطته أن يفتكر في هللا سبحانه فهذه هي حياة المنتخبين وأوالد يريد سواه ويجعل كل سعادته وغ

هللا وقد كانت حياة جميع القديسين منذ نشأة الكنيسة، وال تزال حتى اآلن حياة النفوس 
المصطفاة التي هي فخر الديانة المقدسة. فلنرتِق الى هذه الحياة الجميلة ولنعمل على أن تتأصل 

  وتنمو فينا.

  القسم الثاني

  أن الحياة الداخلية ترفع المسيحي الى سمو حياة يسوع المسيح االلهية في

ان القديس بولس يصف لنا وصفاً بديعاً الحياة االلهية التي تنشئها فينا ممارسة الحياة الداخلية 
). وقال للمؤمنين : ((  20:  2فيقول : (( أنا حّي ال أنا، بل إنما المسيح حيٌّ فيَّ )) ( غالطية 

أن النفس هي حياة  ). أي كما 4:  3أن يكون أيضاً المسيح .... حياتكم )) ( كولسي ينبغي 
الجسد وتحّرك جميع حواسه، هكذا يسوع المسيح الذي هو حياتنا، يجب أن يصنع فينا ما يشاء 



بغير أن يَلقى منا أقل معارضة أو مقاومة : فينظم حركات جسدنا بضبطه اياها ضمن دائرة 
وعقلنا كيال يفتكر إال بأفكار مقدسة، وقلبنا لكي ال يكون له من العواطف الحشمة واألدب، 

سوى عوطفه. أخيراً يواصل الرسول كالمه قائالً : (( ان المسيح هو رأسنا ... وانَّا أعضاؤه 
). ومن ثم يجب أن يكون للرأس واألعضاء  30و  23:  5من لحمه ومن عظمه )) ( أفسس 

ة تتفرق من الرأس الى بقية األعضاء، هكذا يجب أن تجري الحياة حياة واحدة. وكما أن الحيا
االلهية من يسوع الينا. وكما أننا ال نؤلف مع يسوع إال جسداً واحداً وجب أن ال نكون معه إال 

روحاً واحدة وقلباً واحداً. فعلينا اذن أن ال نفتكر اال كما يفتكر يسوع، وال نحب إال ما يحبه، 
ل األمور مثل عواطفه، وأن نعمل كل أعمالنا بما كان له من النيات، وأن وأن يكون لنا في ك

يحفظ داخله في االختالء واالتحاد مع هللا دائماً : فتلك هي الحياة المسيحية  نحفظ داخنا كما كان
السامية التي هي غاية التجسد االلهي، وكل من ال يحيا بهذه الحياة فليس بمسيحي فما أجمل 

  لهية! وكم يجب أن تكون مطمح أبصارنا ورغباتنا ومساعينا وصلواتنا!هذه الحياة اال

  ). 124المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  

  الجمعة الثالثة بعد أسبوع الفصح

  الخالصة للعشية

لكي ينجلي لنا أكثر فأكثر سمو مقام الحياة الداخلية نتأمل غداً في ما يحصل لنا منها من  
 2ما أسعد النفس التي تحيا بالحياة الداخلية و  1الغبطة والسعادة حتى في هذه الفانية فنرى : 

  ما أتعسها اذا لم تحي بهذه الحياة االلهية.

وأفكارنا الباطلة لكي ال ندعها تجرنا الى الطيش أن نسهر على حواسنا وتصوراتنا  1فنقصد :  
  أن نعّود ذاتنا ممارسة النوافذ الروحية التي تجعل النفس متحدة با\. 2والتشتت. 

العاطفة الروحية هي كلمة ايليا النبي الواردة في سفر الملوك الثالث : (( حّي الرب اله  
  ). 1:  17اسرائيل الذي أنا واقف أمامه )) ( 

  ل للصباحالتأم

لنسجد لداخل يسوع المسيح، مقدس هللا والهيكل  الذي يقبل فيه الثالوث األقدس على الدوام  
فروض العبادة الالئقة بعزته تعالى ويجد فيه االنسان دائماً الملجأ والحماية والخالص 

  تسبيحنا ومديحنا وشكرنا ومحبتنا.والسعادة. ولنؤدِّ اليه واجبات 

  القسم األول

  سعد النفس التي تحيا بالحياة الداخليةفي ما أ



ان من يتحد با\ يبدأ منذ هذه الحياة أن يتنعم بالسماء وبلذة الفردوس، ألن االنسان المتمتع  
بهذا االتحاد يستطيع أن يقول : انني برفقة هللا الذي يحبني ويحميني ويالحظ أدنى خير أصنعه 

ان ربع ليجزيني عليه بسعادة أبدية وأقل عاطفة صادرة من قلبي ليكافئني حب]ا بحّبٍ. لعمري 
ساعة من هذه الحياة تساوي لذات الدنيا جميعها. لذلك يعلن الرسول ان السالم والفرح هما 

). وبهذه العاطفة تعزى داود في  22:  5ثمرة الروح القدس السائد في النفس ( غالطية 
ضيقته، فهتف : (( جعلُت الرب أمامي في كل حين فإنه عن يميني لكي ال أتزعزع لذلك فرح 

). ويصف لنا صاحب االقتداء بالمسيح وصفاً بديعاً سعادة  9و 8:  15أبتهج )) ( مز قلبي و
الحياة الداخلية قائالً : (( اتجه الى الرب بكل قلبك واترك هذا العالم الشرير فتجد نفسك الراحة. 

فإن  تعلَّم احتقار األشياء الخارجة واالنقطاع الى األمور الباطنة تَر ملكوت هللا مقبالً اليك.
) وال يُعطى للمنافقين. ان تردّد  17:  14ملكوت هللا سالم وفرح في الروح القدس ( رومة 

المسيح الى االنسان الروحاني متواصل، ونجواه حلوة، وتعزيته فتَّانة، وسالمه وافر، 
). ويكون بين نفس االنسان الداخلي وهللا  1:  1ف  3ومؤانسته عجيبة جداً )) ( االقتداء سفر 

يكون بين قلبين متفاهمين متحابَّين، أي دالة األب مع ابنه واالبن مع أبيه. واذا سكت هللا  ما
وتتخذ من أحياناً وتظاهر بترك تلك النفس امتحاناً لها، فإنها تشكو له ذلك بحب وبغير اكتئاب. 
يداً للمحبة هذا الترك الوقتي درساً مفيداً لالتضاع يُعلمها أنها من ذاتها ليست بشيء، ودرساً مف

أيضاً يجعلها تشعر بعظمة جودة هللا الذي يتنازل الى أن يحب خليقة حقيرة ثم ال يُبطئ أن يعود 
  بنعمته وينعشها ويعزيها. فلنشدد عزمنا بهذه االعتبارات على ممارسة الحياة الداخلية.

  القسم الثاني

  في ما أتعس النفس التي ال تزاول الحياة الداخلية

لية من الحياة الداخلية ال بد من أن تكون مشتتة : فترى عقلها تائهاً شارداً يمر ان النفس الخا 
على كل األشياء الخارجة، وقلبها متعلقاً باألباطيل الزائلة، وارادتها ذاهبة مع الميل والهوى، 
 ومحبتها الذاتية تّواقة الى المدح واالعتبار. ففي حالة كهذه ال يمكن أن تكون النفس إال تعسة،

شقية، اذ تصير بين عاملين مختلفين يتجاذبانها فيمّزقانها تمزيقاً : عامل النعمة الذي يجذبها الى 
العالء وعامل الطبيعة الذي يجّرها الى أسفل. فتتحول تمارينها التقوية الى أفعال تافهة باطلة، 

. وعلى هذا وصلواتها الى طيش وضجر، وخلوتها الى ملل وسأم، وحياتها كلها الى كرٍه ونفور
النحو ال تعود تشعر من الصليب إال بألم المسامير واألشواك الحادة، ومن نير يسوع المسيح إال 

بثقله، ومن كأسه إال بمرارته وعلقمه. وبهذا تتم كلمة القديس أوغسطينس القائل : لقد خلقتنا 
. فلنفحص عن ألجلك يا رب وما دام قلبنا ال يستريح بك ال يمكنه أن يذوق راحة وال سعادة

سبب كل ما ينتابنا من الضجر والنفور والغموم، نرى أن ذلك ناجم عن خلونا من الحياة 
  الداخلية وأن أكبر مانع لها إنما هو ما فينا من الطيش والجواذب الباطلة.
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  السبت الثالث بعد أسبوع الفصح

  ة للعشيةالخالص

الحياة  1نختم تأمالتنا في الحياة الداخلية بتقدمة ثالث وسائل الكتسابها واتقانها. وهي  
  اإلكثار من استعمال النوافذ الروحية. 3ضبط الحواس.  2المنظمة. 

الطبيعي والهوى بل أن نصنع لحياتنا  أن ال ندع أوقات حياتنا تابعة لهبوب الميل 1فنقصد :  
أن نحترس من األفكار الباطلة ومن روح  2اً يعين لكل فرض وقتاً محدوداً قانوناً أو نظام

أن نتمرن ليل نهار على  3الفضول الذي يريد أن يرى كل شيء ويّطلع على جميع األخبار. 
  ممارسة النوافذ الروحية.

العاطفة الروحية هي هذه العبارة من تسبحة زكريا الكاهن : فنعبد هللا بال خوف بالقداسة والبر  
  ). 75و  74:  1( لو حياتنا جميع أيام 

  التأمل للصباح

لنسجد لنفس يسوع المسيح القدوسة غارقة في اختالئها بالحياة الداخلية مناجية اآلب األزلي قلباً 
ء من حياتها، بحسب مرضاة هذا اآلب المعبود، بغير أن تتبع في الى قلب، سائرة، في كل شي

شيء ميل الهوى أو األفكار الباطلة. فلنشكر له هذا المثال السامي الذي يقدمه لنا، ولنؤدِّ اليه 
  سائر فروضنا.

  القسم األول

  في أن الحياة المنظمة هي أول الوسائل الكتساب الحياة الداخلية واتقانها

الترتيب والنظام في استعمال الوقت  1أمران جزيال الفائدة ال بدّ منهما. وهما :  ليةللحياة الداخ 
المعطى لنا. ألن عدم النظام الخارجي يشّوش الداخل ويبلبله ويشتته ويحمل المرء على أن 

المتقن يساعد  يخّل بأهم واجباته سهراً منه أو لعدم ترتيب أيامه. وبعكس ذلك النظام الخارجي
النفس على جمع قواها وعلى الخشوع وحفظها ضمن دائرة القانون ويسهل لها أن تقضي 

المواظبة والدقة في بعض ممارسات روحية هي ضرورية للنفس  2حياتها في هللا وألجل هللا 
لكونها تحفظ فيها تعاليم اإليمان واألفكار الصالحة والعواطف التقوية.  ضرورة الروح للجسد.

وبهذه الممارسات نرى كل شيء يسير سيراً حسناً. وبدونها يختّل سيره، فتجّف النفس وتمّل 
وتسأم من واجباتها ومن هللا وممن هو دونها حتى من ذاتها اذ ال يبقى لها لذة إال باالنصباب 

فالحياة المنظمة هي اذن الوسيلة الوحيدة لترتيب أعمالنا وللمواظبة على  –الى الخارج 
رسات الروحية بدقة : فال شيء يُنسى وال يُقدّم وال يُؤخر وال يُصنع بعجلة ولهوجة أو المما

  تراخٍ وابطاء. فلنفحص ضميرنا نَر كم ذلك صحيح.

  القسم الثاني



  في أن ضبط الحواس هو الوسيل الثانية الكتساب الحياة الداخلية واتقانها

ة بها الى نظره هي كالنوافذ للنفس ان األعين التي تريد أن تنظر كل شيء حتى ما ال حاج 
منها تدخل اليها صور األشياء الخارجية فتشتتها وتنسيها هللا خالقها، هذا اذا لم تسبب لها 

الموت الروحي أحياناً. واآلذان التي ال تشبع من السمع تأتي الى الداخل بعالم من األخبار التي 
يُلجم بُفرغ القلب من كل تقوى، الى حد أن  تشغلها وتلهيها عن هللا وخالصها. واللسان الذي ال

المهذار ال يمكن أن يكون أبداً رجل هللا. ثم ان ضبط الحواس الباطنة، أي المخيلة والذهن، 
ليس بأقل أهمية أيضاً. فإذا اشتغلنا بالتصورات الفارغة و األفكار الباطلة وقعت داخلنا جلبة 

تيت، حيث يجتمع فيها الماضي والحاضر هي أخف من جلبة األسواق، لكنها تفوقها بالتش
والمستقبل واألشخاص واألزمنة واألمكنة واألشياء : فالماضي لكي يعرض علينا صور ما 
رأيناه أو سمعناه و صنعناه أو اختبرناه. والمستقبل لكي يسألنا عما سنصنعه وكيف نصنعه. 

فيها لكي نجول ونطوف بها  واألشخاص لكي يتحدثوا الينا ولو غائبين عنا. واألمكنة التي كنا
ثانية. فالحياة الداخلية ال يمكن أن تتفق البتة مع هذا االضطراب الداخلي. فلنسأل ضميرنا أَليس 

  ذلك صحيحاً؟

  القسم الثالث

  في أن االكثار من النوافذ الروحية هو الوسيلة الثالثة الكتساب

  الحياة الداخلية واتقانها

  

ه الممارسة كأحسن وسيلة ليصبح المرء إنساناً داخلياً. ألن يقدم بوردالو الخطيب الشهير هذ
النوافذ الروحية هي لهذه الحياة كالحطب للنار. فبقدر ما يصدر قلبنا من النوافذ الروحية يزداد 
اضطراماً ويزداد لداخله خشوعاً. هذه النوافذ العظيمة الفائدة هي سهلة الممارسة جداً ألن كل 

وتحثنا عليها أمثلة الصالحين. حتى خطايا وكمال يساعد عليها. ما في الطبيعة من جمال 
األشرار يمكنها أن تكون لنا، اذا شئنا، داعياً لرفع نفوسنا الى هللا عّز وجل لنقدم له عنها كفارة 

  وتعويضاً (( فكل شيء يدعونا الى محبته تعالى )) 
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  األحد الرابع بعد أسبوع الفصح

  ) 15 – 5:  16االنجيل من القديس يوحنا ( 

في ذلك الزمان قال يسوع لتالميذه : (( اني منطلق الى الذي أرسلني وليس أحد منكم يسألني  
الى أين تنطلق. ولكن ألني كلمتكم بهذا مألت الكآبة قلوبكم. إال اني أقول لكم الحق : انَّ في 



خيراً لكم، ألني ان لم أنطلق لم يأتكم المعّزي، ولكن اذا مضيت أَرسلته اليكم. ومتى انطالقي 
جاء يُبكُت العالم على الخطيئة وعلى البّر وعلى الدينونة. أَما على الخطيئة فألنهم لو يؤمنوا 

ا على الدينونة فألن رئيس ا على البّر فألني منطلق الى اآلب وال تروني بعد، وأمَّ هذا  بي، وأمَّ
العالم قد دين. وان عندي كثيراً أقوله لكم ولكنكم ال تُطيقون حمله اآلن. ولكن متى جاء ذاك 

روح الحق فهو يرشدكم الى جميع الحق. ألنه ال يتكلم من عنده بل يتكلم بكل ما يسمع 
  ويُخبركم بما يأتي. هو يُمجدني ألنه يأخذ مما لي ويُخبركم )).

  الخالصة للعشية

في العبارة التي فاه بها يسوع في هذا االنجيل وهي : (( ان في انطالقي خيراً لكم  نتأمل غداً  
ماذا يجب أن نفعله في  2ما هي اليبوسات الروحية النافعة للنفس.  1)) ولكي نفهمها نرى : 

  حاالت اليبوسة هذه.

ت أم كبيرة، أن ال نهمل شيئاً من ممارساتنا التقوية وال من واجباتنا، صغيرة كان 1فنقصد :  
أن ال نستسلم للحزن والفشل وقت التجربة، بل أن  2ولو كنا ال نشعر منها إال باالشمئزاز 

  نواصل خدمة هللا بطمأنينة وسالمة قلب وتواضع.

العاطفة الروحية هي عبارة بولس الرسول : (( كونوا غير متكاسلين في االجتهاد حارين  
  ). 11:  12بالروح عابدين للرب )) ( رومة 

  التأمل للصباح

لنسجد ليسوع فادينا موجهاً الى رسله هذه العبارة الغريبة : (( ان في انطالقي خيراً لكم )).  
فكيف يمكن يا رب أن يكون ابتعادك عن تالميذك خيراً مفيداً لهم وأنت نورهم وقوتهم 

فيجب ي معهم. وتعزيتهم؟ فتجيبنا : كال ألنهم يؤثرون التعزيات الحسية التي يذوقونها بوجود
أن يتعلموا أن يفضلوا اله التعزيات على تعزيات هللا. ولذا فإن انطالقي نافع لهم. اني أشكر لك 

  يا رب نصيحتك هذه األبوية. وأسألك أن تعينني ألفهمها حسناً وأستفيد منها.

  القسم األول

  ما هي اليبوسة الروحية النافعة للنفس

لهي الذي كان ينيرها وانقطاع العذوبة السماوية التي يراد بيبوسة النفس احتجاب النور اال 
كانت تتمتع بها، بحيث تصبح أفعال العبادة بال عذوبة، والخدمة \ بال لذة، واتمام الواجب بال 

جاذبية. وهذه اليبوسات على نوعين : فبعضها يكون امتحاناً يرسله هللا الى النفوس الحارة. 
تور. وهذه هي العالمات التي نميز بها أنواع هذه اليبوسات وبعضها يكون عبرة أو قصاصاً للف

ان النفس الحارة الت يمتحنها هللا باليبوسة تنتحب أمام هللا فتتضع وتود لو تضرم العالم كله  1: 
بنار الحب \ لتعوض عن برودة قلبها. أما النفس الفاترة اليابسة فال تبالي بهذه الحالة وال 



ان النفس الحارة الممتحنة باليبوسة تقيس ذاتها بالنفوس الحارة وترى  2 –تشعر بها أيضاً 
نفسها بعيدة عنها بمراحل، ويعتريها ذاك الخوف وتلك الرعدة اللذان يريد الرسول أن نعمل 

بهما خالصنا فتخجل من قلة محبتها \ ومن فتورها في عبادته، وتضطرم رغبة في أن تزيد 
ضل. أما النفس الفاترة المبتالة باليبوسة فتراها راضية ومسرورة حسناتها وأن تعيش عيشة أف

من حالتها، وتقابل ذاتها بالنفوس الفاترة فترى نفسها ممتازة عليها، فتعيش في حالتها هذه 
ان النفس الحارة مع ما  3 –باالطمئنان واالدعاء بال خوف من هللا وال مباالة بتحسين سلوكها 

ال تهمل شيئاً من ممارستها الروحية وتبذل جهدها لكي ال تشيء هي عليه من حال اليبوسة 
صنعها وال تترك شيئاً من واجباتها وال تهمل شيئاً من أعمالها التقوية التي تعتبرها ضرورية 

أما النفس الفاترة فال تصنع ممارساتها الروحية في حينها أو  لها وال سيما وهي في هذه الحالة.
اً. وال تريد أن تخضع لشيء ترى فيه ضيقة أو كربة أو انزعاجاً. وال تختصرها أو تهملها بتات

تكترث أصالً لألمور الصغيرة التي ليست بحسب ذوقها، وال تريد أن تفهم أنه في خدمة هللا ال 
يُنظر الى األمر هل هو صغير أم ال، وأن األمين في القليل يكون أميناً في الكثير. فلنفحص 

  مات لنرى هل يبوستنا هي امتحان من هللا جلت أحكامه أم ثمرة فتورنا.العال ذواتنا بحسب هذه

  القسم الثاني

  في ما يجب أن نعمله وقت اليبوسات الروحية

ان كانت اليبوسة ناجمة حقاً عن فتورنا وجب أن نخرج بأسرع ما يمكن من هذه الحالة  1 
وال بارد فقد أوشكُت أن اتقيأك من التي رذلها الروح القدس حيث قال : (( بما أنك فاتٌر ال حاٌر 

). فتالفياً لهذا الخلل يلزمنا أن نصلح فينا ثالث شوائب الفتور التي  16:  3فمي )) ( رؤيا 
اما ان كانت يبوستنا امتحاناً فقط فيجب أن نقبلها بغير فشل وال  2 –ذكرناها في القسم األول 

احلة عطشى الى النعمة والمحبة، فهذا كره وال اضطراب. ونقدم \ قلبنا كأنه أرض قاجلة م
فلنحترس أن تفضي بنا  3 –العطش يناجي هللا من ذاته وعلينا أن نواصل خدمته بهدوٍء وسالم 

اليبوسة الى الفتور. فالنفس في تطمئن الى هذه الحالة لظنها أنها من المحن التي يرسلها هللا الى 
  اقدة في سبات مضّر يقودها الى الموت.أخلص أحبائه. فيغويها هذا الوهم وتستمر بسببه ر

  ). 134المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  

  االثنين الرابع بعد أسبوع الفصح

  الخالصة للعشية

  في الوسائل لتداركها. 2في األسباب االعتيادية جداً لليبوسة الروحية.  1نتأمل غداً :  



أن نحفظ فينا روح الخلوة والخشوع بممارسة النوافذ الروحية وتوجيه أعمالنا الى  1فنقصد :  
حواسنا الخارجة أن نحارب الطيش الذي هو السبب األكبر ليبوساتنا بإماتة  2هللا تعالى. 
  والباطنة.

)    العاطفة الروحية تكون مشورة بولس الرسول لتلميذه تيموثاوس. وهي : (( الحظ نفسك ) 
  ). 16:  4تيمو  1( 

  التأمل للصباح

حيناً بعد حين العذوبة في خدمته ولبن تعزياته وذلك لتقوية ضعفنا. لنسجد \ مذيقاً ايانا  
ولنتذلل أمامه، كما يقول القديس برنردس، لكوننا كثيراً ما نترك هذا اللبن الثمين يراق سدى 

  الفعَّالة لنصلح هذا الضرر الجسيم.من فتحات حواسنا المشتتة. ولنستمد منه النعمة 

  القسم األول

  في أهم األسباب االعتيادية جداً ليبوساتنا الروحية

الى هللا تعالى والفضيلة كل المحن الداخلية، كأن هللا  يسري بين المسيحيين وهم عام ينسبون به 
 ً أرضاً تفترس ، وكأن الفضيلة تشبه سبحانه ال يدعو اإلنسان الى خدمته إال ليجعله تاعسا

سكانها، وكأن الكمال المسيحي حالة ال تنطوي إال على المرائر واآلالم. أجل ان هللا سبحانه 
يفتقد أحياناً أخلص أحبائه باليبوسة ليقدسهم ويطهرهم ويزيدهم أجراً. لكن اليبوسات 

نحن والصعوبات التي نالقيها في الصالة والتأمالت هي متأتية في أغلب األحيان من فتورنا 
أنفسنا : أي من األهواء التي تشوشنا، والحب الذاتي الذي يلهينا، والرغبات التي تشغلنا، 

والفضول الذي يصدنا عن االتحاد با\ ألنه يمألنا من أخبار العالم و صور األشياء الخارجية، 
د عن كل ثم من التواني في ضبط مخيلتنا الشاردة الجامحة، وفي قمع ارادتنا الذاتية، وفي التجر

  تعلق باألرضيات.

أن نصلي بانتباه، ونحن نعّرض ذواتنا باختيارنا  وهل من تناقض غريب مثل الذي فينا؟ نريد 
للتشتت. ونريد أن تكون فينا عذوبة التقوى ونحن حريصون على ألوف من األفكار الزاهية 

ة الروحية ليقّوي ضعفنا، الباطلة والتعلقات والرغائب. ويُنعم علينا هللا بحرارة العبادة والتعزي
أما نحن فال نكاد نخرج من مكان الصالة حتى نترك نظرنا يسرح أينما دعاه ميل الفضول، 

ونستسلم لبعض التصورات أو األهواء ونشترك بحدة في حديث باطل أو في تناقل بعض 
األخبار، ونضيع الوقت في أفكار زهو أو عجب أو تصورات فارغة. وللحال تذهب منا كل 

الوة التقوى ونصير باردين متراخين، مالِّين من السأم والضجر. ذلك ان روح النعمة ح
والصالة ال يمكن أن تتفق مع الحرية الخالعة العذار التي بها يتبدّد الفكر في الخارج، ويتعلق 

القلب بالخالئق، وتجمع المخيلة طائرة وراء كل تصور. فيجب من ثم أن ال ننسب أكثر 
الى أنفسنا، وبدل أن نتهم بها هللا تعالى أو الفضيلة، يجب أن نفتش عن سببها فينا يبوساتنا إال 



وحدنا، ونستأصل منَّا هذا النسب أو العلة، وأن نقاسي بصبر ما نحن فيه من حالة اليبوسة 
  كعقاب عادل لتقصيرنا وذنبنا.

  القسم الثاني

  في الوسائل لتدارك أكثر اليبوسات

صادرة من تدبيره االلهي ألجل خالصنا. أما  سات اآلتية من هللا ألنهاال نستطيع تدارك اليبو 
باختالئنا مع هللا وحدنا في هيكل قلبنا وصدّنا كل  1التي نكون نحن سببها فنقدر أن نتداركها : 

 2األفكار الغريبة والرغائب الباطلة. فنعود نتمتع بالتعزيات السماوية كأننا في تابور جديد 
رك اليبوسة باإلماتة التي تفصل النفس عن الخالئق، ألن تضحية صغيرة يمكننا أن نتدا

مصنوعة ألجل هللا تجلب النعمة وتمأل القلب بعاطفة لذيذة. فحينئذ تتحسن صواتها وسائر 
ممارساتها الروحية وتسهلها لها عذوبة التقوى. أما النفس التي تأبى على هللا ما يطلبه منها من 

ها ويجف قلبها ويستولي عليه من الغم واالكتئاب ما يجعله بال ذوق وال التضحية فتستاء من ذات
ميل الى الصالة أو الى األعمال التقوية. فلنتشجع على مزاولة االختالء مع هللا واإلماتة، فيعود 

  هللا سبحانه يُشعرنا بعذوبات خدمته.

  ). 136المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  

  الثالثاء الرابعة بعد أسبوع الفصح

  الخالصة للعشية

من  1نتأمل غداً في كيف يجب أن نسلك في حاالت اليبوسة. فنرى أنه يجب أن نحترس :  
  من القلق الذي يحرم النفس السالم. 2القتوط الذي يحمل على التراخي. 

أن  2الضجر واليبوسة. أن نقبل بطيبة قلب ما نجده في تتميم واجباتنا من السأم و 1ونقصد :  
  نحفظ ذواتنا في الهدوء والصبر من ضيقاتنا الداخلية.

العاطفة الروحية هي قول المرنم : (( في أرض قاحلة مجدبة ال ماء فيها هكذا شاهدتك في  
  ). 3:  62القدس )) ( مز 

  التأمل للصباح

لهي الهي لماذا تركتني ))   لنسجد للسيد المسيح ممتحناً على الصليب بترك أبيه له اذ قال : (( ا 
شاء أن يمر بهذه الحالة من اإلهمال واليبوسة لكي  ). ولنباركه لكونه 34:  15( مرقس 

  يشجعنا على أن نحتملها نحن أيضاً.



  القسم األول

  في أنه يجب وقت اليبوسة أن نحترس من القنوط

انه من السهل أن نخدم هللا عندما نشعر بلذة خدمته. أما أن نحمل الصليَب بغير أن نشعر  
بعذوبة حمله، ان نجّر الى الصالة قلباً بارداً وعادم الحس كمغصوب عليها، وأن نتأمل بال لذة، 

وأن نتناول بغير جاذبية، وأن نتمم واجباتنا بال تسلية وال تعزية، وبالجملة أن نكون في 
عاطاتنا مع هللا كاألغبياء والحيوانات فذلك كثيراً ما يحمل على القنوط واالكتئاب والسويداء، م

ويجعلنا ثقالً كبيراً على ذواتنا وعلى غيرنا، ويُخشى اذ ذاك أن يُفضي بنا الى إهمال األمور 
 : فله يلزمنا أن نضع أمامنا حقوق هللا 1الروحية بتاتاً. فبإزاء هذه التجربة الشديدة الخطر 

سبحانه أن يقتضي منا أن نخدمه في أشياء أو أمور ال نجد فيها لذة. اذ لم يُسمع قط أن خادماً 
يجب أن نقاوم تلك  2أُعفي من خدمة مواله بحجة أن ما يأمره به يورثه ضجراً وكرهاً. 

ل تكفير التجربة بشريعة التوبة. ألننا قد خطئنا كثيراً وال نزال نخطأ كل يوم. والحال أن أفض
عن هذه اآلثام التي ال تحصى إنما هو أن نخدم هللا مع ما تشعر به طبيعتنا المحزونة من  الكره 

يجب أن نقاوم تلك التجربة برجاء  3 –االشمئزاز. فإن ذنوبنا اليومية تستوجب ذلك وأكثر منه 
به، ونأبى أن  السماء. فهل من العدل أن نطالب هللا سبحانه أن يوفينا للحال أجر كل ما نخدمه

ننتظر ثوابه في الفرودس وال نشاء أن نمهله الى ذلك الحين؟ فكم نجهل ما يفيدنا! فعلينا اذن أن 
نصبر. ألن الصبر هو على األرض، والتمتع بالنعيم هو في السماء. لكنه تمتع أفضل بكثير 

  فلترسخ فينا هذه الحقائق رسوخاً جيداً.ويدوم على الدوام الى األبد. 

  الثاني القسم

  في أنه يجب علينا وقت اليبوسة أن نحترس من القلق

  وأن نحفظ نفسنا في السالم 

ان النفس المتقلبة في اليبوسة تظن أحياناً أن هللا قد أهملها ولم يعد يحبها، ألنها ال ترى منه إال  
ر في ألحاظاً قاسية. وتظن هي أيضاً أنها ما عادت تحبه، ألنها تشعر في ذاتها ببرودة وفتو

عبادته. واذ هي في القلق واالضطراب ال تعود تعرف وال تعلم من أين تأتي وال الى أين 
تذهب. وبما أنها ملتهية في اضطرابها تصبح ال تسمع مناجاة الروح القدس المتكلم في داخلها، 

هل وال يبقى لها على ذاتها ذاك االنتباه اللين الهادئ الذي يراقب جميع حركاتها الداخلية ويس
مهالً أيتها النفس  –في الفضائل.  صلواتها، ويهب لها الحكمة في مشوراتها ويجعلها تتقدّم

المسيحية ما بالك مضطربة وفاقدة السالم؟ (( لماذا تكتئبين يا نفسي وتقلقين فيَّ ؟ ارتجي هللا 
) أال تدرين أن التقوى  5:  42فإني سأعود أعترف له وهو خالص وجهي والهي )) ( مز 

حقيقية ال تقوم بمذاق العذوبة الروحية والتسلية الحسية بل إنما هي في اإلرادة الثابتة أن نخدم ال
هللا؟ أما ما تذوقه النفس من العزاء الروحي والحرارة الحسية في عبادتها فذلك هبة مجانية 

الروحية  يمنحها هللا متى شاء ولمن شاء. قال كتاب االقتداء بالمسيح : (( عندما تأتيك التعزية



ثم قال : اني لم أجد أحداً  –اقبلها بشكر. ولكن تيقن أنها نعمة من هللا وليست الستحقاق منك 
قط قد بلغ مقاماً من التقوى والعبادة هكذا عظيماً حتى انه لم يُبتَل باحتباس النعمة في بعض 

واالستنارة األحيان أو لم يشعر بنقصان في الحرارة. وما من قديس قد تسامى في االنخطاف 
فإن كان القديسون العظام قد عوملوا هكذا فال يسوغ لنا  –إال امتُحن بالتجارب قبالً أو بعداً 

نحن الضعفاء المساكين أن نيأس اذا كنا تارة في حال الحرارة وتارة في حال اليبوسة. فإن 
). فهل  5و 7و  4:  9ف  2الروح يُقبل ويُدبر على حسب مراد مسرته )) ( االقتداء سفر 

  جرينا نحن على هذه القواعد المقدسة؟

  ). 139المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  

  األربعاء الرابعة بعد أسبوع الفصح

  الخالصة للعشية

أن  1نواصل تأملنا في ما يجب أن نفعله في حاالت اليبوسة الروحية. فنرى أنه ينبغي حينئذ :  
  أن نحفظ نفسنا متحدة با\ تعالى. 2نثابر على أعمالنا الروحية كالعادة وال نهمل شيئاً منها 

نواظب  أن 2من أعمالنا التقوية ولو لم نجد فيها تسلية روحية. أن ال ننقص شيئاً  1ونقصد :  
  على روح الخشوع واالتحاد با\ ولو كنا ال نجد ميالً اليه.

العاطفة الروحية هي عبارة القديسة أوغسطينس : (( ان األمانة \ في األمور الصغيرة  
  عظيمة )).

  التأمل للصباح

الزيتون محّرضاً تالميذه على أن يسهروا ويصلوا قبل حلول  لنسجد ليسوع المسيح في بستان 
ارب. ومع أن النعاس كان متغلباً عليهم وليس لهم اذ ذاك أدنى رغبة في الصالة كان يقول التج

) أي أن اللذة ليست  41:  26لهم : (( اسهروا وصلوا لئال تدخلوا في تجربة )) ( متى 
  ضرورية. لكن الصالة ال بد منها. فلنشكر له هذه النصيح الجزيلة الفائدة.

  القسم األول

  علينا أيام اليبوسة أن نثابر على أعمالنا الروحيةفي أنه يجب 

  وال نهمل شيئاً منها

ان األعمال الروحية هي غذاء النفس. فإذا قللناها أضعفنا نفسنا كما نضعف الجسد بتقليل  
الطعام. وسيكون هذا الضعف مضراً جداً في أوقات اليبوسة بقدر ما تصير النفس حينئذ 



، والنسحاب النور منها في ليل امتحانها. فإذا أهملت النفس حينئذ ضعيفة لحرمانها النعم الحسية
ممارساتها الروحية ألقت بذاتها في ظلمات دامسة. ألن اليبوسات تضعها على حافة الهاوية. 

فيلزمها أما الممارسات التقوية فتكون لها اذ ذاك نظير غصن تتعلق به فيصونها من السقوط. 
مان على أعمالها الروحية، وتخصص الوقت ذاته للصالة من ثم أن تثابر أكثر من كل ز

وتقيمها بذات الورع والخشوع، وتحافظ على قانون حياتها نفسه، وتضبط حواسها كما في 
السابق. وبالجملة أن ال تهمل شيئاً مما كانت تفعله قبالً، ولو كانت ال تجد في صنيعها هذا 

ذا صنعناها بغير لذة حسية تولينا خالصاً سوى السأم والضجر. ألن هذه األعمال الروحية ا
أوفر على قدر ما تكون أكثر استحقاقاً لنا، وأصدق برهاٍن \ على حبنا له، فهل تبعنا هذه 

  السنن؟

  القسم الثاني

  في أنه يجب أيام اليبوسة أن نبقى متحدين با\

ط بما أننا في حالة اليبوسة ال نجد في ذواتنا تعزية نميل الى أن نفتش عن ها في الخارج فنتورَّ
نا. ألنه يجب علينا حينئذ أن نزداد اشتغاالً با\ في  في التشتت. فإن غلبتنا هذه التجربة تفاقم شرُّ

التي تلهينا عن استحضاره تعالى، وأن داخلنا، وأن نحترس من الهواجس الباطلة والتخيالت 
والحرية الزائدة في نوع نلطف اللهوجة والتسرع ونقمع فضول النظر والرغبة في الكالم 

من شأنه أن ينسينا هللا سبحانه. ألنه تعالى اذا رأى فينا شجاعة  المشي أو الجلوس، كل ما
ونشاطاً لنحفظ ذواتنا، خاشعين في الداخل والخارج، ولنعيش في برية قلبنا القاحلة، أمينين له 

وحية، يرّق لهذه االستعدادات األمانة عينها كما لو كنا في أيام العبادة الحسية والتعزيات الر
المقدسة وال يؤخر كثيراً زيارة نعمته أقله بحسب السير االعتيادي لعنايته االلهية. فلنصدق ذلك 
مستندين الى خبرة المرنم اذ خاطب هللا قائالً : (( حجبَت وجهك عني فصرُت مرتاعاً. اليك يا 

:  29ني بالسرور )) ( مز رب أصرخ.... انك حولَت ندبي الى رقص ونزعت مسحي ونطقت
  ). فهذا مما يشجعنا جداً في أيام التجارب واليبوسة. 12 – 8

  ). 142المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  

  الخميس الرابع بعد أسبوع الفصح

  الخالصة للعشية

نتأمل غداً في الفوائد التي يمكننا أن نكتسبها من اليبوسات الروحية. فنرى أننا نقدر أن نكتسب  
  أرهن الفضائل. 2أعظم االستحقاقات.  1منها : 



أن نواظب أوقات اليبوسة على القيام بفروضنا الروحية كما في أيام التعزية على  1ونقصد :  
ام التجربة هذه لكي نحصل بواسطة التضحية أن نغتنم الفرصة بسرور من أي 2حد سوى. 

  والكفر بالذات على الفضائل الراهنة.

العاطفة الروحية هي عبارة االنجيل هذه : (( ملكوت السماوات يغصب والغاصبون يختطفونه  
  ). 12:  11)) ( متى 

  التأمل للصباح

ذ (( طفق يحزن لنسجد ليسوع المسيح خاضعاً في بستان الزيتون لمحنة اليبوسة والضجر ا 
). وذلك لكي يشجعنا على احتمال مثل  33:  14ومرقس  37:  26ويرتاع ويكتئب )) ( متى 

هذه التجارب، ويعلمنا أن هذه االشمئزازات التي تغم النفس ليست شراً، بل تكون بالعكس 
ثل. فرصة الكتساب أعظم االستحقاقات وأرهن الفضائل. ولنؤدِّ اليه الشكر الحميم على هذا الم

  ولنستمنحه النعمة لنستفيد منه أحسن فائدة.

  القسم األول

  في أن زمن اليبوسة الروحية هو للنفس األمينة وقت أعظم االستحقاقات

انه لغلط فظيع االفتكار في أن ما نصنعه بال عذوبة وال لذة يكون بال استحقاق وقليل القبول  
بلذة روحية بل بأمانة، مع كل ما نشعر به  عند هللا تعالى. ألنه سبحانه ال يطلب منا أن نخدمه

من الكره واالشمئزاز. فإنه يُسر بكرم النفس األمينة التي مع شعورها بنفور من واجباتها كأنها 
رازحة تحت ثقل الكراهيات، تنهض نظير يسوع في بستان الزيتون وتقول : (( قوموا لننطلق 

الخير اذا سّرنا صنيعه وصنعناه يستحق فإن ) فلننطلق حتى الى الموت.  46:  26)) ( متى 
أجراً قليالً، بل يُخشى أحياناً أن ال يكون له أجر البتة اذا فعلناه ألجل ما نجد فيه من اللذة ال 

). أما  2:  6إرضاًء \ تعالى، فيقول عنا حينئذ السيد له المجد : (( قد أخذوا أجرهم )) ( متى 
ويتمم ما يجب عليه فله استحقاق أوفر وإكليل سماوي من يتغلب على اشمئزاز الطبيعة ليكمل 

جميل. فحذار اذن أن نفتكر في أن ما نعمله من األعمال التقوية بيبوسة وبال لذة نستحق ألجله 
ثواباً أقّل. كال. بل انه يكون أوفرها استحقاقاً ويكون أجره بقدر الجهد الذي يصيبنا اذ ذاك. اذن 

  فرص. بل علينا أن نُقبل على العمل بنشاط أعظم.ايانا والتهاون في مثل هذه ال

  القسم الثاني

  في أن زمن اليبوسة هو للنفس األمينة وقت النمو في الفضائل الراهنة

ان الفضيلة التي تتطلب لبن التعزيات الروحية ال تزال بعد في زمن الطفولة. قال كتاب  
االقتداء : (( هل أمر عظيم أن تكون عابداً متهلالً عند اقبال النعمة؟... وأن يجري بلذة من 

). فليس من فضيلة راهنة سوى فضيلة الرجل  1:  9ف  2حملته نعمة هللا؟  (( االقتداء سفر 



غ، المفطوم عن العذوبات الروحية، ويأكل خبز المحنة والتجربة. فالنفس في هذا الشأن البال
تشبه الجسد. فإن الجسد، بقدر ما يبتعد عن زمن الطفولة، يُحرم تلك العنايات اللطيفة 

واالهتمامات الرقيقة التي يُغمر بها في ابتداء حياته، ثم يكلَّف أعماالً صعبة وشاقة تقّويه ولو 
متعبة له. وعلى هذا النسق يحبس هللا سبحانه عن النفس التعزيات الحسية التي ترخي كانت 

عزائمها وقواها وتعوقها عن استكمال نشاطها وانمائه. فيبتليها بمحن اليبوسة ليعّودها الكفر 
بالذات والصبر وحب الصلبان، ويجعلها أكثر قوة ونشاطاً وأقدر على عظيم التضحيات. وعلى 

ليتنا ندرك هذا التعليم تتكّون النفوس القوية وترسخ في القلوب الفضائل الراهنة. هذا النحو 
  الخالصي ونستفيد منه!

  ). 144المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  

  الجمعة الرابعة بعد أسبوع الفصح

  الخالصة للعشية

مفيدة  2مهذبة لحب الذات.  1نعتبر غداً اليبوسات الروحية من وجه آخر. أي أنها :  
  لالتضاع.

أن نتذلل أمام هللا بسبب هذه اليبوسات في أفعالنا التقوية وأن نخرج من هذه  1فنقصد :  
أن نتضع أمام البشر أيضاً ونعتبر كل فرد منهم أفضل منا وال نختص  2األفعال أكثر تواضعاً. 

  مديحاً بأنفسنا ونرضى بكل احتقار أو عدم احترام.

العاطفة الروحية هي كلمة الرب الشعيا النبي : (( الى من أنظر؟ الى البائس والمنسحق  
  ). 2:  66الروح والمرتعد من كلمتي )) ( 

  التأمل للصباح

الثمينة  لنسجد لحب يسوع المسيح لنا، غير المحدود. ألنه يعلمنا أن نستخرج نعمة االتضاع 
من حبسه عنا نعمه الحسية، كما قد أخرج في القديم ماًء من صخرة ليروي شعبه العطشان. 

  فلنباركه على هذا التصرف المملوء دائماً حب]ا لنا.

  القسم األول

  في أن اليبوسات الروحية مهذبة لحب الذات

للسقوط، وكل ما  ان المرء ميَّال من طبعه الى الكبرياء الى حد أن كل ما يرفعه يعّرضه 
يقدسه، اذا الحظه، يعرضه ألن يخطأ، حتى نعم هللا ذاتها تصبح من أدهى التجارب وأخدعها 

له. فإذا اضطرم كله بالحرارة الحسية وفاضت النعمة من كل جهة على نفسه وغمرتها 



 باألفراح والملذات، قام في الحال حب الذات يقول له سراً ك ان هذه الحرارة هي من صنيعه،
انه يتقدم في الفضيلة، وهللا مسرور منه، وانه أحسن من كثيرين غيره يدل ظاهرهم على داخل 

بارد ومشتت. ألن حب الذات يقتات حينئذ من كل ما نظنه حب هللا. ويبلغ بنا سرورنا بنفسنا 
أما اذا انسحبت عنا  –الى أن ال نعود نفتكر في أن نتضع وال أن نضع نفسنا في آخر مكان 

يات وحلت مكانها اليبوسات، فال نرى فينا حب الذات وال نجّرب بتفضيل نفسنا على التعز
غيرنا، ويصبح االتضاع سهالً، وما عندنا من قليل الفضيلة يكون في أمان. ولذا يوجه الينا 

كتاب االقتداء هذه العبارات الجميلة : (( عندما يؤتيك هللا تعزية روحية... اعلم أنها هبة من 
ست الستحقاٍق منك. فال تتكبر وال تبطر وال تعجب بنفسك. بل األولى بك أن تتواضع هللا ولي

أكثر فأكثر من أجل الموهبة، وتكون على حذر ووجل أعظم في جميع أعمالك )) ( االقتداء 
). فلله وحده المجد والمديح. ولنا العار والخجل. فهل نستفيد مثل هذه  4:  9ف  2السفر 

  ا وتشتتنا وعجزنا في الصلوات؟الفوائد من يبوساتن

  القسم الثاني

  في أن اليبوسات الروحية مفيدة جداً لالتضاع

كثيراً ما نرى حولنا نفوساً تقية تصلي بكل قلبها تظهر أنها ال تتنفس إال حب هللا تعالى، فيما  
يسمح بمثل نرانا بجانبها باردين جداً حتى الجمود وغير قادرين أن نبرر شيئاً منا. فا\ سبحانه 

انسان ذلك لنتحقق أننا لسنا شيئاً وال نساوي شيئاً. وليس لنا أو فينا ما يستحق المديح، وليس 
جديراً باالحتقار واالزدراء أكثر منا. فما أفيد هذه الظلمات التي يضمحل فيها حب الذات! 

، فتسجد له فبعدما تخجل النفس هكذا من عجزها، تخّر اذ ذاك متذللة أمام عرش هللا عّز وجل
معترفة بعدمها، وتدهش من كونه تعالى يحتملها في حضرته، وتتالشى في أعمق عدمها أمام 
جالله األزلي. فتقول : (( اللهم اني عدم. نعم اني كل الشر، وأنت كل الخير. ولست أنا سوى 

ظالم، وأنت كل النور. وسوى يبوسة، وأنت كل تعزية. وسوى فاقة، وأنت كل غنى. ان 
ى بأن أسوائي تؤول الى اظهار  نصيبي يواضعني، لكنه يمجدك، ولذلك أفرح به. ألني أتعزَّ

. فلو وممجداً ))عظمتك وتمجيدك. فأُسّر بعدمي وجهلي مبتهجاً بأن تكون أنت وحدك مسبحاً 
كنا نستفيد هكذا من بوساتنا لتقدمنا جداً في التواضع، ونظر الينا بعطف الذي قال : (( الى من 

  ). 2:  66ى البائس والمنسحق الروح )) ( اشعيا أنظر؟ ال

  ). 146المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  

  السبت الرابع بعد أسبوع الفصح

  الخالصة للعشية



 2ألنها توضح للنفس جودة هللا :  1نعتبر غداً اليبوسات الروحية كوسيلة للنمو في محبة هللا :  
  ألنها تجعل النفس تحبه حباً أخلص. 3ألن تحب هللا بأكثر حرارة وشدة :  ألنها تهيئ النفس

أن ندعوه الينا  2أن نبارك هللا في اليبوسات ونسبح حبه الذي يتنازل حتى مذلتنا.  1فنقصد :   
حينئذ برغبات مقدسة مكررة مراراً بهذه : (( هلّم الّي يا يسوع. هلم لمساعدتي. اجعلني أحبك 

.((  

  العبارات تكون عاطفتنا الروحية.ه وهذ 

  التأمل للصباح

لنسجد ليسوع متوارياً عن مريم ويوسف لما مضى الى أورشليم في السن الثانية عشرة. فاغتم  
أبواه وأخذا يطلبانه حتى وجداه بعد ثالثة أيام. هكذا يحتجب يسوع مراراً عن النفس لتطلبه 

جودة. ولنستمد منه أن يزيد حبنا له بواسطة وتجده. وتزداد حباً له. فلنباركه على هذه ال
  اليبوسات.

  القسم األول

  في أن النفس األمينة عند اليبوسات تعرف جودة هللا أكثر

ان المحبة تزداد قيمة على قدر عظمة الحب وحقارة المحبوب. وكلما ازدادت أسواء المحبوب  
ل أن النفس في حين اليبوسة ترى ازددنا دهشاً من جودة الملك الذي يتنازل الى أن يحبه. والحا
ولذلك تستعظم حينئذ جودة هللا ذاتها أكثر من أي وقت سواه بائسة فقيرة مستحقرة مسترذلة. 

أكثر من سائر األوقات وتقول : (( كيف يمكن ان اله األزل العظيم يتنازل ألن يحبني وأن 
والفائق الطبيعة؟ فيا له حب]ا ال  يتحد بي بالتناول المقدس وأن يغمرني بعطاياه في العالم الطبيعي

يدرك! ويحبني أنا الفاترة الباردة الخالية من كل خير! فا\ الكلي السمو ينّزل قلبه الى حقارة 
ا غير متناٍه يتحد بقعر ال قرارا له! فذلك إنما هو الحب في أسمى  هكذا عميقة! فكأن علو]

المراحم العظيمة غير الموصوفة. وبناًء  درجاته. وان األبدية كلها ليست بطويلة لتسبيح هذه
على ما تقدم ان اليبوسات الروحية توضح جليًة لنا جودة هللا علينا. أما نحن الذين نستطيع أن 

نستفيد من حاالت اليبوسة كل هذه الفوائد فال نفتكر في ذلك وال فكراً فقط. فما أشد الضرر 
  الالحق بنفوسنا!

  القسم الثاني

  ينة عند اليبوسات تطلب هللا بحب أشدفي أن النفس األم

ان غياب الشخص المحبوب يجعله بعد اللقاء أكثر حباً ويشعر القلب بازدياد التعلق به. هكذا 
الطفل ما دام يشاهد أمه بقربه ال يهتم إال بألعابه. لكنه اذا احتجبت عنه دقيقة طفق حاالً يبكي 

بل. فبابتعادها عنه عرف قيمتها فازداد حباً ويناديها. ومتى وجدها يعانقها ويحبها اكثر من ق



لها. كذلك هللا سبحانه اذ يترك نفسنا ويختفي عنا بستائر اليبوسة أو الحزن وما شاكلهما ال 
يقصد بذلك إال أن يزيدها رغبة في طلبه واعتباراً لقدر امتالكه، وحينما يسعدها الحظ 

. فلماذا ال نعتبر هكذا حظنا بامتالك بالحصول عليه، يعلمها أن تحفظه في قلبها بحرص أعظم
  هللا!

  القسم الثالث

  في أن النفس األمينة عند اليبوسات تحب هللا محبة أخلص

كثيراً ما نطلب ذاتنا عند قيامنا بفروض التقوى والعبادة فنزيد أن نحب هللا، ولكن بشرط أن  
ات. ونتلهى بالعذوبات ونطلب تعزيات هللا أكثر من طلبنا إله التعزي نجد لذتنا في محبته.

الباطنة. ففي حبنا \ إنما نحب ذواتنا. أما اليبوسة فتنقّي هذا المزيج من الحب الذاتي وتمحص 
أيضاً النيات الخالصة. فالنفس المحبة تحب هللا حينئذ ألجله فقط حب]ا نزيهاً ال سند له سوى 

ألن هللا وحده يكفيها ويرضيها. اإليمان. فما أشد سرور هللا بالنفس التي هي في هذه الحالة! 
فهو وحده في عقلها بال شعاع نور سواه. وهو وحده في إرادتها بال لهيب حرارة من غيره. 
وهو وحده في قلبها بال عذوبة تعزية البتة! ففي ذلك الفضل والكمال. فلنتُق الى هذه الحالة، 

  ونلتمسها من هللا.

  ). 148ة العشية ( ص المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالص 

  

  األحد الخامس بعد أسبوع الفصح

  ) 30 – 23:  16االنجيل من القديس يوحنا ( 

في ذلك الزمان قال يسوع لتالميذه : (( الحق الحق أقول لكم : ان كل ما تسألون اآلب باسمي  
يعطيكموه. الى اآلن لم تسألوا باسمي شيئاً. إسألوا تُعطوا ليكون فرحكم كامالً. قد كلمتكم بهذا 

ليوم ، ولكن تأتي ساعة ال أكلمكم فيها بأمثال بل أخبركم عن اآلب عالنية. في ذلك ابأمثال
تسألون باسمي ولست أقول لكم اني أسأل اآلب من أجلكم. فإن اآلب هو يحبكم ألنكم أحببتموني 

وآمنتم اني من هللا خرجت. قد خرجت من اآلب وأتيت الى العالم وأيضاً أترك العالم وأمضي 
ك عالم بكل الى اآلب. فقال له تالميذه ها انك تتكلم اآلن عالنية وال تقول مثالً ما. اآلن علمنا أن

  شيء ولسَت بمحتاج أن يسألك أحد. بهذا نؤمن انك من هللا خرجت.

  الخالصة للعشية

بما أن انجيل غد يذكرنا وجوب الصالة وأن األيام الثالثة اآلتية تُدعى أيام الطلبات  
  والصلوات، نتأمل غداً في ما يجب أن نقرن به صلواتنا من االتضاع واالحترام.



أن نتخذ في داخلنا عواطف  2أن نكون دائماً عندما نصلي في هيئة االحترام التام.  1فنقصد :  
  العشار المتواضع الذي اذ كان عند باب الهيكل كان يتذلل أمام هللا لتذكره أسواءه.

  العاطفة الروحية هي عبارة القديس فرنسيس االسيزي (( من أنت يا رب ومن أنا؟ )). 

  التأمل للصباح

عميق واحترام جزيل أمام الجالل االلهي، قائلين له مع القديس فرنسيس  لنسجد باتضاع 
االسيزي : (( من أنت يا رب ومن أنا حتى أجسر وأقف أمامك ؟)) أو مع ابراهيم ابي اآلباء : 

). فلنستمد منه أن  27:  18(( هاءنذا قد طفقت أتكلم أمام سيدي وأنا تراب ورماد )). ( تكوين 
  نا من هذا االتضاع وهذا االحترام اللذين هما شرطان ضروريان للصالة الحسنة.يوعب

  القسم األول

  في االتضاع الذي يجب أن نقرن به صلواتنا

ان هللا حق ويحب الحق ويسّر به حتى انه أينما رآه فتح له قلبه وسكب عليه سوابغ نعمه. لكنه  
سد أذنه. فمن هذه اإليضاحات الجلية نستخلص يكره الكذب والظلم. وأينما وجدهما يبعد قلبه وي

  نتيجتين : 

األولى أن االتضاع هو أفضل وسيلة لننال من هللا ما نلتمسه. فإذا مثلنا أمامه مقتنعين  
بأسوائنا، وعرضنا عليه باتضاع حالتنا المحزنة كالفقير أمام الغني قائلين : يا رب انظر الى 

ٍر من كل خير وكل فضيلة. وقد سألت الخالئق كلها فقري، اني جائع وعطشان الى نعمك، عا
ما أقيت به نفسي وأستر به ُعريي. فأجابت بأجمعها ليس لها شيء لتمنحني اياه، بل إنما عندك 

وحدك كل خير وكل موهبة كاملة ))، فال ريب في أن هللا سبحانه يستجيبنا ألنه مكتوب، (( 
ل وال تنصرف حتى يفتقد العلي )) ( سيراخ صالة المتواضع تنفذ الغيوم وال تستقر حتى تص

). وقد استجاب هللا  19:  50) (( والقلب المنكسر المنسحق ال يرذله هللا )) ( مز  21:  35
داود في صلواته ألنه كان يمثل أمامه تعالى كفقير ومستعٍط وكمريض مغطى بالقروح. قال : 

و مز  180و مز  39يهتم بي ( مز (( فإني بائس ومسكين وقلبي في داخلي جريح ... السيد 
  ). وقد تبرر العشار ألنه كان يصلي بتواضع أمام باب الهيكل. 37

النتيجة الثانية التي تنجم عن اإليضاحات السابقة هي أن هللا ال يقبل صلواتنا إن لم تقترن  
عر باالتضاع. فإذا دنونا من عرشه االلهي وبنا اعتبار سري لفضائلنا وفضلنا، واذا لم نش

بعدمنا ونحن أمام رب الكون والكائنات، وبحقارتنا بإزاء عظمته السامية، وبشقائنا تجاه قداسته 
غير المتناهية، لم نكن في عينيه سوى ذاك الفقير المتكبر الذي تبغضه نفس الحق سبحانه ( 

تكبراً  ألكي يزيده ). ثم لماذا يهب هللا تعالى نعمه للذي ال يكون متواضع القلب؟  4:  25سير 
فينسب الى نفسه عطايا هللا؟ ألكي يسلم ماله الى السارق والمختلس؟ ليت شعري من البشر 

يتصدق على فقير متجبر ال يقّر بفقره وشقائه؟ ال ينال أحدٌ اسعافاً من أحد إال بعد أن يحرك في 



لنفحص هنا قلبه الشفقة بعرضه له عوزه وبؤسه. وهللا سبحانه يتبع هذه القاعدة نفسها أيضاً. ف
  ضمائرنا : هل نقرن صالتنا بالتواضع العميق الذي هو عربون وشرط لنجاحها؟

  القسم الثاني

  في االحترام الذي يجب أن نقرن به صلواتنا

لكي نفهم هذا االحترام يكفي أن نعتبر بقليل من اإليمان من نخاطب عند الصالة. اننا نخاطب  
هللا الكلي العظمة والجالل. فإذا كانت السماء كلها تتالشى أمامه تعالى فهل يمكنني أنا األثيم 

 أكون الحقير أن ال أكون في عظم االحترام والهيبة أمامه؟ هل يمكن أن أمثل لديه وأخاطبه وال
في هيئة تقطر احتراماً ووقاراً لذاك الجالل، وفي كامل خشوع الحواس وال سيما النظر، 

وبالجملة في هذا المجموع من االحتشام الذي تقتضيه تلك العزة االلهية؟ آه أيها االله القدير! 
ة دائماً كيف نعاملك! فلو خاطبنا ملكاً أرضياً لكي نكلمه كلمة واحدة فقط، لقلنا له هذه الكلم

بعظيم االحترام. أما أمامك أيها الجالل السامي كم مرٍة جعلنا سبيل العادة وعدم االهتمام 
واالنتباه نتعرى من كل احترام خارجي وداخلي، حتى ال نفتكر أيضاً في ما نقوله لك بل ننسى 

دائماً كاله، أي أنك اله الجميع، ولو لم يكن لنا إال كلمة واحدة نكلمك بها لوجب علينا أن نعاملك 
دائماً باالحترام السامي! فلندخل هنا في ضمائرنا ونفحصها. ولنتضع ونخجل من هذا الفحص 

  ولنستغفره تعالى. ولنتب اليه توبة خالصة.

  ). 151المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  

  االثنين الخامس بعد أسبوع الفصح

  ويُدعى اثنين الصالة

  ة للعشيةالخالص

نرى غداً الثقة التي يجب أن نقرن بها صلواتنا. ونتأمل في ثالثة بواعث على هذه الثقة وهي :  
مواعيد هللا لهذه  3وصية هللا بهذه الثقة.  2سمو الكماالت االلهية التي تقتضي هذه الثقة.  1

  الثقة.

أن نسأل هللا مراراً أن  2أن نصلي الى هللا واثقين به تعالى ثقة ابن يخاطب أباه  1فنقصد :  
  يزيدنا ثقة.

  ). 5:  17العاطفة الروحية هي قول الرسل للسيد المسيح : (( زدنا إيماناً )) ( لوقا  

  التأمل للصباح



صلواتنا اذا صلينا اليه كما لنسجد \ ذي الجودة غير المتناهية، واعداً ايانا بقسم أنه يستجيب  
الوعد وكم يجب أن نشكره لسيدنا يسوع المسيح بكل  يحب. فكم من الرحمة والمحبة في هذا

  قوتنا! 

  القسم األول

  في أن النظر الى الكماالت االلهية يجب أن يمأل قلبنا من الثقة عند الصالة

أتجهل يا الهي كل احتياجاتي ومعرفتك ال حد لها وال يفوتها شيء؟ أال تقدر أن تغيثني ف هذه  
االحتياجات، وأنت القدير على كل شيء؟ أال ترغب في أن تسعفني وأنت الرب ذو الجودة غير 

المتناهية، من يبلغ به حبه للعطاء الى أن يشعر بحاجة اليه كما نشعر نحن بالحاجة الى أن 
ل. قال القديس أوغطسينس : (( لقد أقمَت الرحمة على بابك وأوصيتها أن تقبل كل الذين ننا

يأتون اليك وتونب وتدعو كل الذين يتأخرون من اإلتيان وصحت بالجميع (( الى اآلن لم 
تسألوا شيئاً. اسألوا تعطوا. اقرعوا يفتح لكم )). فيجيب القديس نفسه : (( اني أؤمن بكالمك 

ي ألنك تُسر بأن ترى على بابك ازدحام السائلين الذين يقرعونه ويطلبون ويصرخون هذا يا اله
ويُلحفون. وتتألم وتغتّم من كون كنوزك ال تُطلب وال توّزع. ولذا قد شئت أن تسمى أباً أحرى 
من أن تُدعى حاكماً أو سيداً. وذلك لكي تبين لنا أنك تريد أن نثق بك ثقة االبن بأبيه. وكيف ال 

ن لي هذه الثقة بك يا سيد؟ فإذا كان الناس، وهم أشرار، يعرفون أن يمنحوا أبناءهم العطايا تكو
الحسنة، فما قولنا فيك يا أحّن اآلباء وأرحمهم؟ فهل ترفض ألوالدك روحك ونعمك، وأنت 

العليم بكل شيء والقدير على كل شيء، والجواد الذي يريد لنا كل خير؟ فهل نخاطب هللا بهذه 
  في صلواتنا؟ الثقة

  القسم الثاني

  في أن الثقة بقوة الصالة هي وصية الهية

منا حتماً الى حد أن كل  ان هذه الثقة الواجبة لكماالت هللا غير المحدودة يقتضيها هللا ويطلبها 
صالة بدونها ال يكون لها قوة وال مفعول. قال القديس يعقوب : ان أراد أحد أن يصلي أو يسأل 

ألنه اذا تردّد أو ارتاب فال يظن  يسأل بإيمان وثقة أي باقتناع ثابت أنه يستجاب له.هللا فليصّلِ و
). وقال القديس أوغسطينس : اذا نقصت ماتت  7و  6:  1مثل هذا أنه ينال من الرب شيئاً ( 

الصالة. ولذا لما أراد الفادي أن يهب البصر لألعميين السائلين اياه شفاءهما طلب منهما أوالً 
إيمان وثقة به بقوله : (( هل تؤمنان اني أقدر أن أفعل ذلك؟ فقاال له : نعم يا رب. حينئذ فعل 

). ومتى  30 – 28:  9لمس أعينهما قائالً : كإيمانكما فليكن لكما. فانفتحت أعينهما )) ( متى 
كالمه. رأينا صلواتنا ال تستجاب فلنعلم أننا نصلي بال إيمان وال ثقة با\ اذ ال نثق به وال ب

  فلنسأل ضميرنا أليس ذلك صحيحاً.

  القسم الثالث



  في مواعيد هللا للثقة

قال السيد المسيح : (( كل ما تسألونه في الصالة آمنوا بأنكم تنالونه فيكون لكم )) ( مرقس  
). وقال لوالد حزين سأله شفاء ابنه المريض : (( كل شيء ممكن للمؤمن )) (  24:  11

). وقال لتالميذه : (( الحق أقول لكم ان من قال لهذا الجبل انتقل واهبط في  22:  9مرقس 
).  23:  11هو ال يشك في قلبه بل يؤمن بأن ما يقوله يكون فإنه يكون له )) ( مرقس البحر و

تلك هي الشريعة التي وضعها هللا أي أنه يهب لنا نعمة على قدر الثقة التي نطلبها بها. ولما 
كان للقديسين ملء الثقة به تعالى كان يمنحهم صنع العجائب. أما اذا كان ما نلتمسه في الصالة 

داً لمصالحنا الشخصية أو للخير العام أو ألحكام العناية االلهية ومقاصدها التي هي أسمى مضا
من احكامنا ومقاصدنا، فا\ سبحانه يهب لنا عوضاً عما نلتمسه شيئاً أفضل، أو أنه حب]ا لنا  

وشرفاً له لكي يزيد ثقتنا بسالًة لذاتها  1بعد استجابة سؤلنا. وكثيراً ما يفعل ذلك. يؤجل الى ما 
لكي يضاعف حرارتنا. فيتركنا قارعين بابه حتى نقرعه بقوة أعظم. ويدعنا  2واستحقاقاً لنا. 

لكي يضطرنا أن نواظب  3خارجاً مستغيثين صارخين حتى نستغيث ونصرخ بصوت أعلى. 
ر هللا جلت أ حكامه على الصالة ونبقى متحدين به اتحاداً أثبت. فلنفهم جيداً هذه الحقائق. واذا أخَّ

ساعة هذه االستجابة، فليكن هذا التأخير من اآلن فصاعداً محّرضاً لنا على أن نزداد صالةً 
  وحرارةً واتقاناً للصالة أيضاً.

  ). 154المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  

  الثالثاء الخامسة بعد أسبوع الفصح

  الخالصة للعشية

الثبات في  2الحرارة.  1ن ضروريين للصالة الحسنة وهما : نتأمل غداً في شرطين آخري 
  الصالة.

أن نقدر تقديراً أحسن عظمة الخيرات الروحية التي نلتمسها من هللا ونصلي لذلك  1فنقصد :  
أن نواظب على الصالة ولو لم  نذق فيها عذوبة  2صلواتنا برغبة أعظم في أن نستجاب. 

  روحية أو لم ننل ما نطلبه فيها.

  ). 17:  10العاطفة الروحية هي قول المرنم : (( قد سمعَت يا رب بغية البائسين )) ( مز  

  التأمل للصباح

لنسجد للروح القدس ملهماً داود النبي أن يزداد في صالته حرارة عظيمة الى حد أنه لكي  
قلب هللا. يعبر لنا عن شدتها. وحدتها كان يسميها صراخاً عظيماً مرسالً من أعماق قلبه الى 

قال القديس أوغسطينس : ان صراخ القلب إنما هو حرارة الحب وشدة الرغبة. فهما جناحا 



الصالة اللذان تطير بهما الى السماء. فلكي يصل بخور الصالة الى هللا يجب ان يُحرق في 
  الداخل بنيران الرغبات المقدسة. افهمني يا سيد جيداً هذه الحقيقة الجزيلة األهمية.

  األول القسم

  في ضرورة الحرارة للصالة

يراد بهذه الحرارة أشواق النفس المضطرمة الى أن تستجاب في صلواتها. فتصعد هذه من  
أبواق قلبها زفرات حارة تبتهل بها الى هللا بإلهام الروح القدس كابنة حاصلة في شدة عظيمة 

بي لما رأى فيه هذه الرغبات تستغيث بأبيها ليسارع الى نجدتها. وقد استجاب هللا لدانيال الن
 23:  9المقدسة. فأوفد اليه مالكاً قال له : (( أتيُت أنا ألخبرك ألنك رجل رغائب )) ( دانيال 

ولكي نفهم كم يجب أن تكون حارة ومضطرمة رغباتنا في وقت الصالة يلزمنا أن نالحظ ). 
  أن ينقذنا منها. عظمة الخيرات التي نلتمسها منه تعالى وجسامة الشرور التي نسأله

نسأله أن يهب لنا الفردوس السماوي ومجده وكنوزه وسعادته والتمتع به الى األبد. ثم نسأله  1 
ا. وفضائله التي يسمو  مواهب الروح القدس ونعمه التي أصغرها يفوق ممالك العالم طر]

ه واستحقاقاته اشتراكنا فيها على كل ما نقدر أن نتصوره من الكنوز. ثم نستمنحه دم يسوع ابن
وسائر كماالته. أَفليس واضحاً أن مثل هذه الخيرات والعطايا  واتضاعه ومحبته ووداعته

العظيمة يجب أن نطلبها بعظم الرغبة؟ فلنفحص ذواتنا هل نطلب الى هللا نعمه بمثل هذا الشوق 
 أن يهب لنا وهذه الرغبة. ولكن يا لألسف أين عقلنا؟ أين إيماننا؟ اذ أننا كثيراً ما نسأل هللا

  ملكوته ونعمه برغبة أقل من رغبة عطشان يسأل قدح ماء. فكيف يستجيب لنا هللا هكذا؟

نستمد منه تعالى في صالتنا أن ينجينا من جهنم التي يمكن أن نُلقى فيها في كل دقيقة، وال  2 
يقدر احد أن يعلم هل يخلص منها أم ال. لعمري كيف يسوغ لنا أن نسأل هللا هكذا قليالً وببرودة 

ائب. وبقليل الرغبة أن ننجو من جهنم؟ ليس كذلك ينبغي أن نطلب اليه وقايتنا من أكبر المص
  فلنفهم اليوم أحسن مما سبق ما يجب أن تكون الحرارة الواجب أن نقرن بها صلواتنا.

  القسم الثاني

  في ضرورة الثبات في الصالة

اذا صلينا كعابر سبيل ورمنا استجابة طلبتنا في الحال، أَبدينا قلة احترام، وتناسينا أن هللا  
لمناسب لمنحها، وجهلنا قدر هذه العطايا سبحانه هو رب المواهب ويحق له أن يختار الوقت ا

التي تستحق أن نطلبها مراراً. ألن الفقير ال يكّل وال يمل من التماس الصدقة مراراً. وأخيراً 
ألن هللا  1نسينا أن وجوب مواظبتنا على الصالة هو من أكبر منافعنا الشخصية وأفيد األمور. 

ألنه من الضروري لخالصنا أن نعتاد  2أكثر. بتأخره عن منحنا مواهبه يجعلنا نعتبر عظمتها 
حياة الصالة. ألن الصالة هي قوتنا الروحي يجب أن نتخذه مراراً كما نتخذ مراراً غذاء الجسد 
أيضاً. وألن الصالة هي سالحنا الروحي وقت التجارب والمحن بها نقهر أعداءنا، فإن تركناه 



ليها مالئكة هللا ليحملوا عليها صلواتنا الى نُغلب. وهي نظير سلم يعقوب السرية التي يصعد ع
عرش العزة االلهية وينزلون عليها ليجلبوا لنا ِنعم هللا. وهو مفتاح النعم : فإن أهملناها رفضنا 

معونة هللا وجعلنا أنفسنا عاجزين عن أن ننتصر على أهوائنا وأسوائنا. أخيراً هي الوسيلة 
والمحبة وأفكار السماء والحياة األبدية، ومحبة واجباتنا القوية ألن نحفظ فينا اإليمان والرجاء 

والنشاط في القيام بها. ولذا نجد قول المخلص : (( صلوا وال تملوا )) كلي الصدق والصواب. 
فهل نعتبر هكذا ضرورة الثبات في الصالة والمواظبة عليها كما يأمرنا هللا بذلك؟ كم نجد في 

  !هذا الشأن توبيخات لنا من ضميرنا

  ). 157المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  

  األربعاء الخامسة بعد أسبوع الفصح

  الخالصة للعشية

بعد ما تأملنا في صفات الصالة الحسنة نتأمل غداً في ثالث شوائب تختّل بها صالتنا وتصبح  
أو  2ال نطلب ما يجب.  1بال ثمرة. وقد أوجزها القديس أوغسطينس في ثالث عبارات قائالً : 

  أو نطلب ونحن على استعداد شيء. 3نسيء الطلب. 

ا سبق وذلك بجمع الفكر قبل الصالة والتفكر أن نحسن استعدادنا للصالة أكثر مم 1فنقصد :  
أن نصلي ألجل فوائدنا الروحية واألبدية أكثر بكثير  2في عظمة ما نحن مزمعون أن نفعله. 

  من صالتنا ألجل المنافع الزمنية.

  الطلب واالستعداد.والعاطفة الروحية هي موضوع تأملنا أي : لنطلب ما يجب ونُحسن  

  التأمل للصباح

سوع المسيح وهو يصلي شامالً في صالته السماء واألرض : ألن سجود المالئكة لنسجد لي 
والقديسين وصلوات البشر ال تُقدم \ إال به. فإنه يطلب دائماً الى أبيه ما هو األفضل، ويطلبه 

كما ينبغي وبأحسن االستعدادات. فلنشكر ما تقدمه لنا صالته من الخدمة العظمى والمثال 
  األسمى.

  األولالقسم 

  في أننا كثيراَ ما ال نطلب في صالتنا ما يجب

كثيراً ما نسأل هللا تعالى فوائد زمنية طالبين اليه أن يجعل األمور تسير طبق عجرفتنا،  1 
وطمعنا، وعجبنا أو شهواتنا الفاسدة. وأن يبعد عنا كل المحن واألمراض، وموت كل انسان 

ية. وال نقول ان هذه الطلبات هي غير جائزة عزيز علينا. أن يقصي عنا كل المصائب الزمن



بحد ذاتها بشرط أن نضيف اليها قولنا : (( الهي فلتكن مشيئتك ال مشيئتي. وان كنت ترى أن 
طلبتي غير موافقة فال تستجبني )). وبدون هذا الشرط تكون طلباتنا غير حسنة، اذ يُطلب منا 

 2 –خيرات األبدية كل رغائب قلبنا وأشواقه أن نزهد في الخيرات الدنيا ونوجه الى السماء وال
ن علينا بالخيرات الروحية ينبغي أن ال نطلب اليه ما يوافقنا إال  مع سؤالنا هللا تعالى أن يّمِ

بحسب مشيئته تعالى من حيث الزمان المناسب والنوع الموافق لمنحنا هذه الخيرات. فإذا أردنا 
ا يحب. فهل نجري على هذه القواعد في طلبنا الحصول بسرعة على أفضل األشياء لم نطلب م

  األمور الزمنية أو الروحية؟

  القسم الثاني

  في أننا كثيراً ما نسيء الطلب

ألننا اذا خاطبنا آخر انسان في العالم نفتكر في  كثيراً ما نعامل هللا في صلواتنا معاملة غريبة. 
غالباً في معنى كالمنا. فكيف يستجيب هللا  ما نقوله له. لكننا عندما نتكلم مع هللا تعالى ال نفتكر

شة؟ وكيف يصغي الى طلبة من ال يصغي الى ما يقول؟ ولهذا يقول لنا الروح  صالةً هكذا مشوَّ
 4القدس : (( تسألون وال تنالون ألنكم تسيئون المسألة مبتغين أن تنفقوا في لذاتكم )) ( يعقوب 

هيكلنا الداخلي ونناجي هللا وحده بعيدين عن ) فلكي تستجاب صالتنا يجب أن نختلي في  3: 
كل فكر عالمي فإنه في هذه الخلوة يُسر ويستجيب الطلبات. واذا شرد قلبنا بغير اختيارنا ينبغي 

أن نعيده بسكينة. أخيراً يجب ان نقتدي بالقديس هيالريون أبي النساك الذي يذكر عنه تاريخ 
هللا حاضراً أمامه فينتبه الى ما يقوله له. وا  حياته أنه كان يتلو مزامير الفرض كأنه يرى

  أسفاه! اذ قلما نصلي على هذا النسق!

  القسم الثالث

  في اننا كثيراً ما نطلب ونحن على استعداد سيّئ

ان الصالة اليه تعالى باستعداد سيئ يراد بها أننا نقدّم \ قلباً ليس فيه أسف وندامة على ما  
سن على اصالح ذاته، وال نشاط لضبط خفته وللظفر بنفوره اقترف في الماضي، وال عزم ح

وكراهياته، وال عادة االختالء والخشوع، وال المروءة إلرضاء هللا تعالى. فكيف يمكن أن 
تُستجاب الصلوات مع هذه االستعدادات؟ انها كغمام قائم بين هللا وبيننا، تمنع صلواتنا من 

لنرجع الى ذواتنا لنرى أليس في صلواتنا خلل مما ). ف 44:  3البلوغ اليه ( مراثي ارميا 
  ذكرنا اآلن....
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  خميس الصعود



  الخالصة للعشية

قضيتين من بداعي االحتفال العظيم الذي تحتفل به غداً الكنيسة المقدسة نتخذ موضوعاً لـتأملنا  
وجلس عن يمين هللا الى[ الضابط  2وصعد يسوع المسيح الى السماء.  1وهما : قانون اإليمان 

  الكل. فنرى يسوع في كليهما كما في سواهما دائماً كله محبة لنا.

أن نرفع أفكارنا وأشواقنا الى السماء حيث يقيم يسوع شفيعنا وحبرنا ورئيسنا. وال  1ونقصد :  
أن نضع كل ثقتنا بوسيطنا يسوع الذي في  2لسماء. نعود نتعلق باألرض وال نحيا إال ألجل ا

  السماوات.

العاطفة الروحية هي قول الكنيسة في الذبيحة االلهية : (( فلنرفع قلوبنا الى العالء )) وعبارة  
:  1الرسول بولس : (( ان لى رغبة أن أنحل فأكون مع المسيح وذلك أفضل بكثير )) ( فيلبي 

23 .(  

  التأمل للصباح

لننتقل بالروح الى جبل الزيتون لنحضر بالفكر صعود المخلص الى السماء. ولنسجد له  
صاعداً الى السماء ال كإيليا على مركبة نارية، بل مرتقياً اليها بقوته وحدها، ويتبعه كل 

الصديقين الذين كانوا في الشريعة القديمة وأنقذهم من سجنهم. ولنشاهد بابتهاج كيف يستقبله 
لسماوي كله بين ألوف التسابيح وأناشيد السجود والتعجب والمديح والحب. ولنضم البالط ا

  فروض إكرامنا الى فروض زعماء السماء بأجمعهم.

  القسم األول

  في صعود يسوع الى السماء

كما انحدر السيد المسيح الى األرض حباً لنا، كذلك صعد الى السماء حباً لنا : ليفتح لنا أبواب  
  دّ لنا مكاناً، وليسكب علينا من هناك بركاته.السماء، وليع

كانت أبواب السماء الى ذلك العهد مغلقة في وجه بني آدم قاطبة. فال برارة هابيل وال إيمان  1 
بل كانوا ابراهيم وال غيرة موسى وال قداسة اآلباء واألنبياء أمكنها أن تفتح أبواب السماء. 

ال تعزية لهم سوى الرجاء بهذا الفادي. لكنهم اليوم قد جميعاً منذ وفاتهم يقيمون في اليمبس، 
رأوا نجاتهم. فيا له يوماً سعيداً أخرجهم فيه المخلص من سجنهم الدامس واستصحبهم معه الى 
السماء وفتح لهم أبوابها، ودخلها هو أوالً باستحقاق دمه المسفوك، وبذلك حقق رموز الشريعة 

د فتحت لنا اليوم هذا الباب العظيم. وبقي علينا وحدنا القديمة. فيا يسوع المحبوب جداً لق
  الدخول فيه. فكم يجب علينا أن نشكر لك ذلك!

بيد أنك لم تقف عند هذا الحد بل كأب صالح يهتم بأن يجد البنه مركزاً جيداً قلت لنا : ((  2 
حيث أنا ( يوحنا فإني أريد أن تكونوا معي  ). 2:  14اني منطلق ألُعدَّ لكم مكاناً )) ( يوحنا 



) فيا فادينا المعبود، لقد أوليتنا شرفاً  21:  3) وأن تجلسوا معي على عرشي ( رؤيا  24:  17
وسيماً. فكيف سنجلس معك على عرشك الرفيع! فما أجّل وأجمل المكان الذي انطلقت لتعدّه لنا! 

  حب لك!وما أفيد صعودك لنا! وكم يجب أن تضطرم فينا عواطف الشكر والتسبيح وال

لكنك مع هذا كله لم تكتِف به. بل يقول اإلنجيل انك تباركنا عن علّو سمائك. فيا لها بركة  3 
مفيدة تشدد ضعفنا وعزائمنا لنرتفع الى حيثما تدعونا. فيا يسوع ربنا، أشملنا ببركتك دائماً 

  واجذب قلوبنا اليك لكي ال نحيا فيما بعد إال ألجل السماء.

  القسم الثاني

  يسوع يوم صعوده الى السماء جلس عن يمين أبيه في أن

ما معنى ذلك يا رب؟ معناه أنك تدخل اليوم الى الراحة االلهية األبدية التي استحققتها بعد  
تجشمك تلك األتعاب الكثيرة المختلفة. معناه أنك تتبوأ عرش ملكك كملك الملوك، ومحكمة 

ال تنسى البشر الذين لبست طبيعتهم. وخوفاً   قضائك كديان األحياء والموتى. ومما يذهلنا أنك
علينا من أن ضعفنا يفقدنا المكان الذي هيأته لنا بحبك أقمت ذاتك عند أبيك شفيعنا وحبرنا 

ورأسنا. فبصفة كونك شفيعنا تحامي عنا وتدافع عن دعوانا على الدوام بصوت جراحاتك كلها 
). وحينما نسقط في  25:  7) ( عبر وكل نبضات قلبك : (( انك حي كل حين لتشفع فينا )

الخطيئة بسبب ضعفنا تتوسط في األمر لتدافع عنا. وتجعل دعوانا دعواك، وتثبت بدمك 
المسفوك الذي ينطق بأبلغ من دم هابيل أننا نستوجب الرحمة. قال يوحنا الحبيب : (( وان 

حبراً لنا تقّرب ذاتك خطئ أحدكم فلنا شفيع عند اآلب يسوع المسيح الباّر )) ثم بصفة كونك 
على الدوام ذبيحة عنا. أخيراً باعتبارك رأساً لنا تجذبنا اليك : ألن األعضاء يجب أن يتبعوا 

)، فهل تكون سابقاً ان لم نتبعك؟  20:  6هامتهم. وانك قد دخلت السماء (( كسابق لنا ) ( عبر 
تسبي المالئكة. آه كم أتوق فيا سيدي اجتذبني اليك بنعمك وجواذبك وجماالتك وكماالتك التي 

الى أن أشاهدك في بهاء مجدك وألج الى هذه السماء الجميلة حيث ال يمكن أن أغيظك فيما بعد 
  بل أحبك على الدوام!
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  يوم الجمعة التابع لعيد الصعود

  الخالصة للعشية

ا صنع يسوع ألجلنا في صعوده نتأمل غداً في ما يجب علينا نحن أن بعد ما رأينا أمس م 
  يدعونا الى القداسة. 2أن هذا الصعود يعلمنا الزهد أو التجرد العام.  1نصنعه ألجله فنرى : 



أن نرفع أبصارنا مراراً الى السماء لكي نحث ذواتنا على تقديس نفوسنا بالزهد في  1نقصد :  
أن نتحد على الدوام بيسوع فادينا المالك في  2على أن نصير قديسين.  الخالئق وبالعزم الوطيد

  السماء، بواسطة نوافذ حب روحية وأشواق مقدسة.

  ). 15:  16العاطفة الروحية هي آية المرنم : (( وأشبع متى ظهر لي مجدك )) ( مز  

  التأمل للصباح

يه ولنهتف اليه : أيها السيد لنسجد ليسوع المسيح متمتعاً بمجد صعوده وجلوسه عن يمين أب 
أنت وحدك العالي يسوع المسيح مع الروح  المطلق، أنت وحدك قدوس، أنت وحدك الرب،

في ذاك المجد البهي وأرى في االلهي في مجد هللا اآلب. آه! كم أذوب بهجة اذ أشاهدك 
د بكل شخصك الطبيعة البشرية مرتفعة الى يمين هللا اآلب. اني اخضع من اآلن والى األب

  شعائر قلبي لسلطانك المحبوب.

  القسم األول

  في أن صعود يسوع الى السماء يعلمنا الزهد أو التجرد العام

كيف نستطيع التعلق بشيء مما على األرض، ونحن نرى يسوع حبيب قلبنا يطير الى السماء؟  
وأّي عاطفة حب من عواطف قلبنا تقدر أن ال تتبعه؟ قال بولس الرسول : (( ابتغوا ما هو فوق 

:  3حيث المسيح جالس عن يمين هللا. افطنوا ما هو فوق ال لما هو على األرض )) ( كولسي 
ثم اني اذ أعاين مخلصي صاعداً الى السماء أفهم أننا جميعاً عابرو سبيل على )  2و  1

األرض. ألننا منفيون في الدنيا ومسافرون الى وطننا الحقيقي. ولذا نتوقع بذاهب الصبر ذلك 
اليوم الذي نبلغ فيه السماء البهية. ولهذا كان هامة الرسل يحّث المؤمنين على التجرد من كل 

أرضية أو جسدية. ومتى يجب باألحرى أن تتنبة فينا مثل هذه العواطف؟ انما ذلك عالقة زائلة 
بال ريب حينما نشاهد يسوع فادينا صاعداً الى السماء وعارضاً ألبصارنا في مجده كل ما 

ينتظرنا هناك من الغبطة والسعادة. فبما انا مدعوون الى التمتع بالسكنى في دار الفردوس، 
مسك بخيرات هذه الحياة التي هي هكذا صغيرة، حقيرة، زائلة؟ واذ نحن كيف نطيق بعد أن نت

مدعوون الى سعادة ال حد لها، كيف ال نحتقر وننبذ الملذات الكاذبة التي ننالها من محبة الذات 
وارضاء الحواس والشهوات واستعمال الخيرات الزمنية؟ ولما كنا مدعوين الى مجٍد يفوق 

يء مجد العالم الكاذب وآراء البشر وسناء الشرف ونقول مع الوصف، وجب أن نعدّ كال ش
  القديس أغناطيوس : (( كم أرى األرض حقيرة حينما أنظر الى السماء ))!

  القسم الثاني

  يدعونا الى القداسةفي أن صعود يسوع الى السماء 

عندما أشاهد يسوع صاعداً الى السماء، وفاتحاً لي أبوابها، ومظهراً لي المكان الذي أعدّه لي  
فيها أستنتج من ذلك أَمرين : أولهما يلزمني أن أكون قديساً، ألن السماء التي يدعوني يسوع 



يساً اليها إنما هي للقديسين. وكيف أؤمل الحصول على مكان هناك بين القديسين، إن لم أكن قد
ههنا؟ وأستنتج ثانياً أنه يجب أن ال أستصعب شيئاً للبلوغ الى القداسة. فال يمكن الوصول الى 
السماء بغير جزيل العناء. ألن (( ملكوت السماوات يُغصب والغاصبون يختطفونه )) ( متى 

لتي ) وال نصل اليه إال باحتمال المكاره والشدائد. ولكن ما عسى أن تكون األتعاب ا 12:  11
نكابدها والمشقات التي نحتملها بالنسبة الى المجد السماوي األبدي؟ أال تستحق السماء كل ذلك؟ 

 2قال بولس الرسول : (( ان ضيقنا الحالي الخفيف ينشئ لنا ثقل مجد أبدي]ا ال حد لسمّوه )) ( 
السامي الذي  ) فكل ما نقاسيه في هذه الدنيا ليس شيئاً بالنسبة الى عظمة الثواب 17:  4كور 

نناله في السماء. قال الرسول : (( اني أحسب أن آالم هذا الدهر ال تقاس بالمجد المزمع أن 
أن نريد بكل نفسنا أن  1). فلنتخذ بكل قلبنا هذين االستعدادين :  18:  8يتجلى فينا )) ( رومة 

  أن نريد ذلك مهما كلفنا من التضحيات. 2نكون قديسين و 
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  السبت التابع عيد الصعود

  الخالصة للعشية

اعتادت النفوس التقية أن تقضي في الخلوة األيام التي تلي الصعود الى العنصرة لكي تتأهب 
لنيل الروح القدس على حسب نصيحة المخلص لتالميذه اذ قال لهم : (( امكثوا أنتم في المدينة 

في ما تقوم به هذه  1) فبناء عليه نتأمل غداً :  49:  24ى أن تُلبسوا قوة من العالء )) ( لوقا ال
  كم هي ضرورية لنيل الروح القدس يوم العنصرة. 2الخلوة االستعدادية. 

أن نقضي كل هذه األيام الى العنصرة عاكفين على روح الخشوع واالختالء  1فنقصد :  
أن نجتنب كل ما من  3ذه األيام مدققين في إتمام أعمالنا الروحية. أن نكون كل ه 2والصالة. 

  شأنه أن يشتتنا كبعض المعاشرات أو المحادثات.

العاطفة الروحية هي وصية السيد المسيح : (( ال تبرحوا من أورشليم. بل انتظروا موعد  
  ). 4:  1اآلب الذي سمعتموه مني )) ( أعمال 

  التأمل للصباح

ا يسوع المسيح موصياً تالميذه أن يقضوا العشرة األيام ما بين الصعود والعنصرة لنسجد لسيدن 
في الخلوة لكي يتأهبوا لقبول الروح القدس. فلنتخذ ألنفسنا هذه الوصية الجزيلة الفائدة. ولنشكر 

  سيدنا يسوع المسيح الذي يوصينا بها. ولنبتهل اليه أن يفهمنا اياها حسناً في هذا التأمل.

  األول القسم



  في ما تقوم به الخلوة االستعدادية لقبول الروح القدس

ال تتوقف هذه الخلوة على تركنا العالم أو الوسط الذي وضعتنا فيه العناية االلهية. بل تتطلب  
أن نجمع حواسنا في داخلنا ونختلي في أعماق نفسنا حيث نحيا وحدنا مع هللا وحده، مبتعدين 

ا التشتت أو االضطراب أو التعلق بالمخلوقات التي تعوقنا عن ومعتقين من كل ما يلقي فين
الصالة والخشوع واالختالء مع هللا سبحانه وتعوق عمل الروح القدس فينا  وتسبب نسيان هللا 

فمن ذلك ينتج كل ما نراه في داخلنا من االختالء، وتبدو معه نفسنا تعالى في مجموع حياتنا. 
شة، مشغولة ، مستغرقة باألمور الخارجية، ال تستطيع خشوعاً وال اختالًء كلها مضطربة، مشوَّ

روحياً. فمن شأن الخلوة التي نتكلم عليها أن تصلح هذه الحالة  المحزنة للغاية، ألننا بها 
ننفصل في داخلنا عن هذا العالم الصغير الذي يجلب االضطراب والقلق، ونشيد في داخلنا \ 

ين، وحدنا مع هللا وحده. أجل انا نعير األمور الخارجية الداخلة هيكالً نحيا فيه مطمئنين، هادئ
ضمن نطاق واجباتنا اهتماماً معتدالً. لكنا ال ندعها تتسلط علينا وال تستغرق قوانا بل نبقى 
مختلين وحدنا مع هللا في صميم قلبنا. وهنا نفتكر في هللا الذي نحبه وفي جماالته وصفاته 

ونناجيه ببساطة الحب والثقة ونقدم له كل أعمالنا وأقوالنا وأفكارنا،  المحبوبة الغير المحدودة،
ونبتهل اليه أن يُرسل الينا روحه القدوس الذي ينير البصائر ويمس القلوب ويضرم النفوس. 
ولكي ال نشوش أعماله االلهية نحذر من التسرع واللهوجة وصغار الشهوات أو األهواء التي 

يّع أوقاتنا. ونحذر من التعلقات التي تلقي فينا االضطراب والقلق، تبلبل الداخل وتشغلنا وتض
ومن روح الفضول الذي يسعى وراء األخبار ويبتغي معرفة جميع ما يجري وسماع كل ما 

يقال ويدخل الى النفس مئة فكر باطل بال فائدة ومئة قصد خيالي وهمي، مع كل ما في ذلك من 
فما أكثر ابتعادنا عن هذا االختالء السعيد! وما أكثر ما في جسيم المضار لسالم النفس الداخلي. 

  داخلنا من المالهي والتشويش والتشتيت واألمور العالمية أو الزائلة!

  القسم الثاني

  في ضرورة الخلوة الداخلية استعداداً لعيد العنصرة

ن تبّرد صداقته ان الروح القدس هو اله غيور ال يريد قلباً منقسماً. وتبلغ به غيرته الى أ 1 
وتبعده عن النفس وتحبس عنه انعمته ألمور طفيفة أحياناً، كمجرد فتح القلب لبعض الخالئق أو 

أجل ان هللا نظر اختياري الى ما ليس من حاجة الى نظره أو عالقة مقصودة أو فكر باطل. 
بإرادتها لترجع بجودته يتظاهر أحياناً أنه ينسى هذه الغيرة القاسية فينبه النفس الشاردة عنه 

اليه. وال ننكر أيضاً أن خفة مخيلتنا تبعثها على تصورات ال يمكن شرحها وال نريدها وال 
نستطيع الى ابعادها سبيالً. فعلى مثلها ال يونبنا الروح القدس، وإنما يريد أن ال نبقيها فينا عن 

  فهل نفعل ذلك؟علم، وال نعود نتذكرها عند ذهابها، وال نتصور تصورات أخرى بقصد منا 

السالم ال يريد قلباً مضطرباً. النه حيثما دخل العالم الصغير من  ان الروح القدس هو اله 2
األفكار والتصورات الباطلة دخل معه حتماً االضطراب والجلبة وقلق الروح الذي يشتت 

  واهتمام القلب ويورث اختالل النظام، وكل ذلك مما ال يتفق مع وجود الروح القدس وفعله. 



عبثاً يمنح الروح القدس مواهبة للنفس التي ال تبقى في الخلوة الداخلية. ألنها ال تلبث ان  3
تفقدها. اذ يكفي حديث او خبر او شغل ليعيد الظلمات الى الذهن، والتراخي والطيش الى القلب 

. الن عادة فتح القلب للخارج تُنسى احسن المقاصد، وتجفف النعمة, وتعطل اقدس االستعدادات
وان الهامات الروح القدس، تكون حينئذ نظير الزرع الواقع على الطريق، ال تلبث ان تدوسها 

  األقدام بالوف من األفكار والتصورات الغربية. 

  ). 168المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص 

  األحد التابع لعيد الصعود

  الخالصة العشية

ة الداخلية. فنرى ثالث فوائد مهمة منها : فلنها تمجد هللا وتقدسنا نواصل غداً تأملنا في الخلو
  وتسعدنا 

أن نتحد مراراً بالقلب في مدة هذا األسبوع مع مريم العذراء والرسل المختلين في  1ونقصد : 
ان نسهر على الحركات المنحرفة من مخيلتنا وذهننا وقلبنا لنقمعها  2العلية الصهيونية. 

ن نفتش نفسنا في ساعات معينة لنرى هل يسكن هللا وحده فيها ويتسلط عليها ا 3بسرعة وقوة. 
  وحده تماماً 

العاطفة الروحية هي عبارة كتاب االقتداء بالمسيح هذه : (( تتجرد وتتنزه من كل شيء فتتحد 
  ). 5:  8ف  2وحدك به تعالى وحده )) ( سفر 

  التأمل للصباح

صالتنا الى صلوت مريم العذراء والرسل المجتمعين  لننتقل بالروح الى علية صهيون, ونضن
فيها، ولنقدم ليسوع الجالس عن يمين ابيه كل فروضنا السجود والمديح والتسبيح والحب. 

  ولنبتهل اليه ان يفهمنا جيداً الفوائد الناجمة عن الخلوة الداخلية ويمنحنا أن نجبها ونمارسها.

  القسم األول

  هللا تعالى في ان الخلوة الداخلية تمجد

في داخلها عن كل ما ليس هو هللا لتنقطع كلها الى هللا ان النفس التي تقوى على ان تتعزل 
وحدة تقول له بالفعل ذاته : انه وحده كل شيء، وكل ما سواه ليس بشيء، وان العالم والخالئق 

تخص هللا وحده  كلها معاً ال تستحق فكراً واحداً من ذهنها وال فعل حب واحداً من قلبها، وانها
وتريد ان تكون له الى األبد، وانه وحده يكفيها النه وحده مجموع كل خير. فهل من فرض 
اكرامي اليق بالجالل االلهي من هذا؟ هل نحن عاقدون النية على تمجي هللا هكذا؟ فلنسأل 

  ضميرنا 



  القسم الثاني

  في ان الخلوة الداخلية تقدسنا

أمرين : باالنفصال عن الخالئق وباالتحاد با\. وفي الخلوة ان الكمال المسيحي كله مختصر ب
الداخلية نقوم بكليهما احسن قيام. فنتعلم فيها االنفصال عن العالم وذواتنا : عن العالم، النا في 

الخلوة نرى بجالء بطالنه وعدمه، وعن ذواتنا أيضاً، النا في الخلوة ننظر دائماً في قلبنا ونرى 
إال ان هللا في الوقت نفسه يتراءى لنا ء وسوء، فنعلم كم هو دنيء وحقير. كل ما فيه من شقا

حينئذ كما هو حقيقة، أي انه هو الكل العظيم والمحبوب وحده والكامل وحده. حينئٍذ نُشغف 
بجمال هذا الكائن السامي ونندفع نحوه بكل ما فينا من الحب. وللوقت نراه يقترب من بجودة ال 

) . وهكذا في  8: 4يعقوب الرسول : (( اقتربوا الى هللا فيقترب اليكم )) (  مثيل لها. كما قال
الخلوة الداخلية يتم االتحاد االلهي، فتهتف النفس : اني احفظه في خلوة قلبي وامكث معه 

وحدي، ال ابتغى إال حضوره، وال احب اال ما يجب وال اريد اال مرضاته. فنفس كهذه تنجح 
ضيلة، الن هللا معها، وال تجرب بأن تقف في سيرها، الن هللا يحملها، وال نجاحاً باهراً في الف

تتعلق بالخالئق، الن ذاك االتحاد الذي تم في ظل الخلوة الداخلية يِكَمل تلك النفس في المحبة 
  منذ هذه الحياة. 

  القسم الثالث

  في ان الخلوة الداخلية تسعدنا

ترى ذاتها سعيدة  وتذوق عذوبته وتتمتع بحضوره واذالنفس الهها  في الخلوة الداخلية تحب
). 4: 17لنا أن نكون ههنا )) ( متى مطمئنة، تهتف نظير الرسل على جبل ثابور : (( حسن 

وفي الخلوة تحيا حياة مستترة لكنها في هللا وفي صحبة يسوع. فماذا يجب أكثر من ذلك  لنكون 
فائقة، وفي جنب كلمة واحدة من هللا ما هي جميع سعداء؟ ان النفس في الخلوة تحادث هللا بلذة 

أقوال البشر؟ ويكشف هللا للنفس من الجماالت ما لم تكن تشاهده حتى ذاك الوقت. وتُمنع أفراُح 
العالم الكاذبة من الولوج، لكن يسوع يعّوض النفس بدلها بعذوبة تعزياته وغزارة سالمه. فما 

في ما يختّص باللذة والغبطة. ولذا يصرح القديس  أعظم ما تربحه النفس بهذه المقايضة حتى
ايرونيمس قائالً : سقياً لِك أيتها الخلوة الروحية فإنِك سماء األرض وطريق السماء! وفي 

الخلوة تجد النفس معقالً حصيناً حيث يدوم الهدوء وال ينقطع السالم، ألن العدو ال يستطيع 
تغل وتستريح وتصلي وتتحادث وأن تعمل كل الولوج اليه. في الخلوة تستحلي النفس أن تش

شيء. فأين نحن من هذه الخلوة الداخلية؟ هل سعينا في الحصول عليها فينا؟ هل حفظناها 
  بممارسة الخشوع واالختالء؟

  ). 172المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  



  االثنين السابق لعيد العنصرة

  الخالصة للعشية

ن االستعداد لعيد العنصرة نتأمل مدة هذه األيام في المواهب السبع التي يأتي بها لكي نحس 
 1الروح القدس معه الى النفس نظير كنوز فاخرة يزين بها النفس ويغنيها. وعليه نتأمل غداً : 

في موهبة العلم التي توضح لنا  2في موهبة الفهم التي تعرفنا هللا وكل صفاته التي تحببه الينا. 
  طالن المخلوقات جميعها وكيف يجب أن نستعملها لكي نرتقي بها الى هللا.ب

أن نعكف على  2أن نستدعي مراراً الينا بنوافذ روحية موهبتي الفهم والعلم.  1فنقصد :  
الخشوع أو االختالء كوسيلة لجذب الروح القدس الينا، وعلى السهر الجتناب الخطايا العديدة 

  عنا. التي من شأنها أن تبعده

العاطفة الروحية هي عبارة السيد المسيح (( طوبى لألنقياء القلوب فإنهم يعاينون هللا )) ( متى  
5  :8 .(  

  التأمل للصباح

ولنؤدِّ اليه فروض التسبيح والحب، مبتهلين لنسجد للروح القدس الحّب األزلّي األقنومي \.  
  العظيم القادم. اليه أن يفهمنا عظمة مواهبه ويهيئنا هو نفسه للعيد

  القسم األول

  في موهبة الفهم

ان موهبة الفهم هي نور فائق الطبيعة ينير به الروح القدس النفس ليعّرفها هللا معرفة أحسن :  
نة  في كماالته الفائقة الوصف، وفي غنى محبته المكنون في أسرار الديانة، وفي أقواله المتضمَّ

ة حكمتُها التي أوحى بها الينا، وفي عنايته المدبِّرة جميع في الكتب المقدسة، وفي الديانة العجيب
حوادث هذه الحياة. فما أشهى هذه الموهبة! وبأي حرارة يجب أن نلتمسها! بموهبة الفهم تنجلي 

لنا تلك الحقائق بلمعانها انجالء الشمس في رائعة النهار، وندرك كنهها ونفهمها فهماً داخلي]ا 
هم ال يرى العقل وال القلب شيئاً في هللا وكماالته وأسراره وديانته بديعاً. وبدون موهبة الف

وعنايته. وبدون هذه الموهبة تكون لنا الكتب المقدسة كأنها حروف ميتة : فنطالعها ونتلو 
المزامير والصالة الربية واألناشيد المقدسة بغير فهم وال انتباه أيضاً. أما بهذه الموهبة فيخلبنا 

المقدسة. وكل مرة نستعملها نكتشف فيها معاني جديدة وتجد النفس التقية فيها  جمال هذه الكتب
وليمة فاخرة جاعلة سعادتها في أن تطالعها أو تتلوها. بهذه الموهبة السامية كان القديس 

أنطونيوس أبو الرهبان يستقصر الليالي الموصولة بالنهار أيضاً لدى تأمله العجائب االلهية، 
س برنردس يتشكى من أنه قاصر عن استيعاب كثرة األفكار واألنوار االلهية وبها كان القدي

التي كانت تغمر نفسه حين تأمله في حياة يسوع وموته. فلنستمد هذه الموهبة من هللا بكل 



حرارة أشواقنا ورغائبنا. ولنتذكر أنها غير موعود بها إال ذوو نقاوة القلب الكاملة، كما كتب : 
  ). 8:  5القلوب فإنهم يعاينون هللا )) ( متى  (( طوبى لألنقياء

  القسم الثاني

  في موهبة العلم

ان موهبة الفهم تعلمنا معرفة هللا، أما موهبة العلم فتعلّمنا معرفة الخالئق. وهذه المعرفة ليست  
ألمر خالصنا بأقل أهمية من معرفة هللا نفسه. بهذه الموهبة يفيد الروح القدس النفس ثالث 

يريها جميع الخالئق على جليَّتها. فيجّرد الثروات و الكرامات واللذات وكل  1عظيمة : فوائد 
خيرات الدنيا من سحرها الخداع الذي يُغشَّيها. ويوضح لها بكل جالء كم هي سريعة العطب 

وباطلة وزائلة وغير قادرة أن تسعدنا وذات ضرر وخطر لخالصنا. فتشعر النفس بالنفور 
ستحقارها. ذلك ما جعل البراري والمغاور والديورة حافلة بالنساك والزهاد والكره منها وبا

  والرهبان، وجاد على الكنيسة والعالم بعدد غفير من المسيحيين ذوي الكرام والمحبة والمروءة.

ان الروح القدس يوضح لنا بموهبة العلم كيف يجب أن نستعمل جميع الخالئق المنظورة  2 
ل منها الى هللا الذي أبدعها ألجلنا. وأن نتخذ الطبيعة بمثابة كتاب كبير كمراٍق نصعد بواسطة ك

  مملوء من األلوهية، كل شيء فيه يكلمنا عن هللا ويعلمنا محبته. ذلك هو علم القديسين.

بهذه الموهبة يعلم الروح القدس الواعظين صناعة التبشير كما يليق بكلمة هللا، ويعلم  3 
داية النفوس، وتقويتها في ضعفها، وتعزيتها في أحزانها، وتسييرها المرشدين للضمائر سّر ه

في طريقها الذي يطلبه هللا منها، واصالحها من نقائصها، وتدريجها في سلم الفضائل بترقيتها 
  في ممارستها. فما أثمن هذه الموهبة! وكم يجب أن نتوق اليها ونحسن استعدادنا لقبولها!

  ). 175هي كما في خالصة العشية ( ص المقاصد والعاطفة الروحية  

  

  الثالثاء السابقة لعيد العنصرة

  الخالصة للعشية

نواصل تأمالتنا في مواهب الروح القدس. ونتخذ موهبة المشورة موضوعاً لتأملنا غداً. فنرى  
  العوائق التي تمنعها عنا. 3الوسائل المبلغة اليها.  2سموها.  1: 

بشأن كل ما علينا أن أن نحذر من روحنا الذاتي ونضع ثقتنا كلها في روح هللا  1ونقصد :  
أن ندعو روح هللا إلغاثتنا  بنوافذ روحية متكررة وحارة.  2نعمله في العالم الروحي والزمني. 

  أن ال نسبق عمل الروح القدس فينا بتسرعنا وال نؤخره بتباطئنا. 3



رة المرنم : (( روحك الصالح يهديني في أرض مستقيمة )) ( مز العاطفة الروحية هي عبا 
142  :10 .(  

  التأمل للصباح

لنسجد للروح القدس متحداً بالنفس كصديق مخلص ليرشدها في سبيل الحياة ويبين لها الغاية  
التي يجب البلوغ اليها، والوسائل الموصلة اليها. فلنشكر له هذه الجودة العظيمة ولنسأله أن 

  عل ارادتنا تابعة إللهاماته المقدسة في كل شيء.يج

  القسم األول

  في سمو موهبة المشورة

ان موهبة المشورة تُعطى للنفس لكي ترشدها في أعمالها. فهي في النظام الفائق الطبيعة  
كالفطنة في النظام الطبيعي. وتبين ما يجب عمله أو اهماله، وقوله أو السكوت عنه بحسب 

ن والمكان. وتعلمنا أن نستفيد من كل شيء ألجل خالصنا وتقديس غيرنا األشخاص والزما
وتقدم عمل هللا. وتعلمنا أن ننتفع حتى من الخطيئة التي نجعلها بهذه الموهبة تؤول الى خيرنا. 
فمن هذا الشرح الوجيز لموهبة المشورة يتضح لنا حاألً سموها : ألنه أي شيء أصعب من أن 

و نعمل كل ما ينبغي بغير تجاوز حدود الفظنة التامة؟ ليس بشيء عظيم نحسن دائماً أن نقول أ
أن نعرف ان هذا المسعى هو حسن بذاته، بل المهم أن نعرف ما يجدر ويليق في الحال 

الحاضرة. وهذا ال يتيسر القيام به إال بموهبة المشورة : ألننا بواسطتها نعرف البشر ونتعلم 
زمان و األحوال المالئمة، وال نقول وال نفعل شيئاً يمس كيف نتصرف معهم ونختار لذلك ال

الشواعر، بل نسلك دائماً بفطنة، ونداري كل ما تجب مداراته، ونحيد عن كل تصرف أو عمل 
غير صحيح. فما أسمى موهبة المشورة! كم من كلمات قليلة الفطنة أو المحبة تجعلنا نمسك 

ا أن نجتنبها! وكم من المشاكل التي ال ندري عنها! وكم من أعمال خالية من الرصانة تعلمن
كيف نتصرف فيها تهدينا وترشدنا الى حلها! فلنقّر كم ارتكبنا من الزالت لخلّونا من هذه 

  الموهبة، وكم يهمنا أن نحصل عليها لكثرة صلواتنا ورغباتنا المقدسة.

  القسم الثاني

  في الوسائل المبلغة الى موهبة المشورة

من روح العالم الذي يضادّ روح هللا في غايته وفي طرقه. فإن روح العالم يجب أن نتجرد  1 
ال ينظر إال الى السعادة الحاضرة، أما روح هللا فيريد أن يقود النفوس الى السعادة األبدية. ثم 
إن روح العالم يسير في طريق الخبث والغش، ويستعمل طرق السياسة العالمية، ويُسر بأن 

فيسير في طريق الصدق واالستقامة ويريد أن يكون  روح هللاهر، أما يخدَع غيره بالظوا
  اإلنسان كما يجب أن يكون ال أن يتظاهر بذلك تظاهراً فقط.



يلزمنا أن نستشير روح هللا ونستغيث به بصالة كلها تواضع وثقة مقّرين بجهلنا وعجزنا  2 
عن تدبير ذواتنا. وهذه االبتهاالت يجب أن نرفعها في كل صباح ألجل كل أعمال النهار، وأن 

  نكررها في كل مرة نريد أن نتخذ قصداً أو نجيب عن سؤال، أو نعمل عمالً أو نقول كلمة.

ا أن نقدم ذاتنا عادة للروح القدس بعاطفة الخشوع واالختالء لكي نسمعه، وبعاطفة يلزمن 3 
  السخاء والكرم لكي نعمل بما يقوله لنا مهما كلفنا.

  القسم الثالث

  في العوائق التي تمنع عنا موهبة المشورة

ن ثم ليست ). وم 6:  4ان العائق األول هو االدعاء. (( فإن هللا يقاوم المتكبرين )) ( يعقوب  
للمدّعين موهبة المشورة ألنهم اذ يثقون بما عندهم من كفاية ومقدرة يظنون أنهم بغنى عن 

مساعدة غيرهم. العائق الثاني هو اللهوجة. ان شاء أحد أن يتبع تسرع حرارته الطبيعية، فإن 
بصر في هللا، الذي ال يتسرع أبداً، يترك هذا المتهّور يتقدم بروحه الشخصي الذي هو غير مت

أقواله وجسور في مقاصده بقدر ما هو غير مترّوٍ في كل ما يفعله. العائق الثالث هو التواني. 
، اذا أبطأنا في انجازه، وجدنا األحوال قد تغيرت، والفرصة  ألننا، بعد ما نقصد قصداً عن ترّوٍ

ضعنا هذه قد فاتت، فضالً عن أن الروح القدس يدع البطيء في بُطئه فيبقى متأخراً. أما و
  العوائق الثالثة لعمل الروح القدس فينا؟

  ). 177المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  

  األربعاء السابقة لعيد العنصرة

  الخالصة للعشية

  ما هو سموها. 2ما هي موهبة الحكمة.  1نواصل درسنا لمواهب الروح القدس فنرى غداً :  

أن نستغيث مراراً في أثناء النهار بروح الحكمة لكي يرشدنا في أعمالنا وأفكارنا  1ونقصد :  
أن نسهر على قلبنا لئال تخدعه مبادئ العالم الفاسدة وتغويه بشأن الملذات والغنى  2وأقوالنا : 

  والشرف وحب الظهور.

لآللئ وكل النفائس ال  العاطفة الروحية هي قول الروح القدس : (( ان الحكمة خيٌر من ا 
  ). 11:  8تساويها )) ( أمثال 

  التأمل للصباح



لنرجع الى علية صهيون. ولنتصور مريم العذراء والرسل في الصالة، ونحن بينهم. فما أبدع  
صالتهم! ونحن ما ستكون صالتنا؟ لنجمع فكرنا. ولنرغب شديد الرغبة في أن نحسن اليوم 

  ان لكي نفوز بموهبة الحكمة التي نتأمل فيها اآلن.صالتنا هذه ونتقنها غاية اإلتق

  القسم األول

  ما هي موهبة الحكمة

قال القديس برنردس : ان الحكمة هي كره األمور الدنيوية والتلذّد باألمور االلهية. فالنفس  
التي نالت هذا التلذذ االلهي تذوق عذوبة غير موصوفة بتذكرها هللا تعالى واألمور االلهية 

مه وجماالته وكماالته وأسراره، لكثرة ما تجدها معبودة ومحبوبة بغير حد. أما جميع وعظائ
خيرات الدنيا ومدائحها وكراماتها وأموالها وأطايبها فتعافها وتكرهها للغاية. انها قد تنعمت 

بعذوبة هللا فعادت ال تستطيب شيئاً سواه. وبفضل موهبة الحكمة هذه ال تستحلي شيئاً في هذه 
والممارسات التقوية. وال يا غير الصالة والتأمل والمطالعات المقدسة واألعمال الصالحة الدن

ترغب إال في مرضاته تعالى ومسرته، الى حد أنها تكون أكثر فرحاً وبهجةً بأن تعمل أحقر 
األشياء حباً له تعالى من أن تقبض على الصوالج وتلبس التيجان وتجلس على أعظم عروش 

حينئذ الفقر كنزاً، والتقشف لذ]ة، واالحتقار رفعة، واالحتمال سعادة، واالتضاع الملك. فتَعد 
مجداً، والسجون والسياط والجلد فرصاً سعيدة ثمينة ال تقدّر قيمتها. واألرض كلها لديها كال 

شيء، وإنما تجل السماء. والزمان عندها كالظّل، أما األبدية فتعتبرها وحدها جديرة بأن تشغل 
فما أكبر احتياجنا الى هذه الموهبة الثمينة! فلنعُد هنا الى نفوسنا. فهل فينا موهبة  فكرها.

الحكمة أم نتبع جنون العالم؟ فلكي نعرف ذلك يجب ان نفحص شهواتنا وكراهاتنا : بشأن هللا 
واألمور االلهية، والخالئق واألشياء األرضية، ما يسرنا وما يسوؤنا، وما يرتاح له قلبنا وما 

تاء منه، نرغب فقط نظير رغائب القديسين وسيدنا يسوع المسيح أي في الفقر وحب يس
  االحتقار والصلبان.

  القسم الثاني

  ما هو سمو موهبة الحكمة

ان موهبة الحكمة هي الدواء الخصوصي لفساد طبيعتنا الذي ورثناه بالخطيئة األصلية. فمن  1 
لهواً وطرباً وحب]ا لذاتنا وعجباً بنا، وبكل ما يجلب رداءة هذه الطبيعة اننا نلتذ بكل ما نجد فيه 

لنا المديح، وبالعالم وبسائر األباطيل. أما األمور الروحية واألفعال التقوية وممارسة الفضائل 
فال نميل إليها إال قليالً بل كثيراً ما ننفر من كل ما هو واجب علينا الى حد أنه يكفي أحياناً أن 

ه لكي يغمنا، أو منهي]ا عنه لكي يجذبنا اليه. لكن موهبة الحكمة تصلح يكون الشيء مأموراً ب
هذه األميال الفاسدة، اذ توضح لنا جلي]ا بطالن جميع ما يجله العالم وتنفرنا منه، وتبين لنا 

ان موهبة الحكمة تسهل لنا ممارسة جميع  2 –عظمة وصحة كل ما يقدّسنا وتحببه الينا 
سرعة وفرح قلب في طريق الكمال، ونتلذذ با\ وباألمور الروحية الفضائل وتجعلنا نسير ب



كالصليب واإلماتة والزهد والخشوع واالختالء مع هللا والمحبة والغيرة على القريب واالتضاع 
والتضحية بالذات. وفي هذه الحالة ال نستصعب شيئاً ألجل خالصنا. فنحسن صنع األشياء 

. ونفعلها بنشاط وبال ملل، ألنها تسرنا. ونفعلها بحب، ألنَّا نرى جميعاً، ألنَّا نجد في صنعها لذة
  فيها سعادتنا منذ هذه الحياة. فلنبتغِ ونلتمس بكل قلبنا موهبة هكذا ثمينة.

  ). 180المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  

  السابق لعيد العنصرة الخميس

  الخالصة للعشية

نواصل تأمالتنا في مواهب الروح القدس السبع. فنتأمل غداً في موهبة التقوى ونرى ما هي  
  نظراً الى القريب. 2نظراً الى هللا تعالى.  1التقوى : 

أن نقضي األيام الثالثة الباقية لعيد العنصرة بخشوع لكي يجد الروح القدس نفوسنا  1فنقصد :  
أن نعتبر هللا دائماً أباً لنا مملوًءا حنواً وعطفاً ونجتهد في  2 عند حلوله حسنة االستعداد لقبوله.

أن نعتبر القريب ابناً \ وأخاً ليسوع المسيح وأن نعامله لذلك  3أن نحبه أكثر من أن نخافه. 
  باحترام ومودة.

العاطفة الروحية هي آية بولس الرسول : (( وبما أنكم أبناء أرسل هللا روح ابنه الى قلوبكم  
  ). 6:  4اعياً أبًا أيها اآلب )) ( غالطية د

  التأمل للصباح

لنسجد للروح القدس مفيضاً على النفوس موهبة التقوى، وهي عطية ثمينة تلين قساوة القلب  
الطبيعية وتجعله رقيقاً \ وللقريب. لنؤدِّ له الحمد والشكر على هذه المنحة غير الموصوفة. 

  يفهمنا جيداً سموها.ولنستمد منه أن يمنحنا اياها و

  القسم األول

  ما هي موهبة التقوى بالنظر اليه تعالى

ان فضيلة الديانة تجعلنا نكّرم هللا كخالق األكوان وسيدها المطلق أما موهبة التقوى فتعلمنا أن  
نكرمه تعالى كأب ونحبهُ محبة كلها بنوية، مملوءة عذوبة ولطفاً ولذة سماوية، ونجعل سعادتنا 

بهذه الموهبة  –غال با\ وباألمور االلهية، ونتقن أعمالنا بقدر امكاننا إرضاًء له تعالى في االشت
ال نتصور هللا بعد حاكماً قاسياً عنيفاً رهيباً، بل نراه أباً رؤوفاً عطوفاً يعزينا برقته وحالوته 

وال نروم ويرمقنا بعين الحب وننظر اليه كذلك وال نفكر بعد في أن نخافه بل في أن نحبّه. 
سوى أن نحبه. وبقدر ما نزداد حباً له نزداد رغبة في أن نحبه أيضاً. وهذه المحبة وهذه الرقة 



تضرمان في قلبنا رغبة شديدة في إرضائه. وال نستصعب في هذا السبيل شيئاً. وان سقطنا في 
ة متضعة. فحسبنا أن نلقي ذواتنا بين ذراعيه لنستغفره بثقزلة فال نضطرب ألن هللا أب لنا. 

ونعده أن نصلح الزلة بحب أعظم وسلوك أحسن. وبعد ذلك نستأنف عملنا بهدوء ونشاط جديد. 
فال قلق وال اضطراب بال في خدمة أب هكذا حنون. بل كل شيء في هذه الخدمة إنما هو 
محبة، يكون القلب معها دائماً في راحة، كولد في عشرة أبيه الصالح. ومهما كانت حوادث 

يفما أتت استودعنا ذواتنا بحب لكل تدابير عنايته األبوية. فنناجي نفسنا قائلين : (( ان الدهر وك
أبي هو الذي أذن في ذلك. وقلبه الكلي الصالح هو الذي دبره هكذا : فلتكن مرضاته االلهية. 
اني أريد كل ما يريده، وال شيء غير الذي يريده )). فمن هذه االستعدادات المقدسة يتولد في 

لنفس غيرة عظيمة على تمجيد هللا، وغّم ال يوصف إلهانته تعالى كغم الولد الذي يرى أحسن ا
اآلباء يهان، وحب شديد لكالم هللا المتضمن في الكتب المقدسة، لكونه كالم أب عزيز دائماً 

على قلب ابنه، ومحبة عجيبة للكنيسة المنتصرة في السماء ألن أعضاءها قد أحبوا هللا أكثر من 
لجميع، وعبادة قلبية للكنيسة المعذبة في المطهر، ألن فيها نفوساً بارة يروم هللا أن يقبلها في ا

فردوسه ونستطيع ادخالها فيه بصلواتنا واستحقاقاتنا. ومن تلك االستعدادات المقدسة ينشأ أخيراً 
مجيد هللا. في النفس اهتمام عظيم بالكنيسة المحاربة على األرض، ألن الفادي قد وكل اليها ت

  فلنرجع هنا الى نفسنا. فهل فينا موهبة التقوى هذه. وان لم تكن فينا فلنلتمسها من هللا بكل قلبنا.

  القسم الثاني

  ما هي موهبة التقوى بالنظر الى القريب

وأخوة يسوع المسيح والورثة معه تضع موهبة  بما أن البشر أجمعين هم صورة هللا وأبناؤه، 
قلب حب]ا أخوي]ا حقيقي]ا وعطفاً على خيرهم وكثيراً من الحب والوداعة حتى التقوى نحوهم في ال

واشتراك في محبته وانعكاس من رحمته. وينتج من ذلك أن  يصير كأنه شعاع من جودة هللا
نعامل الجميع بلطف وبساطة ونميل الى مسرتهم ونصفح عن اساءاتهم ونقابلهم دائماً بوجه 

س وبشاشة وبكالم حسن لطيف. ويكون فينا للرؤساء بساطة االبن طلق ونحادثهم دائماً بأن
واحترامه، ولألنداد مودة أخ قلبية، ولجميع البائسين أحشاء رحمة وشفقة تبعثنا على إسعافهم. 

فنحزن مع الحزان ونبكي مع الباكين ونُسر مع المسرورين ونحتمل بصبر جميل وهن 
  ح الجميع. فلنعُد هنا أيضاً الى أنفُسنا.الضعفاء ونقائصهم. ونكون كالً لكّلٍ لنرب
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  الجمعة السابقة لعيد العنصرة

  الخالصة للعشية



تعس  2سمو هذه الموهبة المجهولة عموماً.  1نتأمل غداً في موهبة المخافة. ونرى :  
  المحرومين اياها. 

أن نلتمس اليوم مراراً من الروح القدس موهبة المخافة التي تجعلنا نمارس  1فنقصد :  
  أن نلزم االحترام \ في الصالة والكنيسة وفي كل مكان. 2الفضائل. 

  ). 1:  111العاطفة الروحية هي قول المرنم : (( طوبى للرجل الذي يتقي الرب )) ( مز  

  التأمل للصباح

م العزة االلهية. ولنشكر لها كونها أغنت الكنيسة بموهبة المخافة. ولنستمدّ لنختِل بخشوع أما 
  منه تعالى أن نفهمها ونجلها.

  القسم األول

  في سمو موهبة مخافة هللا

تختلف كل االختالف عن الفزع  ان المخافة باعتبار كونها احدى مواهب الروح القدس السبع 
ة التي تُقلق النفَس الموسوسة عند ارتكاب الذي نشعر به عند حصول الخطر، وعن الخشي

الخطيئة، حتى عن الخوف من عذاب جهنم على كونه مسيحي]ا. ألن هذه المخافة إنما هي عذبة 
حلوة يوحي الينا بها الحب واالحترام لعين هللا الناظرة إلينا. فلمجرد كوننا نحب هللا نخاف، 

و أقوالنا، حتى من أفكار ذهننا أو أقل ولكن بغير قلق، من أن نغمه في شيء من أعمالنا أ
عواطف قلبنا. ثم إن هذه المخافة تجعلنا محترسين في كل سلوكنا، حريصين على إتقان األشياء 

كافة، يقظين على صنع كٍل من أعمالنا بما استطعنا من الكمال. ولمجرد شعورنا بأنَّا في 
  حضرة هللا تعترينا الرهبة أمام جالله السامي.

ن أن نصف كل ما تفيضه هذه المخافة على النفس من النعم والخيرات : فتحفظها في وال يمك 
برارة فائقة اذ تجعلها تمقت أدنى إهانة \ مقتاً كبيراً، وتخشى أقل خطيئة خشية ال توصف، 

الى حد أنها تفضل ألف مرة أن تطرح ذاتها في لهيب النيران وتكابد أعذبة نظير أعذبة جهنم 
هفوة واحدة. وتمألها هذه المخافة في وقت الصالة من الهيبة والوقار بحيث  على أن تقترف

تنفي عنها كل كسل أو تراخٍ. وتضبط في الخشوع خفة ذهننا. وتحملها على اتخاذ هيئة احترام 
ونظر احتشام وصمت سجود، في كل مكان، في السر أو الجهر، وعلى أن تكون مثال الحشمة 

ن تجعلها تحترم حضور هللا تعالى. فلنعرف من هنا ما أسمى هذه والرزانة ألنها في كل مكا
  الموهبة وبأي حرارة من الصالة يجب أن نطلبها وندعوها الينا في هذه األيام المقدسة.

  القسم الثاني

  في تعس النفس المحرومة موهبة مخافة هللا



ا نير المخافة تستسلم ان هذه النفس تاعسة وشقية جداً وفي خطر الهالك. وبما أنها خالعة عنه 
لمحبة راحتها وشهواتها وأهوائها وحريتها التي تصبح الدستور الوحيد لتصرفاتها. فال يبقى 

نظام وال ترتيب في حياتها واستعمال أوقاتها، وال دقة في ممارستها التقوية. واذا فعلتها فإنما 
اً. وال يبقى حشمة وال ذلك بألف تشتت وبغير االحترام الخارجي الذي يجب أن يرافقها دائم

وال وقار في كل سلوكها. فإن عملت ال تفطن الى أن تجعل أعمالها فائقة الطبيعة، بأن حرمة 
تفعلها ألجل هللا وألجل حبه، فتخسر لذلك كل استحقاقها. وإن تكلمت حملها احتداد طبعها على 

نها! وإن صلَّت فذلك بال التسرع في الكالم واألجوبة. فكم من األقوال المستوجبة األسف تبدر م
حب وال احترام وال انتباه لما تقول، فتصير صالتها التي من شأنها أن تخلصها سبباً لهالكها، 

ألنها تتحول الى خطيئة. أخيراً نراها في كل مجموع حياتها ال تبالي بالهفوات واإلهماالت 
ا على الفتور، وهو شر هائل الطفيفة التي ال تعتبرها إثماً مميتاً، لكن ذلك عالمة تدل جلي] 

)، ويفضي بتلك النفس الى اإلثم المميت  16:  3يستخبثه قلب هللا ويوشك أن يتقيأه ( رؤيا 
بغير أن تدري. فهل شيء في الدنيا أشقى وأتعس من نفس في هذه الحالة؟ فما أجدر هذه 

عدّ قلبنا لحلول الروح االعتبارات بأن تحثنا على قضاء هذين اليومين التابعين في القداسة لكي نُ 
  القدس فينا!

  ). 185المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  

  السبت السابق لعيد العنصرة

  الخالصة للعشية

ما هو  1نتأمل غداً في موهبة القوة وهي األخيرة والمكملة لمواهب الروح القدس. فنرى :  
  ير بهذه الموهبة.ماذا يص 2االنسان بدون  هذه الموهبة. 

أن  2أن نقضي هذا اليوم بأعظم قداسة لكي نستجلب حلول الروح القدس علينا.  1ونقصد :  
  نستغيث مراراً بموهبة القوة وال نأذن لطبيعتنا الرديئة في رخاوة أو تساهل.

العاطفة الروحية هي صالة الكنيسة هذه : (( أيها الروح القدوس امنح مؤمنيك الالئذين بك  
  مواهبك السبع )).

  التأمل للصباح

اذ قد بلغنا الى هذا اليوم السابق لعيد العنصرة الذي فيه يحل الروح القدس على النفوس  
زم الخشوع ولنحسن االستعداد. المتأهبة حسناً لقبوله كما حل قبالً على الرسل األطهار، فلنل

  ولنسجد لروح القوة في أعالي السماوات، ولنبتهل اليه أن يحل في قلوبنا.

  القسم األول



  ما هو االنسان بدون موهبة القوة

ان موهبة القوة هي قدرة فائقة الطبيعة تثبتنا بإزاء الجبانة والجزع والرخاوة في خدمة هللا،  
والمخاطر والمحن التي نالقيها عند القيام بواجباتنا. وهي وتجاه ضعفنا الذاتي والمصاعب 

أعظم من فضيلة القوة التي هي نعمة اعتيادية، ألن موهبة القوة هي بأس داخلي وسطوة الهية 
ترفع اإلنسان فوق طاقته االعتيادية فتمكنه بل تسهل له ما يبدو مستحيالً. بدون هذه الموهبة 

طيع القيام بجميع واجباتنا. ألن القوة االعتيادية ال يمكنها أن المضافة الى فضيلة القوة ال نست
تعضد وحدها الطبيعة الضعيفة. اذ أي قوة ال يلزم أمام قلب فيه جراثيم الرذائل، وتحاصره 
التجارب، وتتجاذبه األهواء، وتصرعه المحن أو الشدة، ويبطره الرخاء، وتّروعه العوائق، 

حياء البشري خوفاً من تهكم أو من نظرة أو من إشارة تدل وتخمد نشاطه األحزان، ويأسره ال
على عدم االستحسان؟ فبدون القدرة غير االعتيادية التي تمنحها موهبة القوة نرى وهن اإلرادة 

يخنق أحسن المقاصد، ويُخمد كل حرارة للصالة والتأمل واإلماتة. ومن ثم نشهد سقوط أناس 
لوا كالقصبة. فما أوهن ضعف اإلنسانية المسكينة! وما كنا نظنهم أمتن من األعمدة لكنهم ما

 10كور  1أكبر بؤسها! وقد أصاب الرسول بقوله : (( فمن ظّن أنه قائم فليحذر ان يسقط )) ( 
 :12 .(  

ثم إن موهبة القوة ضرورية خصوصاً لمن اختارهم هللا للرئاسة ألنهم بدونها يضيفون الشر  
لنظر الى مرؤوسيهم : اذ يتركون هؤالء يأثمون بسبب المختص بهم الى الشر العمومي با

سكوتهم أو عدم ردعهم، جبانة منهم غير الئقة أو تساهالً بسبب رخاوتهم أو ضعفهم. فموهبة 
  كل حال وفي أي حالة كنا فلنهيِّئ اليوم قلبنا حسناً لقبولها غداً.القوة ضرورية لنا اذن على 

  القسم الثاني

  بموهبة القوةماذا يصير االنسان 

من أكبر جماالت الكنيسة تحويل النفوس بموهبة القوة. فماذا كان الرسل قبل نيلها؟ إنما كانوا  
ضعفاء جبناء لكنهم بعد ما نالوها أصبحوا أشداء أقوياء كبار النفوس بسالء. فالذي كان قبالً 

كل  الشعب الظالم يرتجف هلعاً لصوت جارية صار بعد فوزه بالقوة العلوية يشتكي جهراً على 
الصالب ربه وفاديه ولما قبضوا عليه. وأوصوه أن ال يعود يبشر بالمسيح أبى ذلك وقال لهم 

). ثم إن القديسين  20:  4ببسالة : (( انَّا ال نقدر أن ال نتكلم بما عاينَّا وسمعنا )) ( أعمال 
ا أبطاالً وترفعوا أمبروسيوس و باسيليوس واثناسيوس لما تسلحوا بموهبة القوة هذه أمسو

ت بهم  ببأسهم فوق جميع الباليا التي ُهددوا بها وفوق جميع الخيرات التي ُوعدوا بها. فإن ألمَّ
جميع الدواهي ونالهم االفتراء من كل جهة وأحدقت بهم جميع المصائب فإنهم يستمّرون ثابتين 

كل هذه المضايق رابطي الجأش كصخرة تالطمها األمواج فال تقوى أن تحطمها. فيجتازون 
والشدائد بقلب ثابت يحب هللا فوق كل شيء. فإنهم، وهم صابرون في رجاء الخير أو ممارسته 
وفي احتمال الشر، ال يبرحون هم هم على الدوام، حتى قيل عن القديس يوحنا الذهبي الفم : ان 

تتهدده هذا االنسان ال يخشى شيئاً سوى الخطيئة. وهتف القديس فرنسيس كسفاريوس، وهو 



ألوف من مخاطر الموت من جهة البشر أو من جهة الطبيعة : أحسن دواء لكل ذلك هو عدم 
الخوف من شيء مع االتكال على هللا. وان أكبر الباليا إنما هو الخوف من أعداء هللا عندما 

ندافع عن حقوق هللا. فهكذا بموهبة القوة قد فعل القديسون كل شيء، واحتملوا كل شيء 
أصعب األمور، وتعّرضوا ألكبر األخطار، وأنجزوا أشق األعمال، وكابدوا أقسى  وباشروا

الهموم والغموم. فسعيدة النفس التي بعد ما تحتذر ذاتها بسبب ما رسخ فيها من الشعور 
بضعفها تستغيث بروح القوة وتضع فيه كل ثقتها، اذ تصير به قادرة على إحراز جميع 

  ك لنرغب في هذه الموهبة ونلتمسها من هللا بكل إلحاح؟الفضائل. فهل نروم أكثر من ذل

  ). 187المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  

  أحد العنصرة

  الى األخير ) 23:  14اإلنجيل من يوحنا ( 

في ذلك الزمان قال يسوع لتالميذه : (( ان أحبني أحد يحفظ كلمتي وأبي يحبه واليه نأتي  
هي ليست لي بل ل ُمقامنا. من ال يحبني ال يحفظ كالمي والكلمة التي تسمعونها وعنده نجع

لآلب الذي أرسلني. كلمتكم بهذا وأنا مقيم عندكم. وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله 
اآلب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم كل ما قلته لكم. السالم أستودعكم. سالمي أعطيكم. 

عالم أعطيكم أنا. ال تضطرب قلوبكم وال تجزع. قد سمعتم اني قلت لكم اني لست كما يُعطي ال
ذاهب ثم آتي اليكم. فلو كنتم تحبوني لكنتم تفرحون بأني ماٍض الى اآلب ألن اآلب هو أعظم 

مني. واآلن قلت لكم قبل أن يكون حتى متى كان تؤمنون. ال أكلمكم أيضاً كالماً كثيراً ألن 
  ي كما أوصاني اآلب هكذا أفعل، قوموا ننطلق من ههنا.رئيس هذا العالم يأت

  الخالصة للعشية

لماذا  1ننتقل غداً بالروح الى علية صهيون حيث حّل الروح القدس على الرسل. ونرى :  
  عجائب أفعاله االلهية في السماء واألرض. 2نزل في هذا النهار الى العالم. 

أن نشكر للروح القدس بكل قلبنا كل ما يفعله ألجل خير الكنيسة وألجل  1فنقصد من ثم :  
  أن نقدم له ذواتنا لكي نتبع في كل شيء الهاماته المقدسة. 2خالصنا. 

العاطفة الروحية هي آية المرنم : (( ترسل روحك فيخلقون وتجدد وجه األرض )) ( مز  
103  :30 .(  

  التأمل للصباح



قل بالروح الى غرفة صهيون حيث العذراء مريم وجمهور الرسل مستحّرون بالصالة، لننت 
ينتظرون حلول الروح القدس. ولنشاهد هذا الحلول العجيب وهذه األلسن النارية المستقرة على 

هامة كّل منهم والرامزة الى التغيير غير المنظور الحاصل في داخلهم، والى النيران المقدسة 
يرة المالئة كل باطنهم والمحّولة اياهم الى أناس آخرين. فلنرغب كل الرغبة في من الحب والغ

أن نضطرم نحن أيضاً بهذه النار المقدسة ولنستدعِ الينا هذا الروح االلهي الصانع مثل هذه 
  العجائب.

  القسم األول

  الى األرضلماذا نزل الروح القدس في هذا النهار 

هذا اليوم المبارك على األرض، لم يزرنا زيارة وقتية  ان الروح القدس، بحلوله في مثل 
وجيزة بل حّل بيننا حلوالً دائماً الى منتهى الدهر، وقد حل لكي يؤسس الكنيسة المقدسة 

ويدبرها ويسوسها ويحفظها على الدوام ويثبتها في الحق بإزاء مصادمات الكفر والهرطقات، 
قد رأى الروح القدس ونحن .... )) ( أعمال  ويعضدها في تعليمها بحيث تستطيع أن تقول ((

). وقد حلَّ ليجعلها الى األبد مخصبة تلد للعالم دائماً قديسين وأوالداً \، ورسالً  28:  15
ينشرونها في كل األرض، وشهداء يؤيدون حقيقتها بدمائهم، ومعلمين ينيرونها بعلومهم، 

  ونفوساً مختارة تكون لها قدوة صالحة بفضائلها.

فيا لها من مهمة عظيمة عجيبة ال يستطيع أن يتممها إال هللا وحده. وقد خّص بها الروح القدس  
ثم إن  –ألنه محبة هللا الجوهرية. فإن القدرة تخلقنا وتحفظنا، والحكمة تخلصنا، والمحبة تقدسنا 

دية، ارسال الروح القدس يميز ويوضح جلياً روح الشريعة الجديدة، التي ليست للخوف والعبو
بل للمحبة. ذلك بالحقيقة ما اتَّسمت به الديانة المسيحية مذ حّل الروح القدس. فغدا كل ما فيها 
محبة، وانجيلها كله محبة. وكل مسيحيتها هي ان يسري الحب في القلب من كل جهة كينبوع 

الحياة. فهل نفهم هكذا المسيحية؟ وهل نجتهد في مطابقة سلوكنا عليها وخصوصاً في 
ساتنا الروحية وقبولنا األسرار؟ هل الحب هو الذي يسود فينا ويلهمنا؟ وهل حياتنا هي ممار

  حياة محبة؟

  القسم الثاني

  في أفعال الروح القدس العجيبة في السماء واألرض

مشهد فإن نظرنا اليها مجملة بدا لنا منها  1نقدر أن ننظر الى هذه األفعال مجملة أو مفصلة :   
ب منذ األزل، نرى الروح االلهي محب]ا للكماالت االلهية محبة كاملة تامة، رائع. ففي حضن اآل

واذا انتقلنا من حضن اآلب الى مريم العذراء والمالئكة والقديسين وجدنا الروح القدس يحركهم 
وينعشهم كلهم ويحيي السماء بأجمعها يشعلها بنيران الحب ويدفعها الى الترنيم بأناشيد التسبيح 

\ القدير، ثم اذا انحدرنا من السماء الى األرض رأينا فيها الروح القدس عينه ملهماً  والتعظيم
كل النفوس البارة وواضعاً في قلبها الشواعر الشريفة المقدسة والتسابيح وأفعال الحب 



المتصاعدة بال انقطاع الى السماء. تلك حقيقة عذبة من شأنها أن تجعلنا في كل أعمالنا وأقوالنا 
كين بالهاماته.وأف   كارنا متحدين بهذا الروح القدس ومحرَّ

ا. فما أعجب وأدهش النظر الى  2  أما أفعال الروح القدس بالتفصيل فليست بأقل عجباً وسمو]
هذا االله العظيم األزلي مهتماً بكل نفس ليقدسها، وواقفاً على باب كل قلب يقرعه، ويدق الباب 

حبته أو يجعلها تيأس. ومتى قبلته النفس ينير عقلها سنين طويلة بغير أن يوهي الرفض م
ويوبخها أو يشجعها، وتارة يجذبها بعذوبة نعمته، وتارة أخرى يكملها بظاهر ويضرم ارادتها 

الشدة، لكنه عامل دائماً ليصّور فيها يسوع المسيح. فكم تستحق هذه األعمال العجيبة كل 
  نصرة العظيم!تسابيحنا وشكرنا وحبنا وال سيما في يوم الع

  ). 191المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  

  االثنين ثاني العنصرة

  الخالصة للعشية

في فروض  2في فروض السجود والشكر الواجبة علينا للروح القدس.  1نتأمل غداً :  
  التعويض له عما مضى والتماس نعمه للمستقبل.

أن نقبل باحترام عظيم األفكار الصالحة والهامات الروح القدس كأنها كالم  1فنقصد من ثم :  
  أن نجعلها ناضجة بالتروي فيها وأن نضعها بالعمل. 2هللا. 

  ). 16:  3كور  1العاطفة الروحية هي عبارة الرسول هذه : (( ان روح هللا مستقر فيكم )) (  

  التأمل للصباح

قدس منحدراً يوم العنصرة على الرسل، وفي كل العصور على المؤمنين لنسجد للروح ال 
  المستعدين لقبوله حسناً ولنشكر له أعماله االلهية في النفوس. ولنسأله أن يشركنا في مواهبه.

  القسم األول

  في فروض السجود والشكر الواجبة للروح القدس

واجب للروح القدس، اذ نقول في قانون اذا كان السجود فرضاً واجباً \ وحده دون سواه فهو   
اإليمان : (( ونؤمن .... بالروح القدس الرب المحيي... الذي مع اآلب واالبن يسجد له ويمجد 

)). فإن الكتب المقدسة تطلق عليه دائماً األسماء والصفات االلهية كما تطلقها على اآلب 
نبياء ويكشف لهم غوامض واالبن. ونرى في مواضع كثيرة منها الروح القدس يلهم األ

المستقبل. ويكّون في مستودع العذراء جسد المخلص كما قيل (( فإن المولود فيها إنما هو من 



). وهو الذي قاد يسوع الى البرية ودبره في جميع أعماله.  20:  1الروح القدس )) ( متى 
لتثبيت بموهبة وصنع المعجزات على يد الرسل وأنعم على كل المسيحيين الذين نالوا سر ا

صنع العجائب. واتخذنا هيكالً لسكناه كما قال الرسول : (( أما تعلمون أن أجسادكم هي هيكل 
). فكما أن اآلب هو خالقنا واالبن مخلصنا كذلك الروح هو  19:  6كور  1الروح القدس )) ( 

ا من حضن مقدسنا، يطهرنا من خطايانا بنار محبته ويفيض علينا حياة القداسة التي يستقيه
اآلب واالبن. فكم تحّق واجبات سجودنا لهذا االله مبدع هذه العجائب! ومع هذا قلما افتكر في 

ذلك، وأعيش كأنه ليس فيَّ شيء سواي! فإني حامل هللا فّي وال أعبده إال نادراً وال أدع له 
  الشرف بأن يرشدني ويهديني كما يشاء ويحب!

لزمنا أن نؤدي اليه أيضاً مفترض الشكر : ألنه يعمل بال ي وما عدا السجود لهذا الروح القدس 
انقطاع فينا ألجل خير نفوسنا. أفما يحق علينا أن نشكر له على الدوام كونه يريد أن يمنحنا 
غزير مواهبه ونعمه. ومع استخفافنا بها يشاء أيضاً أن يواصل مفاعيله االلهية فينا بغير أن 

  القدوس، ال أستطيع أبداً أن أوفيك حقك من الشكر. يمل أن ينفر منا؟ فيا أيها الروح

  القسم الثاني

  في ما يجب علينا للروح القدس من فروض التعويض والتماس النعم

ما أشدّ ما استوجب من التوبيخ وما أكثر ما يلزمني من التعويض للروح القدس! فإني كثيراً ما  
فصممت أذني عن سماع صوته. وألّح علّي لم أُباِل بنعمة السنية. فقد ألهمني أن أعمل الخير 

فقاومته أيضاً. فيا لقحتي! ويا لنذالتي! فإني أتحاشى أن أحول ظهري لرجل جليل يخاطبني وأن 
أغيظه أيضاً بعدم اكتراثي بتاتاً لتحريضاته لي. لكني لتعس حظي قد اتقحت وارتكبت هذه 

وأرفض مشوراتك الصالحة. لقد اإلهانة في حقك أنت أيها الروح القدس! فأقاوم الهاماتك 
فهمت اليوم ضاللي وخطأي وأستغفرك عن ذنبي بروح متواضع وقلب منسحق وأقدم لك عنه 

  ما تشاء من التعويض والكفارة.

واسمح لي أن ألتمس منك ألجل المستقبل نعماً جديدة أريد أن أستعملها أحسن مما سبق، فإني  
ي ومراحمك أبادر اليك أيها الروح االلهي ملتمساً عبد فقير ال شيء لي. وفيما أن شاعر بشقائ

منك أن تممّن عليَّ باألفكار الصالحة والرغبات المقدسة والعواطف التقوية والمقاصد الثابتة 
 . الشديدة المؤدية الى القداسة. فهلم يا أبا المساكين، يا نور القلوب، يا أيها النور السعيد هلّم اليَّ

ضرم قلبي بنيران محبتك. ولكي أخلص وأتقدَّس اني أتوكل ال على وانر عقلي بنور نعمتك وا
ذاتي بل عليك وحدك أنت الذي يحل في الذين يبتغونه كما قال سيدي يسوع : (( فكم بالحرّي 

  ). 13:  11أبوكم من السماء يمنح الروح القدس لمن يسأله )) ( لوقا 

  ). 194ص  المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( 

  



  ثالثاء العنصرة

  الخالصة للعشية

نتأمل غداً في فعل الروح القدس العجيب بالمسيحيين األولين في أورشليم اذ جعلهم قدوة  
  في المحبة. 3في التقوى  2في الزهد  1صالحة : 

أن نحفظ في جميع هيئاتنا  2أن نمارس في أثناء النهار شيئاً من اإلماتة أوالزهد  1فنقصد :  
أن نبدي أوفر  3حشمة عظيمة تكون كوسيلة لتخريجنا على روح الخشوع وجمع الحواس. 

  محبة لكل الذين نتعاطى معهم.

له : (( وكان لجمهور العاطفة الروحية هي تقريظ الروح القدس الجميل للمسيحيين األولين بقو 
  ). 32:  4المؤمنين قلب واحد ونفس واحدة )) ( أعمال 

  التأمل للصباح

لنسجد للروح القدس جاعالً من المسيحيين األولين أكمل قدوة للقداسة. ولنسبحه على هذه  
  التحفة التي هي عمل قدرته ومحبته. ولنؤدِّ اليه جزيل شكرنا على ذلك.

  القسم األول

  نين األولينفي زهد المؤم

ان الروح القدس بحلوله على المؤمنين األولين قد علمهم أن كل ما في األرض باطل وزائل  
وعدم. وذكرهم أقوال المخلص : ان من ال يكفر بنفسه وبكل شيء له ال يقدر أن يكون له تلميذاً 

وتركوا كل  .... اذهبوا وبيعوا كل ما لكم واعطوه للمساكين. فلبوا للحال هذا الصوت الداخلي
شيء، فتخلوا عن أموال األرض. قال عنهم سفر األعمال : (( كانوا يبيعون أمالكهم وأمتعتهم 
ويوزعونها على الجميع على حسب حاجة كل واحد ... فإنه لم يكن فيهم محتاج ألن كل الذين 

د أقدام الرسل كانوا يملكون ضياعاً أو بيوتاً كانوا يبيعونها ويأتون بأثمان المبيعات ويلقونها عن
) ورفضوا  35و  34:  4ف  45:  2فيوّزع لكل واحد على حسب احتياجه )) ( أعمال 

فأصبحوا في نظر الجماهير كجاحدين لديانة الهية حقاً، الكرامات والمجد واعتبار الناس لهم : 
وكجهلة حمقى صاروا عبدة انسان مصلوب وتالميذ لصيادين محتقرين. وكفروا بذاتهم 

ارادتهم للرسل وصاروا يطيعونهم بكل بساطة وحبور. واذ أصبحوا ُمعتقين هكذا وأخضعوا 
من كل رباط بلغوا الى حرية روح كاملة، وطمأنينة نفس غير متزعزعة، بها يخدمون هللا بغير 

عائق، ويصلون اليه بمحبة، ويذوقونه بعذوبة. فلنفحص أين نحن من هذا الزهد الكامل وبأي 
  نا متمسكاً باألرض.العالئق ال يزال قلب

  القسم الثاني



  في تقوى المسيحيين األولين

ذُكر عن المؤمنين األولين أنهم : ((  كانوا مواظبين على تعاليم الرسل والشركة في كسر  
الخبز والصلوات .... ويالزمون الهيكل كل يوم بنفس واحدة ويكسرون الخبز في البيوت 

). فلنشاهد  47و  46و  42:   2سبحين هللا )) ( أعمال ويتناولون الطعام بابتهاج ونقاوة قلب م
بسرور روح الصالة في هؤالء المسيحيين األولين. ألنهم لم يكونوا فقط خاشعين، جامعين 

لحواسهم مسرورين بذلك. بل كانوا سالكين في ذلك الطريقة الحسنة : فلم يكن في خشوعهم 
كس ممزوجاً ببساطة قلب عظيمة وفرح شيء من الغم أواإلنزعاج أو التصنع. بل كان بالع

مقدس يفيضه الحب االلهي في النفس كما جاء عنهم في سفر األعمال. فيا له من مثال جميل 
يعلمنا أن نتناول بتواتر ويكون فينا قبل التناول وبعده روح الصالة والخشوع ألن التناول 

اتنا ونفحصها لنصلح نقائصنا بروح الخشوع هو أقوى غذاء للتقوى والفضيلة. فلنعد هنا الى ذو
  في هذا الشأن.

  القسم الثالث

  في محبة المسيحيين األولين

كان المؤمنون األولون متحدين معاً بالمحبة، كأنهم عيلة واحدة. (( وكان جميع المؤمنين معاً  
) (( وكان لجمهور المؤمنين قلب واحد  44:  2وكان كل شيء مشتركاً بينهم )) ( أعمال 

). وهكذا مع أنهم كانوا مختلطين من بالد متفرقة وبحاالت متفاوتة  32:  4ونفس واحدة )) ( 
األعضاء المختلفين  ئع مختلفة ومصالح متباينة، كانت المحبة تجمعهم وتجعل كل هؤالءوطبا

جسداً واحداً، وكل هؤالء القلوب قلباً واحداً، وكل هؤالء النفوس نفساً واحدة. فما أسعد وأحلى 
هذا االتحاد! انه كنعيم سابق ألفراح السماء. وقد كان منظرهم هذا الجميل يدهش من يراه : (( 

) ويهدي الى اإليمان أناساً كثيرين : (( وكان  13:  5كان الشعب يعظمهم )) ( أعمال و
)  14:  5المؤمنون بالرب يأخذون باالزدياد جماعات من الرجال والنساء )) ( أعمال 

ويضطر الذين لم يؤمنوا أن يمدحوهم، اذ كانوا (( نائلين حظوة لدى جميع الشعب وكان الرب 
). فلنتعلم من مثل المؤمنين  47:  2يخلصون الى الكنيسة )) ( أعمال  كل يوم يضّم الذين

األولين أن نحب بعضنا بعضاً ال محبة باردة جامدة تكتفي بأن ال تبغض القريب وال تريد له 
ضرراً، بل محبة خالصة صادرة من القلب تبغي كل الخير الممكن إلخوانها في االنسانية 

فراحهم. محبة رقيقة تسير بتصرف كله قلبي، وتتجنب أقل وتشاركهم في أحزانهم كما في أ
كالم أو عمل من شأنه أن يغم الغير. محبة سخية كريمة تنسى ذاتها كلها لتسّر غيرها، تتفق مع 

  كل الطبائع، وتقبل جميع التضحيات وتبادر الجميع باإلكرام وحسن االلتفاتات اللطيفة.

  ). 197صة العشية ( ص المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خال 

  



  أربعاء العنصرة 

  الخالصة للعشية

كم  2كم ينير عقلنا.  1نواصل غداً تأمالتنا في الروح القدس فندرس فعله بالنفوس ونرى :  
  كم يكمل أعمالنا. 3يرفع قلبنا. 

أن نسأل نفسنا مراراً في أثناء النهار : هل روح هللا هو الذي يحركني في هذه  1فنقصد :  
الدقيقة ويحملني على أن أعمل هذا العمل أو أقول هذه العبارة أو أفتكر في هذا الفكر؟ أليس في 

أن نحترس من اهتمام الرغائب المقلق ومن  2نياتي ومقاصدي بعض أغراض بشرية! فننوي 
  ق التي تصدنا عن سماع الروح القدس.العالئ

عقول الذين يخصونك العاطفة الروحية هي صالة الكنيسة : (( هلّم أيها الروح الخالق وزر  
.((  

  التأمل للصباح

ا للنفوس، يمأل السماء واألرض بالهاماته المقدسة،   لنسجد للروح القدس مرشداً سامياً وعام]
ريد. قال المرنم : (( وليس من يتوارى عن حّرها )) ( بحيث ال تفلت من عمله إال بقدر ما ت

  ). فكم يستحق لذلك كل تسابيحنا ومحبتنا! 7:  18مز 

  القسم األول

  في أن الروح القدس ينير عقلنا

ان معرفة هللا الطبيعية المحضة تدعنا عادمي الحس وال تقول شيئاً لقلبنا. لكننا، متى أرسل  
على هذه المعرفة انتعشنا للحال وفّتنَّا وطرنا بأجنحة التسبيح الروح القدس أشعة نوره ومسحته 

والحب الى هذا االله السامي جوده. فقد شوهدت نفوس قضت ساعات كاملة تتلذذ بهذه الكلمة 
فقط : (( الهي ))! وقل هكذا عن بقية الحقائق المسيحية جميعها. فقد حددت الكنيسة المقدسة 

فال نعرف ذواتنا أبداً، ومن هذا ينتج تكبرنا وادّعاؤنا.  جهلة،أننا بدون الروح القدس عميان و
وال نعرف ما في خيرات هذا العالم المزعومة من البطل والعدم والخطر، ومن هنا تصدر فينا 

العالئق واألهواء. ثم ال نعلم ماذا نعمل وال ماذا نقول، ولذلك نسقط كثيراً في عدم الفطنة 
بك أيها الروح االلهي والنور المغبوط فنعرف ذواتنا وعدمنا ونرتكب الهفوات يومياً. أما 

وشقاءنا وخبثنا وجهلنا وكل البواعث لنا على أن نحتقر ذواتنا ونضبطها دائماً في التواضع 
العميق ونحذر منها ونهرب من أسباب الخطيئة وال ننقطع من الصالة اليك. فهلم لمساعدتنا 

  لسماء شعاع نورك.أيها الروح القدوس وارسل الينا من ا

  القسم الثاني



  في أن الروح القدس يرفع القلب

ان الروح القدس متى امتلك رفعه فوق جميع األرضيات. فلم يبَق في هذا القلب الكبير للثروة  
بهرجتها، وللذات جاذبيتها، وللكرامات بريقها الكاذب، وألقوال الناس سلطتها عليه. بل يهتف 

: ما أحقر األرض عندي بالنسبة الى السماء. وان حصل له عذاب  مع القديس أغناطيوس قائالً 
فرح وعدّه مجداً وشرفاً على منوال الرسل الذين (( خرجوا من وجه المحفل فرحين بأنهم 

). وهذا ما حمل منذ عشرين  41:  5ُحسبوا مستأهلين أن يُهانوا ألجل اسم يسوع )) ( أعمال 
نفوساً كثيرة على أن تهجر كل شيء لتنقطع الى الحياة  قرناً وما زال يحمل حتى اآلن كل يوم

الرهبانية القشفة الخفية. وهكذا فإن النفس التي فيها روح هللا ترتفع فوق كل ما يزول، ترتفع 
فكم صالتها حسنة! وكم هي خاشعة، متأثرة، غارقة  حتى تبلغ الى هللا ذاته وتتحد به بالصالة

 تعالى هذه الزفرات غير الموصوفة التي ال يستطيع أن في العبادة! وكم تُصعد الى قلب هللا
ينشئها في النفوس إال الروح القدس وحده. وكم تقواها بنوية تفيض بين يدي هللا بأرق العواطف 
وتجعلها تهتف له بهذا الروح : يا أبِت! يا أبِت. وكم تعتاد حب الصالة واالتحاد با\ مما يصبح 

هو مفعول عجيب لمحبة هللا يفيضه الروح القدس في قوى النفس  سعادة حياتها. وكل هذا إنما
كلها. وهكذا تتكّون القلوب النبيلة والنفوس الكبيرة القادرة على كل التضحيات المتعلقة بجميع 

األعمال المقدسة. فيا أيها الروح المعزي، مصدر كل خير هلّم واملك قلبي المسكين. هلم 
ال يخفق وال يتحرك فيما بعد إال حب]ا لك وألخوتي ألجل محبتك  واخلق فيَّ قلباً جديداً كريماً 

  وابتغاء ارضائك.

  القسم الثالث

  في أن الروح القدس يكمل أعمالنا

ان النفس متى امتلكت الروح القدس صارت تحسن جميع أعمالها، ألنها تعملها ال بخوف  
يئاً صعباً واقتضى بعض وأسر، بل بحب وألجل الحب. فال تستصعب شيئاً. ثم  اذا وجدت ش

التضحيات أقبلت عليه بفرح وجذل. وال تصنع أعمالها بغير فكر وال غاية أو على سبيل العادة 
أو على حسب الميل و الهوى أو بخفة وطيش أو بحسب حكمة هذا العالم الكاذبة. بل تقصد 

ى قبل العمل وتستشير دائماً الغايات السامية بموجب اإليمان. ولكي تبلغ اليها بأكثر أمان تتروّ 
بواسطة الصالة أكثر مما بحسابات الحكمة البشرية. وفي أثناء العمل تشتغل بترّو، بال نزق 

وال تسرع من شأنهما أن يغشيا العقل بالظلمة ويقودا الى عدم الفطنة. وتعمل بتواضع ووداعة 
شيء الى نتيجة وصبر، تساعدها حكمة الروح القدس التي تدبرها باعتدال وتبلغ بها في كل 

حسنة. يؤيد ذلك ما صنعه القديسون العظام منصور دي بول وأغناطيوس دي لويوال 
حكمتهم السامية حكمة العالم. فبمثل هذا يصير المسيحيون رجال هللا وكسفاريوس الذين فاقت 

مستعدين ومتأهبين لكل نوع من الخير وتُضحي كل أعمالهم كاملة وحياتهم مقدسة. فلنرغب 
  سنا ان نسير في كل األشياء بروح هللا ال بالروح البشري.بكل نف

  ). 200المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  



  

  خميس العنصرة

  الخالصة للعشية

ما يقتضيه منا هذا  2في أنه يجب على كل نفس مسيحية أن تنقاد لروح هللا.  1نتأمل غداً :  
  االنقياد.

أن نلزم كل النهار الخشوع الخارجي والداخلي لكي نالحظ ونسمع الهامات روح  1فنقصد :  
  أن نطيع هذا الروح االلهي بمحبة وسرعة في كل ما يلهمنا اياه. 2هللا 

العاطفة الروحية هي عبارة الرسول بولس : (( ان جميع الذي يقتادون بروح هللا هم أبناء هللا  
  ). 14:  8)) ( رومة 

  لتأمل للصباحا

لنسجد للروح القدس عامالً في الكنيسة كلها على تقديس النفوس. ولنباركه على كل ما يلهمنا  
اياه من األفكار الصالحة والعواطف التقوية والصلوات الحارة والمقاصد الكريمة. ولنؤدّ اليه 

  على ذلك فروض التسبيح والشكران.

  القسم األول

  ة أن تنقاد لروح هللافي أنه يجب على كل نفس مسيحي

ان روح هللا يقود بإلهاماته كل النفوس التي تريد أن تسلم اليه زمام قيادها. وال يصح أن ندعى  
مسيحيين حقيقيين إال بقدر ما ننقاد له. وقد فهم المؤمنون األولون هذه الحقائق واستسلموا 

زل هللا تعالى أن يصير لنا دليالً للنعمة تقودهم كأم تقود طفلها باليد الى حيث تشاء. فحينما يتنا
ومرشداً في سبيل حياتنا ويسمعنا الهاماته المقدسة هل يسعنا أن ال نسمع صوته، أو بعد ما 

سمعناه أن نقاومه؟ فإذا اتكلنا على قوانا ال على روح هللا، نجم عن ذلك أننا نقصد المقاصد وال 
ا نهمل كثيراً من األعمال الصالحة لكوننا نفعل، ونسقط تكراراً، ونتردد بين الخير والشر. وأنن

نُدخل فيها الروح البشري بدالً من روح هللا. فطوبى للنفوس التي تعيش خاضعة له، يقول لها : 
  اذهبي فتذهب. واصنعي هذا فتصنع. فهل ننقاد نحن هكذا لهذا الروح االلهي؟

  القسم الثاني

  في ما يقتضيه منا هذا االنقياد لروح هللا

  السخاء ألجل طاعته. 2االنتباه ألجل سماع صوته،  1يجب :  



أما االنتباه ألجل سماع صوته فيعلمنا اياه االقتداء بالمسيح بقوله : (( طوبى للعيون  1 
المغمضة عن األمور الخارجة والشاخصة الى األمور الباطنة ... طوبى لآلذان التي ال تصغي 

).  1عدد  1ف  3لمعلم في الداخل )) ( سفر الى الصوت المسموع في الخارج بل الى الحق ا
نفسنا عن الطيش والخفة وضوضاء الخالئق والهواجس الباطلة ومعنى ذلك هو أن نبعد 

واألهواء المقلقة والتصورات المشتتة. وأن ننتبه الى ذواتنا لئال يتعطل عمل هللا في نفسنا أو 
كما يرى. وأن نعمل كل شيء  نمنعه أو نقطعه أو نضعفه. بل ندعه يعمل فينا بغير عائق

ونطالع ونتكلم ونشتغل بسكينة قلب عظيمة وباالشتراك معه. ألن الروح القدس ال يعمل حيث 
يكون اضطراب، بل لكي يكلم نفساً، يريدها هادئة، خاشعة، منتبهة الى سماعه كمريم أخت 

وتقول له لعازر لدى قدمي يسوع، وذلك لكي تقبل باحترام عظيم كل الهاماته الصالحة 
  ). 9:  3ملوك  1كصموئيل : (( تكلم يا رب فإن عبدك  يسمع )) (

ما عدا االنتباه يلزمنا السخاء : ألن النفوس المتكاسلة الجبانة، العاطفة على ذاتها الى حد  2 
أنها ال تشاء أن تضحي \ بإرادة واحدة، تقاوم الهامات الروح القدس فيدعها هذا الروح االلهي 

نه ماذا ينفع ارشاده تعالى من ال يريد أن يتبعه؟ اذ أنه يتطلب نفوساً قوية سخية وضعفها. أل
تطيع صوته بال تردد مهما كلفتها هذه الطاعة، نفوساً نظير أولئك العبيد واالماء الصالحين 

الذين ذكرهم المرنم رافعين عيونهم على الدوام الى يدي سيدهم ليروا منه اشارة ويبادروا الى 
ا، نفوساً تذهب حيثما يدعوها هللا. فحينما يشاهد الروح القدس مثل هذه النفوس يّرقيها تتميمه

  بسرعة في معارج الكمال. فأين نحن من هذا االنتباه وهذا السخاء.

  ). 203المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية (  

  

  جمعة العنصرة

  الخالصة للعشية

القدس العجيبة في النفوس نتأمل غداً في شقاء النفس التي ال تنقاد بعدما رأينا مفاعيل الروح  
  خسارتها. 2عذاب النفس الرافضة النعمة.  1لهذا المرشد االلهي. فنعتبر : 

 2أن نطيع بحب وسرعة لكل االلهامات المقدسة بغير أن نقاوم وال واحدة منها.  1ونقصد :  
  رين  له ما يلي : أن نلتمس مراراً من الروح القدس معونته مكر

العاطفة الروحية وهي صالة الكنيسة : (( هلم إلغاثتي يا أبا المساكين، هلم يا موزع  
  المواهب، هلم يا نور القلوب )).

  التأمل للصباح



لنسجد للروح االلهي مقدماً ذاته للنفس ليقدسها. ولنسبح جودته الفائقة جودة اآلباء. ولنستغفره  
عن اساءتنا استعمال نعمه وعن مقاوماتنا العديدة لسماع صوته والهاماته. ولنستمد منه أن 

  يفهمنا ما أعظم بلية النفس الخائنة.

  القسم األول

  في عذاب النفس الرافضة النعمة

تتعذب هذه النفس  1نفس التي ترفض نعمة الروح القدس ال سالم لها وال سعادة. ان ال 
لحرمانها التسليات التقوية. ألنها لما كانت أمينة للنعمة كانت تذوق تسليات ال توصف في 
صلواتها وتناوالتها وزياراتها للقربان األقدس وسائر ممارساتها الروحية. لكنها منذ تعدت 

باردة، منهوكة، نافرة. اذ كيف يفيض الروح القدس عذوباته وتعزياته حقوق النعمة أضحت 
  على نفس تقاومه وتأبى أن تسمع له وتطيعه وتضحي له بشيء من تعلقاتها وأميالها ورغائبها؟

تتألم النفس اذ ترى آمالها قد خابت. ألنها كانت آملة أن تجد سعادتها في إرضاء شهواتها  2
ن هللا تعالى انتقاماً منها يصّب المرارة على ملذاتها هذه الفاسدة. فتجد وملذاتها وإرادتها. غير أ

  فيها أحزاناً وآالماً أكبر من التي قد حاولت أن تهرب منها.

تتعذب النفس من لذع ضميرها، ألنه اذ يبصر سوء تصرفها يبكتها بال انقطاع علة غمطها  3 
انها تشبه مريضاً متقلباً على فراش المعروف وعلى تمردها وجهلها وحماقتها، ويقول لها 

  األوجاع ينظر الى الدواء الشافي ويأبى مع ذلك أن يتخذه.

من قبل هللا تعالى، فإنه يحاربها حب]ا لها، ويجعلها تتقلب في الشقاء ألجل تعاني النفس مشقة  4 
ى النهاية. خيرها، لئال اذا رأت ذاتها مطمئنة ومسرورة في هذه الحالة التعسة، تستمر فيها ال

ولهذا كثيراً ما نشعر بالغم واالستياء على أثر رفضنا \ التضحية بكلمة عجب أو بنظرة 
  فضول أو بكالم قليل المحبة، ونحن ال ندري ما سبب غمنا واستيائنا، وال نعتبره كما يلزم.

  القسم الثاني

  في خسارة النفس التي تقاوم نعمة الروح القدس

ان خسارة نعمة واحدة أو الهام واحد من الروح القدس أعظم بألف مرة من خسارة ممالك  
العالم طراً. ألن خيرات الدنيا كلها زائلة وال قيمة لها. أما أقل نعمة فلها نتائج أبدية وقيمة غير 

تجّر  متناهية ألنها تساوي دم السيد المسيح نفسه الذي افتدتنا هذه النعمة به. ان خسارة نعمة
وراَءها خسارة كل النعم التي كانت تبعتها لو كنا قد أحسنَّا استعمالها، بحيث ان خسارة نعمة 

واحدة تجر بعدها خسارة كنوز من النعم ال يعلم مقدارها إال هللا وحده. ومن ثم كم تكون بليتنا 
رها؟! عظيمة ونحن في هوة عميقة من المسكنة والفاقة! ومن يستطيع أن يقدر خسارتنا قد

فلنأسف اآلن على هذه الخسائر الباهظة، ولنعوضها بعدم خسارتنا فيما بعد أبداً نعمة واحدة، 
  بمنه تعالى.



  ). 205المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  

  سبت العنصرة

  الخالصة للعشية

ماذا  2األمينة للنعمة.  الخطر الحاصل للنفس غير 1في مقابلة النعمة فنرى : نواصل تأمالتنا  
  تربح النفس األمينة.

 2أن نكون في كل النهار منتبهين الى صوت الروح القدس لنسمع ماذا يريد منا :  1ونقصد :  
  أن نطيعه في كل شيء بسرعة وسخاء.

 8:  94العاطفة الروحية هي آية المرنم : (( اليوم اذا سمعتم صوته فال تقسوا قلوبكم )) ( مز  
.(  

  التأمل للصباح

لنسجد للروح القدس معيناً كامل القدرة لخالصنا. ولنشكر له مساعدته لنا اللطيفة المتواصلة.  
  ولنستمد منه أن يفهمنا كم ينبغي لنا أن نكون أمناء لنعمه.

  القسم األول

  في الخطر الحاصل للنفس الغير األمينة للنعمة

صها األبدي ال أكثر وال أقل. ان العلل في ان الخطر الحاصل لهذه النفس إنما هو خطر خال 
النظام الطبيعي مترابطة بحيث ال نستطيع أن نصل الى العلة األخيرة إال بمرورنا بالعلل التي 
قبلها، كذلك في النظام الفائق الطبيعة ترتبط النعم مع ثباتنا األخير بعالئق سرية نجهلها. فإن 

ضنا نفسنا ل قطع سلك سائر النعم، وتطّوحنا في خطر الشرود خسرنا نعمة من هذه النعم عرَّ
عن الطريق المؤدية الى الخالص. ومن قال لنا أن النعمة التي نرفضها ليست في أحكام هللا 

تعالى النعمة التي يتوقف عليها أمر خالصنا؟ فإن القديسة تريزيا قد رأت المكان المعد لها في 
على مصارعة تجربة من حب الذات. وكذلك جهنم لو كانت قاومت النعمة التي كانت تحثها 

كل الوصايا منذ صباه جعل خالصه في خطر وشّكٍ الشاب المذكور في اإلنجيل انه قد حفظ 
لكونه قد رفض النعمة التي كانت تقول له : (( اذهب وبع ما لك وأعطه للمساكين ... وتعاَل 

إلساءة استعمالها. أو ليس  ). فإن حرمان النعم هو عقاب اعتيادي 21:  10اتبعني )) ( مز 
ذلك عدالً؟ فإذا أتى الروح القدس وقرع باب قلبنا ولم نفتح له مضى في سبيله. واذا تكلم ولم 

نصغ اليه صمت. واذا أضاء لنا بنوره وأغمضنا نحن عيوننا تركنا وانصرف. فيا له من 
  عاً لذلك؟قصاص هائل! تلك أخطار النفس غير األمينة لنعمة هللا. فمن ال يرتعد هل



  القسم الثاني

  ماذا تربح النفس األمينة

ان النفس األمينة للنعمة تربح السعادة والقداسة. فتكسب أوالً ألنه ال شيء ألذ وأطيب لها من  
أن تدع روح هللا يقودها في كل شيء، كأنها ولدٌ صغير تقوده أمه بيده، وأن تطيعه بابتهاج منذ 

عنها في كتاب االقتداء بالمسيح : (( المحب يطير ويعد تسمع صوته مسرعة وطائرة، كما جاء 
حينئذ قلبه ويمرح. وهو حرٌّ ال يعوقه عائق يبذل الكل للكل ويجد الكل في الكل )). فيكون 

مطمئناً ألنه في حمى النظام، ونيته خالصة، وأعماله مرتبة، وشهواته مستعبدة، وإيمانه حي. 
  اد سروراً ألنه يجد بذلك فرصة ليظهر \ حب]ا أكثر.واذا طلبت النعمة منه بعض الضحايا ازد

ان النفس األمينة تربح القداسة أيضاً. فإن النفس التي تطاوع النعمة تمام المطاوعة تتقدم في  2 
الممارسات الروحية أشهراً كاملة. ألن الروح الكمال ببضعة أيام أكثر مما لو واظبت على 

تسمع الهاماته وتتبعها. ولذا كثيراً ما نرى نفوساً بسيطة  القدس ال يبرح يلهم النفس ما دامت
مستقيمة خالية من المساعدات الطبيعية قد تقدمت في سبيل القداسة تقدماً مدهشاً وبلغت الى 
أسمى الفضائل، وذلك لسماعها واتباعها صوت النعمة. فلو كنا نحن أيضاً ندع هذا الروح 

ء بغير أن نعّوق أعماله االلهية بطيشنا وتراخينا، لكم كان يعمل فينا ويُديرنا ويصّورنا كما يشا
لنا من حال الضالل الى حال الحق والقداسة! فلنعترف بهذه الحقائق الراهنة  قد غيّرنا و حوَّ

  ولنصلح ذواتنا.

  ). 208المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  

  أحد الثالوث األقدس

  رةوهو األول بعد العنص

  الى األخير ) 18:  28اإلنجيل من القديس متى ( 

قال يسوع لتالميذه : (( اني قد أُعطيت كل سلطان في السماء وعلى األرض. في ذلك الزمان  
اذهبوا وتلمذوا كل األمم معمدين اياهم باسم اآلب واالبن والروح القدس. وعلموهم أن يحفظوا 

  يام الى منتهى الدهر )).جميع ما أوصيتكم به. وها أنا معكم كل األ

  الخالصة للعشية

نتأمل غداً في سر الثالوث األقدس ونعتبره أبهى شيء يسبي القلب في اإليمان ألنا باعتقادنا به  
  لعظمته. 2لصدق هللا  1نؤدي أعظم اكرام 



أن  2أن ننعش إيماننا بالثالوث األقدس واحترامنا له ونكرمه بابتهاالت متكررة.  1فنقصد :  
نصلي كل صلواتنا بمهابة عظيمة على مثال المالئكة المتالشين في سجودهم أمام الثالوث 

  األقدس.

  العاطفة الروحية هي : (( المجد لآلب واالبن والروح القدس )). 

  التأمل للصباح

الروح أمام عرش الثالوث األقدس. ولنسجد لهذا االله السامي الواحد في الطبيعة لنخّر ب 
اإلكرامية التي تؤديها له كل األرواح والمثلث في األقانيم، مشتركين في جميع الفروض 

الطوباوية. ولنستأذنه في أن نضم فروض سجودنا وعبادتنا الى هذه الفروض السماوية الكلية 
  الحرارة.

  لالقسم األو

  في أنا باعتقادنا بسر الثالوث األقدس نؤدي أعظم إكرام لصدق هللا

بكالم أحد المسافرين الذي يخبرني بما جرى في بالد سحيقة من الحوادث الطبيعية اذا آمنت  
تماماً، فإني أكرم صدقه وأعتبره بنوع بسيط فقط. ولكن اذا أخبرني بأمور غريبة عجيبة جداً 

محتمل وقوعها، فصدقت كالمه مع ذلك فإني أكرم حينئذ صدقه حتى تبدو ألول وهلة غير 
ً هو نفسه. وكذلك، عندما  حقيقة وأظهر اني أعتبره غير قادر أن يخدعني أو يكون مخدوعا
يظهر لي عز وجّل، كما في الكتب المقدسة، في أعلى السماوات يدبر هذه العوالم التي ال 

رمه تعالى ولكن إكرامي هذا هو اعتيادي، ال تحصى، وآمنت بهذه الحقائق الجميلة، فإني أك
يُكلفني تضحية وال مشقة للخضوع له. لكني عندما يعلمني سر الثالوث األقدس أي أن في 
طبيعة واحدة ثالثة أقانيم متميزة، وان في هذه األقانيم المتعددة جوهراً واحداً غير متجزئ وال 

ادر على كل شيء، غير موسوع وال محدود. منقسم، وان كالً من األقانيم الثالثة هو أزلي، ق
وان هؤالء الثالثة هم أزلي واحد، وقادر على كل شيء واحد، وغير موسوع واحد، وغير 
ً واحداً بل إنما هم اله واحد فقط. فحينئذ بقبولي  محدود واحد. وان هؤالء األقانيم ليسوا أقنوما

هنا يخّر متالشياً من الشعور بعجزه  كالم هللا أكرم صدقه تعالى أعظم تكريم ممكن. ألن عقلي
عن إدراك ما أُوحي به اليه. ثم يبتهج بأن يكرم هللا بتالشيه فيجثو بحب واحترام أمام صدق هللا 
تعالى ليقول له عّز وجّل بقلب بهج محبور : (( الهي يكفي أنك قلت هذا. فهو كذلك. واني 

علم منك ماذا أنت. فأومن بكالمك بغير فإني لسعيد أن أتأومن هكذا، ألنك قلته. وهذا حسبي. 
أن أبحث أو أناقش فيه. وبما اني ال أدرك منه شيئاً يلذ لي أن أومن وأعترف بالثالوث األقدس 
أي آب والد أزلي]ا، أٍب منذ كان. ابن مولود بمعرفة هللا اآلب ذاته. وروح قدس منبثق أو صادر 

يس أكبر من ابنه. وابن بسن أبيه، ينال منه من المحبة الجوهرية الرابطة األب واالبن. آب ل
كل شيء وليس بخاضع له. وروح قدس قديم كاآلب واالبن، ينال منه كل شيء وليس بخاضع 

مع  له. وروح قدس قديم كاآلب واالبن، ولو متخذاً من كليهما أصله، وغني نظير اآلب واالبن،



ير مولود كاالبن وشبيه باآلب في كونه قد نال من كل منهما كل شيء، صادر مثل االبن لكنه غ
  كل شيء لكنه ليس صورته. فيا لسمو هذه األنوار! يا لعمقها! يا لغورها الذي ال يدرك! )).

  القسم الثاني

  في أننا باعتقادنا بسر الثالوث األقدس نؤدي اكبر إكرام لعظمة هللا

تزيده رفعة وقدراً بقدر ما يعلمني الوحي عن هللا تعالى أموراً سامية تفوق طور عقلي،  
عندي. فلو أُوحي الّي بأمور أفهمها تماماً لقلت : ان الوحي يخدعني ألنه يجعل هللا صغيراً في 

عيني. لكني حين أتعلم من الوحي سر الثالوث األقدس ال أتمالك حينئذ أن أهتف : الهي! هذا 
. ولست أحاول أن جدير بك، وماذا ذلك إال لكون عقلي عاجزاً عن إدراك هذا السمو الفائق

أفهمك يا ذا الطبيعة الفائقة الغني بالعجائب. وان رمت ذلك ضارعت ولداً يريد أن يحصر مياه 
البحر كلها في قبضته. فلو فهمتك لما كنت أزلياً وال إلهاً. أيها المولى السامي اني أبتهج 

ك. فلنؤمن بهذا برؤيتي اياك عظيماً حتى تفوق كل عقل، وحتى ال تكفي األبدية كلها إلدراك
السر العظيم بقلب يطفح سروراً. ولنسّر ان نعترف به بأفعال إيمان متكررة وأن نردّد مراراً 

  في اله واحد. وبثالثة أقانيم قائلين : أومن باله واحد في ثالثة أقانيم
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  االثنين األول بعد العنصرة

  الخالصة للعشية

  كعذوبة محبتنا. 2كعذوبة رجائنا.  1نعتبر غداً سر الثالوث األقدس :  

أن نكرر في أثناء النهار هذه النافذة : (( با\ الواحد في ثالثة أقانيم ثقتنا، وله حبنا  1فنقصد :  
اآلب )) وأن تكون جميع صلواتنا مصحوبة بهاتين العاطفتين اللتين يستحقهما كل االستحقاق 

أن نخدم هللا ونصنع جميع أعمالنا ال بروح الخوف الجدير بالعبد  2واالبن والروح القدس. 
  الرقيق بل بروح الثقة والحب الالئق بابن حبيب.

  العاطفة الروحية هي النافذة اآلنفة الذكر : با\ الواحد في ثالثة أقانيم ثقتنا، وله حبنا. 

  التأمل للصباح

ا هو أعلى من بهاء القديسين، الى مسافة غير متناهية هي أرفع من أسمى لنرفع أفكارنا الى م 
المدارك وأنقى الشاروبيم. ولنتأمل سّر طبيعة هللا ذاتها في أعمق أسرار جوهرها، ولنسجد لها 

  ونباركها ونستمد منها أن ترينا في هذا السر الجليل عذوبة رجائنا ومحبتنا.



  القسم األول

  قدس عذوبة رجائناان في سر الثالوث األ

ان لم ننظر إال الى ذاتنا بما نحن عليه من العجز عن كل خير والميل الى الشر وما ارتكبنا  
من اآلثام اعترانا لذلك الفشل والقنوط. لكنا اذا رفعنا ألحاظنا الى الثالوث األقدس انتعش للحال 

ا ويجعلنا حقيقة أبناءه بالتبني رجاؤنا وتهلل سروراً. فاألقنوم األول أب يحبنا الى حد أنه يدعون
). واألقنوم  1:  3يو  1: (( انظروا أية محبة منحنا اآلب حتى نُدعى ونكون ابناء هللا )) ( 

الثاني وسيط يبذل دمه وفاًء لديوننا، وحبر يصلي ألجلنا، ومحاٍم يدافع عن دعوانا. واألقنوم 
في مضايقنا، نور في ظلماتنا، ومعّزٍ الثالث صديق يهتم ليل نهار بتقديسنا، وعاضد لضعفنا، و

وملهم لكل األفكار الصالحة وكل العواطف والمقاصد الحسنة، ومصدر للنعم التي تمس القلب 
وتهدي وتجعل الناس قديسين. فيا أيها اآلب واالبن والروح القدس، ما أعذب أسماءكم على 

تعتبركم كم تذوق من الغبطة القلب! وكم تريحه وكم تجعله يسبح في الرجاء! والنفس التي 
واللذة بافتكارها فيكم أو تذكرها اياكم! فبهذه األسماء الحلوة، تجدّد المعمودية والدتنا الروحية، 

ويجعلنا التثبيت مسيحيين كاملين، ويغفر سر التوبة خطايانا، ويجمع سر الزواج المؤمنين، 
نيسة تبارك أوالدها، وتبدأ وتنهي ويكرس سر الكهنوت الكهنة. وبهذه األسماء الحلوة نرى الك

صلواتها، وتختم مزاميرها وتسابيحها. وهذه األسماء الحلوة هي أول ما تعلمه ألوالدها عند 
خروجهم من المهد، وآخر ما تبتهل به من أجل المنازعين وهم على حافة اللحد. ذلك ألن 

قوته وعذوبته. وعلى الكنيسة المقدسة ترى في سر الثالوث األقدس سند الرجاء المسيحي و
  مثالها فلنضع بحب كل ثقتنا ورجائنا في اآلب واالبن والروح القدس.

  القسم الثاني

  ان في سر الثالوث األقدس عذوبة محبتنا

ال شيء يشرح ويطرب القلب حب]ا مثل االفتكار في هللا اآلب واالبن والروح القدس. فيتقد  
  صارخاً : أجل بالحقيقة ان هللا كله محبة. حينئذ الفؤاد بنيران الغرام والهيام ويهتف

فإن اآلب هو محبة، ألنه شاء أن يكون أباً لنا أيضاً : أباً بالخلق، اذ وهب لنا الكيان، وأباً  
بالعناية : اذ يعتني كل العناية باألبناء الذين وضعهم في هذه الدنيا، وأباً باالنتخاب : ألنه منذ 

رنا أبناءه بالتب ني باألحشاء عينها التي َولد منها كلمته، وأباً بتجديد والدتنا األزل قد تصوَّ
بالمعمودية، وأباً بالنعمة المقدسة التي تخولنا روح ابنه مع الثقة أن ندعوه : أبَّا أبَّا، وأخيراً أبًا 

ليت بالحب الذي ال يمكن أن يدانيه أصالً حب أحد من اآلباء. فيا الهي أنت اذن أبي وأنا ابنك. 
أي قلب ال يذوب حب]ا عند هذه العبارة؟ ومن ال يحب اآلب الكلي الجودة بحب أو قلب شعري 
  بنوي؟



وأنت أيضاً يا ابن هللا األزلي، كلك محبة. فإنك ألجلي قد تأنست وألجلي ضحيت بذاتك. ولم  
تأنف أن تدعوني أخاً لك أمام أبيك وروحك القدوس، وأجلستني على عرشك. واذا لم تستطع 

  ني الهاً بالطبيعة ألَّهتني بالنعمة واالتحاد واالشتراك معك.أن تجعل

وأنت أيها الروح القدوس فكلك محبة أيضاً. ألنك محبة اآلب واالبن بالذات والمساوي لهما.  
فبك قد أعطانا االبن ذاته، وبك فاضت المحبة في قلوبنا، بك تصير الصلوات الحسنة، وتحيا 

نا وتعلمنا الفضائل وتصيرنا قديسين. فليت كل واحد منا قلوباً فينا كما في هيكلك لتصلح نقائص
ثالثة لنخصص واحداً منها لكل أقنوم الهي! لكنا نتعزى بكوننا اذا أحببنا هللا الواحد أحببنا في 

الوقت نفسه األقانيم الثالثة ألن لثالثتهم الطبيعة الواحدة عينها. فيا أيها الحب االلهي أضرم 
  علني ال أحيا إال لآلب واالبن والروح القدس.قلبي بنيرانك واج

  ). 214المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  

  الثالثاء األولى بعد العنصرة

  الخالصة للعشية

تذكر الثالوث األقدس  1نتأمل غداً في العبادة للثالوث األقدس فنرى منها فعلين على األخص :  
  ممارسة صلوات حارة إكراماً له. 2تذكراً متواتراً مملوًءا احتراماً وحباً. 

أن نتذكر مراراً الثالوث األقدس باحترام وحب وال نصنع أمامه إال ما هو مقدس  1ونقصد :  
راماً للثالوث األقدس كل أعمالنا ومشقاتنا وال نريد أن نحيا ونشتغل ونحتمل إال أن نقدم إك 2

  إكراماً له.

العاطفة الروحية هي هتاف القديس فرنسيس كسفاريوس الذي نكرره مراراً في الليل والنهار  
  وهو : يا أيها الثالوث األقدس!

  التأمل للصباح

االحترام والمهابة والرعدة حتى الى أعماق هللا  لنرتفع فوق أفكار األرض قاطبة ولنلج بغاية 
الواحد بالطبيعة والمثلث باألقانيم الذي ال يسع المالئكة أن تفتر من السجود له ومن تسبيحه 

). فلنردد نحن أيضاً هذه  3:  6بهتافهم. (( قدوس، قدوس، قدوس، رب الجنود )) ( اشعيا 
ذين ال يجسرون أن يحدّقوا بنظرهم الى سمو ذلك التسبيحة السماوية بمثل احترام السارافيم ال

  الجالل.

  القسم األول

  في أنه يجب علينا للثالثة األقانيم االلهية أن نتذكرهم مراراً باحترام وحب



  ً شمله بعض أشخاص عظام بالشرف األكبر أن يرافقوه في كل مكان وزمان،  لنفرض انسانا
دي لهؤالء العظام اعتباراً وال احتراماً وال حب]ا، وذلك بحب كله مجاني ونزيه تماماً، وهو ال يب

بل ال يكترث لهم وال يفتكر فيهم إال ببرودة أو بعدم مباالة. تلك هي حالة المسيحي الذي ال 
يتذكر األقانيم االلهية الثالثة تذكراً متواتراً، مملوًءا احتراماً وحب]ا فإنه يستوجب لوماً أشد بكثير 

يعلم أن هؤالء األقانيم الثالثة المعبودين هم معه ليل نهار ويرافقونه في  من ذلك االنسان. ألنه
كل مكان وزمان. فكم يكون مذنباً ان لم يبال البتة بحضورهم الجليل، ولم يكد يكلمهم قط، ولم 

يبِد لهم عالمة احترام أو حب؟ فلو كان فيه قليل من اإليمان لكان ابتهاج قلبه عظيماً اذ يرى 
هذه األقانيم االلهية المعبودة. فقد كان النساك والسيَّاح يجدون بهجتهم وسعادتهم  ذاته بصحبة

ا. بل كانوا  في هذه العشرة المقدسة. ولم تكن عزلتهم الظاهرة لتبعث في نفوسهم ضجراً أو غم]
يجدون في أوحش قفر فردوساً، وفي أظلم حجرة سماء، ألنهم كانوا يتذكرون أنهم بصحبة 

والروح القدس، ويعرفون كيف يخاطبونهم ويسمعونهم ويتمتعون بعشرتهم اآلب واالبن 
ويحبونهم. فلو كنا مثل هؤالء القديسين، لما نسينا مطلقاً أن المسيحي ال يكون أبداً وحده، بل 

يالزمه على الدوام أربعة أشخاص : وهم الثالثة األقانيم االلهية ومالكه الحارس، وكم كان هذا 
في انخذالنا ومضايقنا، ويقوينا في ضعفنا، وينعشنا في ضنانا وجمودنا، االفتكار يعزينا 

وينصرنا في تجاربنا؟ ثم يأتي االحترام الذي ال ينفك عن فكر حضور هؤالء األشخاص فيثبتنا 
ويوطدنا في الحشمة واالعتدال وكره الشر واالجتهاد في اتقان كل شيء، واحتمال كل مكروه 

كل أمر بفطنة. فلنستغفر الثالوث األقدس من كوننا كثيراً ما  أو مزعج بصبر، والتصرف في
  قد نسيناه أو من انا قد افتكرنا فيه بال احترام وال حب في أكثر األوقات.

  القسم الثاني

  في أنه يجب علينا لألقانيم الثالثة أن نرفع اليهم

  صلوات متواترة وحارة إكراماً لهم

بيس قد فهم جيداً هذا الواجب حتى أنه ألزم كهنته أن ان األب أُوليه، منشئ جمعية سان سول 
يفتتحوا صلوات الصباح والمساء بهذه الكلمات : (( ليكن الثالوث األقدس غير المنقسم مباركاً 

اآلن وكل أوان والى جميع الدهور )). وأوصاهم أن يسجدوا لألقانيم االلهية الثالثة ويشكروهم 
آلب، وأفكارهم وأقوالهم لالبن، وعواطف قلبهم للروح ويستغيثوا بهم، ويقدموا أعمالهم ل

القدس. وأن يرفضوا كل ثقة بنفوسهم لكي يثقوا بقوة اآلب ويرفضوا فكرهم الشخصي لكي 
يتحدوا بحكمة االبن ويرفضوا أميالهم لكي يتخذوا رغائب القداسة التي يوحي بها الروح القدس 

م لآلب ليكون كمال نفوسهم، ولالبن لينيرها، الى القلوب الطائعة. وأخيراً أن يقدموا ذواته
وللروح القدس ليحركها. وكذلك الكنيسة المقدسة تفتتح الذبيحة االلهية وصلواتها كلها 

وتواصلها و تختمها بالدعاء الى الثالوث األقدس. فتكررها بألف صورة مختلفة في نهاية كل 
ة لكل من يلفظها بتقوى. ومن ذلك تسابيحها ومزاميرها وأناشيدها. وقد منحت غفرانات عديد

يتضح بكفاية للقلوب المسيحية جمعاء كم تروم الكنيسة منهم أن يكّرروا مراراً للثالوث األقدس 
هتاف الحب والتسبيح، وهذه الزفرة الحارة الصادرة عن غيرة تتقد ألن ترى اآلب واالبن 



ي كل األرض، وهذه والروح القدس معروفين وممدوحين ومباركين وممجدين ومعبودين ف
التسبحة، تسبحة السماء واألبدية. فيا حسرتاه! كم نحن مقصرون في اتباع مشورة أمنا الكنيسة 

  المقدسة؟ فلنندم على ما مضى، ولنقصد أن نحسن التصرف في المستقبل.

  ). 217المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  

  األربعاء األولى بعد العنصرة

  لخالصة للعشيةا

اشارة الصليب  1تأمالتنا في عبادة الثالوث األقدس ونتوقف عند فعلين منها وهما :  نواصل 
  ممارسة المحبة المسيحية على مثال اتحاد األقانيم الثالثة بينهم. 2المقدس. 

أن ننعش محبتنا  2أن نصنع اشارة الصليب منذ اآلن فصاعداً بشديد االحترام.  1فنقصد :  
للقريب بأن نجتهد في أن نجعل الذين حولنا سعداء ونحتمل من الغير كل شيء وال نجعل أحداً 

  يحتمل منا شيئاً.

:  17)) ( يو  العاطفة الروحية هي قول المخلص : أيها اآلب (( ليكونوا واحداً كما نحن واحد 
22 .(  

  التأمل للصباح

لننتقل بالروح الى أعلى السماوات. ولنسجد هناك للثالوث القدوس. ولنقر باتضاع بأن معرفته  
تفوق طور عقلنا بما ال يُحدّ، وان كل مساعينا ال تستطيع البلوغ اليه. ولنشارك الطوباويين في 

  تسابيحهم التي ال تنتهي مدى األبدية.

  القسم األول

  في ان اشارة الصليب هي وسيلة إلكرام الثالوث األقدس

اذا فهمنا جيداً اشارة الصليب وجدناها مختصراً بديعاً لعقائد الديانة المسيحية. ألن األلفاظ  
المرافقة لها تدل جلياً على اله واحد في ثالثة أقانيم. ثم ان رسم اإلشارة باليد يذكرنا ذبيحة 

ما يكون من الفروض اإلكرامية المقدمة \ األعظم. وقد علّمت  الجلجلة التي إنما هي أسمى
دائماً الكنيسة المقدسة ان هذه اإلشارة المقدسة، اذا ُرسمت بإيمان وتقوى، غفرت الخطايا 

العرضية وأبعدت التجارب واستحقت لنا النعم. وبموجب تعليمها هذا ال تباشر صالة وال تبارك 
وفوائدها بيننا، فما ذلك إال لكوننا ة فإذا قلَّت اليوم مفاعيل اإلشارة بركة إال بهذه اإلشارة المقدس

نرسمها على سبيل العادة المحزنة بال انتباه وال احترام وال إيمان. أَال يتضح لنا من ثم أن 
الثالوث األقدس ال يمكنه أن يرى في عبادة مادية محضة إكراماً له وال أن يكافئ أصحابها. 



ا. ولنتواضع لكوننا كثيراً ما رسمنا هذه اإلشارة المقدسة على سبيل العادة فلنفحص هنا ضميرن
  بال احترام وال انتباه. ولنفهم اآلن كم يجب علينا أن نرسم بقداسة وتقوى هذه اإلشارة المقدسة.

  القسم الثاني

  في أن اتحاد األقانيم االلهية الثالثة مثال المحبة المسيحية

األقدس ينبغي أن نتشبه به. وليس من وسيلة لنسره تعالى آمن من التشبُّه بما أننا أبناء الثالوث  
به بتوحيد جميع قلوبنا معاً بالمحبة نظير اتحاد األقانيم االلهية الثالثة بينهم بالطبيعة. وقد تعلمنا 

ذلك من السيد المسيح نفسه الذي في ليلة موته أخرج من قلبه هذه األقوال السامية اذ هتف : 
)  22:  17اآلب القدوس، ليكونوا بأجمعهم واحداً بالمحبة كما نحن واحد بالطبيعة ( يو أيها 

التي توحدنا ولتكن قلوبهم متحدة بالمحبة األخوية ومكملة في هذه الوحدة. ولتكن هذه المحبة 
أنت وأنا رابطة اياهم جميعاً بُربطها العذبة. ومعنى ذلك انه يجب أن نّوثق بيننا عرى المحبة 

نزيل من عالقاتنا المتبادلة كل اختالف في اآلراء وكل برودة وانقسام ومس حاسة أحد لكي ال ف
يكون لنا سوى قلب واحد ونفس واحدة. فذلك ما كان العالم يشاهده عند المسيحيين األولين 

فيدهش متعجباً ويضطر الوثنيين أن يهتفوا : (( انظروا كم يحّب بعضهم بعضاً )). وذلك كان 
 ً قوي]ا جداً اكتسبت به النصرانية القلوب وهي لم تزل في المهد. آه! ما أجمل ما تكون  جاذبا

األرض لو كان هذا التعليم مفهوماً وممارساً فيها اليوم كما كان آنفاً! فلنفحص ضميرنا عن هذا 
  األمر الجوهري المهم في آداب الديانة المسيحية.

  ). 220صة العشية ( ص المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خال 

  

  الخميس األول بعد العنصرة

  وهو عيد الجسد االلهي

  الخالصة للعشية

بما أن يوماً واحداً ال يكفي لدرس سر االفخارستيا العظيم الذي نقيم تذكاره ونكرمه يوم خميس  
ذا األسرار رسمت له الكنيسة المقدسة عيداً جديداً مع وداع يدوم ثمانية أيام وتظهر إلكرام ه
ً لروح أمنا الكنيسة نتأمل غداً :   1السر الفائق الوصف كل ما في طقوسها من األبهة. فاتباعا

في دوام هذه  2في سمو الموهبة التي منحنا اياها يسوع المسيح برسمه سر االفخارستيا. 
  الموهبة.

أن نتقن  2أن نجدد فينا محبة االفخارستيا المقدسة في أثناء هذا العيد وأيام وداعه  1فنقصد :  
  تناوالتنا وزياراتنا للقربان األقدس أكثر مما مضى.



العاطفة الروحية هي آية يوحنا الحبيب : (( قد أحب خاصته الذين في العالم أحبهم الى الغاية  
  ). 1:  13)) ( يو 

  احالتأمل للصب

لنسجد لمحبة يسوع غير المحدودة التي أبداها لنا بمنحه ايانا سر االفخارستيا. لقد أحبنا منذ  
واذ تجسد وولد في مغارة األزل من قبل خلقنا ثم أحبنا اذ خلقنا وحفظنا في الوجود ويحفظنا، 

ما ال واذ مات على الصليب من أجلنا. لكنه برسمه سّر االفخارستيا قد أحبنا أكثر من ذلك ب
يقاس. قال يوحنا الحبيب : (( أحب خاصته الى الغاية )) أي الى أقصى الحدود. فلنسجد لهذا 

  الحب غير المتناهي ولنمدحه ونباركه ونحبه. ولنستمد منه أن يفهمنا اياه كما ينبغي.

  القسم األول

  في سمو الموهبة التي منحنا اياها يسوع المسيح

  برسمه سر االفخارستيا

ان سمو هذه الموهبة يتضح من قول المخلص نفسه : (( خذوا كلوا هذا هو جسدي : وما  
صنعته أنا اآلن اصنعوه لذكري أنتم وخلفاؤكم الى منتهى الدهر. فهل نقدر أن نتصور أعظم 

قال  –فلنتأمل في كل من هذه األقوال الشريفة وأجّل وأسمى من هذه العطية؟ ال لعمري. 
و جسدي ذاته الذي ُولد في مغارة بيت لحم ومات على الصليب. وهو ذاته المخلص : (( هذا ه

الذي صعد الى السماء وجلس عن يمين هللا اآلب حيث هو في السماء بهجة المالئكة وفخر  
الفردوس وعذوبة األرواح الطوباويين كلهم. وليس هنا جسد يسوع المسيح الممجد فقط. بل هنا 

يث اني بتناولي اياه أقبل في قلبي الفردوس والسماء بتمامها. أيضاً دمه ونفسه والهوته، بح
تقول يا مخلصي : (( هذا هو جسدي )) فإنا أومن بذلك، ألنك قلته لي أنت القدوس الصادق. 

اني أومن به إيماني بوجود هللا. وأرثي لقصر عقل الذي ال يؤمن به ألنه يقيس بصغر قلبه 
ه ظلٌّ وصورة للجسد فقط ما قلت عنه أنه حقيقة جسدك عظمة محبة هللا، ويصر على القول بأن

الطاهر، وقد قلت : (( خذوا كلوا )). فيا له طعاماً جديداً! اذ نغتذي با\ ونتمثله ونصير هيكالً 
وقلت : (( اصنعوا هذا لذكري )) : أي اصنعوا ما صنعته أنا فخذوا خبزاً وقولوا  –حي]ا له. 

الحال يصير الخبز جسدي، في كل األزمنة، وكل األمكنة، مثلي (( هذا هو جسدي ))، وفي 
وفي الدقيقة التي تم فيها كالم التقديس وأكون كلي على الهيكل، وكلي في كل قربانة صغيرة، 

فحقًا ان محبتك يا يسوع لتفوق الوصف جداً.  –وكلي في كل جزء منظور من هذه القربانة 
  فكم أكون رديء القلب ان لم أحبك بكل نفسي!وان سمو عطيتك ال يمكن ادراكه وال تصوره. 

  القسم الثاني

  في دوام موهبة سر االفخارستيا التي منحنا اياها يسوع المسيح



كل المواهب التي يمّن بها هللا علينا، وكل األسرار إنما هي وقتية ما عدا االفخارستيا. فوحدها  
جميع دقائق النهار والليل. اذ ال تكاد قد اختصها هللا سبحانه بالدوام. ألنها موهبة وذبيحة في 

تنتهي الذبيحة االلهية في قطر من الكرة األرضية حتى تبتدئ في قطر آخر. وحينما تغرب 
الشمس في األفق ثم تعود الينا في الصباح يرجع معها يسوع ليذبح على هيكلنا، بحيث أن اآلب 

رض. ليبعد عنا ضربات عدله السماوي يرى دائماً هذا الوسيط االلهي ما بين السماء واأل
وان دوام االفخارستيا كسّر هو أعجب أيضاً. ألن الفادي  –ويستجلب لنا غزير مراحمه ونعمه 

معنا على مذابحنا ليل نهار في سر القربان األقدس الحبيب بعد انتهاء الذبيحة المقدسة يستمر 
ه، ودوماً مقدماً االبتهاالت من أجلنا، مستعداً دائماً ليقبلنا ويهب لنا نعمه، ساجداً دوماً أمام أبي

ودوماً مقرباً ذاته ضحية ألجل خالصنا وخالص العالم قاطبة. ولو نسيناه ال ينسانا. ولو أسأنا 
اليه يُذبح ألجلنا. واذا أصابتنا ضيقة أو محنة رأيناه في بيت القربان يعزينا ويشجعنا. واذا 

و هناك لينعشنا و ينهضنا. وال يبرح ينادينا جميعاً ضعفنا فهو هناك ليقوينا. واذا خارت قوانا فه
) وأساعدكم  28:  11قائالً : (( تعالوا الّي يا جميع المتعبين والمثقلين وأنا أريحكم )) ( متى 

على حمل حملكم وأحمله أنا معكم. فيا حب]ا غير موصوف، انه من العدل أن ال أحيا منذ اآلن 
  فصاعداً إال بحبك!

  ). 222اطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص المقاصد والع 

  

  الجمعة األولى بعد العنصرة

  ثاني عيد الجسد

  الخالصة للعشية

نعتبر غداً االفخارستيا كتحفة من حكمة هللا وقدرته وجوده، بحسب كالم القديس أوغسطينس :  
ان هللا مع أنه كلي القدرة لم يستطع شيئاً أعظم، ومع أنه كلي الغنى والكرم لم يجد عنده شيئاً 

  أثمن وأغلى من االفخارستيا ليجود به علينا.

يسوع مخلصنا منحه ايانا هذا السر العجيب أن نشكر مراراً بعواطف الحب ل 1فنقصد :  
  أن نزوره في النهار زيارة شكر حارة. 2السامي 

  العاطفة الروحية هي كالم القديس أوغسطينس المتقدم ذكره. 

  التأمل للصباح

لننتقل بالروح أمام بيوت القربان المقدسة. ولنسجد ليسوع المسيح المقيم فيها، متحدين مع  
ه هناك كحرس ملكّي. ولنقدم نظيرهم خاشعين فروض السجود والتسبيح المالئكة المحتفين ب

  الله السماء الحاضر بيننا.



  القسم األول

  في أنه تعالى برسمه سر االفخارستيا أبدى لنا عظم حكمته

ان سمو الحكمة يقوم بأن نقصد أحسن الغايات وأن نتخذ لبلوغها أفضل الوسائل. وهذا ما  
فإن يسوع المسيح قد أراد الرجوع الى أبيه بغير أن يتركنا. ولما كان  1نجده في االفخارستيا : 

هذان األمران ال يتفقان معاً على ما يظهر، جمعتهما مع ذلك حكمة هللا بنوع عجيب في 
كانت نية هللا اآلب أن تحيا الكنيسة بإيمان بيسوع ابنه مستمراً ما بين البشر.  2 –االفخارستيا 

كيف نوفق وجود الشيء مع استحقاق اإليمان به. وفي هذا أيضاً نرى أمراً مستحيالً : ألنه 
فماذا فعلت الحكمة االلهية؟ انها قد حجبت هذا الوجود الحقيقي تحت األشكال االفخارستية 

لو بقي يسوع المسيح في بهاء مجده لتعذّر على  3يماننا به استحقاقاً جزيالً وتركت بذلك إل
بصرنا أن يحتمل هذا البهاء وخشينا الدنّو منه. فماذا فعلت حكمته؟ فتنازلت رحمته الى أن 

أراد الفادي أن يعلمنا بمثله البساطة  4 –تحجب هذا السناء تحت األعراض االفخارستية 
لتي تستر جسدنا. فهل كان يستطاع ذلك بأفضل نوع من ستره جسده على والحشمة في الثياب ا

نوى ان يعلمنا باالفخارستيا التواضع والحياة المحجوبة  5 –تلك الصورة في االفخارستية 
والتجرد العام والمحبة التي تبذل ذاتها. ولذا يتصاغر حتى تحت جزٍء صغير من الجوهرة 

اوله بتواتر. ولذا ترك صورته الجسدية والدموية األولى، شاء أن يدفعنا الى تن 6 –المقدسة 
ألننا نشمئز طبعاً من أكل لحم بشري وشرب دم بشري. فاختفى في شكلي الخبز والخمر اللذين 

ال يعافهما أحد بل يميل اليهما كل انسان. فهل يمكن أن يكون أسمى من هذه الغايات وأحسن 
(( الخبز الحي الذي نزل من السماء ليهب الحياة للعالم من هذه الوسائل فبذلك بّين لنا أنه هو 

الهي الذين يأكلونه كما ينبغي، وان جميع المسيحيين بنوع ) وأنه يقيت ويشبع  33:  6)) ( يو 
يجب أن ال يكونوا كلهم إال جسداً واحداً وخبزاً واحداً متحدين بالمحبة. وأضاف الى شكل 

ارستيا وليمة كاملة فيها حنطة المختارين والخمر التي الخبز شكل الخمر ليوضح لنا أن االفخ
تنبت العذارى، وليفهمنا أن القداس إنما هو ذبيحة الجلجلة متواصلة، حيث انفصال الدم عن 
الجسد ممثل بشكل الخمر المنفصل عن شكل الخبز، وليعلمنا أخيراً أن االفخارستيا تعطي 

فرحاً ونشوة كلها الهية. أيتها الحكمة غير النفوس التي تتناولها باستحقاق حرارة وقوة و
المتناهية اني أعترف بِك وأسجد لِك تحت الحجب التي تسترِك دوني. وأكرر لَك يا الهي كالم 

  خادمك أوغسطينس القائل : (( مع انك كلي العلم لم تعرف شيئاً أحسن تهبه لنا )).

  القسم الثاني

  ا عظم قدرتهفي أنه تعالى برسمه سر االفخارستيا أظهر لن

ان يسوع المسيح يكثر العجائب والمعجزات هنا الى ما ال نهاية له : معجزة تحويل الخبز الى  
سجده األقدس، ومعجزة تحويل الخمر الى دمه الكريم. ثم معجزة وجوده بجسده ودمه معنا 

لتي على هياكلنا مع وجوده أيضاً في السماء. ومعجزة تكثير هذا الوجود في جميع األماكن ا
يقدس فيها القربان على األرض. ومعجزة وجوده كامالً في كل قربانة، وفي كل جزء من 



القربانة، على طريقة األرواح التي ال تشغل مكاناً. ومعجزة بقاء أشكال الخبز والخمر على ما 
هي بغير جوهر يحفظها. ومعجزة صنيع هذه العجائب كلها ببضعة ألفاظ فقط يقولها الكاهن 

ال شبيه لِك سوى كنود االنسان الذي يقابل هذه بح. فيا معجزات قدرة ال تدرك! على المذ
الجودة غير المحدودة أسوأ مقابلة، وسوى حلم هللا الذي يحتمل كل ذلك! نعم يا الهي اسمح لي 
أن أكرر لك ما قاله القديس أوغسطينس : (( مع أنك كلي القدرة لم تستطع شيئاً أعظم لتمنحنا 

  اياه )).

  قسم الثالثال

  في أنه تعالى برسمه سر االفخارستيا أوضح لنا عظم غناه وكرمه

يُعرف كرم االنسان مما يضحي به ألجل الشخص المحبوب وال سيما اذا كان غير مديون  
للمحبوب وال يؤمل وال يتوقع منه شيئاً. فلنَر ماذا فعل يسوع ألجلنا في االفخارستيا. انه لم 

ود علينا بذاته تماماً ليبقى معنا دائماً، ويجعلنا متحدين به ويحولنا الى يهب لنا نعمه فقط بل يج
صورته المقدسة. ثم كيف يعطينا ذاته؟ انه قلب كل نواميس الطبيعة صانعاً أدهش المعجزات 

متصاغراً محتجباً متواضعاً حب]ا لنا، باذالً ذاته الحتمال عدم االحترامات وللصبر على 
و هتك القدسيات التي ال تزال تلحقه منذ العشاء السري. وبماذا كان مديوناً اإلهانات والنفاقات أ

لنا ليعطينا ذاته كلها هكذا؟ لم يكن مديوناً لنا بشيء. وهل كان يّؤمل أو يتوقع أن يحصل منا 
على شيء؟ كال. بل كان يعلم أنه ال ينال أغلب األحيان من البشر سوى نكران الجميل وعدم 

دة واإلهمال، وأحياناً أفظع اإلهانات! آه يا يسوع الهي ما أجودك! لقد صنعت المباالة والبرو
أعظم كرم ممكن. ومع أنك كلي الغنى والكرم لم تجد عندك أثمن وأغلى من االفخارستيا لتجود 
بها علينا. ومع هذا أراني قليل الحب لك جد]ا وال أكرمك كما ينبغي. واني كلي الفتور والبرودة 

بالحقيقة اني ألخجل من ذاتي! وأصرخ اليك : رحماك! عفوك، ربي! فإني أريد من جهتك! ف
  بكل قلبي أن أبذل جهدي وحياتي في حبك.

  ). 225المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  

  السبت األول بعد العنصرة

  ثالث عيد الجسد

  الخالصة للعشية

بعدما رأينا أمس االفخارستيا تحفة من حكمة هللا وقدرته وجوده نعتبرها غداً كأعجوبة الحياة  
عمل يسوع المسيح في  1الكاملة وخصوصاً كنموذج لواجباتنا \. ونفهم ذلك  باعتبارنا : 

  ما يجب علينا من االشتراك في هذه الحياة االلهية. 2االفخارستيا 



ا الفادي االلهي بتقديمه اإلكرام \ في هذا السر ونجتهد أن يكون أن نتحد مع هذ 1فنقصد :  
أن نبرز مراراً كثيرة أفعال السجود والتعجب والحب والشكر  2في قلبنا مثل هذه العواطف. 

  والطلب والتقدمة والقصد الصالح.

( عبر اذن ذبيحة الحمد \ كل حين )) العاطفة الروحية هي قول الرسول بولس (( فلنقرب به  
13  :15 .(  

  التأمل للصباح

لنسجد ليسوع المسيح في القربان األقدس كموضوع مسرة اآلب السماوي الذي يقول عنه كما  
)  17:  3قال سابقاً على نهر األردن : (( هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت )) ( متى 

  ولنشترك في مسّرة اآلب بابنه ولنمجد لذلك هذا الفادي االلهي.

  القسم األول

  في أعمال يسوع المسيح في سر االفخارستيا

ان يسوع في بيت القربان ال ميت وال بطال، بل إنما هو مملوء حياة ويعمل على الدوام.  
يشتغل بمشاهدة هللا أبيه ويسر بكماالته االلهية ويمدحها ويمجدها ويسجد لها ويحبها. ولذلك  يلذ 

زء صغير من القربان لكي يمجد هللا بتذ\. ويهتم في ليسوع أن يتصاغر محتجباً حتى تحت ج
الوقت عينه بأمورنا الضرورية فيشكر هللا عنا ويبتهل اليه على الدوام ألجلنا ويستغفره من 

معاصينا ويقدم له اصالحاً وتعويضاً شريفاً عنها مقّرباً ذاته بدلنا ذبيحة تكفير. ومن يمكنه أن 
قدمه في كل زمان وكل مكان. ومن يقدر ان يوضح يصف مدى كل هذا االكرام؟ فإنه يُ 

خصوصاً قيمة هذه الفروض؟ ان قيمتها غير متناهية. ألن الهوت المسيح المتحد بناسوته يولي 
أعماله كلها استحقاقاً غير متناٍه. ثم ألن هذا الفادي، بما انه أكمل وأدرى بالكماالت االلهية من 

\ تمجيداً أعظم مما يمكن أن تقدم له جميع الخالئق معاً. جميع المالئكة والقديسين معاً، يقدم 
ولو داوموا على هذه الفروض األبدية كلها. ومن هنا نعرف سمو أفعال المخلص في 

االفخارستيا. فلنبتهج لعلمنا أن هللا تعالى يتمجد في هذا السر بنوع يليق بجالله. ولنتحد مع 
  د المطلق والرب األعظم.يسوع بتقديمه الفروض اإلكرامية لهذا السي

  القسم الثاني

  في ما يجب علينا من االشتراك في أعمال يسوع في االفخارستيا

فأوالً يجب أن نقدمها \ قائلين : يا سيد،  –أن نقتدي بها  2أن نقدمها \، و  1يجب علينا :  
ان انك في داخل يسوع األقدس فقط ابنك الوحيد معروف ومكرم وممجد كما يليق بك. و

احتراماتي مهما كانت فهي دنيئة حقيرة غير قادرة أن تكرمك كما ينبغي. فعوضاً عن عجزي 
أقدم لك الفروض اإلكرامية التي يقدمها لك رأسي االلهي. أقدم لك سجوده الوضيع ومدحه 

العميق وشكره السامي وصلواته القديرة. أقدمها لك ألجلي وألجل الكنيسة  الالئق بك وتنازله



ألجل الخالئق كافة. واني أفرح جداً بما تنال من المجد العظيم بهذه الفروض. وبما جمعاء و
أني أجهل كل الجهل كيف أخاطبك فأكتفي بأن أقول لك كل ما يقوله في االفخارستيا يسوع 

مخلصي الحبر األعظم لكل خليقة. فإنه ألجلي يسجد لك ويمدحك ويشكرك ويستمنحك النعمة 
(( آمين )) على كل ما يسكبه أمامك من قلبه األقدس. فأقدم لك يا الهي والرحمة وأنا أجيب : 

ثانياً يجب أن  –ذلك كله كأنه خاصتي نظراً الى اتحادي معه والى اشراكه اياي في استحقاقاته 
نقتدي بأعمال يسوع في االفخارستيا. فكلما مثلنا أمام القربان األقدس أو قمنا للصالة أو التأمل 

لنتصور ما يعمل يسوع في االفخارستيا. فلنصّلِ صلواته عينها ولنبرز عواطفه في محل آخر ف
ذاتها وأفعاله نفسها، أفعال اجالل مطلق \ واحترام عميق، وخضوع كامل للعناية االلهية 

وشكر وتكفير والتماس، وتذلل ذاتنا كلها أمام الجالل االلهي، ورغبة حارة في تمجيده أعظم 
للقريب وخصوصاً للذين ينالنا منهم عذاب أو نشكو منهم، وشفقة على تمجيد، ومحبة حنون 

الخطأة مع الصالة ألجل توبتهم وتوبتنا. ولنجتهد في أن نقتدي قدر استطاعتنا بالنوع الذي 
يصنع به يسوع جميع هذه األفعال المقدسة. فهذه هي أكمل طريقة إلكرام هللا تعالى وآمن لنيل 

  سيلة المقدسة؟نعمه. فهل نستعمل هذه الو

  ). 229المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص 

  

  صرةاألحد الثاني بعد العن

  رابع عيد الجسد

  الخالصة للعشية

بعد ما رأينا كيف تعلمنا حياة يسوع الكاملة في االفخارستيا واجباتنا \ تعالى نتأمل غداً كيف  
  لذواتنا. 2للقريب.  1تعلمنا أيضاً واجباتنا : 

أن  2في عالقاتنا مع القريب أن نقتدي بوداعة يسوع وصبره في القربان األقدس.  1فنقصد :  
  عه.نتشبه قدر اإلمكان بروح أمانته وتواض

العاطفة الروحية هي قول المخلص : (( اني أعطيتكم قدوة حتى أنكم كما صنعت أنا بكم  
  ). 15:  13تصنعون أنتم أيضاً )) ( يوحنا 

  التأمل للصباح

لنسجد ليسوع المسيح مخاطباً ايانا في االفخارستيا وقائالً : اني أعطيتكم قدوة حتى تصنعوا  
حقيقة المثال األتم األسمى للحياة الروحية الكاملة. فلنؤدِّ اليه أنتم ما أصنع أنا. أجل انه هو بال

  حميم الشكر على هذه األمثلة العظيمة التي يقدمها لنا. ولنستمد منه النعمة لنقتدي به.



  القسم األول

  في أن االفخارستيا تعلمنا واجباتنا للقريب

الجميع بالوداعة. فلننظر يمكن حصر هذه الواجبات في ثالثة. وهي أن نحب ونحتمل ونعامل  
ما أعظم حبه هنا للبشر! اذ  1كيف يقوم يسوع في االفخارستيا بهذه الواجبات أحسن قيام : 

يستمر ليالً ونهاراً مصلياً. ألجلنا، ومقرباً ذاته ضحية عنا، ومستمداً لنا الخالص بنيران غيرة 
تهتم بخيره وتجتنب ما قد  ال توصف. فهل نحب للقريب نحن أيضاً هكذا؟ هل نحبه محبة عملية

يزعجه، وتسعى في كل ما يمكن أن يسره ولو بتضحية راحتنا؟ وهل نحبه محبة كريمة باذلين 
ما أعجب صبر احتمال يسوع في  2 -ذواتنا دونه، وال نحجم أمام أي تضحية كانت ألجله؟ 

والتواني وقلة  القربان األقدس! فإنه يحتمل بطول أناته كل ما يصدر منا من البرودة والتشتت
االحترام حتى النفاق وانتهاك القديسات وبذلك يعلمنا أن نحتمل من القريب ما ينغصنا ويكدرنا 
كعدم احترامه واكرامه لنا، وعدم التفاته الينا، وأن نصبر على نقائصه واساءته وأطباعه، ألنه 

لقربان األقدس! ما أجمل وداعة يسوع في ا 3 –ال يكون احتمال وصبر ال تكون المحبة حيث 
فقد مّر على رسمه هذا السر زهاء عشرين قرناً وهو صابر على إهمال المسيحيين الذين ال 

يأتون الى زيارته، وعلى تجاديف الكفرة الذين يهينونه حتى في سر حبه، وعلى الجسارة 
نه النفاقية للسّراق الذين كثيراً ما يسبحونه من بيت القربان ويطرحونه على األرض ويدوسو

بأرجلهم ومع هذا كله لم يبِد قط أقل عالمة استياء. فلله صبر مخلصي ووداعته ولطفه! فكم 
  تحكم على قلة صبرنا وعلى نزقنا وخشونتنا واغتياظنا وسوء طبعنا الذي ال يحتمل شيئاً!

  القسم الثاني

  في أن االفخارستيا تعلمنا واجباتنا لذواتنا

أن نميت نفسنا بكبح ارادتنا الذاتية التي اذ استرسلت  1يجب علينا أن نميتها وأن نتواضع :  
في اتباع أهوائها وتقلباتها أهلكتنا، ثم بضبط حواسنا التي تصبح بدون ذلك أبواباً مفتوحة لكل 

لكونها قد التجارب ونبعاً للتشتت والشهوات المنحرفة الموبقة، وأخيراً بإماتة ذاتنا كلها التي 
تجب علينا لذواتنا  2 –اختّل توازنها بالخطيئة األصلية، تميل دائماً الى الخروج على النظام 

أن نتواضع، واضعين فينا بدل حب الذات تواضعاً حقيقياً عميقاً. ولكن أي مثال لإلماتة 
بل والتواضع أجمل من مثال يسوع الفادي في القربان األقدس! فليس له هنا ارادة خاصة. 
يصنعون به ما يشاؤون : فيضعونه في بيت القربان وينقلونه ويعرضونه على المذابح 

ويحملونه من مكان الى مكان بغير أن تجد فيه اليد التي تلمسه أدنى مقاومة. ويهمل ذاته يسقط 
في التراب أو ينزل في قلب مدنس بالخطيئة المميتة بقرب الشيطان، أولى من أن يمنع ذلك 

ذاتية. وفي الوقت عينه من يصف تواضعه؟ فإنه حق]ا هنا االله المحتجب كما دعاه  بفعل ارادة
اشعيا النبي، اذ هو حقاً حاضر هنا وال نرى منه شيئاً يدل عليه وممجد كالجسد الطوباوي 

المنبعث، وعظيم نظير هللا نفسه، لكن الحجب االفخارستية تستر كل شيء منه! بل ال شيء هنا 
فأّي نسان فضالً عن وجود اله. وال يبدو لنا سوى ظواهر الخبز المادية. يدل على وجود ا



درٍس نقتبسه من ثم إلماتة حب الذات والعجب الباطل اللذين يحبان الظهور بين الناس واإلكرام 
  والمديح ويغتمان ويغتاظان من الحياة الخفية والوضاعة والنسيان!

  ). 232العشية ( ص  المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة 

  

  االثنين الثاني بعد العنصرة

  خامس عيد الجسد

  الخالصة للعشية

  كنزه. 2مجد المسيحي.  1نعتبر غداً االفخارستيا :  

أن نبدي  2أن نزداد حباً لالفخارستيا لكونها أعز ما يمكن أن نحبه في هذه الحياة  1فنقصد :  
  لها هذا الحب بزيارتنا لها مراراً مع فائق االحترام وافتكارنا فيها بتواتر حتى بين أشغالنا.

لننال  العاطفة الروحية هي عبارة الرسول بولس هذه : (( فلنُقِبل اذن بثقة الى عرش النعمة 
  ). 16:  4رحمة ونجد نعمة لإلغاثة في أوانها )) ( عبر 

  التأمل للصباح

لنسجد ليسوع المسيح الذي أحبنا محبة فائقة برسمه االفخارستيا. ولنؤدّ اليه لذلك فروض  
  شكرنا وتسبيحنا وحبنا. ولنبتهل اليه أن يساعدنا لنحسن الـتأمل في سر محبته هذا العظيم.

  القسم األول

  ن االفخارستيا هي مجد المسيحيفي أ

لما رأى موسى عظيم الشرف الذي خضَّ هللا به شعبه بإيحاءاته الكثيرة اليه هتف : (( أية أمة  
كبيرة لها آلهة قريبة منها كالرب الهنا في كل ما ندعوه )). فماذا كان يقول لو رأَى ما نراه 

قديسيه ليزورنا ويصير رفيقنا في منفانا؟ نحن في االفخارستيا؟ الهاً يشّرفنا بانحداره من بهاء 
الهاً يجدّد كل يوم هذا االنحدار وهذه الزيارة، وذلك في كنائس العالم كلها! الهاً يصير باختياره 

ومحبوساً في بيوت القربان، يستمر معنا ليل نهار ليسهل لنا في كل دقيقة الدخول الى  منفرداً 
يحّول كل كنيسة من كنائسه الى سماء أرضية فيها االله بالطه وشرف مقابلته أو مواجهته! إلهاً 

عينه الذي هو في السماء العليا، فنستطيع أن ننضم الى البالط السماوي الذي يقوم حوله حرساً 
ملكي]ا غير منظور! فما أعظم شرفنا ومجدنا! ولنا منه مجد أعظم بكثير : أَال وهو االقتيات 

سدنا ودمنا وحياتنا وتحويلنا اليه لنصير مثله. فيا للعظائم بجسد ابن هللا ودمه وتحويله الى ج
المدهشة للمسيحي! فيا أيها المسيحي المرفوع الى مثل هذه العظمة الفائقة! أعرف منزلتك 



واحترم مقامك، وأربأ بنفسك عن األفعال أو العواطف األثيمة، السافلة، بل حتى عن األفعال 
يكل هللا والُحق الحي للقربان، ال تدنس ذاتك بشيء غير والعواطف المبتذلة، الوضيعة! فيا ه

  طاهر أو أقل كماالً من غيره!

  القسم الثاني

  في أن االفخارستيا هي كنز مسيحي

ان االفخارستيا كنز نعم ال ينفد، نعترف منه على الدوام بغير أن ينقص أبداً. ونجد فيه دوماً ما  
د به جميع حاجاتنا وحاجات أصدقائنا وأقاربنا بل نوفي به جميع ديوننا للعدل االلهي، وما نس

حاجات العالم أجمع، وما نغتني به في السماء مدى األبدية كلها. فيا له كنزاً يقوم مقام جميع 
الكنوز، حتى ان المسيحي، يعتبر ذاته بامتالكه اياه غني]ا بكفاية فال يعود يبتغي شيئاً ال في 

مرنم : (( ماذا لي في السماء؟ وأيَّ شيء أردت سواك السماء وال على األرض ويهتف مع ال
  ). 25:  72على األرض؟ )) ( مز 

ففيه يجد التعزية ان كان محزوناً، والمجد الحقيقي ان أراده، والمعرفة والعلم ان كان جاهالً،  
والقوة ان كان ضعيفاً : اذ نعطي كل شيء في المسيح. ان هذا الكنز ليس خارجاً عنا كسائر 

رات األرضية، بل إنما هو فينا حتى انه يتحول الينا ويصير معنا واحداً. ونجده في كل الخي
مكان حيثما نجد كاهناً مع قليل من الخبز والخمر، بحيث ال يبقى المسيحي ال في منفى وال في 

قافة أو حاجة. وهذا الكنز ال يمكن أن يضمحّل، اذ يقوم الى منتهى الدهر كهنة ينحدر على 
ا الكنز االلهي من السماء، فنتمتع به ونسعد. ثم ان هذا الكنز هو حياتنا : حياة جسدنا، يدهم هذ

اذ يضع فيه بذور عدم الموت. وحياة روحنا، اذ ينيرها ويقدسها. وحياة قلبنا، اذ يضرمه 
 ويلهبه بنار المحبة. ألن يسوع هو حياتنا. فيا له ينبوعاً معبوداً محبوباً نشرب منه بقدر ما نشاء

ونروي ظمأنا وأخيراً ان هذا الكنز يجب أن نجمع فيه جميع عواطف قلبنا، ألنه حيث يكون 
  كنزنا هناك يكون قلبنا. فهل لنا مثل هذا االعتبار واإلجالل لالفخارستيا المقدسة؟

  ). 235المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  

  الثالثاء الثانية بعد العنصرة

  عيد الجسدسادس 

  الخالصة للعشية

  تعزيته وفرحه. 2قوة المسيحي.  1نعتبر غداً االفخارستيا :  



ونعد  2أن نلجأ الى سر القربان المقدس في تجاربنا ومضايقنا وخمود همتنا.  1فنقصد :  
  الوقت الذي نقضيه أمامه كأسعد وقت من حياتنا والمستعمل أحسن استعمال ونحبه جداً.

ة هي قول المرنم : (( ما أحب مساكنك يا رب الجنود! تشتاق وتذوب نفسي عاطفتنا الروحي 
  ). 2و  1:  83الى ديار الرب )) ( مز 

  التأمل للصباح

والحب أمام هللا لنعد الى أمام بيت القربان، ولنتالش في كل ما يمكن من عواطف االحترام  
).  6:  94الرب، صانعنا )) ( مز المتقد كله حب]ا لنا. (( هلموا نسجد ونركع له، نجثو أمام 

  فللحمل المذبوح التسبيح والحب والبركة.

  القسم األول

  في أن االفخارستيا هي قوة المسيحي

يدلنا االختبار على ما في االفخارستيا من القوة العظيمة الفائقة : فمنها نال الشهداء الشجاعة  
ت على القوة لبذل ذواتهن في القتحام األعذبة والموت. ومنها حصلت العذارى المسيحيا

إسعاف األسواء البشرية كافة في المستشفيات وساحات الحرب ومخاطر األوبئة وألوف من 
المهالك سواها. فإن النفس التي ترى هللا يمنحنا ذاته كلها، تشعر بأنه يحق عليها أن تقدم له هي 

علها سعيدة في التضحيات، أيضاً ذاتها كلها. فتأخذها رغبة بل إرادة ثابتة بل هوس مقدس يج
وأقوى من جميع العوائق. وبينما تجعل االفخارستيا المسيحي أقوى مما هو برفعها اياه فوق 

نفسه حتى تبلغ به أحياناً الى أسمى الفضائل، تجعل أيضاً عدو خالصنا أضعف، اذ تخفف فينا 
فالمسيحي اذ يستعمل نيران األهواء وتسكن حرارة الشهوة. فذلك ما أيدته حوادث االختبار : 

  األسرار يحفظ ذاته ثابتاً في الخير، ومنذ يهملها يأخذ في التراخي والفتور حتى يسقط.

  القسم الثاني

  في أن االفخارستيا هي تعزية المسيحي وفرحه

ما أشقى الحياة بدون االفخارستيا! فبدونها ال يبقى في كنائسنا شيء يخاطب قلبنا ويخاطبه  
لعالم بأجمعه سوى منفى، ال ذكر فيه للوطن الذي ننتظره أي السماء. وتمسي قلبنا. وال يصبح ا

، والظلمات بال أنوار، والشكوك بال مشورة. أما االفخارستيا فكل  باليا هذه الحياة كلها بال معّزٍ
شيء يتحول الى فرح وسعادة. فتضحي كنائسنا فردوساً حيث تذوق النفس مسبقاً لذات السماء 

شيئاً آخر، ولسان حالها يقول : (( ماذا لي في السماء؟ وأي شيء أردت سواك  وال تعود تطلب
). نقرأ في العهد العتيق ان حنة أم صموئيل كانت ال تجد فرحاً  25:  72يا هللا؟ )) ( مز 

) فكم نحن أولى  1ملوك  1وتعزيةً لكربتها وكآبتها إال بسكب نفسها أمام تابوت عهد الرب ( 
ية حقيقية أمام تابوت العهد الحقيقي أي السيد المسيح في القربان األقدس! وأجدر أن نجد تعز

فإنه وحده المعزي الحقيقي : يُنعش القلب المكسور الساقط، ويُعيد السكينة الى النفوس الحزينة، 



ويجعل الهدّو والسالم بدل االضطراب. فكم يجدر به اذن أن يقول : (( تعالوا اليَّ يا جميع 
)! أما الذين ال يعرفون أن يأتوا اليه  28:  11لمثقلين وأنا أريحكم )) ( متى المتعبين وا

  ويسكبوا عواطفهم بين يديه فيحرمون ذواتهم أحلى وأطيب أفراح هذه الحياة.

  ). 237المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  

  األربعاء الثانية بعد العنصرة

  سابع عيد الجسد

  للعشيةالخالصة 

بعد ما رأينا ما هي االفخارستيا بالنظر الينا نتأمل غداً في ما يجب لها علينا. وأول هذه  
  ما نجتنيه منه من عظيم الفوائد. 2عظمة هذا االحترام  1الواجبات هو االحترام. فنرى : 

أن نكون في الكنيسة دائماً بمهابة كبيرة وهيئٍة كلها احترام ونظر مضبوط  1ونقصد :  
  أن نلزم فيها سكوتاً ال نكلم أحداً إال هللا وحده ما خال وقت الضرورة. 2محتشم و

 2:  26عاطفتنا الروحية هي قول الكتاب المقدس : (( ومقدسي فهابوه أنا الرب )) ( أخبار  
.(  

  التأمل للصباح

نازلة ولنتالش احتراماً لعظمته المتلنسجد بالروح ليسوع المسيح حاضراً في بيوت القربان.  
المتضعة هنا. ولنسبح ونبارك هذا االله العظيم الذي شاء حباً لنا أن ينزل من ذاك العلو السامي 

  الى هذا االتضاع العميق ومهما بالغنا في مدحه وتعظيمه فلن نستطيع أن نوفيه حقه.

  القسم األول

  في كم يجب أن يكون عظيماً احترامنا لالفخارستيا

ه في هذا السر يجب علينا أن نحترمها، ويجب أن تكون عظمة بقدر ما يواضع يسوع عظمات 
اتضاعه مقياساً لفروضنا اإلكرامية له. ألن ذلك هو القاعدة التي وضعها اآلب السماوي للعالم 

في عالقاته مع ابنه االلهي في حين مولده وعماده وصلبه. واذ وجب علينا أن نكّرم ونعظم 
فهل يمكن أن ندرك أبداً كم ينبغي أن يكون عظيماً فادينا يسوع بقدر ما يتنازل ويتضع 

احترامنا أمام االفخارستيا؟ ألن يسوع لم يتضع قط مثل اتضاعه هنا. فإنه في المذود كان على 
األقل بهيئة ولد، ثم جاء الرعاة والمجوس وسجدوا له. وعلى الصليب نرى فيه على األقل 

  في االفخارستيا فماذا نشاهد؟ ال شيء يدل على مالمح االنسان الذي إنما هو ملك الخليقة. أما



اله بل وال على انسان. فيا للحكمة األزلية! فيا لغور اتضاع وجده اآلب األزلي عميقاً جداً، 
ا بتركه حول بيوت القربان أجواقاً من  حتى انه كتعويض عنه قد احتسب انه لم يفعل أمراً مهم]

أمامه. قال الذهبي فمه : اني شاهدت بذاتي هؤالء  المالئكة تستمر على الدوام جاثية ساجدة
المالئكة السجد : فكانوا كالحرس حول ملكهم، في حالة االحترام األعظم، حانين الرؤوس 

خافضين األبصار، كما كان األربعة والعشرون شيخاً الذين رآهم يوحنا الحبيب أمام عرش هللا 
أن يكون عظيماً احترامنا أمام القربان األقدس؟ ). فيتضح لنا مما تقدّم كم يجب  14:  5( رؤيا 

فمن نحن تجاه ابن هللا هذا األزلي المنحدر من بهاء قديسيه؟ قال القديس توما : إنما نحن رعايا 
حاكمهم.  حقيرة أمام ملك المجد، نسجد له في هياكله باحترام ومهابة. وإنما نحن مذنبون بإزاء

لمتناهي. فماذا يجب أن تفعل الخليقة بإزاء خالقها سوى أن وخالئق ذليلة أمام جالل الهنا غير ا
) وإنما هي تراب ورماد (  18:  3ملوك  1تتضع وتتالشى احتراماً وتعترف أنه سيدها ( 

  ). فهل نفتكر في ذلك جيداً عندما نكون في المكان المقدس؟ 27:  18تكوين 

  القسم الثاني

  لالفخارستيا في ما نجتنيه من عظيم الفوائد من احترامنا

ان أول فائدة نربحها منه هي زيادة تقوانا زيادةً مهمة ألن االختبار يُعلمنا أن صالتنا، اذا مثلنا  
أمام القربان األقدس باحترام وخشوع، حافظين حواسنا تماماً، تكون أحسن بكثير. وبخالف 

أيضاً. ثم ان الفائدة ذلك اذا كان خارجنا قليل االحترام جّر تشتتنا الخارجي التشتت الداخلي 
الثانية التي نكتسبها من احترامنا االفخارستيا هي أنَّا نكون قدوة صالحة للقريب. ألن مثل 

المسيحي الصالح الماثل بخشوع كلي تجاه القربان هو عظة بليغة لكل ناظريه كما أن أعماالً أو 
اً منا، وتقلل المهابة حالة مخالفة لذلك تشتت غيرنا اذ ال يجسرون أن يكونوا أكثر احترام

واالحترام الالزمين في المكان المقدس، بل كثيراً ما تكاد تفقد اإليمان لبعض الحاضرين. أما 
  سببنا مراراً بعدم احترامنا أو بقلته أضراراً لنفوسنا أو لغيرنا؟
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  رةالخميس الثاني بعد العنص

  ثامن عيد الجسد

  الخالصة للعشية

كم يستحق يسوع في  1نتأمل غداً فرضنا الثاني لالفخارستيا وهو أن نحبها. فنرى :  
  كيف يجب أن نبدي له هذه المحبة. 2االفخارستيا كل محبتنا. 



أن  2أن نصدر مراراً حتى بين أشغالنا أفعال حب ليسوع في القربان األقدس.  1ونقصد :  
  نقدم له كل أفعالنا بروح الشكر والمحبة.

  عاطفتنا الروحية هي صالة الكنيسة : (( من ال يحب الذي أحبنا هكذا؟ )). 

  التأمل للصباح

من البرد يريد أن يقترب من نار لندُن بالروح من بيت القربان برغبة انسان مقرور يرتجف  
  مضطرمة ليصطلي ويدفأ. ألن االفخارستيا جمرة حب متقدة. فلنقترب منها لنضطرم بحبها.

  القسم األول

  في كم يستحق يسوع في االفخارستيا كل محبتنا

لكونه الهاً، ألن ملء  1ان يسوع في االفخارستيا يستأهل كل محبتنا من وجوه كثيرة :  
لكونه الهاً  2و -جوهرياً في هذا السر، حب]ا له أبدي]ا ال يفتر وال ينقطع أبداً  الالهوت مستقرّ 

وانساناً معاً، ومن هذا الوجه يجمع فيه مع الصفات االلهية المحبوبة بال حد كل الكماالت 
نظراً الى كيانه  3االنسانية المحبوبة التي يمكن أن تكون في خليقة ويستحق هنا كل محبتنا 

فيا لعجائب الحب! ألن يسوع يتضع هنا أكثر من اتضاعه في المذود والجلجلة. ستي. االفخار
بل يجعل ذاته قريب التناول للجميع، ويهب ذاته لكل الذين يريدون أن يقبلوه. بل يبدو هنا من 

بعض الوجوه أكثر حب]ا مما هو في السماء عينها : حيث رتبة مقامه، في أرفع منزلة من المجد، 
فإنه ينزل منها حب]ا لنا الى أحط درجة من الصغارة. في السماء يحفه جميع البالط  أما هنا

ض إلهانات شتى كعدم االحترام أو قلته  السماوي باإلكرام والتسابيح، أما هنا فإنه معرَّ
والبرودة والفتور والنتهاك قداسته وللتعبير والتجديف. في السماء هو ملك مستٍو على عرشه، 

ه ضحية يقربها هو نفسه ذبيحة من أجل الخطأة، من أجل رعاياه المردة، وانه وسيط أما هنا فإن
يتضّرع ويسترحم، ويقوم بين آثامنا وانتقامات العدل االلهي فيا اله االفخارستيا! كم أنت 

محبوب جداً! وكم تستحق كل حبنا! ويا ليت لنا ماليين من القلوب لنقدمها لك شكراناً! وما 
ميلك ألن قلبي كثيراً ما كان بارداً من جهتك. لكني أجتهد منذ اآلن فصاعداً في أفظع نكراني ج

  أن أحبك وأزداد على الدوام في حبك، كل يوم أكثر من سابقه.

  القسم الثاني

  في كيف يجب أن نبدي ليسوع محبتنا في االفخارستيا

ب لالفخارستيا ان الحب يطلب أن يقابَل بالحب. فيجب من ثم أن يكون لنا قلب كله ح 1 
المقدسة. وماذا نحب يا الهي ان لم نحبك؟ وهل نستحق أن يكون لنا قلب ان لم نقفه كله لحبك؟ 

فلو كنت في مكان واحد فقط من العالم وكنا ال نقدر أن نمضي اليك إال مرة واحدة في كل 
ا نستطيع أن حياتنا فبأي حب كنا اقتربنا من شخصك المقدس؟ ولكن بما أنك دائماً بقربنا وانَّ 

نتمتع بك في كل الدقائق من النهار والليل، فيا للعار! ونكران الجميل! انا نعاملك بدالة وال يؤثر 



فينا حبك تأثيره! ولشدة حبك لنا أضحينا ناكري المعروف! فيقتضي أن نضع حداً لهذا 
لنا نعّز ان هذا الحب يجب أن يجع 2 –التصرف الشنيع جداً، ونهيم دوماً بحب االفخارستيا 

ونجّل كل الدقائق التي نستطيع أن نقضيها ساجدين في كنائسنا، ونُغَرم خصوصاً بالتناول 
وأخيراً ان تذكاراً مملوًءا حباً  3 –والشكر الذي يليه كأنهما من لذَّات الفردوس الشهية 

فك قلبنا لالفخارستيا المقدسة ينبغي ان يرافقنا في خارج الكنائس ويالزمنا في كل مكان. فال ين
متعلقاً بالحّق المقدس واألجزاء المقدسة ساجداً، محب]ا، مباركاً \ الذي يحتجب فيها حب]ا لنا. وال 
ننقطع ما بين أعظم أشغالنا من مصاحبته على الدوام بنوافذ حارة وتقدمة كل ما فينا وما لنا حباً 

  له.
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  الجمعة الثانية بعد العنصرة

  الخالصة للعشية

بما ان االفخارستيا هي ذبيحة وسر نعتبرها من هذين الوجهين. فحسب كونها ذبيحة هي قبل  
كل شيء ذبيحة تعبد أي ُمعدّة إلكرام العظمات االلهية وسلطان هللا المطلق على كل خليقة. 

انها فرض من اإلجالل السامي  1المقدسة \ نرى : ولكي نفهم اإلكرام الذي تؤديه هذه الذبيحة 
  ان هذه العظمات هي كلية االستحقاق لهذا اإلجالل السامي. 2لعظمات هللا تعالى. 

أن نحضر الذبيحة المقدسة بمهابة كبيرة لعظمات هللا الذي يكرمها يسوع بذبيحته  1فنقصد :  
عواطفنا حتى الخفية اإلجالل السامي ان ال ننسى أبداً في كل سلوكنا و 2هذه أكمل تكريم. 

  الواجب \ فوق كل األشياء.

  ). 26:  36عاطفتنا الروحية هي كلمة أيوب : (( ان هللا عظيم فوق ما نعلم )) (  

  التأمل للصباح

لنسجد لعظمات هللا غير المتناهية ممجدة كل التمجيد في ذبيحة القداس. ولنتالَش بإزاء  
تسبيحاً لتلك العجائب الجليلة المدهشة، وحب]ا لتلك الجماالت الكثيرة ولتفض قلوبنا سموها. 

  البديعة، ومديحاً لتلك الكماالت الفائقة كل وصف وإحصاء.

  القسم األول

  في كيف ذبيحة القداس هي فرض إجالل سام \

ان الذبيحة عموماً هي إتالف ضحيٍة نضحي بها لنعلن للسماء واألرض ان كل كمال الخالئق  
وجمالها ليس بشيء ويجب ان ال يُحسب شيئاً أمام كمال هللا غير المتناهي. وان كل خليقة 



ليست بجديرة أن تحيا أمامه تعالى. وان عظمة هللا التي ال حد الرتفاعها تستحق أن تكّرم 
س تحته اتضاع أي باإلتالف واإلعدام. وان هللا سبحانه كاف لذاته وحده بما فيه من باتضاع لي

ملء الكمال الذي ال يقاس وال يوصف. فإذا كانت تلك هي معاني اإلجالل السامي التي تؤديها 
\ الذبيحة بنوع العموم، فماذا تكون اذن ذبيحة القداس من هذا القبيل؟ فإنها تسمو على سائر 

سمّو هللا على الخليقة. وفضالً عن ذلك، ان الذي يقّرب ذبيحة القداس هو ابن هللا ذاته.  الذبائح
وأي اتضاع أعمق من االتضاع الذي يقربها به؟ فا\ نفسه يصير هنا الذبيحة ويضحي بذاته 
على الهيكل حقيقة كما ضحى بها آنفاً على الجلجلة. فيا أيها الرب العالي، الذي يموت سري]ا 

قدميك شخص الهي لكي يعترف بسلطانك المطلق على كل خليقة، ان عظمتك لغير  لدى
مدركة. ويا مبدع الكائنات، الذي يصير هللا أمامه ذبيحةً، ونرى ناسوت السيد المسيح المقدس، 

تحت جزء صغير من مع سموه، يعترف بكونه غير مستحق أن يوجد أمامك ويحتجب 
ل ان ذلك أكمل فرض إكرامي يمكن أن يقدّم \، وأعظم القربانة، كم أنت عظيم، معبود! أج

تمجيد ممكن لأللوهية : فإن قداساً واحداً يمجد هللا أكثر من جميع الفروض اإلكرامية التي 
  يستطيع أن يؤديها الى هللا تعالى جميع المالئكة والقديسين معاً مدى األبدية كلها.

  القسم الثاني

  االستحقاق لإلجالل السامي في أن العظمات االلهية هي كلية

  الذي إنما ذبيحة القداس هي عبارة عنه

، وفي رفعة ال   ان العقل البشري يرينا هللا في علو، من ضرورياته أن يفوق كلَّ تصّور وحدٍّ
يمكن أن يكّرمها بلياقة سوى فروض إكرامية غير متناهية من كل الوجوه كذبيحة القداس 

في عظمة هللا يَدهش كل الدهش من الكماالت االلهية غير وحدها. فإن كل من أَنعم النظر 
المحدودة. وبقدر ما يتأملها يكتشف دائماً كماالت جديدة وجماالت وعذوبات ال تُحسب في 

جنبها شيئاً كل المخلوقات. ومن هذا الدهش العظيم ينتقل الى انجذاب العقل الذي يرى جلي]ا انه 
دية كلها أيضاً، بقدر ما يزداد تبحراً وتروي]ا في هذه اللجج ليس فقط في هذه الحياة بل مدى األب

االلهية المقدسة، يكتشف فيها عجائب. فكل ذلك يأخذ بمجامع قلبه الذي يهيم بحب هللا ألنه هللا، 
وال يحب إال هللا وحده ألنه يرى في هللا وحده كلَّ خير وجمال وكمال، ويحبه بال استثناء وال 

كماالته االلهية هي بال قياس. فذلك ما تكرمه في هللا ذبيحة القداس. ومهما استبقاء شيء له ألن 
هذا الكائن األعظم. فيا ليتنا نحسن فهم هذه الحقيقة، ونزداد على  عظم إكرامها استحقه بغير حد

الدوام حب]ا \ ألجل ذاته، بقطع النظر عن الخيرات التي نلناها منه! ليتنا نحبه فوق كل شيء، 
  ظم غبطة لنا هي أن نحبه، وأكبر بالء وشقاء لنا هو أن ال نحبه!ألن أع
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  السبت الثاني بعد العنصرة



  الخالصة للعشية

نكمل غداً تأمل هذا الصباح. فنرى ان ذاك اإلجالل السامي \ الذي تعبر عنه ذبيحة القداس  
  وسيلة للتقدم في الفضيلة. 2واٍق من الخطيئة.  1: هو للنفس 

أن ال نتوانى في كبائر األمور وال  2أن يكون فينا عادة شعوٌر ساٍم بعظمات هللا.  1ونقصد :  
  في صغائرها. ألن من كبير األمور أن نرضي الكائن األعظم حتى في الصغائر.

على المالئكة المتمردين وهو : ((  عاطفتنا الروحية هي هتاف المالك مخائيل الذي به تغلب 
  َمن كا\ ))؟

  التأمل للصباح

لنسجد لعظمة هللا غير المتناهية التي لسنا نحن بشيء أمامها. ولنتضع بحضرته معترفين  
بسموه فوق كل كائن وقائلين له من أقصى فؤادنا : (( من أنت يا رب ومن أنا ؟ )) فأنت 

لقداسة غير المحدودة، وما أنا سوى الخطيئة. اني أذوب العظمة بالذات، وأنا الصغارة. أنت ا
خجالً من ضعفي بإزاء قوتك، ومن فاقتي تجاه غناك، ومن شقائي أمام رحمتك، وان قلبي 

  يبتهج بتسبيحة عظائمك وعجائبك.

  القسم األول

  في أن اإلجالل السامي \ الذي تعبر عنه ذبيحة القداس

  يقي النفس من الخطيئة

متى رسخ الشعور السامي بعظمات هللا في النفس اعتراها كره شديد ألقل الخطايا، ألن كل  
د االفتكار في عدم  خطيئة تحتوي احتقاراً مضمراً \ أو أقله إجالالً أنقص لعزته، وان مجرَّ

، وال االحترام لذلك الجالل المعبود يجعلها ترتعد هوالً وفزعاً. فال تقدر عطايا العالم أن تغويها
تهديداته أن تُرهبها، ألنها بما رسخ فيها من إجالل هللا تردّد على الدوام : (( من عظيم مثل 

هللا؟ وَمن رهيب مثله؟ وفي الوقت نفسه َمن محبوب نظيره؟ )) فاذ تكون النفس ممتلئة من هذه 
أن يُعرض عليها  األفكار العالية ال تقابل كل ما يعتبره العالم ويُعظمه إال باإلزدراء، وال تطيق

ل لها العالم أو الشيطان أو الطبيعة أن تهين هللا العظيم ألجل محبة أشياء هكذا حقيرة.  وكلما سوَّ
أن ترتكب منكراً تجيب بهذه الكلمة فقط : (( من كا\؟ )) فال أُِجّل غير هللا، ألن كل ما سواه 

نا من هذه األفكار. ولنتذكرها في ليس بشيء. فمن يفتكر هكذا فال يخطأ. فلنبتهل الى هللا ليمأل
  كل التجارب وكلما خارت عزيمتنا أو ضعفت همتنا.

  القسم الثاني

  في أن اإلجالل السامي \ الذي تعبر عنه ذبيحة القداس هو للنفس 



  وسيلة فعالة لتتقدم في الفضائل

نها، اذ تعتبر اذا امتألت النفس من الشعور السامي بالعظمات االلهية سهل علينا التواضع : أل 
هللا وحده جديراً بأن يُمدَح ويُجّل، ال تريد لذاتها مديحاً وإجالالً هما مختصان ضرورة با\ 

وحده. وكذلك يسهل عليها اإليمان بالعقائد الدينية : اذ ترى بفرح أن الهنا العظيم يفوق جداً كل 
تعالى. وال تجد كلفة عليها مداركنا حتى ان عقلنا وحده عاجز عن أن يقول عنه شيئاً يليق به 

في أن تثق با\، ألنها، اذ هي غارقة في لجج المراحم االلهية، تعرف أن ثقتها بها مهما 
عظمت ال تكون أبداً كافية. وال تستصعب أيضاً أن تتجّرد من كل شيء : ألنها، اذ تسمع الهنا 

)، تقول  1:  15داً )) ( تكوين العظيم يقول لها كما قال يوماً البراهيم : (( أنا أجرك العظيم ج
هي لذاتها : ال أريد بعد ذلك هذه الخيرات الصغيرة التي تقدمها لي األرض. وإنما أتوق من 

اآلن فصاعداً اليك وحدك يا الهي، أنت كل خير والخير العام، األبدي، غير المتناهي. واذ هي 
 أكثر ما يكون حتى في أحقر في هذه االستعدادات المقدسة ترغب بكل قواها في أن ترضي هللا

األشياء. ألنها تعتبر فخراً ال يوصف أن تعمل أقل شيء لتمجيد سيد هكذا عظيم. ومهما فعلت 
  تحتسب دائماً أنها مقصرة لم تفعل بكفاية.
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  األحد الثالث بعد العنصرة

  ) 10 – 1:  15(  اإلنجيل للقديس لوقا

في ذلك الزمان (( كان العشارون والخطأة يدنون من يسوع ليستمعوه. فتذمر الفريسيون  
فخاطبهم بهذا المثل قائالً : (( أي رجل منكم  معهم. والكتبة قائلين، ان هذا يقبل الخطأة ويأكل

اذا كان له مئة خروف فأضاع واحداً منها ال يترك التسعة والتسعين في البرية ويمضي في 
طلب الضال حتى يجده. فإذا وجده يحمله على منكبيه فرحاً ويأتي الى البيت ويدعو األصدقاء 

ي الضاّل. أقول لكم انه هكذا يكون في والجيران ويقول لهم : افرحوا معي فإني وجدُت خروف
ا يكون بتسعة وتسعين صديقاً ال يحتاجون الى التوبة.  السماء فرح بخاطئ واحد يتوب أكثر ممَّ
أم أية امرأة اذا كان لها عشرة دراهم فأضاعت منها درهماً واحداً ال توقد سراجاً وتكنس البيت 

يقات والجارات وتقول افرحن معي فإني وتطلبه باهتمام حتى تجده. فإذا وجدته تدعو الصد
وجدت درهمي الذي أضعته. أقول لكم انه هكذا يكون فرح عند مالئكة هللا بخاطئ واحد يتوب 

.((  

  الخالصة للعشية

من جهة  1نترك غداً مواصلة تأمالتنا في ذبيحة القداس لنتأمل في إنجيل األحد. فنرى فيه :  
  يعمل يسوع ليخلصها. من جهة أخرى كيف 2كيف تهلك النفوس. 



أن نجتنب باجتهاد كبير أقل الهفوات لكونها تقود الى خطايا أعظم وأن نقطع كل  1ونقصد :  
  أن نطيع بتدقيق جواذب النعمة التي تدعونا الى حياة أكمل. 1عالئقنا ألنها تجعل في خطر : 

واحد يتوب )) (  عاطفتنا الروحية هي كلمة إنجيل النهار : (( يكون في السماء فرح بخاطئ 
  ). 7:  15لوقا 

  صباحالتأمل لل

لنسجد ليسوع المسيح ماثالً لنا في إنجيل هذا النهار بصورة راعٍ يسعى في طلب الخروف  
الضال حتى يرده الى الحظيرة، وبصورة شخص قد أضاع درهماً ثميناً فجعل يفتش عنه بكل 
ما لديه من الوسائل حتى وجده. ولنشكر له هذين المثلين اللذين يُظهران لنا بجالء رحمته التي 

  رغبته الشديدة في خالصنا.ال تحد و

  القسم األول

  في كيف تهلك النفوس

يركض هذا الخروف  1نعرف قصة ذلك من مثل الخروف الضال الذي ذكره لنا اإلنجيل :  
وراء عشب أو حشيشة يستطيبها فيقف عندها. وفي هذه األثناء يمضي الراعي والقطيع من 

النفس، بهفوة خفيفة، ال تكاد النفس تشعر  جهة أخرى. واذ ذاك يضلُّ الخروف. هكذا يبدأ هالك
يرى الخروف أنه قد ابتعد  2بها، وال تقبلها إال نصف قبول. فتلك أول خطوة لالبتعاد عن هللا 

عن الراعي وال يخاف من هذا االبتعاد وال من الخطر الذي يعرض له ذاته، فيبقى مكانه. 
يذكر، نتوانى في إصالحها : فإذا اعترفنا بها وهكذا نحن بعد هفواتنا التي ال نكاد نعتبرها شيئاً 

ومع ما عليه الخروف  3لم نتوجع عليها ولم نقصد قصداً ثابتاً أن ال نرجع اليها. فنبقى مكاننا 
من عدم المعرفة والخبرة ال يرى أمامه دليالً وال يتبعه. فيمضي وحده بين العوسج والشوك 

ج منه إال بصعوبة ونادراً. فذلك رمز الى القلب والعليق ويرتبك في ذلك  وال يقوى على الخرو
وأخيراً يختلج الخروف  4الذي يدخل في تلك العالئق ويرتبط بها، فتفضي به الى خطايا أكبر 

المسكين بين تلك  األشواك التي تمزقه، ثم  يسقط في حفرة وال يعود يخرج منها. فتلك صورة 
 ترى فيه النفس عظيم بليتها بخسارتها صداقة العمى الروحي، وهو حالة يرثي لها، ليل هائل ال

هللا تعالى ونعمه ومكافأته، وبتضحيتها بالسماء وتعريض ذاتها للسقوط في جهنم الى األبد، 
وذلك ألجل منفعة طفيفة زائلة أو لذة تافهة، أو دخان شرف أو إرضاء شهوة باطلة. فإن أردنا 

لهفوات، ونصلحها متى دلنا عليها ضميرنا. اجتناب هذه المصيبة العظيمة فلنبتعد عن أصغر ا
ولنحذر من العالئق والذنوب الطفيفة التي تقود الى آثام أكبر. فلنفحص ضميرنا هنا ولنشرع 

  في اصالح نفسنا بجد واهتمام.

  القسم الثاني

  في كيف يعمل يسوع ليخلص النفوس



ستعداً ليغفر لها منذ يراها ان حب يسوع للنفوس التي تركته يبلغ به الى حد أنه يكون دائماً م 
عائدة اليه. ويحسب إهانةً له عدم الثقة بمراحمه. وان لم تعد اليه الحقها بنعمه الداخلية 

والخارجية الى أن ترجع. فهذا ما أراد أن يفهمنا اياه بمثل ذاك الراعي الذي يترك التسعة 
عن السعي والتفتيش الى والتسعين خروفاً في البرية ويمضي هناك في طلب الضال. وال يكّف 

أن يجده. وحين يجده، يا لحنو قلب يسوع على الخطأة، ال يعاقب هذا الضال على ضالله، بل 
يالطفه ويحمله على منكبيه ويأتي به الى الحظيرة ويقيم األفراح لعودته : أي أنه بمسحة نعمته 

موالً ال سائراً على يجذبه ويردّه ويذيقه من اللذة والعذوبة في رجوعه ما يظن به ذاته مح
قدميه. أخيراً ان ما يسترجعه في حين دخوله الحظيرة من لذات البرارة السابقة، وغبطة 
وان  –الصداقة مع هللا، وأفراح الرجاء باألبدية السعيدة ذلك كله يجعل يوم مصالحته يوم عيد 

فإن هذا الدرهم أو هذا هذه الحقيقة المتقدم ذكرها ممثلة لنا أيضاً في اإلنجيل بالدرهم الضائع. 
الحجر الكريم أو هذه اللؤلؤة الثمينة هي نفس كل واحٍد منا. ويدعوها القديس كبريانس عقد 
المسيح الثمين، ويعدّها هللا ليزين بها فردوسه. وان يسوع، لكي يخلصها، قد حّرك العالم : 

احدة منها يقام في فأرسل كهنته في كل أقطار المسكونة ليفتشوا عن النفوس. وكلما وجدوا و
السماء فرح عظيم. فيا لقيمة النفوس الفائقة كل ثمن وتقدير! وما أسعد الكهنة العاملين على 

ربحها ليسوع المسيح! فلنتذكر كل ما فعله يسوع ليخلصنا. ولنشكر له الماضي، ولنقصد أن 
د من نعمه فائدة نستفيد من نعمه فائدة أكبر في المستقبل ولنشكر له الماضي، ولنقصد أن نستفي

  أكبر في المستقبل.

  ). 251المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  

  االثنين الثالث بعد العنصرة

  الخالصة للعشية

ونرى غداً أنها فرض قد رأينا أن ذبيحة القداس هي فرض من اإلجالل السامي الواجب \.  
كم يظهر يسوع ألبيه من االحترام في ذبيحة  1مل من االحترام الشديد لعظمته تعالى. فنتأ

  كم يجب أن نكون في سلوكنا االعتيادي محترمين \. 2القداس. 

أن  2أن نخاطب هللا دائماً في صلواتنا بمهابة مقرونة بأكمل حشمة في الحواس  1ونقصد :  
  يكون فينا في كل مكان احترام كبير \ الحاضر أينما كنا والناظر الينا ليل نهار.

  ). 8:  5عاطفتنا الروحية هي عبارة المرنم هذه : (( اسجد في هيكل قدسك بخشيتك )) ( مز  

  احالتأمل للصب



لنسجد \ الجدير باحترام كل خليقة. واذ ال نستطيع احترامه كما يستحق، فلنقدّم له كل  
االحترامات التي يؤديها اليه يسوع في السماء وفي هياكلنا : (( فلك أيها االله اآلب بيسوع 

  ومعه وفيه كل مجد وكرامة )).

  القسم األول

  القداس االحترام \في أن يسوع المسيح يعلمنا بمثله في ذبيحة 

لما رأى اشعيا بالنور النبوي في المسيح اآلتي روح الخشية واالحترام \ سر به قائالً عن هذا  
)، وبحسب تعليم القديس بولس، ان جميع  3:  11المسيح. (( ويتنعم بمخافة الرب )) ( اشعيا 

قول : (( فاستجيب له بسبب صلوات السيد المسيح تنال من هذا االحترام قيمتها وفاعليتها، اذ ي
). هذه العاطفة الداخلية قد أبدأها فادينا االلهي في بستان الزيتون لما  7:  5االحترام ( عبر 

اتضع هناك أمام أبيه حتى خّر بوجهه على األرض. وأظهرها في دار الوالية والجلجلة لما قدّم 
 ً في السماء اذ يقدم بال انقطاع لكونه  ذاته ذبيحة عنا لمجد هللا األعظم. وال يزال يؤدّيها دوما

حبرنا، ضحيته التي إنما هي ذاته عينها. لكن هذا االحترام الكبير والسامي يتألأل خصوصاً في 
ذبيحة القداس، حيث يلوح لنا أن يسوع، الكاهن العظيم، لكي يكرم سمو هللا غير المحدود، يشاء 

وبالتضحية بذاته سّرياً ولو بنوع غير أن يتالشى باحتجابه مع كل مجده تحت رموز الموت، 
دموي، وهو ابن هللا األزلي المالك في المجد، والحبر االلهي (( القدوس البريء الزكي المتنزه 

). فإن مثل هذه االتضاعات  26:  7عن الخطأة الذي قد صار أعلى من السماوات )) ( عبر 
فائق االحترام الراسخ فيه للعزة االلهية بأبلغ نوع من في حبر هكذا عظيم، وندّ \ نفسه، تُفصح 

  والذي يشاء أن يعلمنا اياه ويحثنا عليه. فلنبتهل الى هللا أن نحسن فهم هذه األسرار السامية.

  القسم الثاني

  في كم يجب أن نكون محترمين هللا في سلوكنا االعتيادي

لة واتضاعه العميق أمام بما أننا مسيحيون يجب علينا أن نشارك فادينا يسوع في مهابته الكام 
هللا، أبينا السماوي. وعلى مثاله ينبغي أن نتالشى شاعرين بمذلتنا تجاه عظمات هللا، وبشناعتنا 

في كنيسة السماء حيث المالئكة والسالطين  1أمام قداسته ولنا قدوة حسنة في هذا األمر : 
في كنيسة  2ا عظيم، والقوات تجله برعدة وال يجسرون أن يحدّقوا ببصرهم الى جالل هكذ

األرض، حيث القديسون على قدر ما يتسامون في الفضيلة يأخذهم االحترام ونوع من الرهبة 
في الكنائس، ويميلون الى أن يتالشوا بإزاء العزة االلهية وأن يحترموا حضوره تعالى في كل 

علق با\ وعبادته مكان بهيئة محتشمة وكالم الئق وحياة ال لوم فيها. ويحترمون أيضاً كل ما يت
واألشخاص المخصصة له واألماكن واآلنية المقدسة واألشياء التي باركتها الكنيسة 

واالحتفاالت الدينية والكتب االلهية التي لم يكن القديس كرلس بُورومه يطالعها إال جاثياً 
ام في ومكشوف الرأس. فلنفحص ذواتنا هل فينا ما في القديسين من تلك المهابة وذلك االحتر

  الكنيسة والصالة وذلك التوقير لكل ما هو منوط بالعبادة االلهية.



  ). 253المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  

  الثالثاء الثالثة بعد العنصرة

  الخالصة للعشية

 1نتأمل غداً في أن ذبيحة القداس هي أيضاً فرض خضوع كامل لسلطان هللا المطلق فنرى :  
كيف يجب علينا نحن أيضاً أن  2يف يؤدي يسوع في ذبيحة القداس هذا الخضوع ألبيه. ك

  نخضع خضوعاً كامالً في كل شيء لسلطان هللا المطلق علينا.

أن نضحي  2أن نكون دائماً خاضعين باتضاع وحب لكل أحكام العناية االلهية.  1ونقصد :  
  الذاتية لسلطان هللا المطلق ومرضاته تعالى. فرحين حتى في أشد األمور صعوبة علينا بإرادتنا

عاطفتنا الروحية هي كلمة عالي الكاهن األعظم الذي لما بلغته وفاة ابنيه بيد األعداء ومصيبة  
  ). 18:  3ملوك  1شعبه وانكساره هتف : (( هو الرب. فما حسن في عينيه فليفعله )) ( 

  التأمل للصباح

ل العالم : على الكنيسة والمسكونة وأموالنا وإرادتنا وجسدنا لنسجد لسلطة هللا المطلقة على ك 
ونفسنا. ولنذب سجوداً وتسبيحاً وحباً لسلطته هذه السامية خاضعين تمام الخضوع لكل ما يشاء 

  أو سيشاء أن يصنعه بنا.

  القسم األول

  في أن يسوع المسيح يعلمنا بمثله في ذبيحة القداس الخضوع \

قال  يح كلها كانت حياة خضوع باتضاع وحب ألبيه. فمنذ دخل يسوع العالمان حياة السيد المس 
ألبيه : قد ألبستني جسداً فأتيت ألضحي به لك بدل الذبائح القديمة التي ال تشاؤها فيما بعد ( 

). والى آخر نفس من حياته لم يجد هنيهةً وال شعرة حتى في أصغر أعماله  7و  5:  10عبر 
االنقياد والخضوع هذا. قال يسوع : (( اني أفعل ما يرضيه كل حين )) أو مشيئاته، عن روح 

). ومع هذا لم يبدُ قط هذا االنقياد وهذا الخضوع بأكثر بهاء وسناء وبنوع ال  29:  8( يوحنا 
يدرك، مثل ظهورهما في ذبيحة القداس : فإنه هنا يخضع فينزل من السماء الى األرض على 

يدعوه فيها كاهن من كهنته. وحالما يبلغ الهيكل يضحي بذاته  كل هياكل المسكونة كل مرة
سري]ا لكي يعترف ويعلن أن هللا، باعتباره السيد األعظم على العوالم قاطبة، له حق الحياة 

رض السامي يستمر في بيت القربان في حالة ذبيحة والموت على كل خليقة. وبعد تأدية هذا الف
هللا المطلقة على كل مخلوق. وهنا يخضع أيضاً لكل ما متواصلة لكي يواصل تمجيد سلطة 

يأذن فيه أبوه أن يُفعل به : فيحمل الى حيثما شاؤا، ويوضع ويُسكن أينما أرادوا. ويخضع 



إلهمال البشر له، وللعزلة والظلمة في بيوت القربان ولعدم احترام المسيحيين األشرار، 
ن يطرح عمداً وبخباثة في التراب أو أن ويخضع ألن يسقط على األرض بغير انتباه أو أل

يُداس تحت األقدام أو يُدفن في قلب مدنس بالخطيئة المميتة، أو يتحمل سرقة األثمة لآلنية 
المقدسة، أو يكابد مفعول النار او سواها من العناصر التي تتصل اليه. فهل من خضوع أكمل 

قة؟ وبعد هذا المثال البديع ما أبشع وما أشنع للعناية االلهية ومن تسليم ذات أتّم لسلطة هللا المطل
ما يكون عصياننا لكل أحكام العناية االلهية وتذّمرنا وتشكينا منها! فلننطر في أي شيء خالفنا 

  هذا الواجب، ولنقصد أن نحسن الخضوع في المستقبل.

  القسم الثاني

  في كم يجب أن نقتدي بيسوع في خضوعه الكامل للعناية االلهية

على مثال فادينا المعبود المقّرب ذاته ذبيحة على الهيكل يجب أن نسلم ذواتنا مع كل ما لنا   
وما فينا الى مرضاة هللا ليتصرف فينا وفي كل ما لنا بحسب ما يشاء. وال نستثنى شيئاً في هذا 

التسليم والتضحية. فيجب ان نقرب له ذبيحة جسدنا لكي نحفظه في حشمة وطهارة كاملتين، 
وقلبنا لكي ال نحب فيما بعد وعقلنا لكي ال نفتكر فيما بعد إال في هللا أو في ما هو بحسب هللا، 

إال اياه ولكي نحبه بكل قوانا، وأخيراً كل وجودنا وذاتنا اذ يجب علينا ان نخصص استعمالها 
الخطيئة لخدمته وكّل جوهرها للتضحية به لعزته تعالى. فيا أيها االله العظيم هكذا، ما أفظع 

لكونها رفض الخضوع لجاللك العالي، ونوعاً من التمرد على سلطتك السامية! وبعكس ذلك ما 
أصوب الخضوع بهدوء وتسليم لكل أحكام عنايتك! وما أشهى لديَّ أن أرى كل قلوب المسكونة 

خاضعة لسلطانك العالي! ولذلك أبغض وأمقت كل خطيئة، وكيفما تصرفَت فّي وفي ما 
لك دائماً : ذلك حسن لمجرد كونه يسرك أو يرضيك : (( نعم يا أبِت ألانه هكذا  يخصني أقول

  ).  26:  11حسن لديك )) ( متى 

  ). 256المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  

  األربعاء الثالثة بعد العنصرة

  الخالصة للعشية

أنها ذبيحة  1بعد ما درسنا ذبيحة القداس كذبيحة تعبُد ننظر اليها اآلن من وجه آخر فنرى :  
  وأنه يجب علينا أن نشترك في روح هذا الشكر. 2شكر. 

أن  2ان نشغل فكرنا في القداس بشكر هللا على حبه واحساناته والتي ال تحصى.  1ونقصد :  
  ميع احساناته الينا.نكرر في النهار شكرنا لجودة هللا على ج



عاطفتنا الروحية هي كلمة الشكر التي يرفعها الكاهن في القداس قبل الكالم الجوهري قائالً :  
  (( نشكرك أيها الرب الهنا )).

  التأمل للصباح

لنعتبر هللا محسناً عاماً الى السماء واألرض. ولنؤدّ اليه لذلك تشكراتنا ومدائحنا. ولنحسب  
نجد لدينا ذبيحة القداس لنقدمها ذبيحة شكر له ونعوض بذلك من عجزنا عن أنفسنا سعداء بأن 

:  1شكره كما يليق به. ولنقل له مع القديس بولس : (( اشكر الهي بيسوع المسيح )) ( رومة 
8 .(  

  القسم األول

  في أن القداس ذبيحة شكر

متناٍه وأعدّ لنا منذئذ كل ما يجب علينا \ شكر غير متناٍه، لكونه قد أحبنا منذ األزل حباً غير  
الخليقة كافة ألن العالم  1يسبغه علينا من النعم والخيرات. وما هي هذه الخيرات والنعم؟ هي : 

كل ما أضافته العناية االلهية وتضيفه بال انقطاع الى نعمة  2 –كله مخلوق ألجل االنسان 
كل ما صنعه الينا غيرنا من الخير  3 –مما ال يمكن احصاؤه البتة  الخلق زمنياً كان أم روحياً،

عمل هللا في كل هذه األمور  4 –أو يريد أن يصنعه، لكون روح هللا هو الذي يلهم كل ذلك 
ألجل خيرنا، اذ أنه عمٌل دائم على عدد الدقائق، ألن حفظنا وحفظ سائر الخالئق، في الوجود 

اني، ألن هللا سبحانه غير مديون بنوع متواصل يعادل خلقاً متجدداً على الدوام، وانه عمٌل م جَّ
لنا بشيء، واذ وهب لنا هذه الخيرات لم يكن له طمع في شيء، وما كنا لنستحق نعمه بل نقمه 

وعقاباته، وانه عمل من أسمى المراتب، ألن الخيرات التي يخّولنا اياها هي ذات قيمة غير 
لقدوس الذي أرسله الينا ليفيض محدودة : أعني ابنه الخاص الموهوب لنا فداًء عنا، وروحه ا

محبته في قلوبنا ويجعلنا مسيحيين وأبناء كنيسته الجامعة المقدسة، ودمه الذي به يطهرنا 
ويغذينا بواسطة األسرار والذبيحة ونعمه الباطنة والخارجة التي تصوننا من خطايا كثيرة كنا 

الفضائل، وأخيراً فردوسه الذي قد ارتكبناها لوال مساعدة هذه النعم، والتي تجعلنا نتقدم في 
يقدمه لنا ويسهل لنا نيله. ولكن ما السبيل لتأدية مثل هذا الدين الباهظ؟ ال سبيل لنا الى ذلك 

سوى ذبيحة القداس : فهي الوحيدة والجزيلة الفائدة أيضاً. ألن يسوع المسيح، المقدّم ذاته على 
طى أو سيعطي الى األبد. ال بل يؤدي اليه الهيكل ذبيحة شكر، يؤدي الى هللا تعالى بقدر ما أع

اكثر، ألن ذبيحة الشكر هنا هي مساوية \ نفسه. وبناًء عليه اذ قد نلنا بيسوع جميع الخيرات، 
  فبيسوع أيضاً نشكرها \ كما يليق به تعالى.

  القسم الثاني

  في أنه يجب أن نشترك في روح شكر يسوع المسيح في ذبيحة القداس



ه هللا أمام أباه لم يشأ أن يعفينا من ديننا. بل أراد بعكس ذلك أن يدعونا بمثله ان يسوع بشكر 
الى أن نشكر أصل كل خير باالشتراك معه في تأديته الشكر الفائق. أراد أن يشكر هللا بواسطة 
جميع أعضائه المتحدة معه. وطبقاً لهذا اإلرادة ال تكّف السماء عن شكره تعالى أبداً، وال تبرح 

سة األرض ترنم : (( نشكرك أيها الرب الهنا )). والويل لمن ال يفهم فريضة الشكر هذه! كني
النعمة، قال القديس برنردس ان نكران المعروف يجفف ينابيع التقوى وندى الرحمة وسواقي 

ويبدّد الفضائل ويخسر الصنائع الحسنة ويالشي االستحقاقات ويخرب ويتلف كل شيء في 
الجميل فهي بعكس ذلك مجلبة لنعم جديدة. فإن احسانات هللا تعالى التي النفس. أما معرفة 

نعيدها الى أصلها المعبود بواسطة الشكر ترجع منه الينا بغزارة جديدة. وان الشكر أخيراً يحثنا 
على الحرارة. فكثيراً ما كانت القديسة تريزيا شفيعة النفوس السخية والشكور تدعو الى هذا 

لتتصور أن يستطيع المرء أن يحيا في هذه الدنيا حياة أخرى غير حياة الشكر. ولم تكن 
السماء، التي إنما هي أنشودة شكر أبدية. فما أبعدنا عن شعائر هذه القديسة العظيمة! وما أقّل 
شكرنا \ على نعمه وأقّل تأثيرنا من معروفه! فلنتخذ عواطف أفضل، وليفض قلبنا شكراً \ 

  ين في العالم.تعالى، أكبر المحسن

  ). 258المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  الخميس الثالث بعد العنصرة

  الخالصة للعشية

تعوض هللا تعويضاً  1نعتبر القداس غداً ال ذبيحة تعبد وشكر فقط بل ذبيحة تكفير أيضاً :  
توفي ديون الكنيستين المجاهدة  2كامالً من اإلهانة التي تسببها الخطيئة لعزته تعالى. و 

  والتألمة وفاء فائضاً.

فس كل شدائد هذه الحياة. أن نجدد فينا روح التوبة والتكفير وأن نقبل لذلك بطيبة ن 1فنقصد :  
أن نكون رقيقي الشعور باإلهانة \ وأن نصلحها بأفعال الحب والتعويض ونبذل كل جهدنا  2

  لهداية الخطأة.

  ). 17:  2عاطفتنا الروحية هي صالة يوئيل النبي : (( أشفق يا رب على ميراثك )) (  

  التأمل للصباح

  ً بين السماء الساخطة واألرض المذنبة، ومبعداً  لنسجد ليسوع المسيح وسيطنا وحبرنا متوسطا
عن رؤوسنا صواعق الغضب االلهي، ومحّوالً اياها الى وابٍل من النعم السماوية. ولنشكر له 

  هذه الوساطة المملوءة حب]ا والتي بسببها يُحفظ العالم في الوجود.

  القسم األول

  نةفي أن ذبيحة القداس تعوض هللا تعويضاً كامالً من اإلها



  التي تسببها الخطيئة لعزته تعالى

الذي يقدّر بنور اإليمان عظمة شر اإلهانة للعزة االلهية، يصبح حزيناً ال يمكن ان المسيحي  
ى. واذ يشاهد ما أكبر انتشار هذا الشر العظيم في المسكونة ويلتفت الى جميع خطايا  أن يتعزَّ

جيد وحب، كم أتأسف على مشاهدتي البشر يهتف : (( أيها اآلب السماوي المستحق كل تم
البشر بدالً أن يحبوك يغيطونك بفظيع االهانات! وكم أرغب في أن أقدّم لشرفك المهان تعويضاً 

مساوياً لإلهانة! )) وحينئذ من أعماق اكتئابه يوجه أفكاره الى ذبيحة القداس، فيرى فيها الهاً 
ال من هذه الرؤية تعزيةً تفوق الوصف مقدّماً ذاته عينها كفارة عن خطايا األرض كافة، فين

فيهتف : (( هذا يا الهي ما أطلبه. كفَّارة تامة عن جميع خطايا العالم، وليست معادلة لإلهانة 
فقط بل تفوقها أيضاً. ألن الهاً، مكفراً لك بذاته باحتقارات ال حدّ لها، يؤدي اليك إكراماً يسمو 

ه جميع ذنوب البشر واألبالسة معاً. فبكل قلبي أشترك جداً بما ال يقاس على ما يمكن أن تهينك ب
في هذا التكفير الفائض، وأشترك فيه بأن أبغض وأمقت الخطيئة، وأغار على تمجيدك وصنيع 
األعمال الصالحة التي من شأنها أن تكرمك أو ترد الخطأة وتخلص النفوس )). فهل هذه هي 

  استعداداتنا؟.

  القسم الثاني

  القداس توفي وفاء فائقاً ديون الكنيستين المجاهدة والمتألمةفي أن ذبيحة 

ان يسوع المسيح في ذبيحة القداس هو المكفر الكبير عن الكنيسة الجامعة. فبتقدمته ذاته ذبيحة  
تكفير يقصر أعذبة النفوس المتألمة في المطهر، ويستمد للخطأة نعمة التوبة وينال أحياناً من 

العالم. وال يكّف عن االسترحام، وعن تحويل ضربات هللا عن االهتداءات ما يدهش له 
األرض. ولواله لحلت بنا النقمات. فإن يسوع، كاهننا األعظم، يدافع على الهيكل عن عدوى 

العالم المذنب ويهدّئ السخط السماوي. فلنشترك مع يسوع في غيرته المتقدة على إسعاف 
ألن هللا بحلمه العجيب ال يبتغي شيئاً ايا العالم. النفوس التي في المطهر وعلى التكفير عن خط

أعظم من أن يرانا متحدين مع يسوع لمقاومة انتقام غضبه، وللتكفير عن الخطأة، وللتضحية 
بذاتنا ألجلهم كقرابين استغفارية متعددة ولنطلب أن تحل بنا أنفسنا ضربات عدله التي يريد أن 

( تطلبُت من بينهم رجالً يشيد جداراً ويقف على الثلمة يعاقب بها شعبه. فقد قال في حزقيال : (
). فإذا كان هللا  30:  22أمامي مدافعاً عن األرض لكي ال أدمرها فلم أجد )) ( حزقيال 

سبحانه قد تشكى هكذا في العهد العتيق فكم يلومنا لذلك أكثر في زمن الشريعة الجديدة ان لم 
تنا ونعضدها بتقدمتنا ذبيحة استغفارية ال حد لقيمتها؟ نستفد من الفضل الذي لنا بأن نؤيد صال

فهل أحسنَّا حتى اآلن فهم هذين الواجبين : واجب الوفاء عن نفوس المطهر وواجب التكفير 
  عن خطأة األرض؟

  ). 261المقاصد العاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  



  الجمعة الثالثة بعد العنصرة

  الخالصة للعشية

أسمى  1للقداس وهي كوه ذبيحة صالة أي ابتهال والتماس. فنرى أنه : نعتبر غداً صفة رابعة  
  صالة قديرة على قلب هللا. 2الصلوات 

أن نلتمس مراراً من هللا روح  2أن نصلي صلواتنا االعتيادية أحسن مما سبق. و 1ونقصد :  
  الصالة.

(( ان كل ما تسألون اآلب باسمي يعطيكموه عاطفتنا الروحية هي عبارة معلمنا االلهي هذه،  
  ). 23:  16)) ( يوحنا 

  التأمل للصباح

لنسجد ليسوع المسيح المبتهل الكبير للكنيسة على المذبح. ولنسأله ان نشاركه في سمو صالته  
  ). 1:  11قائلين : (( يا رب علمنا أن نصلي )) ( لوقا 

  القسم األول

  في أن القداس هو أسمى الصلوات

ألن يسوع نفسه هو الذي يصلي على المذبح. وهو يقول ألبيه : (( وقد علمت أنك تسمع لي  1 
). وهو يتكفل بتقديم التماساتنا ويؤيدها باستحقاقاته ويقدمها  42:  11في كل حين )) ( يوحنا 

ألنه يمثل لدى أبيه مبتهالً في أوضع حالة وأحقرها. يمثل لديه  2بعد تمحيصها بنار محبته 
حة عنا، وتتكلم من أجلنا جميع جراحاته، وينطق كل دمه بأبلغ من دم هابيل. يمثل لديه ذبي

ألن  3 –كاهناً لنا برغبة عظيمة في أن ينال ما يسأل وتصل رغبته الى صميم قلب أبيه 
صالتنا تتحد بصالته فنسأل اآلب السماوي نعمته ونقدم له بدلها ابنه الخاص في ذبيحة القداس، 

فهل من صالة أسمى من وع في القداس يصلي معنا وفينا ونحن نصلي معه وفيه. بحيث أن يس
  هذه؟

  القسم الثاني

  في أن القداس صالة قديرة على قلب هللا

ان ما يقضي بالعجب واالنتباه هو أن الكاهن نفسه يعين نيات الذبيحة ويقول ليسوع ما يبتغي  
الطلبات التي كلف تقديمها بغير أن يجدها  أن يسأل، وان يسوع كوكيله المطيع، يقدم ألبيه كل

أبداً كثيرة وال صعبة. فمن ال يرى أن مثل هذه الصالة قديرة على قلب هللا؟ فال تدانيها أحر 
صلوات المالئكة والقديسين جميعها معاً، اذ ليست سوى ابتهاالت خدام هللا أو خادماته. أما 

اب له دائماً. ونحن ال نرى دائماً على األرض القداس فهو ابتهال ابن هللا بالذات الذي يُستج



مفاعيل هذه الذبيحة االلهية. لكنَّا متى صرنا في السماء حيث تشاهد المحركات السرية التي بها 
يُحرك كل شيء، تحققنا هنالك عالماً عظيماً من العجائب يُنال بالذبيحة المقدسة في النظام 

  الطبيعي والفائق الطبيعة.

ة يجب أن تكون لنا بذبيحة القداس، واي غبطة ال توصف يلزم أن تكون لنا فأّي ثقة عظيم 
وكم أصابت الكنيسة  –بحضورنا اياها. وهي فرصة ثمينة للصالة وأحسن وقت لننال كل النعم 

. فلنطلب. فلنكرر طلبتنا : ألنَّا في  بتلقينها الكاهن ان يقول مراراً في القداس للشعب : فلنصّلِ
أن تكون طلباتنا كثيرة، ونقدر أن ننال كل شيء! وان لم تُستجب طلباتنا دائماً القداس ال يمكن 

حتى اآلن فذلك ألنَّا قد أسأنا الطلب : اذ قد طلبنا بغير إيمان حي بهذه الحقائق الجميلة، وبغير 
  اتحاد بيسوع، وبغير خشوع، وربما بروح مشتت وقلب ساٍه، غير مباٍل أليس األمر كذلك؟

  ). 263لعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص المقاصد وا 

  

  السبت الثالث بعد العنصرة

  الخالصة للعشية

نتأمل غداً في بواعث الغيرة التي يجب أن تحثنا على حضور القداس أو اقامته. وأولها أنه  
لنا يسر الثالوث األقدس أكثر من جميع األعمال الدينية. وثانيها أنه أكثر فائدة من جميعها 

  وللكنيسة.

أن  2أن ال نهمل وال يوماً واحداً على قدر الطاقة بغير أن نقيم القداس أو نحضره  1فنقصد :  
  نفعل ذلك بإيمان حي ومهابة كبيرة.

عاطفتنا الروحية هي هذه اآلية الجميلة من االقتداء : (( عندما يقدّس الكاهن يُكرم هللا ويفّرح  
المالئكة ويبني الكنيسة ويسعف األحياء ويولي األموات راحة ويجعل ذاته شريكاً في جميع 

  ). 3:  5ف  4الخيرات )) ( االقتداء س 

  التأمل للصباح

ل على الصليب لنسجد للسيد المسيح الحبر األعظ  م مكمالً على المذبح بواسطة الكاهن كما كمَّ
في شخصه االلهي الذبيحة التي تمجد هللا وتخلص العالم. ولنشكر له قبوله ايانا جميعاً أن 

 28:  11نشترك في استحقاقات هذا الفعل العظيم داعياً ايانا بقوله : تعالوا اليَّ جميعاً : ( متى 
  اللطيفة بسرعة ومحبة. ). فلنعده بأن نلبي دعوته

  القسم األول

  في أن القداس يسّر الثالوث األقدس أكثر من جميع األعمال الدينية



ال يمكن أن تُقدّم هذه الذبيحة المقدسة إال للثالوث األقدس فقط. وماذا نستطيع أن نقدم له أحسن  
يعّوض عدله من عمل يمجده مجداً غير محدود، ويشكر له جميع احساناته شكراً ال يقاس و

االلهي تعويضاً غير متناٍه؟ ومن ثم يتضح لنا أنا ال نستطيع أن نفعل شيئاً يسر هللا أو يرضيه 
أكثر من أن نقيم الذبيحة المقدسة أو نحضرها، فنأتي ونستقبل ابنه األزلي في حين ينحدر من 

بيحة نفوسنا بهاء قديسيه على الهيكل، ونحفه بتسابيحنا وحبنا، ونضم صالتنا الى صالته وذ
الى ذبيحة ذاته هناك، ونسجد للثالوث األقدس الذي يقدم له ذاته، ونحبه ونباركه. فبقدر ما يغتم 

ويستاء الثالوث األقدس عندما يرى الكاهن المقدّس وخادمه في الكنيسة وحدهما ال يبالي أحد 
وبهجة شعباً كثيفاً ملتفاً بما يقام حينئذ من القداس وانحدار االبن الحبيب الى ربوعنا، يشاهد بلذة 

حول الهيكل مصلياً وساجداً مع الكاهن. قد ُسر الثالوث األقدس جداً بمشاهدته مريم العذراء 
الذين  فهما صورة للمسيحيينحاضرين وفاة الفادي على الجلجلة.  ويوحنا الحبيب عند الصليب

بيحة التي قُّربت على يحضرون ذبيحة القداس ألن الذبيحة المقدمة على المذبح هي عين الذ
الجلجلة. فلنتعلم من ذلك أن نحضر ذبيحة القداس أكثر ما يمكن، ولنكره تواني الذين يتهاونون 

  في حضور القداس عندما يقدرون عليه وال يحفلون بذلك.

  القسم الثاني

  في أن القداس هو أكثر فائدة لنا وللكنيسة من جميع األعمال الدينية

من صالة حتى وال صالة جميع القديسين والمالئكة معاً تقدر أن تعادل من الواضح أنه ليس  1 
صالة يسوع المسيح المقرب ذاته على المذبح ذبيحةً والمتكلم ألجلنا بجميع جراحاته كأنها أفواه 

صارخة مبتهلة. فمن أهمل بغير عذر مقبول االشتراك في صالة قديرة كهذه بعدم حضوره 
ا لنفسه وأ من قدّم ذبيحة القداس أو اتحد فقط مع  2 –ضرَّ بأعز مصالحه القداس كان عدو]

الكاهن الذي يقدمها، حاضراً بروحه ونياته، أولى الكنيسة المنتصرة فرحاً، والكنيسة المتألمة 
اسعافاً، والكنيسة المجاهدة أقوى مساعدة. ومن ثم هل من شيء يكون أكثر فائدة للكنيسة العامة 

كان فينا قليل من الحب ألخوتنا الذين في السماء حسبنا ذواتنا سعداء سوى ذبيحة القداس؟ فإذا 
بأن نساعدهم على تمجيد هللا وشكره واذا شعرنا ولو قليالً بأعذبة النفوس التي في المطهر 

وجب أن نبتهج بإسعافها بواسطة هذه الذبيحة االلهة. وأخيراً اذا كنا نتأثر من مصائب الكنيسة 
ا المتنوعة التي يرزح تحتها أبناء ىدم فأي غبطة لنا اذا أسعفناهم بواسطة المجاهدة ومن البالي
آه! كم يجب أن تجعلنا هذه األفكار الحلوة مواظبين كل يوم على القداس  هذه الذبيحة عينها؟!

  بقدر طاقتنا! فهل فينا هذه الغيرة على حضور القداس بتقوى؟

  ). 265عشية ( ص المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة ال 

  األحد الرابع بعد العنصرة

  ) 11 - 1:  5اإلنجيل للقديس لوقا ( 



(( في ذلك الزمان لما ازدحم الجمع على يسوع لسماع كلمة هللا وهو واقف على بحيرة جنَّاسر  
رأى سفينتين راسيتين في البحيرة وقد انحدر منهما الصيادون يغسلون الشباك. فركب احدى 

نت لسمعان وسأله أن يتباعد قليالً عن البّر وجلس يعلم الجموع من السفينة. ولما السفينتين وكا
فرغ من الكالم قال لسمعان : تقدم الى العمق وألقوا شباككم للصيد. فأجاب سمعان وقال له : يا 

ا فعلوا ذلك احتازو ا معلم انا قد تعبنا الليل كله ولم نصب شيئاً، ولكن بكلمتك أُلقي الشبكة. فلمَّ
من السمك شيئاً كثيراً حتى تخرقت شبكتهم. فأشاروا الى شركائهم في السفينة األخرى أن يأتوا 

ا رأى ذلك سمعان بطرس خرَّ عند  ويعاونوهم، فأتوا ومألوا السفينتين حتى كادتا تغرقان. فلمَّ
ركبتي يسوع قائالً : اخرج عني يا رب فإني رجل خاطئ ألن االنذهال اعتراه هو وكل من 

عه عند صيد السمك الذي أصابوه. وكذلك يعقوب ويوحنا ابنا زبدى اللذان كانا رفيقي سمعان. م
ا بلغوا بالسفينتين الى البر  فقال يسوع لسمعان : ال تخف فإنك من اآلن تكون صائداً للناس. فلمَّ

  تركوا كل شيء وتبعوه )).

  الخالصة للعشية

الوسائل  2أسباب تأخرنا أو بطئنا في الفضائل  1نتأمل غداً في إنجيل النهار ونتعلم منه :  
  لتقدمنا فيها ألجل المستقبل.

أن نتخذ في كل شيء  2أن نربي فينا إرادة ثابتة ومقررة أن نتقدم في الفضائل.  1فنقصد :  
  يسوع المسيح قاعدة لنا في هذا التقدم وأن نفعل كل شيء متحدين معه.

عاطفتنا الروحية هي كلمة القديس بولس : (( فننمو في كل شيء الذي هو رأس للمسيح ))     
  ). 15:  4( أفسس 

  التأمل للصباح

   

لنسجد لسيدنا يسوع المسيح معلماً ايانا في إنجيل هذا النهار أسباب تأخرنا في الفضائل،  
حنوه العظيم الذي يعلمنا به. ولنسأله والوسائل لنتقدم فيها للمستقبل تقدماً حقيقياً. ولنشكر له 

  النعمة بأن نحسن فهم ذلك ونحسن الجري عليه.

  القسم األول

  في أسباب تأخرنا أو بطئنا في الفضائل

أن الرسل قد تعبوا الليل كله ولم يصيبوا شيئاً. وال  1يبين لنا إنجيلنا ثالثة أسباب لذلك :  
عجب البتة في ذلك : ألنهم كيف يصيبون شيئاً بغير أن يروه قبالً؟ فذلك مصيبة الذين يعملون 

بغير نية فائقة الطبيعة أو غير صادرة من اإليمان : فيسعى بعضهم كآلة صماء او بهيمة 
جماء بغير قصد مقرر محدود. وسواهم كاإلنسان الوثني المستقيم ألغراض طبيعية محضة. ع



فكل هؤالء ال يستفيدون وغيرهم كرجل العالم لمصالحهم الخاصة وإرضاًء لمحبتهم الذاتية : 
شيئاً من سعيهم، ومع تعبهم الكثير ال يتقدمون أبداً. أما الذين ينمون حقيقة وحدهم فهم الذين 

حياة اإليمان وتكون نيتهم في كل ما يعملون مستقيمة محضة إلرضاء هللا سبحانه، يحيون 
موجهين دائماً نظر قلبهم الى مرضاته تعالى. وبما أن عين نيتهم بسيطة يكون جسد أعمالهم 

أن الرسل قد عملوا بدون يسوع، فلم يكن يسوع معهم  2كله نيراً بقداسة تجعله مستحقاً للسماء 
هذا هو السبب الثاني الذي جعلهم ال يصطادون شيئاً فإن لم ينعشنا روح يسوع في الليل : و

ويرشدنا مثاله ويلهمنا ويحثنا حبه تعبنا عبثاً ولم نتقدم. فكما أن الغصن ال يحيا إال باتحاده 
بالكرمة واذا انفصل عنها يجف ويموت، كذلك عمل المسيحي ليس له من حياة أو استحقاق إال 

). فلكي نستفيد من عملنا يجب أن تكون كل أعمالنا  6 -1:  15وع ( يوحنا باتحاده مع يس
أن الرسل قد عملوا  3وأقوالنا وأفكارنا محركة بروح يسوع وعلى مثاله وباالتحاد معه 

بإرادتهم الذاتية، فلم يكن يسوع قد أعلمهم أين ينبغي أن يلقوا شباكهم. ولذلك لم يصيبوا شيئاً. 
روا بموجب أمره صنعوا عجائب. وهكذا شأننا نحن أيضاً : فكل ما نفعله وجلكنهم لما أمرهم 

بحسب رغبتنا وهوانا بغير استشارة سيدنا يسوع المسيح يذهب تعبنا فيه سدى بال فائدة. أما كل 
ما نصنعه بإلهام النعمة وطاعة لروح يسوع فيجعلنا نتقدم في ممارسة الفضائل الراهنة. 

  باب تأخرنا أو بطئنا في التقدم. ولنصلح نفوسنا.فلنعرف من هذه الدالئل أس

  القسم الثاني

  في الوسائل لتقدمنا في الفضائل

الوسيلة األولى : فليكن فيك إرادة ثابتة أن تتوق دائماً الى كمال أعلى. تقدَّم كل يوم وكل ساعة  
وخشوعاً  وكل دقيقة في سبيل الوصايا والمشورات اإلنجيلية وأرغب في أن تزداد دائماً حباً 

وأن تعمل عملك الحاضر أحسن من السابق، وأن تتقدم دائماً ألن عدم التقدم  واتضاعاً وحرارة،
هو تأخر. الوسيلة الثانية : ال تيأس أبداً وال تقنط بسبب عدم نجاحك. فإن الرسل قد تعبوا الليل 

سمكاً كثيراً حتى  كله ولم يصيبوا شيئاً. لكنهم لما أشار عليهم يسوع ألقوا شباكهم فاحتازوا
تخزقت الشبكة. وهكذا نحن بعد سقطاتنا وزالتنا ينبغي أن ال يُوَهن عزمنا وال تخور قوانا بل 
أن نتخذ من هفواتنا عينها باعثاً لنا على أن نصنع أحسن مما سلف لكي نصلح الخلل الماضي 

معان بطرس لما رأى بالخير الحاضر. أما الثالثة فهي أن نكون متضعين بعد نيلنا النعم. فإن س
صيد السمك العجيب الذي حازه أتى الى يسوع وخرَّ عند قدميه وهتف بشعائر االتضاع 

). فعلى مثاله يجب أن ننسب  8:  5العجيب انه غير مستحق لتلك النعمة ألنه خاطئ ( لوقا 
ين أكبر النعم الى الجودة االلهية الخير القليل الذي فينا أو الذي يُصنع بواسطتنا. بل يلزمنا ما ب

أن نكون أمام هللا تعالى كخطأة غير مستحقين أن نظهر بحضرته، فضالً عن أن نخطئ بآالئه 
ويلزمنا أن نفصل بالحق ما \ وما لنا. فكل خير إنما هو من فضله تعالى. وأما الشر وحده فهو 

لكني فيا لألسف! اعترف بخجل يا رب اني قلما جريت على هذه الوسائل الثالث.  –مني 
أجتهد من اآلن فصاعداً بكل قلبي في السلوك بحسبها : فأبتغي دائماً أن أفعل أحسن، وأقّوي 



عزمي كل يوم على ذلك، وال أنفك عن التواضع الواجب عليَّ بسبب ما فيَّ من الشقاء 
  واألسواء.

  ). 269المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  

  العنصرة االثنين الرابع بعد

  الخالصة للعشية

الى  1نتأمل غداً في اشتغال النفس وقت القداس. فنرى كم يليق بها أن تصرف قواها فيه :  
الى ما يبديه لنا من الحب في هذا السر  3الى غايات الذبيحة  2آالم سيدنا يسوع المسيح وموته 

  هللا اآلب وابنه يسوع المسيح.

أن نصرف  2أن ال نحضر القداس فيما بعد على سبيل العادة ومجرى الطبيعة.  1ونقصد :  
  قوانا فيه الى أحد األمور الثالثة المتقدم ذكرها اآلن.

عاطفتنا الروحية هي كلمة المجمع التريدنتيني هذه : (( يقرب ذاته هنا ذبيحةً غير دموية  
  ى هيكل الصليب )).المسيح عينه الذي قدم نفسه ذبيحة دموية عل

  التأمل للصباح

لنكرم العذراء الكلية القداسة على الجلجلة كأعظم مثال للروح الواجب أن يكون فينا وقت  
الذبيحة المقدسة. كانت صارفة كل قواها الى ما يجري أمام عينيها، والى مجد هللا وخالص 

الذي يبذل ابنه  والى حب اآلب العالم اللذين ألجلهما تُقدم تلك التضحية االلهية على الصليب،
البريء للموت، والى حب هذا االبن الذي يموت طوعاً، فقدَّمت ذاتها هي أيضاً ذبيحة بالروح 
لكي تكون مع ابنها العزيز ذبيحة واحدة. فلنكرم هذه الشعائر السامية، ولنسجد للروح القدس 

  س.الذي ينشئها، ولنبتهل اليه أن يشركنا فيها عند حضورنا القدا

  القسم األول

  في كم يليق االنشغال في وقت القداس بآالم المخلص وموته

أَي شيء أَليق بالمسيحي من أن يفتكر في ما يجري أمام عينيه؟ والحال أن كل شيء في  
القداس يكلمنا عن آالم الفادي وموته : فالصليب نراه على الهيكل وعلى ثياب الكهنة. 

ربطت يسوع الى العامود. والزنار، الى المجالد التي مّزقت  والبطرشيل يشير الى القيود التي
جسمه األطهر. واألكمام، الى الحبال التي أُوثق بها. ( والقميص، الى الثوب الالمع الذي ألبسه 

اياه هيرودس. والحلة الى الرداء القرمزي الذي وضعه الجند عليه الخ ). ثم ان سير الكاهن 
يُذكرنا المحاكم المختلفة التي مثل فيها يسوع. والقداس عينه من جهة الى أخرى على الهيكل 



إنما هو صورة حية وحقيقية لذبيحة الجلجلة : ففي كليهما نرى الذبيحة ذاتها والكاهن نفسه 
ب ذبيحةً والمبتهل. ذلك كله يدعونا  يمارس كهنوته ب والمقّرِ غير المنظور، وهو دائماً المقرَّ

آالم الفادي وموته بتلك العواطف التقوية عينها التي كنا نشعر  الى أن نتأمل وقت القداس في
بها لو كنا على الجلجلة ما بين مريم العذراء والقديس يوحنا حاضرين نزاع يسوع على 

  الصليب.

  القسم الثاني

  في كم يليق أن نشتغل في وقت القداس بغايات الذبيحة

أن نؤدي الى هللا تعالى ما يجب له علينا من التعبد باإلجالل السامي  1هذه الغايات هي :  
أن نشكر له احساناته غير  2 –لعظماته واالحترام لجالله العالي والخضوع لسلطانه المطلق 

 4 –أن نعّوض عن اهانة الخطيئة ونتقد غيرةً على أن نبيد سلطتها من األرض  3 –المحدودة 
أل هللا كل المساعدات والنعم التي يحتاج اليها العالم أجمع والتي نحن بحاجة اليها. فأي أن نس

شيء أَليق لذلك من أن نشتغل حينئذ بهذه الغايات المقدسة؟ فإن لم نفعل ذلك أصبحت صلوات 
  القداس لغزاً لنا ال نفهمه، ألن تلك الغايات هي كمفتاح تفتح معاني هذه الصلوات.

  القسم الثالث

  في كم يليق أن نشتغل في وقت القداس بما يبديه لنا من الحب في

  هذا السر هللا اآلب وابنه يسوع المسيح

ان هللا اآلب في حين القداس يفتح لنا أحشاَءه ليهب لنا ابنه الحبيب لكي يكون ذبيحةً عنا  
همة، فيهب لنا وحبرنا ووسيطنا وغذاَءنا وتعزيتنا وكل شيء لنا. وان هللا االبن يقبل هذه الم

ذاته بغير استبقاء شيء له فيقدم ذاته ذبيحةً من أجلنا، ويبقى غذاًء لنا رفيقاً معنا ومعزياً لنا في 
منفانا، ومكمالً لعبادتنا وسائر فروضنا ألبيه السماوي، ومثاالً لكل فضيلة وكل قداسة، وحياة 

غمرنا هللا بمثل هذا الحب العظيم نفسنا وقوة ضعفنا : وأخيراً ينفق ذاته كلها في سبيلنا. واذ ي
فأي شيء أليق بنا من أن نشتغل بهذا الحب وأن نحّض نفسنا على أن نبادلهما حب]ا بحّب؟ فهل 

  نشتغل في أثناء القداس ببعض هذه األفكار على حسب الهام النعمة؟

  ). 272المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  

  بعد العنصرة الثالثاء الرابعة

  الخالصة للعشية



نتأمل غداً في ما يجب أن يكون فينا حين حضور القداس من اإليمان الحي والتواضع العميق  
  والمحبة المتقدة.

  فنقصد أن نكون متصفين بهذه الفضائل الثالث حين حضورنا القداس. 

  عاطفتنا الروحية هي تنبيه الشماس للمؤمنين في القداس قديماً وهو : (( األقداس للقديسين )). 

  التأمل للصباح

بكلمة الكاهن ومقدماً عليه  لنسجد ليسوع المسيح ذي الجودة غير المتناهية منحدراً على المذبح 
  ن نستقبله عند حلوله بيننا.ذاته ذبيحة عنا ولنبتهل اليه أن يُفهمنا جيداً بأي استعدادات يجب أ

  القسم األول

  في اإليمان الحي الواجب أن يكون فينا حين حضور القداس

لما كانت الحواس ال تنبئنا بشيء من حقيقة ما في هذا السر غير الموصوف، ال يمكن ان  
ضعيفاً نعرف قدر هذا السر وكنهه إال بقدر ما فينا حينئذ من اإليمان. فإن كان إيماننا به فاتراً 

أصبح لدينا ذاك العمل الجليل، عمل الذبيحة المقدسة، كأحد األعمال االعتيادية البسيطة، ال 
يؤثر فينا شيئاً والمائدة المقدسة كغيرها من موائد البشر، وخبز السماء كخبز األرض، وخمر 

واألقوال االفخارستيا كخمر العالم. وصلوات القداس الفائقة الجمال ال تؤثر شيئاً في النفس، 
األشد التهاباً تمر بلسان بارد وجامد ال تبلغ القلب. ثم نخرج من الذبيحة كما قد دخلنا بغير 

ندامة على خطايانا وال مقصد أن نحيا حياة أفضل. أما اذا كان فينا إيمان حي فنرى في ذبيحة 
ه مذبوح ( القداس ذبيحة الجلجلة عينها، وذبيحة السماء حيث يقوم الحمل في وسط العرش كأن

)، تحف به المالئكة ويمجده القديسون ويسبحون هللا بواسطته تسبحةً ال نهاية لها.  6رؤيا : 
فنتحد نحن أيضاً مع البالط السماوي. ونسجد ونشكر ونبتهل بكل نفسنا ألجلنا وألجل ذوينا 

وعلينا أن والكنيسة والعالم أجمع. فالكنيسة اذن مصيبة في تسميتها االفخارستيا سر اإليمان! 
  نفهم كم نحن في حاجة الى هذا اإليمان.

  القسم الثاني

  في التواضع العميق الواجب أن يكون فينا حين حضور القداس

مملوَءة كلها من التواضع أي من تالشي النفس الخجلة بإزاء عظمات هللا،  ان ليتورجية القداس 
قفه الليتورجية المقدسة لكي تجعله والذائبة من الشعور بأسوائها. فحين يبلغ الكاهن الهيكل تو

يفتكر في جالل هللا الذي يمثل أمامه. وتجعله يلتمس معونة النعمة للقيام بعمل هكذا مقدس. 
وتحنيه تحت عبء دناءته. وتجعله يطلب المساعدة من السماء كلها، والصفح والغفران. وال 

ته. ثم اذا بلغ قمة الجبل يجسر أن يرتقي درجات هيكل هللا إال بعدما يُظهر له الرب رحم
المقدس يعود الى عبارات التواضع. واذا قارب كالم التقديس يرجع اليها أيضاً. ثم بعد الكالم 



الجوهري يكّرر أيضاً عبارات التواضع داعياً ذاته خاطئاً وصارخاً : (( اغفر لنا ذنوبنا. نجنا 
لعالم ارحمنا. يا رب لست من الشرور الماضية والحاضرة واآلتية. أنت يا رافع خطايا ا

مستحقاً أن أقبلك )). فيا لها لهجة تواضع يواصلها الكاهن من أول القداس الى آخره، ويجب 
  على المؤمن أن يشترك فيها مع الكاهن!

  القسم الثالث

  في المحبة المتقدة الواجب أن تكون فينا حين حضور القداس

العظيم الذي تطأطئ فيه أعالي السماوات آه يا يسوع متى يجب ان نحبك إال في هذا الوقت  
وتنحدر على المذبح حب]ا لنا، وتجعل كنائسنا فردوساً، وتقدّم ذاتك ذبيحةً عنا، ساجداً وشاكراً 

مكاننا، مكفراً عن آثامنا، طالباً الصفح عنا، عارضاً على الثالوث األقدس جميع حاجاتنا. 
بيلنا، مستعداً على الدوام أن تهب لنا ذاتك وتصرف كل قواك الى حبنا، وتبذل نفسك كلها في س

كلها ان كنا نريد ان نقبلك بالتناول؟ أجل ان هذا الوقت هو الوقت الخاص الذي يجب أن نحبك 
فيه، وأن يذوب قلبنا كله حب]ا لك، وان نحصل على حب السماء بأجمعه لنحبك به. وأن يذوب 

معه لنحبك به. فينبغي على األقل أن نقدم قلبنا كله حب]ا لك، وان نحصل على حب السماء بأج
لك كل ما لنا وما فينا لكي ال نحيا من اآلن فصاعداً إال بحبك وال نريد شيئاً في هذه الحياة وال 
في األخرى سوى ان يزداد حبنا لك على الدوام. فهل لنا مثل لواعج الحب هذه حين حضورنا 

  الذبيحة المقدسة؟

  ). 274ي كما في خالصة العشية ( ص المقاصد والعاطفة الروحية ه 

  

  األربعاء الرابعة بعد العنصرة

  الخالصة للعشية

  في التناول الروحي. 2في التناول السري.  1نتأمل غداً :  

أن نتناول روحياً كل يوم ومرات كثيرة كل  2أن نجدد فينا حب التناول المقدس.  1فنقصد :  
  يوم.

عاطفتنا الروحية هي عبارة المرنم : هيأت لي مائدة ألتخذ منها قوة تجاه مضايقّي ( مزمور  
22  :5 .(  

  التأمل للصباح



ايانا معه بالتناول وجاعالً قلبنا فردوساً له على األرض، لنسجد لسيدنا يسوع المسيح مّوحداً  
يمكن أن نعرف أبداً، كما  ). فهل 31:  8كما قال : ((  ونعيمي مع بني البشر )) ( أمثال 

  يجب، حب]ا هكذا عظيماً؟

  القسم األول

  في التناول السري

  ان التناول السرّي يفعل فعالً مفيداً في النفس والجسد. 

في النفس : فإننا نتحد بسيدنا يسوع المسيح اتحاداً شديداً حتى انه يثبت فينا ونحن فيه.  1 
ونتحول اليه بحيث نصير معه من بعض الوجوه جسداً واحداً ودماً واحداً. ونصبح مثل يسوع 

نفسه اذ نتحّول اليه فنمسي مثله. وبالحقيقة انا بقدر ما نتناول باستعداد حسن نضحي أفضل. 
قدر ما نبتعد عن التناول نبتعد عن الفضيلة. فإن المسيحي عندما يتناول بإيمان يشعر بأنه ال وب

يليق أن اللسان الذي حمل جسد هللا يتدنس بأحاديث نميمة أو مجونية، وان الجسد الذي أصبح 
ت حقاً حياً للقربان المقدس يتلطخ بأدنى شيء يخالف األدب، وان القلب الذي كان هيكالً لالهو

ينفتح لما هو غير مقدّس وال طاهر ليلجه. وينجم عن ذلك أن التناول يصلح الرذائل يهدّئ هياج 
ويعّزينا ان كنا حزاناً، وينعشنا ان  األهواء ويسكن التهاب الشهوة ويشفي أسقامنا الروحية.

ل ما قنطنا، وينهضنا ان خار عزمنا، ويعيد الينا الحرارة ان كنا باردين. فال يمكن أن نصف ك
ننال من النعم والخيرات بالتناول الحسن : فهو ِحنطة المختارين والخمر التي تُنبت العذارى 

وتهب النفس مذاق الطهارة والبرارة. وحين يحضر يسوع فينا يثبت ارادتنا في المحبة وفي كل 
واضعه الفضائل. ويجعلنا نحيا ال حياةً أرضيًة أو حيوانيةً، بل بحياة يسوع المسيح نفسه : بت

، ال أنا، بل إنما  وطهارته وطاعته ووداعته وصبره، بحيث يقدر المتناول أن يقول : (( أنا حيٌّ
  ). 20:  2المسيح حيٌّ فّي )) ( غالطية 

الى مفاعيل التناول هذه في نفوسنا، يجب أن نضيف فعله المفيد في أجسادنا : فإنه يقدس  2 
لماً ايانا بذلك أن نحفظها نقية طاهرةً طهارة اجسادنا ويجعلها مكرسة كحّقٍ لجسد يسوع مع

كاملة كاآلنية المقدسة. ويبرد فينا حرارة الشهوة وسائر الرذائل وأخيراً يكون تناولنا عربوناً 
لقيامة أجسادنا ممجدة. قال الفادي : (( من يأكل جسدي ويشرب دمي فله الحياة األبدية، وأنا 

). فلنشكر ليسوع كل هذه النعم العظيمة العديدة التي  55 : 6أقيمه في اليوم األخير )) ( يوحنا 
  يهبها لنا بالتناول الحسن.

  القسم الثاني

  في التناول الروحي

ان التناول الروحي هو أن يكون القلب الممتلئ حب]ا ليسوع متقداً بالرغبات وذائباً جوعاً  
واليك أبتكر. اليك َظمئت  وعطشاً الى يسوع المسيح. فيقول مع المرنم : (( اللهم أنت الهي



نفسي )). ثم يضيف : يا الهي! كم أتوق الى أن أقبلك فيَّ وأحملك في أحشائي وأتحد بك قلباً 
معك فيما بعد إال شيئاً واحداً! ولشدة رغبتي في الحصول على سعادة  الى قلب. وال أكون

كثر )). فإن هذا عظيمة كهذه أجتهد في أن أحيا حياة أفضل لكي أقدر أن أتناولك مرات أ
التناول بالشوق أو المدعو التناول الروحي يفيد النفس فائدة ال قياس لها. فإنه يّرغبها في 

األشياء الهية، ويحثها على الحياة الكاملة، ويقّويها على ممارسة الفضائل، وقد يأتيها بفوائد 
وق ذلك المزية الكبرى بأنَّا أكثر مما لو تناولت سري]ا وحقاً، ولكن بحب أقّل. وللتناول الروحي ف

نقدر أن نستعمله كل يوم وفي كل ساعة ودقيقة من النهار والليل، وفي أي مكان كان مقدساً أو 
غير مقدس. فهل نتناول هذا التناول الروحي أقله في كل قداس نحضره وفي كل زيارة نزور 

  بها القربان األقدس؟

  ). 277العشية ( ص المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة  

  

  الخميس الرابع بعد العنصرة

  الخالصة للعشية

  كيفية هذا التأهب. 2أهمية التأهب للتناول.  1نعتبرغداً :  

أن نحث ذواتنا كل يوم على أن  2أن نتأهب لتناوالتنا أحسن مما فعلنا حتى اآلن.  1فنقصد :  
  نحيا حياة أقدس لكي نتناول بإتقان أكبر.

 12:  4عاطفتنا الروحية هي تحريض النبي : (( فاستعدّ للقاء الهك يا اسرائيل )) ( عاموس  
.(  

  التأمل للصباح

نستعد للقائه. فيا لجودة لنسجد لسيدنا يسوع المسيح في القربان األقدس منبهاً ايانا بنبّيِه أن  
تعدادنا لنقبله حسناً. فلتفض يسوع الذي يشاء ال أن يحل بقلوبنا فقط، بل أن ينبهنا الى وجوب اس

  قلوبنا تسبيحاً وشكراً لصنيعه هذا المملوء حباً كثيراً.

  القسم األول

  في أن أهمية التأهب للتناول

نظراً الى سيدنا يسوع المسيح ملك الملوك  1يجب علينا أن نتأهب أحسن تأهب للتناول :  
 -بنا لنقبله تعالى في هيكل قلوبنا؟ ورب األرباب اآلتي الينا. فكم يجب علينا اذن أن نحسن تأه

نظراً الى ذواتنا : ألن التناول بغير تأهب يؤول الى هالكنا. وان مقدار النعم التي ينالها َمن  2
يتناول يقاس على حسن تأهبه الكثير أو القليل للتناول. فإن الذي دخل الى الوليمة وليس عليه 



ورجليه وطرحوه في الظلمة البرانية حيث البكاء حلة العرس أمر الملك به، فأوثق الخدام يديه 
). فذلك صورة الذي يتجاسر أن يقترب من المائدة  13 – 11:  22وصريف األسنان ( متى 

المقدسة بغير استحقاق. أبعد عني يا الهي هذه المصيبة. وال تسمح أن أتناول من غير أن 
  أتأهب قبالً بكل االعتناء الذي يقتضيه عمل مقدّس كهذا.

  القسم الثاني

  في كيفية التأهب للتناول

نفسنا من كل ما ينفِّر نظر هللا القدوس ومعلوم ان ما ينفر هذا النظر  أوالً يتحتم علينا أن ننقي 
الخطيئة، وليس فقط الخطيئة المميتة التي يمقتها هللا،  1االلهي الكامل القداسة إنما هو أمران : 

التعلقات  2نفس أمام هللا كعيوب وقروح في الوجه، و بل الخطيئة العرضية أيضاً، اذ هي لل
بالخالئق، ألن هذه التعلقات تقسم القلب بين هللا والخليقة، ولذلك تسوء وتغّم عروسنا السماوي 

ثانياً في اليوم السابق للتناول يجب أن ال ننسى هذا الفكر العظيم  –الذي إنما يريد قلبنا كله 
وهو : اني أتأهب للتناول، وأن نفعل لذلك كالً من أعمالنا بقداسة استعداداً لذاك العمل الجليل 
أي التناول، ونكثر من األشواق أو العواطف المقدسة ليسوع، ونسأل ذواتنا مراراً : من هو 

؟ انه هو الرب! والى من يأتي؟ فمن أنا ألقبله؟ اني ال أستحق هذا الشرف المزمع أن يأتي اليَّ 
؟ إنما يريد أن يجعلني قديساً. ومن ينيلني غبطة هكذا عظيمة؟  العظيم. وماذا يريد أن يصنع فيَّ
إنما هو محض حبه، ألن ذلك من فضل جودته المجانية، فال أستحقها على اإلطالق. ثم نتوق 

وام الى قبول سيدنا يسوع المسيح في القربان األقدس، ونبرز هذه األشواق ليل نهار وعلى الد
كبيرةً حارةً. وان كنا ال نشعر بها يجب أن نشتهيها على األقل بكل قلبنا وأن نقدم بدلها 

ويليق بنا في المساء السابق للتناول أن نرقد  –عواطف العذراء المجيدة وسائر القديسين 
، ونعود الى هذا الفكر كلما انتبهنا في الليل وعند نهوضنا صباحاً الى مفتكرين في تناولنا غداً 

  حين التناول مستحّرين في الصلوات واألشواق المقدسة. فهل نتأهب هكذا للتناول؟

  ). 279المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  

  الجمعة الرابعة بعد العنصرة

  الخالصة للعشية

محبة مملوءة ثقة.  2اتضاع مملوء احتراماً.  1في ثالثة استعدادات للتناول وهي :  نتأمل غداً  
  شوق شديد الى أن نتحد بالسيد المسيح. 3

أن نحفظها ونحسنها في  2ان نتخذ هذه االستعدادات قبل التناول وفي أثنائه.  1فنقصد :  
  نفوسنا كل األيام.



عاطفتنا الروحية هي كلمة القديس توما الالهوتي هذه : (( يا للعجب العجاب! ان العبد  
  المسكين الحقير يأكل السيد! )).

  التأمل للصباح

لنسجد البن هللا مقدماً لنا ذاته طعاماً. بالتناول، حيث يُفيض فينا محبته غير المتناهية، ويهب  
هوته. فيا الهاً يبذل ذاته بهذا السخاء، هل يمكن أن لنا كل شيء : جسده ودمه ونفسه ونعمه وال

  يوجد في العالم قلب ناكر الجميل الى حد أنه ال يذوب حب]ا أمام حبك هذا العظيم المفرط؟

  القسم األول

  في ما يجب للتناول من االتضاع العميق المملوء احتراماً 

ن أنت يا رب؟ ومن أنا؟ فأنت ينشأ فينا هذا االتضاع من تأملنا في هذين الفكرين وهما : م 
العظيم، سيد العالم واله األبدية! وأنا الحقير والخليقة الدنيئة ودودة األرض! أنت القدوس، 

) وأنا الشرير المملوء خبثاً، وقد دنسُت  15:  15والسماوات غير زكية في عينيك! ( أيوب 
توغلت في المعاصي لو لم حياتي الماضية بآثام ال تحصى، وال أزال أخطأ كل يوم ولكنت قد 

تعضدني بنعمتك! آه يا سيدي اني أشعر باالحترام تجاه عالي جاللك وقداستك غير المتناهية، 
كما أشعر بالخجل لدى نظري الى ذلي ودناءتي. وال يبقى لي سوى أن أهتف مع القديسة 

(( يا رب لست ) ومع قائد المئة :  43:  1اليصابات : من أين لي أن أتشرف بزيارتك؟ ( لوقا 
)، ومع العشار الذي وقف بعيداً ولم يجسر أن  8:  8مستحقاً أن تدخل تحت سقفي )) ( متى 

يرفع عينيه بل كان يقرع صدره قائالً : (( اللهم ارحمني أنا الخاطئ )) آه يا سيدي! عندما 
علو  أتذكر أن أعمدة السماء تضطرب أمامك، وأن أسمى السارفيم ال يجسرون أن يحدقوا الى

  جاللك، فبأي عواطف االتضاع والمهابة يجب أن أذوب وأتالشى تجاه عظمتك؟

  القسم الثاني

  في ما يجب للتناول من المحبة المملوءة ثقة

قال القديس برنردس : ان الحب ال يمكن أن يكافأ إال بالحب. ومعلوم أن االفخارستيا هي سر  
حبه وجوده حتى انه يبذل ذاته كلها، ويهبها  المحبة بالذات : يُظهر فيه السيد المسيح كل غنى

، فيهب الكل : جسده ودمه ونفسه والهوته.  لنا بغير استبقاء شيء منها وال انقسام وال حدٍّ
فيقتضي من ثم أن نبادله هذه المحبة باذلين ذاتنا كلها له : فنسلمها تسليماً مطلقاً الى كل ما 

تضي منا حب]ا مملوًءا ثقة بجودته. ألن الذي ال يثق يبتغيه منا، فال نلتذ وال نُسر إال به ويق
بصديق حقيقي له يهينه، والذي ال يكون له كل ثقة بالمحسن اليه المخلص يجرح عواطفه 

الطيبة. ولكن هل من صديق أو محسن يشبه السيد المسيح في سر االفخارستيا؟ فإنه يهب فيه 
  ذاته كلها قوتاً لنا بالتناول.

  القسم الثالث



  ما يجب للتناول من األشواق المقدسةفي 

قال القديس أوغسطينس : (( ان هذا الخبز يطلب نفساً جائعة اليه )) وعلى قدر جوعها أو  
شوقها اليه تنال من النعم واألثمار الروحية بالتناول. فينبغي اذن أن نتوق بكل نفسنا الى التناول 

تهي الطفل ثدي أمه، وكما يشتاق األيل الى : فنشتهيه كأكبر غبطة لنا في هذه الحياة، وكما يش
ينابيع المياه. يجب أيضاً أن نبتغيه كما يبتغي المريض شفاَءه، وكما يرغب السقماء في أن 

  يدنوا من يسوع ليُشفوا من أمراضهم وأسقامهم (( ألن قوةً كانت تخرج منه وتبرئ الجميع )).

مملوٍء احتراماً، وبمحبة مملوءة ثقةً،  فلنرجع هنا الى نفسنا : هل نستعد للتناول باتضاع 
  وبأشواق شديدة مقدسة الى أن نتحد بالسيد المسيح؟

  ). 282المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  

  السبت الرابع بعد العنصرة

  الخالصة للعشية

  في كيفية هذا الشكر. 2في أهمية الشكر بعد التناول.  1نتأمل غداً :  

أن نتذكر مراراً في أثناء النهار تناول الصباح وما  2أن نحافظ على إتقان شكرنا.  1صد : فنق 
  شعرنا به حينئذ من العواطف الحسنة واتخذناه من العهد أن نعيش بقداسة.

:  115عاطفتنا الروحية هي كلمة المرنم : (( بماذا أكافئ الرب على كل ما أعطاني )) ( مز  
13 .(  

  التأمل للصباح

ً ايانا بمثله في علية صهيون أن نقوم بفريضة الشكر بعد لنسجد لسيدنا   يسوع المسيح معلما
).  30و  27:  26التناول اذ أنه هناك (( أخذ الكأس وشكر .. ثم سبحوا وخرجوا )) ( متى 

  فكم كانت عواطف شكره حميمة ومملوءة حب]ا في أداء شكره هذا.

  القسم األول

  التناولفي أهمية الشكر بعد 

االحترام : أليس من العدل،  1هذا الشكر يقتضيه منا االحترام ومعرفة الجميل ومصالحنا :  
عندما يشرفنا يسوع حتى انه يحل فينا، أن تجتمع لديه جميع قوى نفسنا لتحتفي به فترافقه 

كبيراً أن  وتؤدي اليه فروضها اإلكرامية وتحادثه مخاطبًة اياه أو مستمعةً له؟ أليس استخفافاً به
نتركه وحده في قلبنا غير مبالين به بل متشاغلين في ما سواه؟ فهل نستقبل هكذا شخصاً كبيراً 



معرفة الجميل : اذ يجب ان نشكر هللا اآلب الذي يمنحنا ال المّن  2 - أو صديقاً أتى يزورنا؟ 
 االبن الذي يهب كما منحه لبني اسرائيل في البرية، بل ابنه الوحيد نفسه. ثم يجب أن نشكر هللا

لنا ذاته كلها ويهبها للجميع بغير استثناء ودائماً الى منتهى الدهور بغير أن ينفذ. آه! لو عرفنا 
مصالحنا الشخصية :  –عطية \ هذه كم تستحق من الشكر ومعرفة الجميل لذابت قلوبنا حب]ا! 

تمتلئ من روحه وحبه، وألن ألن النفس في الوقت الذي يلي التناول تستطيع أن تستلذّ بيسوع و
يسوع أيضاً يكون حينئذ أكثر استعداداً لينير النفس ويضرمها ويمسها بنعمته، وألن السر 

األقدس يفعل في ذاك الوقت خصوصاً مفعوله العجيب في النفس بشرط أن ال يجد فيها عائقاً. 
الذي ال يشاء أن ينتظر فإن أهملنا الشكر وقتئذ وضعنا عائقاً كبيراً للنعمة، وشابهنا الفقير 

  الحسنة التي أزمع الغني أن يهبها له.

فلنرجع هنا الى نفسنا : هل شكرنا دائماً بعد التناول مدة من الزمان؟ وفي هذه المدة أما تركنا  
عقلنا يتشتت لكوننا لم نغتصب ذاتنا قليالً، او لم نضبطها في هيئة محتشمة خشوعية؟ أما أهملنا 

ناه أو قطعنا سياقه ألقل عذر؟ فيا للحسرة واألسف! لماذا نجني من هذا العمل أو اختصر
لذلك هو أنَّا ال نقوم بهذا الشكر بعد التناول تناوالتنا العديدة ثمراً ضئيالً؟ ان السبب االعتيادي 

  كما يجب.

  القسم الثاني

  في كيفية الشكر بعد التناول

له للقلب في هذا الوقت الثمين، وأن أول طريقة لذلك هي أن نصغي الى يسوع ونستمع ما يقو 
التالية : السجود، بأن نتالشى أمام  نتبع جاذب النعمة. والطريقة الثانية هي أن نبرز األفعال

عظمات يسوع غير المتناهية، ونقدم له سجود المالئكة والقديسين تكميالً لما ينقص من سجودنا 
هش كل الدهش لكون هللا العالي للغاية ونستمر لدى قدميه غارقين في ذلنا، والتعجب، بأن ند

يتنازل الى هذا الحد، والشكر، الذي يجب له علينا ألجل هذه الهبة الفائقة، والذي نرجو منه أن 
يقدمه عنا ألبيه السماوي، والمحبة، بأن يفيض القلب بأطيب العواطف وأخلصها، بحيث يتعلق 

عالم، ويعدّ كال شيء كل ما ليس يسوع، ويتمسك بيسوع وحده، ويعود ال يبتغي سواه في هذا ال
والتقدمة، بأن نقدم له ذاتنا كلها ونخصص له كل ما لنا وما فينا ليتصّرف فيه بحسب مرضاته، 

والمقاصد الجيدة، التي إنما هي نتيجة ما تقدّم من األفعال وثمرة طبيعية للتناول، وأخيراً 
نا وكل أسوائنا، ونلتمس مؤازرته : الطلب، بأن نعرض على يسوع بكل بساطة وثقة كل حاجات

ألنا في هذا الوقت نقدر أن نطلب كل شيء وننال كل شيء اذ هو أوان الرضي واالستجابة ( 
  ). فهل شكرنا هكذا بعد التناول؟ 14:  68مزمور 
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  األحد الخامس بعد العنصرة



  ) 24 – 20:  5اإلنجيل للقديس متى ( 

كم على الكتبة والفريسيين فلن   في ذلك الزمان قال يسوع لتالميذه : (( أقول لكم ان لم يزد برُّ
ا  تدخلوا ملكوت السماوات. قد سمعتم أنه قيل لألولين ال تقتل، فإن من قتل يستوجب الدينونة. أمَّ

قال ألخيه راقا يستوجب  جب الدينونة. ومنأنا فأقول لكم ان كل من غضب على أخيه يستو
حكم المحفل. ومن قال يا أحمق يستوجب نار جهنم. فإذا قدّمت قربانك الى المذبح، وذكرَت 
هناك ان ألخيك عليك شيئاً، فدع قربانك هناك أمام المذبح وامض أوالً فصالح أخاك وحينئذ 

  أَئت وقدم قربانك )).

  الخالصة للعشية

لعبارة األولى من إنجيل النهار وهي : (( ان لم يزد بركم على الكتبة نتأمل غداً في ا 
 1والفريسيين فلن تدخلوا ملكوت السماوات )). ونتعلم منها أن الفضيلة الحقيقية الراهنة هي : 

  حليمة وديعة. 3متضعة و  2داخلية و 

في أن نكون  أن نجتهد غداً  2أن نجعل فضيلتنا متصفة بهذه الصفات الثالث و  1فنقصد :  
  ودعاء ومتواضعين بإزاء الجميع.

عاطفتنا الروحية هي عبارة اإلنجيل ذاتها : (( ان لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين فلن  
  ). 20:  5تدخلوا ملكوت السماوات )) ( متى 

  التأمل للصباح

ارة. (( ان لم لنسجد بحب وخشية لسيدنا يسوع المسيح موجهاً الينا ألجل خير نفوسنا هذه العب 
يزد بركم على الكتبة والفريسيين فلن تدخلوا ملكوت السماوات )) فإن هؤالء الفريسيين كانوا 

يُعدّون عند اليهود قدّيسين. ومع ذلك يعلن لنا المعلم االلهي انَّا لكي نكون حقيقةً قديسين في 
بتهل اليه أن يفهمنا جيداً نظر هللا تعالى ينبغي أن نفعل أكثر منهم. فلنشكر له تعليمه هذا، ولن

  صفات الفضيلة الحقيقية الراهنة.

  القسم األول

  في أن الفضيلة الحقيقية هي داخلية

كان الفريسيون يعتنون عناية كبيرة بالظاهر ويدققون حتى الوسوسة في حفظ أقل الرسوم في  
والورع. لكنهم الشريعة وتقاليد اآلباء. ويجتهدون في أن يَظهروا في كل مكان بمظهر التقوى 

في داخل قلبهم كانوا يخالفون هذه الشريعة ذاتها بعالئق أو مقاصد أو نيات، لنظر البشر دخٌل 
فيها أكثر مما لنظر هللا سبحانه. أما الفضيلة الحقيقية الراهنة فليست كذلك. اذ ال يكفي أن نظهر 

يجب أن نكون أتقياء في بمظهر التقوى لدى أعين الناس الذين ال ينظرون إال الى الخارج. بل 
نظر هللا الذي يرى داخل القلب. فلو عملنا أعماالً صالحة وأفعاالً عظيمة تكون قدوةً للقريب، 



فإن لم تكن نيتنا خالصة، مقدسة، وكان الباعث عليها أغراضاً بشرية ومنافع شخصية سرية أو 
بة، ألنها إنما هي في الرغبة في أن نظهر فضالء أو العجب أو الكبرياء، كانت فضيلتنا كاذ

فهي أمام هللا كقطعة نقود مزيفة ال تُقبل عنده تعالى. أو كرئاء ال يزيدنا إال إثماً الظاهر فقط. 
  وعقاباً لديه عّز وجّل. فلنفحص هنا ضميرنا ونصلح ذاتنا بجد واهتمام...

  القسم الثاني

  في أن الفضيلة الحقيقية متضعة

لم يكن هّم الفريسيين إال طلب الفخر والمجد بين الناس. ولم يكونوا يقصدون في أعمالهم  
سوى استجالب اإلجالل والصيت الحسن. وكم من المسيحيين يشابهونهم! فيحرصون على 

الرفعة والكرامة والجاه. أما الفضيلة الحقيقية فهي بخالف ذلك. فإن صاحبها متضع ال ينظر 
لنا أن ننظر ذواتنا أو نريد أن ينظرنا الناس، اذ \ أن يديننا ويكافئنا. وله وحده الى نفسه. فليس 

الكرامة والمجد. فمهما كان عملنا صغيراً، ان فعلناه ألجل ارضاء هللا، نلنا عنه الثواب. ومهما 
عظمت أعمالنا، ان فعلناها طلباً لمديح الناس، فال نأخذ عليها مكافأة. أجل يجب أن نكون 

وتنا مثاالً صالحاً، بيد أنه حين ظهور عملنا الصالح علناً، يجب أن تكون نيتنا التي بها ألخ
ة دائماً في أعماق قلبنا. فهل فينا مثل هذه العواطف، عواطف  نبتغي ارضاء هللا وحده، مستقرَّ
نفس متضعة حقاً، ال تبتغي في كل شيء إال وجه هللا الكريم وارضاءه تعالى وحده، بغير أن 

  ظر البتة الى ذاتها أو الى الخليقة؟تن

  القسم الثالث

  في أن الفضيلة الحقيقية حليمة وديعة

اذا كان الفريسيون ممتلئين من إجالل ذواتهم كانوا ال يقابلون غيرهم إال باالحتقار واالزدراء.  
ة بل كانوا يجسرون أن يلوموا يسوع على أنه كان يأكل مع الخطأة ويحادثهم. فتلك ليست طريق

الفضيلة الحقيقية : فإن صاحبها ال يحتقر أحداً، وال يخاطب أحداً بكالم قاس أو منفر. واذ يعتبر 
ذاته دون الجميع يستقبل الجميع ويقابلهم بإكرام واحترام، ببشاشة ومحبة، وال يخرج من فمه 

ياناً سوى كالم اللطف والوداعة. فلنفحص هل لفضيلتنا هذه الصفة أيضاً؟ أو ما يفرط منا أح
  كالم غضب أو نزق من شأنه أن يقرص الغير ويغمهم؟
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  االثنين الخامس بعد العنصرة

  الخالصة للعشية



أن التناول  2أن التناول بتواتر وحرارة خير عظيم و  1نتأمل غداً في التناول بتواتر. فنرى :  
  بتواتر وفتور شر كبير.

أن نسهر على نفوسنا بعدما  2أن نحيا بالقداسة بحيث نستطيع أن نتناول مراراً.  1ونقصد :  
  نتناول لكي نستفيد من عملنا هذا العظيم.

لمة القديس أوغسطينس هذه : (( عش بحيث تستحق أن تتناول كل يوم عاطفتنا الروحية هي ك 
.((  

  التأمل للصباح

لنسجد لآلب األزلي الذي، بعدما اتخذناه ابناًء له، يقدم لنا كل يوم بحي وسخاء ابنه العزيز  
ً لنفوسنا. ولنسجد لهذا االبن الحبيب الذي ال يروم إال االتحاد بنا بالتناول. ولنسجد للرو ح قوتا

القدس الذي يدعونا الى أن نتناول من هذا الطعام االلهي مراراً. فما أعظم جودة األقانيم االلهية 
  الثالثة بدعوتهم ايانا هذه الدعوات الجميلة! وأي شكر عظيم يجب لهم علينا!

  القسم األول

  في أن التناول بتواتر وحرارة خير عظيم

ناولها لنحفظ فينا الحياة الفائقة الطبيعة. فكما أن التناول وليمة الهية يدعونا هللا الى أن نت 
كذلك حياة نفوسنا ال نقدر على أجسامنا ال تعيش وتحيا بتناول أكلة واحدة بل بأكالت متعددة، 

حفظها إال بالتناول المتواتر. هذا الخبز الذي ينبغي ان نأكله مراراً لنقوى على المسير من 
يا، الخبز الذي يشدد األقوياء. وتوضح لنا التجربة أن األرض الى السماء هو خبز االفخارست

الذي ال يتناول إال نادراً يهمل صالته وأعماله التقوية، ويكون قليل السهر على نفسه ومحموالً 
على الطيش وحب اللذات والراحة واعتبار الخيرات الزمنية والكبرياء. أما الذين يتناولون 

أفضل في األيام السابقة للتناول، ويقدسون أكثر األيام  مراراً بحرارة فإنهم يتأهبون بعيشة
التابعة أيضاً. ونعمة السر تعضدهم وتقويهم وتقدمهم في الفضائل. هذه النفوس التقية تشبه 

األرواح السماوية، التي تغتذي دائماً با\ وال تشبع أبداً، فهي أيضاً تزداد رغبتها في التناول 
رغبة شديدة للتناول مراراً على مثال هذه النفوس القديسة؟ أليس بقدر اكثارها منه. فهل فينا 

فينا عدم اكتراث لخبز المالئكة او نفور منه؟ أَال نبتعد عنه بحجة انَّا بتناولنا مراراً نضيع وقتاً 
كبيراً، أو نضطر أن نعيش عيشة أقدس، وأكثر إماتة واغتصاباً لنفوسنا؟ هل بدا منا أحياناً كالم 

  الى أن اإلكثار من التناول إنما هو قلة احترام ليسوع المسيح؟ للغير يشير

  القسم الثاني

  في أن التناول بتواتر وفتور شر كبير



من يجمع بين التناول المتواتر والفتور، ال يجني من تناوله أدنى ثمرة، ويبقى هو هو بغير  1  
مال النعم ويركم على إصالح شيٍء من نقائصه وبغير تقدم في الفضائل، بل انه يسيء استع

القربان األقدس  من آلف لسوء الحظ 2 –رأسه هذه اإلساءات ويؤدي عنها حساباً مدققاً مخيفاً 
حتى صار يتناوله على سبيل العادة بغير أن يؤثر شيئاً في قلبه لم يبَق شيء في الديانة يحرك 

من يتناول  3 –بيرة! نفسه التي تصبح باردة كالرخام وغير حساسة كالحجر. فيا للمصيبة الك
مراراً بغير أن يميت ذاته وال يرفض اللذات الباطلة التي يسعى وراءها الفاترون، يمنع كل 

مفعول التناول في النفس، كإنسان تناول أوالً من اللحم الجيد ثم أكل بعده لحماً عاد عليه 
وأخيراً من لم  4 –حد بالضرر. فال يمكن أن نقتات اقتياتاً مفيداً من يسوع والعالم في وقت وا

يهتم اهتماماً قلبياً وجدياً بتقديسه فليس بأهل أن يأكل مراراً خبز أبناء هللا. فماذا نستنتج من كل 
ما تقدّم؟ أيجب أن نبتعد عن التناول لكوننا فاترين؟ كال ثم كال. بل يجب أن ننبذ الفتور 

  ونطرحه عنا، أن نتناول مراراً فذلك ما نبتغيه بكل قلبنا.
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  الثالثاء الخامسة بعد العنصرة

  الخالصة للعشية

  مفيدة لنا جداً. 2أنها واجبة علينا. و  1في زيارة القربان األقدس ونرى : نتأمل غداً  

أن ال نمر بكنيسة من  2أن نزرو كل يوم القربان األقدس وال نهمل هذه الزيارة  1فنقصد :  
  غير أن ندخل اليها بضع دقائق قدر إمكاننا.

عاطفتنا الروحية هي عبارة المخلص : (( ها أنا معكم كل األيام الى منتهى الدهر )) ( متى  
28  :20 .(  

  التأمل للصباح

مسيح ساكناً في هياكلنا كملك في بالطه، وقريباً على الدوام من رعاياه، لنسجد لسيدنا يسوع ال 
لكي يقبلهم بحضرته ويفيض عليهم آالَءه السنية. فما أجدره في هذه الحالة بكل تسابيحنا 

وتماجيدنا : (( البركة والكرامة المجد والعزة للجالس على العرض وللحمل الى دهر الدهور 
  ). 13:  5)) ( رؤيا 

  سم األولالق

  في أنه يجب علينا أن نزور مراراً القربان األقدس



لو كان في العالم موضع يظهر فيه يسوع المسيح بهيئة حسية كما ظهر قديماً في اليهودية،  
ويحادث بدالة كل من أراد أن يزروه، لذهبنا اليه وحادثناه وحسبنا هذه الزيارة له واجبًة علينا 

ة التي تفصلنا عنه بعيدة جداً وشاقة علينا. فكيف بنا ويسوع ذاته وغبطةً لنا، ولو كانت المساف
. فكم ينبغي أن  هو الذي يتقدم الينا ويأتي فيسكن بقربنا وكأنه عند باب بيتنا، قائالً : تعالوا اليَّ
نبادر الى زيارته ونلوم كل الذين يحجمون عن هذه الزيارة! آه! ما أقل إيماننا! فإن يسوع لم 

ون له في السماء عرٌش ال نظير له البتة في العظمة، بل شاء أيضاً أن يكون له يكتف بأن يك
، فإن قلبي بيننا وبقربنا عرُش رحمة أبسط ليقبلنا عنده في كل دقيقة. ومنه يهتف لنا :  تعالوا ايَّ

 12:  33ويديَّ مملوءة نعماً كثيرة لتوزعها عليكم (( فهلموا أيها البنون واستمعوا لي )) ( مز 
). لكّن هذه الدعوات اللطيفة ال تؤثر فينا، فيا لقساوة القلب البشري! ان اهل العالم يعلقون 

أهمية كبيرة على مواجهة أمير او ملك، ونحن الذين يعرض علينا يسوع، ملكنا االلهي، أن 
نواجهه بقدر ما نشاء من المرار والمدة، قلما نزوره! ان الصديق يُسّر بمحادثة صديقه، أما 

ن فقلما نلتذ بمحادثة يسوع! فلنَخف من أنَّا، بعد ما تباطأنا في زيارة عرش رحمته لنجد نح
نعمة، نُقاد يوماً الى عرش عدله ليحكم علينا، قائالً : كنُت محبوساً ومهمالً في بيوت القربان 

  ). 43:  25ولم تزوروني ( متى 

  القسم الثاني

  األقدس في أنه يفيدنا جداً أن نزور مراراً القربان

ان بيوت القربان هي عرش النعمة الذي يوزع منه يسوع المسيح آالءه على الذين يريدون أن  
يزوروه. فلنمض اليه ولنعرض له حاجاتنا ببساطة وثقة فننال منه تعزية واسعافاً. وكثيراً ما 

يارة تكفي النفس المضطربة زيارة واحدة للقربان لتعيد اليها هدوها وسالمها. كانت قبل الز
كئيبة ساقطة الهمة، فعادت بعدها مملوءة تعزية وفرحاً. كانت قبلها، فاترة، ضعيفة، مشتتة، 

فرجعت بعدها حارة، قوية، نشيطة متخشعة. وال يمكن أن نصف كل ما تناله النفس من النعم 
والنعم  في هذه الزيارات المقدسة. فهل ننال األنوار المنيرة عقولنا، والتأثيرات المفيدة لقلوبنا،

المقدّسة لنفوسنا، الى حد أنه يمكن أن نكون واثقين بخالص النفس المواظبة كل يوم على 
).  6:  33زيارتها للقربان األقدس : (( تقدموا اليه واستنيروا ووجوهكم ال تخزى )) ( مز 

وللكنيسة  وهنا أخيراً ما عدا النعم التي نحصل عليها لنفوسنا ننال نعماً أخرى ألقربائنا ورعايانا
وللعالم أجمع. ألن كنوز يسوع المسيح في القربان األقدس ال تنفد وال تفزع. فكيف نمضي 

هكذا نادراً القتباس األنوار والنعم، وينبوع كل الخيرات هو بقربنا! فلنفحص هنا ضميرنا : هل 
 نعتبر أحياناً عندنا وقت معيَّن لزيارة القربان؟ هل نقوم بهذه الزيارة في هذا الوقت بتدقيق؟ أال

هذه األوقات التي نقضيها أمام القربان األقدس قليلة الفائدة نقدر أن نستعملها ألمور أحسن؟ أال 
نفضل على هذه الزيارات للقربان األقدس زيارات األصدقاء أو العالم، وقد يكون بعضها ال 

الهمة أو المكاره هل فائدة منه بل ذا خطر علينا! وعندما تلم بنا التجارب أو المحن أو فتور 
  نمضي الى بيوت القربان لنجد تعزية وقوة؟
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  األربعاء الخامسة بعد العنصرة

  الخالصة للعشية

بعبادة  1نتأمل غداً في طريقة الزيارة للقربان األقدس ونرى ان هذه الزيارة يجب أن تكون :  
  بعبادة داخلية. 2ة خارجي

  فنقصد أن نزور القربان وبنا هاتان العبادتان. 

  ). 2:  83عاطفتنا الروحية هي عبارة المرنم : (( ما أحب مساكنك يا رب الجنود! )) ( مز  

  التأمل للصباح

لنسجد لسيدنا يسوع المسيح حاضراً دائماً في القربان األقدس ليقبل فروضنا ويسمح لنا بأن   
نواجهه في كل الدقائق من النهار أو الليل عندما نأتي لنزوره. فكم تستحق محبته هذه العظيمة 

تشكراتنا وفروضنا اإلكرامية : (( هلموا نسجد ونركع له، نسجد أمام الرب صانعنا )) ( 
  ). 6:  94ر مزمو

  القسم األول

  في العبادة الخارجية الواجبة في زيارات القربان األقدس

نظن هذه العبادة الخارجية ثانوية، غير ضرورية، مع كونها جوهرية وال بد منها. ألن ان كان  
ظاهرنا خالياً من الورع واالحترام، ومثولنا غير خشوعي، ونظرنا غير مضبوط، وهيئتنا كلها 

ة، كانت زيارتنا غير مفيدة بل رديئة. فإِن أبدينا ظاهراً متراخياً متوانياً، واتخذنا غير محتشم
حرية ودالة وهيئة ال تحب االنزعاج، أو قلنا كلمة لجارنا بغير ضرورة، فكل داخلنا يصير في 

الحال متكاسالً متثاقالً نظير خارجنا، ال نشاط له للصالة. وبدل أن هذه الزيارة تفيدنا فإنها 
تؤول الى مضرتنا اذ نذنب فيها ذنبين : ذنباً الى السيد المسيح الذي لم نحترمه، وذنباً الى 

  نفسنا. 

  القسم الثاني

  في العبادة الداخلية الواجبة في زيارات القربان األقدس

يجب علينا، اذ نمضي الى الزيارة، أن نستعد لها بالخشوع واالختالء وبفرح مقدس. ثم اذ  
ربان األقدس ينبغي أن نصنع ثالثة أشياء : أن نؤدي فروضنا، ونعرض طلباتنا، نمثل أمام الق

  وندرس حياة يسوع االفخارستية لنقتدي بها.



ألجل تأدية فروضنا يجب أن نخاطب سيدنا يسوع المسيح بكل بساطة، فنقول له بسالمة  1 
يه ببساطة عجزنا قلب ما نشعر به من أفراح وأحزان. وان كنا ال ندري ماذا نقول عرضنا عل

عن ذلك، ومثلنا أمامه باتضاع، معتبرين لنا شرفاً كبيراً أن يحتملنا ويقبلنا بحضرته. ونؤكد لنا 
حبنا وانَّا نريد أن نزداد له حباً على الدوام ونسجد له كسيدنا والهنا، ونشكر له حضوره بيننا 

نلناها باالفخارستيا. ونصغي اليه وتلك التناوالت وذبائح القداس الكثيرة جداً وغزير النعم التي 
صامتين، ونقبل بعظيم االحترام والشكر والمحبة كل ما يريد أن يقوله لنا، ونتفهمه بالتأمل. ثم 
نقدم لسيدنا وفادينا كل ما لنا وما فينا لكي ال نحيا فيما بعد وال نتحرك إال ألجله. وأخيراً نتحد 

فروض اإلكرامية  مردّدين مع جميع مالئكة معه في كل ما يؤديه الى أبيه السماوي من ال
  السماء الهاتفين في الفردوس الى األبد : آمين. آمين.

ننتقل من ذلك الى عرض طلباتنا. واذ نعتبر ذواتنا كالفقير بحضرة الغني، نبتهل اليه من  2 
أجل احتياجاتنا من نعزهم والكنيسة جمعاء، وهداية الخطأة وتقديس األبرار. ونقدّم هذه 

االبتهاالت برغبة عظيمة في أن اسم هللا تعالى يتقدس في كل مكان، وان ملكه يمتد الى كل 
  القلوب، وان مشيئته تُحترم في جميع األقطار.

وبعد ذلك ندرس حياة المخلص االفخارستية. فنرى عبادته الكاملة \ أبيه، ومحبته ووداعته  3 
وطول أناته على القريب، واتضاعه وأمانته من جهة ذاته. ونستنتج من ذلك مقاصد لنا فعالة 

  لنطابق حياتنا على هذه األمثلة العديدة البديعة.

نا في الُحق المقدس مع القربانة الطاهرة لكي و أخيراً عند خروجنا من الزيارة نترك قلب
يواصل هناك فروض العبادة والسجود والحب والمقاصد الصالحة. ثم نسهر على داخلنا وكل 

حواسنا لكي ال يبدد التشتت في الخارج ما جنيناه في أثناء الزيارة من النعم والحرارة 
  دس على هذه الصورة؟واالستعدادات المقدسة. فهل قمنا بزياراتنا للقربان األق
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  الخميس الخامس بعد العنصرة

  الخالصة للعشية

بعد ما تأملنا في ما صنعه هللا ألجلنا منذ تجسده في أحشاء العذراء مريم حتى حضوره كل  
صنعه نحن ألجله، أي في الحياة األيام في بيوت القربان نتأمل بعد اآلن في ما يجب أن ن

المسيحية الواجبة علينا له. فنشرع أوالً أن نتأمل في مبادئها العمومية بالتتابع. وأول هذه 
المبادئ هو أنّا لكي نتقدم في هذه الحياة المسيحية أو الحياة الكاملة يجب ان نرغب فيها رغبة 

ان رغبتنا الشديدة  1تبارنا : شديدة متواصلة. ونجتهد في أن نحسن فهم هذا المبدأ باع
  انها أحسن وسيلة لنصير كاملين. 2المتواصلة في الحياة الكاملة هي عادلة وواجبة. 



أن نقول \ في كل صباح عند نهوضنا من النوم ونردد مراراً في أثناء النهار هذا  1فنقصد :  
ان نسهر كل يوم على  2. االبتهال (( اللهم هب لي النعمة أن أحيا اليوم حياة مسيحية حقة ))

  ذاتنا لكي نجتنب كل ما يضاد كمال الحياة المسيحية.

عاطفتنا الروحية هي كلمة المرنم أو ما بمعناها هكذا : (( اشتاقت نفسي الى الرغبة في الحياة  
  ). 20:  118المسيحية كما اشتاق اليها القديسون )) ( مز 

  التأمل للصباح

علماً ايانا أن أول شيء يجب أن نبتغيه ونطلبه في هذا العالم إنما لنسجد لسيدنا يسوع المسيح م 
  هو الحياة المسيحية التي ليست سوى ملكوت هللا فينا : (( اطلبوا أوالً ملكوت هللا وبره )) 

  ). فلنشكر له هذا التعليم الثمين، ولنبتهل اليه أن يهب لنا أن نفهمه ونحبه. 33:  6( متى 

  القسم األول

  يجب ان نرغب رغبة شديدة متواصلة في كمال الحياة المسيحيةفي انه 

ان الحياة المسيحية هي الخير الوحيد الذي يجب ان نبتغيه ونطلبه في هذا العالم. النها الخير 
الوحيد الضروري، اذ بدونها ليس سماء بل جهنم ابدية. والنها الخير الوحيد الراهن، اذ ال نجد 

رهات ومالٍه تافهة (( باطل األباطيل وكل شيء باطل ما خال حب خارجاً عنها سوى اباطيل وت
ؤول بقية الخيرات كلها؟ ). وبالحقيقة الى اي شيء ت3:1ف  1هللا وعبادته )) ( االقتداء س

فماذا ينفعنا في ساعة الموت أنا كنا من األغنياء والعظماء والعلماء والفهماء والمشاهير الذين 
ذا ال ثمن له عند هللا وال قيمة لهُ الجل االبدية ومن ثم ال يستحق طبق صيتهم المسكونة؟ فكل ه

ادنى رغبة من رغباتنا. اما الحياة المسيحية الحقيقة فتستحق بال حد ان نبتغيها ونطلبها برغبة 
ال نزيد عليها في كل األيام وكل الدقائق من عيشتنا على األرض. النها هي التي تخلص وهى 

الم, وهي التي تسر في األبدية، وتُنيلنا هللا تعالى الذي هو وحده وبذاته التي تعزي في هذا الع
كل خير. فهل نتوق هكذا الى الحياة الكاملة او الحياة الكاملة او الحياة المسيحية الحقيقية؟ وكل 

ما ينشئها فينا او يقودنا اليها هل هو عزيز عندنا وثمين فوق كل شيء؟ هل نفضل ممارستنا 
واها؟ هل نعتبر االوقات نخصصها لها احسن اوقات حياتنا استعماالً؟ ألسنا نظير على كل ما س

هؤالء المسيحين الفاترين الذين يأسفون على الزمان المخصص للخالص كأنه ضائع بال 
جدوى، الذين يعيشون في الخارج والتشتت الدائم، وال يكادون يعيشون في داخلهم مع هللا 

  للنعمة وال يبتغونها وال يخشون ان يفقدوها. ترثون ونفسهم، الذين ال يك

  القسم الثاني

  في ان احسن وسيلة لنصير كاملين هي ان نرغب في ذلك رغبة شديدة 



ان لم تكن لنا رغبة شديدة في أمٍر اجتهادنا في تحصيله . ويحول دونه اقل كره له أو نفور أو 
). فان 25:21لتي تميته : ( امثال صعوبة. كما يتضح ذلك من حياة الكسالن ورغباته العقيمة ا

الجحيم ممتلئة من أمثال هؤالء المترددين بين التمني واالرادة وال يريدون شيئاً كما يجب بل 
يقضون حياتهم في اماٍن فارغة قائلين : أتمنى، أشتهي. لكنهم ال يقولون أبداً بجزم وحزم : أريد 

في أمر، ويعقد نيته على إمضائه بعزيمة وصممت النية فال أحيد. أما الذي يرغب رغبة شديدة 
ماضية، فهذه العزيمة تضاعف قواه ونشاط نفسه لكي ينال مبتغاه. فماذا تفعل في إبن العالم 

الرغبة الشديدة في الغنى والجاه والمجد؟ إنه ال يستصعب شيئاً في سبيل مرغوبه، ال التعب وال 
رغبة الشديدة ونريد بهذه العزيمة الماضية السهر وال المهالك. اه!! لو كنا نرغب نحن بهذه ال

أن نرتقي الى الحياة المسيحية الحقيقية كما يبتغي إبن العالم خيرات األرض الكاذبة ويسعى 
ورائها، لكنا صرنا سريعاً كاملين، واحتجنا الي من يسكن حدتنا ال الي من يحثنا على الحياة 

تسعف سعينا الحميد. ألن هللا سبحانه عندما الكاملة. فتساعدنا حينئذ السماء مساعدة عظيمة و
أمامه نفساً شديدة الرغبة في أن تحبه، وجائعة وعطشى الى أن تزداد على الدوام حباً له،  يرى

يدفق عليها سيول نعمه. فهل لنا مثل هذه اإلرادة الثابتة ومثل هذه العزيمة الماضية أن نكون 
  فضالً وقداسةً؟  قديسين؟ هل نلتهب رغبةً في أن نزداد كل يوم
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  الجمعة الخامسة بعد العنصرة

  الخالصة للعشية

 2ان هذه الرغبة عالمة االنتخاب.  1نواصل غداً تأملنا في الرغبة في الحياة الكاملة فنرى : 
  أنها تنمو في النفس بقدر نمو هذه الفضيلة. 

أن نتذكر مراراً كيف كان القديسون يحبون هللا  2أن نتوق دائماً الى كمال أسمى.  1ونقصد : 
ويخدمونه ونخجل من كوننا بعيدين عنهم جداً ونحض ذواتنا على أن نحب هللا ونخدمه 

  نظيرهم.

  ) 6:83عبارة المرنم : أن في قلوب األبرار مراقي إليك يا هللا ( مزمور  عاطفتنا الروحية هي
  صباحالتأمل لل

لنسجد لسيدنا يسوع المسيح معلناً الطوبى للجياع والعطاش الي كمالهم أي للذين هم شديدو 
الرغبة فيه، وواعداً اياهم بشبع كامل من رغبتهم هذه المقدسة في السماء: ( طوبى للجياع 

  ) فلنشكر له هذا التعليم وهذا الوعد.6:5والعطاش الى البر فإنهم يشبعون) ( متى 

  األولالقسم 



  في أن الرغبة في الحياة الكاملة هي عالمة االنتخاب

  

نرتعد فزعاً عندما نسمع الروح القدس يقول لنا بفم الحكيم : (( ان البشر ال يعلمون أحب]ا  
). لكن ما يسكن خوفنا من هذه العبارة  إنما هو استعداد  1:  9يستوجبون أم بغضاً )) ( جامعة 

على  قلبنا الراغب رغبة شديدة في الحياة الكاملة، أي أن يرضي هللا تعالى ويحبه أكثر فأكثر
الدوام. فما دمنا نشعر بهذا االستعداد في قلبنا، ال خوف علينا من شيء : ألن فينا حب هللا مع 
عالمته األكيدة. قال القديس برنردس : (( ليس من دليل أوضح وأثبت لحضور هللا تعالى فينا 

ا فينا بما من الرغبة في زيادة النعمة )) لكون هللا وحده هو الذي ينشئ مثل هذه الرغبة ويزيده
يهب لنا من التلذذ بعذوبتها. وهي البيِّنة القاطعة على البرارة. فبقدر ما يتقدم الصديقون في 

سبيل البّر يزداد شوقهم الى التقدم أيضاً وال يقولون أبداً : كفى. اذ بهم جوٌع وعطش دائمان 
من ى، (( فينطلقون الى بّرٍ أعظم. ولو عاشوا خالدين لتاقوا دوماً الى حياة أفضل وكمال أسم

قوة الى قوة )) أي من فضيلة الى فضيلة الى أن يتجلى لهم اله اآللهة في صهيون ( مزمور 
أما النفوس المتراخية فهي بخالف ذلك، ال تبصر سقطاتها نفسها، وكثيراً ما ال  –)  8:  83

ائر. فلنفحص تعتبر خطيئة ما هو خطيئة حقاً، وتعدّ نقيصة ما هو أحياناً من الجرائم والكب
  ضميرنا : هل نرى فيه عالمة االنتخاب التي تأملنا فيها اآلن؟

  القسم الثاني

  في أن الرغبة في الحياة الكاملة تنمو في النفس

  بقدر نمو هذه الفضيلة

بين أفراح العالم وأفراح الديانة فرق عظيم. نشتهي األولى بشدة قبل الحصول عليها، ألننا ما  
عدم مقدرتها على أن تجعلنا سعداء. لكننا، بعد حصولنا عليها بكثير من كنا نعلم بُطالنها و

المتاعب والهموم، نكرهها في الحال ألن االختبار يرينا أنها تافهة وال طائل تحتها. أما أفراح 
الديانة فهي بعكس ذلك : فقبل أن نذوقها لم نجد رغبة لنا فيها، ألننا ما كنا لنحلم بما فيها من 

نا متى ذقناها وشعرنا بما فيها من السمو والعذوبة نشتهيها ونرغب فيها بكل قلبنا. اللذة. لكن
  وتزداد رغبتنا فيها بازدياد ذوقنا لملذتها، ألننا ال نبرح نقدرها قدرها، وتسمو قيمتها في أعيننا

اد على الدوام. ان الفضيلة من الجمال واللياقة لقلب االنسان بحيث أننا بقدر ما نمارسها نزد
 ً )) (  غيرة على ممارسة أفعالها. قال السيد المسيح : (( من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا

)، أي يزداد رغبًة على الدوام أن يتقدم في ممارسة الفضيلة. ويضحي لديه  13:  4يوحنا 
كل رغباته الى العالم وأفراحه بال لذة وال طعم، بل يستنكف من ملذات األرض الكاذبة، وتتجه 

فراح الصافية التي في الفضيلة : فيبيت شعباً وجائعاً، مرتوياً وعطشاً في وقت واحد : ألن األ
من خصائص الخيرات الروحية أنها تشبع وتُشعر بالجوع أيضاً، تروي وتذيب طالبها عطشاً. 
 وان ذاك يهيم القلب بحبها ويترنم بتسابيح الخالق العظيم والفضيلة المحبوبة. لكن هذه التسابيح



ال تزال دوماً جديدة، ألنه يكتشف دائماً في هللا والفضيلة جماالت جديدة تستدعي تأمله وتعجبه 
  وحبه. فلنحكم من مقدار رغباتنا في أي درجة نحن من الفضيلة.

  ). 300المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  

  السبت الخامس بعد العنصرة

  الخالصة للعشية

ارتقينا في سلم الفضيلة  داً في مبدئين آخرين للحياة المسيحية : األول هو أنَّا مهمانتأمل غ 
وجب أن نعتبر ذاتنا دائماً بعيدين جداً عما يجب أن نكون. والمبدأ الثاني هو أنَّا ان كففنا عن 

  التقدم في الفضيلة رجعنا القهقرى الى الوراء.

أن  2من أفعالنا بكل ما نقدر عليه من الكمال. و  أن نحث ذواتنا على أن نفعل كالً  1فنقصد :  
نفحص بعد كل عمل عما صدر منا فيه من النقائص وأن نصلحها بصنيعنا العمل التابع أحسن 

  من سابقه.

عاطفتنا الروحية هي عبارة سفر الرؤيا : (( َمن هو بار فليتبّرر بعد ومن هو قديس فليتقدس  
  ). 11:  22بعد )) ( رؤيا 

  للصباحالتأمل 

لنسجد ليسوع المسيح في صبائه نامياً في الحكمة والنعمة أي مبدياً في الخارج ما يدل على ما  
كان مستقراً فيه من الحكمة والنعمة، وذلك ليعلمنا أنه يجب علينا أن ننمو في الفضيلة على 

هذا التعليم المفيد  الدوام، وأن نتوق دائماً الى التقدم الى األمام بغير أن نتوقف أبداً. فلنشكر له
  جداً. ولنؤدِّ اليه جميع فروضنا اإلكرامية.

  القسم األول

  مهما ارتقينا في سلم الفضيلة وجب أن نعتبر ذواتنا دائماً 

  بعيدين جداً عما يجب أن نكون

قال القديس بولس : (( أيها األخوة ال أحسن اني قد أدركت، لكنَّ أمراً واحداً أجتهد فيه، وهو  
وأمتدّ الى ما أمامي. فأسعى نحو األمد ألجل جعالة دعوة هللا العليا في أن أنسى ما ورائي 

اً ). فعلى هذا المنهاج البديع يجب أن نجري نحن أيض 14و  13:  3المسيح يسوع )) ( فيلبي 
بل ننسى الخير الماضي وال نفتكر فيه كأنَّا لم : فال نظن أبداً أنَّا قد فعلنا ما يكفي للخالص، 

نفعله قط، ألن تذكره يورثنا كبراً وتراخياً. أما الخير الباقي علينا أن نفعله فيجب أن نضعه 



دينه بتمامه ال نصب أعيننا على الدوام لكي نسعى دوماً وراءه. ان المديون ما دام لم يُوِف 
يطمئن بإله ولو كان قد أوفى جزًءا منه. والمسافر ال يقف في طريقه بحجة أنه قد اجتاز قسماً 
منه، بل يواصل سبيله الى أن يبلغ الغاية. والمصارع الذي يعلم أن جائزة السباق ال تعطى إال 

وز بالجائزة. والتاجر في نهاية المسابقة، ال يزال يتقدم الى األمام حتى  يحرز قصب السبق ويف
ال يدع البتة الفَرص التي تمكنه من األرباح، بحجة أنه قد ربح قبالً كثيراً. فكذلك يجب علينا 
نحن أيضاً أن نفتكر ونفعل. فنرى في الطرق الداخلية سبيالً شاسعاً يجب ان نسير فيه، وفي 

، وفي حساباتنا مع هللا ديوناً أمثلة السيد المسيح والقديسين نماذج للقداسة ال نزال عنها بعيدين
باهظة علينا يجب أن نوفيها، بسبب ما نلناه من جزيل النعم وما قدّمناه من قليل التوبة. فهل 

  افتكرنا هكذا وجرينا بموجب ذلك؟

  القسم الثاني

  ان كففنا عن التقدم في الفضيلة رجعنا القهقرى الى الوراء

وحيث : ان من ال يتقدّم يتأخر ويرجع الى الوراء. هذه هي قاعدة جميع معلمي الحياة الروحية  
ال يكون نمّو يكون نقص. ومن ال يريد أن يكون أحسن ال يكون صالحاً. ومن ال يرتقي في 
الفضيلة يهبط. كرجل في وسط نهر كبير وسريع اذا فتر دقيقة واحدة عن العمل ومقاومة 

لفاسدة هي ذاك النهر الذي يجّرنا ويميل مجراه سحبته للحال قوة المياه وطغيانها. ان طبيعتنا ا
بنا على الدوام الى الشر. ومن ثم ال خالص لنا ما لم نداوم المقاومة بجهود متواصلة لنسير الى 

األمام معاكسين لها. فال يمكن أن تقول : اني أريد أن أبقى كما أنا، ال احسن وال أردأ. فذلك 
تمر على حالة واحدة : فإما انه يجتهد ليصير مستحيل، ألن االنسان ال يستطيع البتة أن يس

أفضل، وكل فعل من هذا االجتهاد هو فعل فضيلة يزيده كماالً، واما تخمد همته فال يفعل شيئاً 
ليتقدم، وهذا الخمود وحده هو السقوط بعينه، واساءة استعمال النعمة. فمن المؤكد اذن أن من 

صعد ينزل، وال وسط بينهما. فكم يكون عظيماً ال يتقدم يتأخر ويرجع الى الوراء، ومن ال ي
شقاء من يرجع الى الوراء بعد ما سار مسافة شاسعة؟ واذا كان السيد المسيح يعلن غير أهل 

لملكوت السماوات من ينظر فقط الى الوراء، فكيف بالذي يرجع الى الوراء؟ فلنفحص هنا 
أن نتقدم؟ فلنفهم بعد ما سبق ذكره  ضميرنا : أال نرجع نحن الى الوراء في سبيل الفضيلة بدل

  كم في هذا الرجوع من المخاطر للخالص.

  ). 303المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  

  األحد السادس بعد العنصرة

  ) 9 – 1:  8اإلنجيل للقديس مرقس ( 



يأكلون، دعا تالميذه  ا رأى يسوع جمعاً كثيراً يتبعونه (( ولم يكن لهم مافي ذلك الزمان لم 
وقال لهم : انني أتحنن على الجمع ألن لهم معي ثالثة أيام وليس لهم ما يأكلون، وان صرفتهم 

الى منازلهم صائمين يخورون في الطريق، ألن منهم من جاءوا من بعيد. فأجابه تالميذه : 
ن الخبز؟ فقالوا كيف يقدر أحد أن يشبع هؤالء خبزاً ههنا في البرية. فسألهم : كم عندكم م

سبعة. فأمر الجمع أن يتكئ على األرض. ثم أخذ السبعة األرغفة وشكر وكسر وأعطى تالميذه 
لكي يقدموا فقدموا للجمع. وكان عندهم يسير من السمك فشكر وأمر بأن يقدموا ذلك أيضاً. 

ف. ثم فأكلوا وشبعوا ورفعوا ما فضل من الكسر بعد سبع سالل. وكان اآلكلون نحو أربعة آال
  صرفهم )).

  الخالصة للعشية

أن نسعى مع  2أن نسلم ذاتنا الى العناية االلهية.  1نتأمل غداً في إنجيل النهار فنتعلم منه :  
  هذه العناية.

أن ال ندع  2ان نرى العناية االلهية ونسجد لها ونباركها في كل حوادث الحياة.  1ونقصد :  
  علينا في الشدائد أو الباليا.أبداً الغم والقلق أو التذمر يستولي 

عاطفتنا الروحية هي عبارة سيدنا يسوع المسيح : (( اني أتحنن على هذا الجمع )) ( مرقس  
8  :2 .(  

  التأمل للصباح

لنسجد لسيدنا يسوع المسيح تتبعه الجموع في البرية معتقدين بأنهم برفقته ال يحتاجون الى  
م على عنايته القديرة. فلنتأمل كيف يحقق ثقة هذا شيء، ولذلك يتوكلون فيما يتعلق بطعامه

الشعب الصالح به، فيشفق عليه في حاجاته ويسعفه بأعجوبة تكثير األرغفة. ولنؤدِّ اليه لذلك 
  جميع فروضنا.

  القسم األول

  في أنه يجب أن نسلم ذاتنا الى العناية االلهية

بر \فإنه وحده يينبغي أن نعلم أنه ال يحدث شيء في العالم ما لم يُرده هللا تعالى أو يأذن فيه.  
كل شيء بحكمة ال تقاس، وقوة ال يقاومها شيء في الكون، وجودة كلها أبوية. حتى ان شعرة 

نيا واحدة ال تسقط من رؤوسنا بغير أذنه. فإذا اعتبرنا بمعزل عن هذه العناية حوادث هذه الد
وصروفها وتقلباتها في العيال والمدن والممالك والكنيسة والعالم أجمع أتى حكمنا فيها حكم 

أناس وثنيين. وما خال هذه العناية العامة ان \ عناية خاصة أيضاً بالذين يحبونه. فيسهر عليهم 
ا وجودةً بعطف وحنو ممتازين، سهره على أحبائه المختارين وأبنائه األعزاء، يفيض عليهم حب] 

من غناه العظيم. ومما تقدم ينتج أن من ال يسِلّم ذاته بثقة تامة الى عناية هللا ينكر قدرته التي 
تستطيع كل شيء، وجودته التي تبتغي لنا كل خير، وحكمته التي أنواُرها دائماً غير متناهية، 



 ً عجيبة. وكثيراً ما ال نرى  وغايتها دائماً كاملة القداسة، ووسائلها المبلغة الى هذه الغاية دائما
أسبابها، ويقصر نظرنا عن إدراك أحكامها. لكن ما ال نستطيع فهمه ههنا سنفهمه في السماء، 

بحيث تقدر هذه الحكمة أن تقول لكل واحٍد منا. (( ان الذي أصنعه أنا ال تعرفه أنت اآلن، لكنك 
سماء قائلين : لقد أحسن هللا في كل في ال). فنترنم اذ ذاك  7:  13ستعرفه فيما بعد )) ( يوحنا 

). فيجب علينا اآلن أن نحيا من تسليم الذات الى هذه العناية االلهية  37:  7ما صنع ( مرقس 
والثقة بها، فيصبح لنا هذا التسليم ينبوعاً للسالم والسلوة. واذ نعتبر ذواتنا أبناء أحباء بين أيدي 

أقلق وأضطرب؟ ولماذا أغتم وأكتئب؟ ولو نقصتني أحسن اآلباء نعزي نفوسنا قائلين : لماذا 
الوسائل البشرية وعاكسني الناس لسررُت بذلك حاسباً اياه فرصةً ألمارس بنوع أكمل التسليم 
المقدس الى عناية هللا والثقة بجودته الواسعة. ولو سقطت وزللُت لبقيُت به واثقاً، ألن هللا هو 

ن العشار المتضع. ولذلك أثق با\ دائماً بغير أن أبو االبن الشاطر التائب ووعد بالغفرا
  أضطرب أو تخور عزائمي وهمتي.

  القسم الثاني

  في أنه يجب أن نسعى مع العناية االلهية

ان هللا سبحانه ال يريد أن يكون تسليمنا الى عنايته بطَّاالً بغير عمل من جهتنا. بل إنما يريد أن  
).  9:  3نسعى معه ونكون كعاملين ومساعدين معه : (( فإنَّا نحن عاملون مع هللا )) ( كور 
ته القادرة يريد أن نفعل كل ما نقدر عليه ونتوقع النجاح ال من مساعينا واجتهادنا بل من جود

وحدها أن تُنجح هذه المساعي. ومن جهة القريب يروم أن نكون محسنين، محبين، مشفقين، 
رحماء، جديرين بكوننا أعوان محبته، متعهدين البشر بالخير. مشابهين للسيد المسيح في كل 
شيء مملوئين شفقة على األسواء البشرية كافةً، ورحمةً وجودةً لجميع الذين نقدر أن نسدي 
اليهم معروفاً أو خدمة! فهل عملنا هكذا مع العناية االلهية ألجل ذواتنا وألجل القريب؟ كم 

  يوبخنا ضميرنا في هذا الشأن!

  ). 307المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  

  االثنين السادس بعد العنصرة

  الخالصة للعشية

 1ة وهو أن نتوق في كل شيء الى األكمل. ونرى : نتأمل غداً في مبدأ ثالث للحياة المسيحي 
  كم يضاد الفطنة أن نجري عملياً بخالفه. 2كم يؤيد العقل هذا المبدأ. 

أن نختار دائماً، بين طريقتين لصنيع عمل، الطريقة التي نظنها أكثر قبوالً عند  1فنقصد :  
  شيء.ان نكون دائماً مستعدين التخاذ األكمل واألمثل في كل  2هللا. 



  ). 13:  3عاطفتنا الروحية هي عبارة القديس بولس : (( أمتد الى ما أمامي )) ( فيلبي  

  التأمل للصباح

لنسجد لسيدنا يسوع المسيح يدعونا برسوله لنتوق دائماً الى فضيلة أسمى : (( تنافسوا في  
شكر له هذه ). فلن 31:  12كورنتس  1المواهب العظمى وأنا أريكم طريقاً أفضل جداً )) ( 

  النصيحة الجزيلة الفائدة. ولنلتمس منه النعمة لنفهمها ونمارسها جيداً.

  القسم األول

  في البراهين التي تحملنا على أن نتوق في كل شيء الى األكمل

البرهان األول قاله لنا هللا في وصيته العظمى : (( أَحبب الرب الهك بكل قلبك وكل نفسك  1 
لقد أوصانا هللا تعالى بهذه الوصية التي تفوق وسعنا في هذه الحياة  وكل ذهنك وكل قدرتك )).

لكي يقول لنا : ال تقفوا أبداً عند حدّ كأن ما فعلتموه قد كفى. بل ال تكفُّوا عن أن تتوقوا الى أن 
تصنعوا دائماً أفضل. فإن القديسين ال ينقطعون عن السعي الى قداسة أسمى، حاثين نفوسهم 

لى حياة أكمل، قائلين لذواتهم في كل صباح : أريد أن أعيش اليوم أفضل من على االرتقاء ا
عيشتي البارح، وعند كل عمل يقولون أيضاً : أريد أن أفعل هذا العمل أحسن مما فعلت الذي 

البرهان الثاني نتخذه من ضعفنا البشري : ألننا بسبب هذا الضعف ال نزال دائماً  2 –سبقه 
ا نقصده ف ي ما يختص بالفضيلة فال نبلغ الى غاية قصدنا وكماله. ومن ثم إن لم مقصرين عمَّ

نقصد سوى القداسة الضرورية للخالص لم نصل اليها. فلكي نصل حتى الى هذه القداسة 
ان توقنا الى  3 –المتوسطة الضرورية ينبغي أن نقصد األكمل. فذلك واجب علينا للخالص 

ثلة الحقيقيون للحياة الكاملة التي نقصدها ونسعى وراءها. األكمل يذكرنا القديسين الذين هم األم
وهذا التذكير يرينا جلي]ا ما أعظم الفرق بين القديسين وبيننا. فنخجل لذلك خجالً خالصياً 

ونحض نفوسنا على االقتداء بهم. فماذا صنعوه هم لماذا ال نصنعه نحن كما كان يقول القديس 
  د الخالصية ونتوق دائماً الى أن نصنع األفضل واألكمل؟أوغسطينس هل نتبع نحن تلك القواع

  القسم الثاني

  في كم يضاد الفطنة أن نجري عملياً على المبدأ المخالف وهو أن نكتفي

  بالمتوسط من القداسة بغير أن نقصد األكمل

 كثير من المسيحيين ال يخشون بأساً من وقوفهم في حالة واحدة متوسطة، بل نراهم مملوئين 
أماناً غّراراً على حالتهم هذه. فيحسبون أن الذي يفعلونه ألجل خالصهم يكفي ويزيد، وال 

يأخذهم أدنى قلق لذلك. فهم بعيدون عن الكبائر، وليسوا من ذوي الحياة الفاسدة المشهورة بين 
الشعب. لكنهم ليسوا بحاّرين ألن الحرارة العظيمة ليست بضرورية في نظرهم. وألن الكمال 

للعائشين في الديورة والمتوحدين. ليس شيء أكثر خطراً على النفس وخالصها من مثل هو 
هذه الصفات واالستعدادات. فالنفس التي هي في هذه الحالة السيئة تهمل إصالح نقائصها 



وممارسة الفضيلة. تعترف بسبب العادة وال تحسن حياتها. تتبع مجرى الطبيعة وال تكاد تفتكر 
ها. وتشبه ذاك العبد المتراخي الكسالن الذي يسُم كل أعماله بِسمة كسله، أو بجد في أمر خالص

ذاك االبن الشرير الذي ال يبالي بغم أبيه ما دام أبوه ال يطرده من البيت األبوي والذي ال 
يعرف ان يعمل عمالً من باب الحب ألبيه. فليس للنفس التي هي في هذه الحالة ان تؤمل 

نا ألسنا نحن أيضاً في هذه الحالة؟ وهل نفهم جيداً أن الكمال ليس خالصها. فلنفحص ضمير
لسكان األديار فقط بل إنما هو لكل مسيحي أيضاً، اذ أن كل مسيحي خاضع لهذه الشريعة : (( 

  ). 48:  5كونوا كاملين كما أن أباكم السماوي هو كامل )) ( متى 

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

  

ال نقدر أن نسمي صغيراً شراً يعّرض نفسنا للهالك األبدي : فإن هفواتنا العرضية تبّرد محبة 
هللا لنا، وتقلل نعمه، وتضعف إيماننا، وتسلبنا ذوق األمور الروحية وعذوبتها التي تعضد 

االحتراس على  ضعفنا، وتُرخي إرادتنا وتعّودها الشّر شيئاً فشيئاً وتخنق وخز الضمير، وتقلل
نفسنا وتقود لذلك الى السقطات الكبيرة التي إنما تنتج في الغالب من سلسلة فتور في السيرة 

الروحية. ال يصير أحد دفعة واحدة خاطئاً كبيراً وال قديساً عظيماً، كما قال القديس برنردس. 
ت عند الدرجة األولى وال يتدهور اإلنسان الى قعر الهاوية إال درجةً درجةً، بحيث أن الذي يثب

بغير أن ينزل أكثر يجتنب السقوط. فيتضح من ذلك أن الهرب من الهفوات العرضية هو أقوى 
  كفيل للثبات في البر. ما هي أفكارنا بهذا الشأن؟ فلنفحص ضميرنا.

  ). 312المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  

  األربعاء السادسة بعد العنصرة

  الخالصة للعشية

بعد ما تأملنا في مبادئ الحياة المسيحية األولية نتأمل غداً في هذه الحياة المسيحية عينها ونرى  
أن هذا التعليم هو أكبر معّزٍ  2ان كمال أعمالنا االعتيادية هو كل األساس للحياة المسيحية.  1: 

  لنا.

لمساء بغير أن نتوانى في واحد من أن نجتهد في إتقان كل عمل من الصباح الى ا 1فنقصد :  
  أن نحذر من ضالل الذين يفتشون عن القداسة في غير ذلك. 2أعمالنا. 

عاطفتنا الروحية هي عبارة الشعوب عن سيدنا يسوع المسيح وهي : (( لقد أحسن في كل ما  
  ). 37:  7صنع )) ( مرقس 



  التأمل للصباح

قد أتقن كل شيء غاية االتقان. فلنسبح هذا الكمال  اياهلنسجد \ الذي في خلقه الكون وتدبيره  
االلهي الذي يحسن صنيع كل ما يفعله. ولنستفد على مثال القديسين من هذا الدرس الذي يلقيه 

  علينا بذلك.

  القسم األول

  في أن كمال أعمالنا االعتيادية هو كل األساس للحياة المسيحية

بالحقيقة أن نجد األساس والقاعدة لكل قداسة إال في إرادة هللا تعالى التي منها وحدها تستمد  
كلُّ أعمالنا قيمتها واستحقاقها؟ وخارجاً عن هذه اإلرادة المقدسة ال تُحسُب شيئاً أكبُر األعمال. 

 تنظر وال أما معها فأحقر األعمال هي ذات استحقاق عظيم. ويمكن أن نقول عن النفس التي ال
تحب وال تتبع في كل شيء إال هذه اإلرادة القدوسة انها قد بلغت الى الحياة الكاملة. ولكن إرادة 

ألن قداستنا يجب أن تكون شغلنا الشاغل  1هللا تظهر لنا بال ريب في كمال أعمالنا االعتيادية : 
ية، فإن غير االعتيادي في كل يوم وكل دقيقة : وهذا ال يمكن أن يطابق إال أعمالنا االعتياد

ألن النظام والراحة والفالح في المجتمع والعيلة، في الكنيسة والمملكة،  2 –نادر ضرورةً 
بحسب ما يريده هللا، ال يمكن أن يكون مكفوالً ومضموناً إال بأن يقوم كل واحد بواجبات 

جعلوا قداستهم قائمة  ألن سيدنا يسوع المسيح والقديسين قد 3 –مركزه االعتيادية وال يخّل بها 
بكمال أعمالهم االعتيادية الموافقة لحالتهم ومركزهم. فماذا فعل يسوع في مدة ثالثين سنة؟ ال 
شيء مما يجلّه العالم ويعظمه، ال شيء إال ما هو عمومي ويكاد يكون حقيراً في نظر الناس. 

ن حيث العمل الخارجي فهذه األشغال كانت واجبات حالته ومركزه. وكان يتقنها كل اإلتقان م
ومن حيث االستعدادات الداخلية التي كان يصنع بها جميع أعماله. وفي ذلك وحده كان يمارس 

وكذلك مريم ويوسف. فإن قداستهما لم تقم إال بإتقان األعمال قداسةً تسّر هللا أباه كل السرور. 
في يوم الدينونة لم تكن العمومية والبسيطة المتفقة مع حالتهما. وكم من ألوف القديسين نرى 

حياتهم سوى حياة خاملة خفيفة لم يعرفها العالم، وقد تقدسوا بغير أن يفعلوا شيئاً باهراً بل 
بإتقانهم جيداً األعمال الحقيرة الوضيعة بحسب واجبات دعوتهم وحالتهم. ألن القداسة كلها هي 

  قاعدة للحياة الروحية؟حقيقةً في إتقان األعمال االعتيادية. فهل فهمنا جيداً هذه ال

  

  

  القسم الثاني 

  في ان هذا التعليم هو أكبر معّزِ 

نفسنا : لكي اصير قديساً ال احتاج الى ان افتش اي تعزية لنا اكبر من ان نقول أل وبالحقيقة
بعيداً عما يجب ان أفعله. فان كمالي هو بالقرب مني وفّي : انما هو في القيام حسناً بواجبات 



م هذه ي، وفي اتقان ممارساتي التقوية اليومية. وان طلبت الكمال خارجاً عن اتماحالتي ومركز
لحياة العمومية نما ذلك ناتج عن الجهل وعدم ترتيب للتقوى في االواجبات وهذه الممارسات فإ

ويحافظ على هللا والبشر، ويكون قدوةً صالحة، ويرفع قدر الفضيلة،  المألوفة فيستصوبه
وال ينفخ وال يعّرض صاحبه للعجب بالذات. ويكون في الوقت نفسه جزيل  الترتيب والنظام.

االستحقاق نظراً الى ما يجب أن يتغلب عليه من المصاعب ويغتصب به ذاته لكي يبقى مواظباً 
على ممارسة ذلك بال تراخٍ وال فتور. فلنبتهل الى هللا لكي يجعلنا نفهم ونمارس جيداً هذه 

  الخطة.

  ). 314فة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص المقاصد والعاط 

  

  الخميس السادس بعد العنصرة

  الخالصة للعشية

في حالة النعمة  1نتأمل غداً في طريقة إتقان أعمالنا االعتيادية ونرى أنه يجب ان نعملها :  
  بتدقيق وحرارة. 2وباجتهاد متصل في إتقانها. 

أن نفعل كالً من أعمالنا بتدقيق ورغبة  2مة دائماً. أن نحفظ ذواتنا في حالة النع 1فنقصد :  
  شديدة في إتقانها.

  عاطفتنا الروحية هي عبارة االقتداء : (( اتقن ما تفعله )). 

  التأمل للصباح

لنسجد لسيدنا يسوع المسيح متقناً كالً من أعماله االعتيادية الى حد أن أباه السماوي يُسر بها  
غاية السرور وأن الشعب حينما كان يراه يفعل يهتف هتاف الدهش قائالً : (( لقد أحسن في كل 

). فلنشترك في مسرة اآلب ومديح الشعب ونهنئ الفادي االلهي  37:  7ما صنع )) ( مرقس 
  بكونه قد أتقن صنيع كل شيء، ونلتمس منه الرغبة في االقتداء به.

  القسم األول

  في وجوب حالة النعمة واالجتهاد المتصل في إتقان ما نصنعه

من المبادئ األولية المقررة ان جميع أعمالنا بدون حالة النعمة هي ميتة، ومهما كانت بذاتها  
. قال القديس بولس : (( ولو بذلت جميع أموالي يجيدة فإنها ال تستحق شيئاً من المجد األبد

:  13كور  1إلطعام المساكين وأسلمت جسدي ألحرق ولم تكن فيَّ المحبَّة فال أنتفع شيئاً )) ( 
). نعم ان الخطايا العرضية ال تسلب أعمالنا حياتها الروحية. لكنها تنقص استحقاقها. وحتى  3

م هللا. فيجب علينا من ثم أن نجتنب كل ما من شأنه أن النقائص تُفسد بعض اإلفساد جودتها أما



يقلل ولو ذرة حالة النعمة فينا، وبالتالي كل ما يحيد بنا عن االجتهاد في إتقان عملنا الذي نفعله. 
وال يكفي أن نجتهد ذلك االجتهاد في بعض أوقات أو أيام خصوصية تمسنا فيها نعمة هللا، بل 

أعمالنا وكل يوم من أيامنا سائرين دائماً سيراً متساوياً بال من الضروري أن نجتهده في كل 
  تراخٍ وال نكوص الى الوراء. فلنفحص هل سلكنا هكذا.

  القسم الثاني

  في أنه يجب أن نعمل كل أعمالنا بتدقيق وحرارة

نعمل أعمالنا بتدقيق ان لم نهمل منها وال عمالً واحداً باختيارنا، ولم ننقص منه وال جزًءا  
طفيفاً من أجزائه، وان فعلناها تماماً في الساعة المعينة والمكان المالئم لها وعلى المنوال 

ا، به. وكل عدم تدقيق في هذه األمور يُعدّ نقصاً يحّط من قيمة أعمالن الواجب أن نصنعها
ومخالفةً إلرادة هللا التي تمتد الى كل شيٍء من ذلك حتى الى أحقر التفاصيل. وبهذه الدقة يجب 
أن نقرن الحرارة أي الرغبة العظيمة في اإلتقان والقصد الفعَّال أن ال نهمل شيئاً من فروضنا 

واللذة في  مع كل ما قد نشعر به من الكره والنفور والبرودة واليبوسة. وان لم نشعر بالعذوبة
ما نفعله وجب أن ال يحملنا ذلك أبداً على وهن العزيمة أو التراخي. ألن فقدان هذه العذوبة بدل 

  أن يضرنا يجعل حرارتنا أخلص وأثبت، واستحقاقنا أعظم. فلنرجع هنا أيضاً الى ذواتنا.

  ). 317المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص 

  

  بعد العنصرةالجمعة السادسة 

  الخالصة للعشية

نتأمل غداً في الصفة الثالثة التي يقتضيها كمال أعمالنا االعتيادية وهي خلوص النية التي  
  فوائدها. 2ضرورة خلوص هذه النية.  1تقصد بها في كل ما نفعله إرضاء هللا فقط. فنرى : 

ء هللا تعالى ونبتغي أن نحفظ في كل شيء نظر نيتنا موجهاً دائماً الى إرضا 1ونقصد :  
  أن نرفض على الدوام كل نية أخرى تنشأ فينا لتمتزج بأعمالنا. 2إرضاءه بحب وبهجة. و 

عاطفتنا الروحية هي كلمة القديس بولس هذه : (( مهما أخذتم فيه من قول أو فعل فليكن الكل  
  ). 17:  3باسم الرب يسوع المسيح شاكرين به \ اآلب )) ( كولسي 

  لصباحالتأمل ل

لنسجد ليسوع المسيح صانعاً كل أعماله لمجد أبيه السماوي وإرضائه. وقد قال : (( اني أفعل  
). والى ذلك كان يوجه كل أفكاره وأقواله وأعماله  29:  8ما يرضيه كل حين )) ( يوحنا 



ترم ). فكم يجب علينا أن نسبح ونبارك ونح 50:  8قائالً : (( وأنا ال أطلب مجدي )) ( يوحنا 
  خلوص هذه النية.

  القسم األول

  في ضرورة خلوص النية

األساس من ان خلوص النية شرط أساسي وجوهري لجودة أعمالنا، وهو من العمل بمثابة  
البناء، واألصول من الشجرة، والنفس من الجسد. فإن نزعت األساس سقط البناء، وان قطعت 

سوى جثة هامدة. وعلى هذا النمط تكون األصول ماتت الشجرة، وبدون النفس ال يكون الجسد 
أعمالنا أيضاً. فمهما فعلنا بغير نية خالصة ال نجمع سوى ركام وأنقاض وخراب ألن أعمالنا ال 

أساس لها يحملها ويسندها. وتشبه أغصاناً جافة يابسة ال تجري فيها المائية التي تحييها. بل 
وحياتها. وان ما ينظر اليه هللا في أعمالنا إنما هي أعمال ميتة، تنقصها النية التي هي روحها 

هو بالحري النية التي نفعل بها هذه األعمال أكثر من ظاهر العمل وجوهره : (( وأما الرب 
). وكما أن كل شيء يأتي منه حب]ا ينبغي أن نعيده  7:  16ملوك  1فإنه ينظر الى القلب )) ( 

اليه كال شيء ولو كانت أعمال بسالة جديرة  اليه حب]ا منا أيضاً. وإال أضحت أحسن أعمالنا
باألبطال. وإن جئناه نطلب منه المكافأة عليها أجابنا بحق : ال أكافئ إال ما يُصنع ألجلي. 

فاذهبوا أنتم واطلبوا مكافأتكم من الذين قد اشتغلتم ألجلهم. يا لها حقيقة جديرة بأن نترّوى فيها 
لظاهر بجميع واجباتنا بل نعمل أيضاً كثيراً من األعمال فربما نقوم في املي]ا بجدّ واهتمام. 

الصالحة. لكننا ان كنا في ذلك كله ال نقصد وجه هللا الكريم، بل نجري على مجرى الطبيعة 
والعادة، بالفطرة والميل الطبيعي، ألجل المنفعة الشخصية أو الحياة البشرية أو المباهاة، أو 

و اللياقة فذلك ال يُحسب شيئاً عند هللا. ومع هذا يشق لسبب طبيعي محض كالضرورة الماسة أ
علينا أن نفتكر في أن حياتنا كلها ما هي إال سلسلة أفعال مصنوعة على هذه الصفة. فيا الهي! 

ما هي إذن حياتي؟ ان حياة عقيمة، أُضيع فيها أوقاتي سدًى. فإني العبد البطال الذي ذكره 
  العاصي ...اإلنجيل، ان لم أكن العبد المذنب، 

  القسم الثاني

  في فوائد خلوص النية 

ان خلوص النية يجعلنا نتقن صنيع كل شيء. فحينما نقول لنفسنا بعاطفة حية من اإليمان :  1 
(( اني ألجل هللا أفعل هذا ))، نستنتج حاالً : يجب اذن أن أتقنه غاية اإلتقان. وإال أُمسي غير 

واألكل أن خلوص النية يُنيلنا السماء بثمن رخيص : ألن أحقر األعمال، كالنوم  2جدير با\. 
والشرب، يستحق لنا السماء. ولكي أخلص نفسي ليس لي سوى أن أعمل أعمالي االعتيادية 
ألجل هللا لكي أرضيه. فإني أستطيع باستقامة نياتي وخلوصها أن أسمو جداً بأعمالي حتى 

أحقرها، الى أن أفوق بعيشتي العيشة العمومية من حيث االستحقاق، وذلك ان رأى هللا في قلبي 
أعظم في أن أرضيه. فيا لحكمة العناية االلهية وعذوبتها! كم أكون ملوماً اذا بقيت فقيراً  رغبةً 



وخالياً من كل خير روحي ومضطراً أن أقف أمامك يا الهي فارغ اليدين، مع أن لدّي تلك 
  فلنرجع هنا الى ذواتنا. –الوسيلة السهلة للغاية لكي أغتني بكنوز السماء! 

  ). 319الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص المقاصد والعاطفة  

  

  العنصرة السبت السادس بعد

  الخالصة للعشية

  ناظرين الى يسوع. 2بحضرة هللا  1نتأمل غداً في وسيلتين إلتقان كل أفعالنا وهما أن نفعلها :  

أن نجتهد  2أن نستحضر هللا أكثر ما يكون لكي نتقن جميع األشياء غاية اإلتقان.  1فنقصد :  
في أن نعمل كل أعمالنا مثل يسوع المسيح وبه ومعه، مبتهلين اليه أن يمألنا من روحه 

  واستعداداته. 

  ). 1:  17عاطفتنا الروحية هي وصية هللا إلبراهيم : (( اسلك أمامي وكن كامالً )) ( تكوين  

  التأمل للصباح

).  29:  8لنسجد \ اآلب مخصصاً جميع المؤمنين ألن يكونوا صورة كاملة البنه ( رومة  
وألجل هذه الغاية منحنا اياه مثاالً وروحاً لكل أعمالنا. فلنباركه لكونه قد دعانا الى أن نقتدي 

  من هذه الدعوة.بحياة هللا نفسه وبأعماله. فال يمكن أن يكون شيء أجمل وأسعد 

  القسم األول

  في أن الوسيلة األولى إلتقان أعمالنا هي أن نفعلها كلها بحضرة هللا

قال أحد فالسفة الوثنيين : ان شئت أن تكون فاضالً فِعش كأنك دائماً بحضرة شخص جليل  
ي بأن هللا فاضل. ثم ال تفعل وال تقُل شيئاً إال كما تفعله وتقوله لو كنت بحضرته. فكم إيماننا الح

حاضر أمامنا يرى أعمالنا وأفكارنا ونياتنا األكثر خفاًء، يكون أفعل فينا ليحملنا على إتقان كل 
شيء. فلو كان فينا دائماً هذا اإليمان الحي لُكنَّا احترسنا من أن يمتزج بأعمالنا ومساعينا 

هللا الذي نعيش أمامه. وألحاظنا وأقوالنا وبما نفتكر فيه نحبه ونرغب فيه، شيء ال يليق بنظر 
فينبغي أن نعمل كل شيء تحت نظر هللا ونتقنه على قدر إمكاننا. فذلك يكون الصالة المتواصلة 

) (( من حفظ الشريعة فقد قدّم  1:  35والتسبيح الذي ال ينقطع \، كما جاء في ابن سيراخ ( 
نحن من استحضار هللا هذا  ذبائح كثيرة )). فالطوبى للذي يسلك دائماً هكذا أمام هللا! فأين

المقدس؟ فإذا كنا ال نحسن صنيع أشياء كثيرة ويفرط منا كثير من الكالم الذميم، أفليس ذلك 
  لكوننا عائشين في الطيش ونسيان هللا؟



  القسم الثاني

  في أن الوسيلة الثانية إلتقان أعمالنا هي أن نفعلها كلها

  ناظرين الى يسوع

 نفعلها مثله، 1يع األشياء أن نفعلها مثل يسوع وبه ومعه : من أفضل الوسائل إلتقان جم 
بوضعنا مراراً نصب أعيننا مثال المختارين هذا االلهي : فنالحظ هيئته لنطبعها في قلبنا 
ونظهرها بأفعالنا. وننظر اليه كيف يفعل ويتكلم ويكون ويعامل هللا أباه بإكرام، والقريب 

ه باستخفاف وازدراء. وال ننظر الى ذلك فقط بل أيضاً بمحبة، والعالم بعدم االكتراث وذات
وخصوصاً الى استعدادات قلبه الداخلية استعدادات االتضاع واإلماتة والخشوع والحب 

والتضحية. فنبذل جهدنا في أن نطبع فينا صورة تامة لذاك الظاهر البديع جداً ولهذا الداخل 
ذواتنا كآلة الى يد العامل، وكأعضاء ليس لهم حياة نفعلها به، بتسليمنا الى يده  2السامي االلهي 

وحركة إال من رأسهم يسوع وبتركنا الهاماته ونعمته تقودنا أكثر من أن يقودنا عقلنا 
نفعلها معه، لكي تستر قيمة أعماله غير المتناهية نقائص  3 –الخصوصي وإرادتنا الشخصية 

والقديسون في السماء بجميع التسابيح التي  أعمالنا ودناءتها. فعلى هذه الصورة يتحد المالئكة
يؤديها يسوع العابد الكلي الكمال الى هللا أبيه. وعلى هذا المنوال تصلي الكنيسة المجاهدة كل 

  صلواتها بسيدنا يسوع المسيح. فهل نصنع نحن أيضاً هكذا؟

  ). 321المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  

  بعد العنصرة األحد السادس

  ) 21 – 15:  7اإلنجيل للقديس متى ( 

في ذلك الزمان قال يسوع لتالميذه : (( احذروا من األنبياء الكذبة الذين يأتونكم بلباس  
هل يُجتنى من الشوك عنٌب أو  من ثمارهم تعرفونهم.مالن وهم في الباطن ذئاب خاطفة. الح

من العوسج تيٌن؟ هكذا كلُّ شجرة صالحة تثمر ثمراً جيداً، والشجرة الفاسدة تثمر ثمراً رديئاً. ال 
تستطيع شجرة صالحة أن تثمر ثمراً رديئاً، وال شجرة فاسدة أن تثمر ثمراً جيداً. كل شجرة ال 

تعرفونهم. ليس كل من يقول لي يا رب يا  تثمر ثمراً جيداً تقطع وتلقى في النار. فمن ثمارهم
رب يدخل ملكوت السماوات، لكنَّ الذي يعمل إرادة أبي الذي في السماوات هو يدخل ملكوت 

  السماوات )).

  الخالصة للعشية



ضرورة األعمال الصالحة المشبهة بالشجرة  1غداً نسمع يسوع يعلن لنا في اإلنجيل :  
لصفات التي يجب أن تكون لهذه األعمال الصالحة لكي تنيلنا ا 2الواجب أن تثمر ثمراً جيداً. 

  الخالص. 

أن نغتنم بفرح كل الفرص التي نصادفها في النهار لنصنع األعمال الصالحة  1فنقصد :  
ونحسن الى القريب في األمور الصغيرة ونقول كلمة حلوة للفقراء والبائسين والخدم ونستقبلهم 

جميع فروض حالتنا التي هي أول ما يجب أن نفعله من األعمال أن نعتني بالقيام ب 2حسناً. 
  الصالحة.

:  7عاطفتنا الروحية هي عبارة اإلنجيل هذه : (( كل شجرة صالحة تثمر ثمراً جيداً )) ( متى  
17 .(  

  التأمل للصباح

أن  لنسجد ليسوع المسيح معلماً في إنجيل هذا النهار أهمَّ حقيقة للخالص، وهي أنَّا ال نقدر 
نخلص إال بتقديس مرورنا على األرض باألعمال الصالحة اذ قال : (( كل شجرة ال تثمر ثمراً 

). فلنشكر له هذا التعليم الثمين، ولنبتهل اليه أن  19:  7جيداً تُقطع وتُلقى في النار )) ( متى 
  نستفيد منه.

  القسم األول

  في ضرورة األعمال الصالحة للخالص

ر شجرة غرستها يد هللا في بستان الكنيسة، كأنها في أرض مباركة، كل واحد منا هو نظي 
تُربى باعتناء وتُسقى بغزارة. فإن كنا، بعد هذا االعتناء الكبير بالتربية وهذا الندى السماوي 

المخصب، ال نأتي بأعمال صالحة، تنالنا اللعنة الذي ذكرها الرسول قائالً : (( ان األرض التي 
عليها مراراً .... ان أنبتت شوكاً وحسكاً فهي مرذولة وقريبة من اللعنة  تشرب المطر النازل

(( كل ). وما هذا إال طبق كالم إنجيلنا القائل :  8و  7:  6وعاقبتها الحريق )) ( عبرانيين 
أن الذي  1شجرة ال تثمر ثمراً جيداً تقطع وتلقى في النار )). واسباب هذا الحكم كثيرة، منها : 

ال الصالحة ال يحب هللا. قال القديس غريغوريوس الكبير : (( ان ما يستحسنه يهمل األعم
الحب يُظهره العمل )). فإن لم أفعل شيئاً ألجل هللا، فهذا دليل على أني ال أحبه. وان عملت 

من يهمل األعمال الصالحة ال يحب القريب. ألن  2قليالً برهنت على أني ال أحبه إال قليالً 
من يهمل األعمال الصالحة ال يحب ذاته : ألنه اذ  3 –فه ببعض أعمال الرحمة الذي يحبه يسع

يميل كله الى العالم الزائل حيث ال يعيش سوى القليل من الزمن، ال يهتم بأن يُعد لنفسه حظاً 
سعيداً لألبدية كلها. بل يحشر نفسه بين صفوف العبيد البطالين الذين يقول عنهم اإلنجيل أنهم 

ي الظلمة البرانية حيث البكاء وصريف األسنان. فلنفحص هنا ضميرنا ولنسمع يُطرحون ف
  توبيخاته.



  القسم الثاني

  في الصفات التي يجب أن تكون لألعمال الصالحة لتنيلنا الخالص

يجب أن تكون صالحة كلها. ألنها ان كانت ناقصة من جهة واحدة فقط، فذلك كاٍف لكي  1 
تحقاقها. فإن هللا يحب النظام ويبتغيه في كل شيء. وال يرضى بما ينزع عنها قيمتها أو يقلل اس

يجب أن تكون في النظام أو  2 –يحيد عنه. فلنفحص هل ألعمالنا الصالحة هذه الصفة األولى 
الترتيب الذي يريده هللا : قال السيد له المجد في إنجيل هذا النهار : (( لكن الذي يعمل إرداة 

و يدخل ملكوت السماوات )). وبناًء عليه كل ما يحيد بنا عن فروض أبي الذي في السماوات ه
حالتنا وما يلقنه أو يلهمه الهوى أو الغرض البشري ال يمكن أن يحسب في عداد األعمال 

الصالحة. فليس من عمل صالح حقيقةً إال الذي يأمر به هللا أو يشير به أو يجعلنا في الفرصة 
ن تُقبل على األعمال الصالحة محمولين اليها بالميل والعذوبة ال يكفي أ 3 –الموافقة لنصنعه 

يجب أن نواصلها ونكملها حتى عندما نشعر بالنفور أو الكره منها. وان نكون أمناء  بل إنما
  فيها حتى الموت. فلنفحص ضميرنا هنا أيضاً.

  ). 325المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  

  بع بعد العنصرةاالثنين السا

  الخالصة للعشية

في وسيلتين إلتقان أعمالنا : أولهما هي أن ال نفتكر إال في العمل الذي نعمله.  نتأمل غداً  
  والثانية هي أن ال نهتم إال باليوم الحاضر.

أن ننوي في كل  2أن نوجه الى ما نعمله كل فكرنا واجتهادنا لكي نتقن صنيعه.  1فنقصد : 
  عيشة مقدسة الى المساء.يوم أن نعيش 

عاطفتنا الروحية هي كلمة أحد القدماء : (( من يفتكر في أشغال كثيرة في وقت واحد ال يتقن  
  وال واحداً منها )).

  التأمل للصباح

لنسجد لسيدنا يسوع المسيح معلماً ايانا وسائل مختلفة إلتقان أعمالنا. فإن هذا اآلب الصالح ال  
يفيدنا. انه يحبنا ويريد أن نصير مستحقين لحبه. ولذلك يعلمنا الوسائل  ينسى شيئاً مما يمكن أن

  إلرضائه. فلنشكر له هذه الجودة.

  القسم األول



  في أن ال نفتكر إال في العمل الذي نعمله

من أكبر الموانع إلجادة أعمالنا االعتيادية أنَّا عندما نعمل عمألً نفتكر في غيره، بحيث تبدّد  
فكرنا فال يستطيع أن يهتم بما يعمله إال نصف اهتمامه. فنقلق ونضطرب ونرى هذا األمر 

ذا يعرقل غيره بحيث أنا ال نعمل شيئاً كما ينبغي وال كما نقدر على عمله. فالدواء المفيد له
الداء هو أن نوجه كل قوانا الى ما نعمله فقط دون سواه. قال الروح القدس : (( لكل أمر أوان 

). (( ال تهتموا بشأن الغد فالغد يهتم بشأنه.  1:  3ولكل غرض تحت السماء وقت )) ( جامعة 
  ).  24:  6يكفي كّل يوم شره )) ( متى 

الة ال نفتكر في األشغال أو في اهتمامات فال نهتم بما سنعمله فيما بعد، وفي أثناء الص 
وظيفتنا، وحين نُقبل على أشغالنا ال ننتبه إال اليها، ولنبذل في سبيلها كل االعتناء الالزم. ولماذا 

نرجع الى الماضي؟ فقد فات، وال يمكن أن نغيّره. ولماذا ننظر الى المستقبل قبل األوان؟ فال 
ل عليه. ومن أكبر األضرار أن نصرف انتباهنا عما ندري ماذا سيكون. بل ال نعلم هل نحص

نفعله اآلن الى ما سنفعله فيما بعد، وكثيراً ما قد يكون أوهاماً باطلة واضغاث أحالم ال تتحقق 
أبداً. فما ذلك إال خنق الحاضر بوضع المستقبل معه، وقتل الحقيقة بوجود األوهام معها، وفي 

مالً. فلنرجع هنا الى نفوسنا ونفحص كم من الصلوات هذه الحالة ال يمكن أبداً أن نتقن ع
  واألعمال قد أتت مذمومة مختلَّة لكوننا لم نتبع هذه القواعد!

  القسم الثاني

  في أن ال نهتم إال باليوم الحاضر

بما أنَّا شديدو الضعف ربما وهن عزمنا وخارت قوانا اذا نظرنا بنظرة واحدة خمسين أو  
كلها في ضبط تاّم للحواس، وفي انتباه أو سهر متواصل على ستين سنة يجب أن نقضيها 

ذواتنا، وفي حرمان نفوسنا تنعمات هذه الحياة، وفي ترك ارادتنا ورغائبنا. لكنا نجد فينا 
شجاعةً ونشاطاً أعظم اذا كنا، بدالً من هذا النظر االجمالي البعيد المدى نقّرب المسافة لعملنا 

ر. فهل يصعب علّي جداً أن أعيش حسناً وأضايق نفسي قليالً ونبقى ضمن دائرة اليوم الحاض
وأغتصبها وأميتها من اآلن الى المساء؟ وهذا النهار يمضي سريعاً! وما عسى أن يكون نهار 

مثله في األبدية؟ فإنه كال شيء! فكم أكون فاقد الصواب ان كنت ال أقضيه بالقداسة! واذ نتشدد 
ر عن  ساعد الجد ونقضي ذلك النهار بالبر وتقوى هللا وإرضائه. وفي ونتقوى بهذه األفكار نشّمِ

اليوم التالي نصنع أيضاً كذلك بغير أن ننظر أبداً الى ما أبعد من يومنا الحاضر. وبهذه الحيلة 
الحسنة نجد كل شيء سهالً في ممارسة الفضيلة ونبلغ الى الكمال. فلنقصد أن نحسن استعمال 

  هذه الوسيلة.

  ). 327اطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص المقاصد والع 

  



  الثالثاء السابعة بعد العنصرة

  الخالصة للعشية

نتأمل غداً في وسيلة أخرى إلتقان أعمالنا وهي أن نتقن كل عمل منها كأنه األخير من حياتنا.  
  من الفائدة. 2من الحكمة.  1فنرى كم في هذه الوسيلة : 

ا قبل كل عمل على حسب نصيحة القديس برنردس : لو كنَت ان نسأل ذواتن 1ونقصد :  
أن نحفظ ذواتنا في  2مزمعاً أن تموت بعد هذا العمل هل كنت فعلته اآلن وكيف كنت فعلته؟ 

  الحالة التي نشتهي أن نكون فيها عند ساعة الموت.

هل كنت  عاطفتنا الروحية هي عبارة القديس برنردس : (( لو كنت مزمعاً أن تموت بعد قليل 
  تفعل هذا األمر أو ذاك؟ )).

  التأمل للصباح

لنسجد لسيدنا يسوع المسيح داعياً ايانا في إنجيله أن نكون مستعدين في كل دقيقة ألن نموت،  
). فلنشكر له  46:  24قائالً : (( طوبى لذلك العبد الذي يأتي سيده فيجده يصنع هكذا )) ( متى 

  هذه النصيحة الجزيلة األهمية، ولنسأله النعمة لكي نستفيد منها.

  القسم األول

  من الحكمة أن نعمل كل عمل كأنه األخير من حياتنافي أنه 

في ساعة ال تعلمونها وال ال نجهل شيئاً أكثر من ساعة موتنا. قال الروح القدس : يأتي الموت  
). فماذا يجب علينا والحالة  2:  5تسالونيكي  1تظنونها ويخطفكم بغتة كالسارق في الليل ( 

نعمل دائماً كأنَّا سنفارق هذه الحياة بعد قليل كما قال هذه؟ فإن الحكمة ترشدنا الى أن نعيش و
) : (( ما أسعد وأحكم من يجتهد أن يكون اآلن في حياته  4:  23ف  1صاحب االقتداء ( س 

على الحال التي يروم أن يكون عليها عند مماته! )) فلذلك يا الهي قد أخفيت عنا ساعة موتنا 
كأنه األخير من حياتنا ونعمل كل عمل من اعمالنا لكي تحضنا أن نقضي كل يوم من أيامنا 

كأنَّا سنموت بعده حاالً، فال نؤجل من يوم الى يوم إصالح سيرتنا وتقديس نفوسنا. وال نقل : 
اني أعيش أحسن عندما أنهي هذا العمل الذي يستغرق كل قواي، أو عندما أتخلص من هذه 

فسه كأنَّا سنموت في مسائه. بل أن القديس الورطة. بل ينبغي أن نعيش ونعمل في هذا اليوم ن
فرنسيس دي برجيا يطلب أكثر من ذلك : فإنه يوصي رهبانه أن يتصوروا أجلهم قد دنا غير 

مرة في اليوم، ويّودعوا هذه الحياة كانهم مائتون بعد قليل، ويفعلوا كل شيء كأنهم مزمعون أن 
  ل نقتدي نحن بالقديسين في ذلك؟يؤدوا الى هللا حساباً عنه بعد فراغهم من فعله. فه

  القسم الثاني



  في انه من الفائدة أن نعمل كل عمل كأنه األخير من حياتنا

ذلك هو الوسيلة األمينة االكيدة إلتقان كل شيء. وفي الحقيقة بأي حرارة كنا نصلي لو كنا  
مغفرةً وال نعلم أن هذه الصالة هي األخيرة ليس لنا بعدها وقٌت نطلب فيه من هللا سبحانه 

رحمة؟ وبأي ندامة كنا نعترف لو علمنا أن هذا االعتراف هو األخير من حياتنا؟ وبأي عبادة 
كنا نتناول لو عرفنا أنَّا سنموت حاالً بعد هذا التناول؟ ولو ان مالكاً أتانا من هللا يقول لنا عند 

ار المذكور كلها : فتكون الصباح أنَّا سنموت في مساء ذلك النهار عينه لُكنا نقدّس دقائق النه
أعمالنا كلها مقدسة وأقوالنا ال لوم فيها، وأفكارنا تقية، وكل رغائبنا تقية طاهرة، ولُكنا نستعمل 

) : (( من  31:  23ف  1كل أوقاتنا أحسن استعمال! ولذلك قال لنا صاحب االقتداء ( س 
ف من هو مز الواجب عليك أن تتصرف مع أن يموت اليوم في جميع أعمالك وأفكارك تصرُّ

... فعند الصباح احسب أنك ال تصل الى المساء. وعند المساء ال تعلل النفس بالبلوغ الى 
الصباح. فكن اذن دائماً مستعداً )). وان هذه الطريقة تساعدنا أيضاً على معرفة حالة نفسنا وما 

يوم : ماذا يثقل على يجب أن نصلحه فينا : فلنسأل ذواتنا : لو كنت مزمعاً أن أموت في هذا ال
ضميري؟ هل كنُت أفعل ما أفعله اآلن؟ وهل أفعله هكذا؟ فإن أجاب ضميرنا عن هذه األسئلة 

وأبان لنا بعض النقائض فلنصغِ حاالً الى صوته. وان لم نجد شيئاً يقلقنا فلنطمئن باالً ولنثق به 
وطة ومرتبة ال يخشى تعالى. ألن الذي عليه تأدية الحسابات الى سيده وتكون حساياته مضب

  زيارة سيده.

  ). 329المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  

 األربعاء السابعة بعد العنصرة

  الخالصة للعشية

نتأمل غداً في وسيلتين إلتقان كل شيء :  أولهما فكر الدينونة والثانية فكر األبدية السعيدة أو  
  الشقية.

واتنا مراراً : ماذا يقوله هللا لنا في وقت الدينونة عن هذا العمل وهذه أن نسأل ذ 1فنقصد :  
أن نردد  2الصالة وهذا الحديث وكيفية قضائنا هذا النهار وعن هذا االعتراف وهذا التناول؟ 

لنفسنا مراراً : ما أشهاك أيتها السماء! وما أهولك أيتها الجحيم! وذلك لنحث ذواتنا على فعل 
  شر.الخير وتجنب ال

  ). 27:  9عاطفتنا الروحية هي عبارة القديس بولس : (( وبعد ذلك الدينونة )) ( عبر  

  التأمل للصباح



لنسجد لسيدنا يسوع المسيح معلناً لنا في إنجيله انا سنؤدي اليه حساباً في يوم الدينونة عن كل  
ة يتكلم بها الناس يعطون أفعالنا وأقوالنا حتى عن كالمنا البطال : (( أقول لكم ان كل كلمة بطال

)، وأن الخطأة بعد هذه الدينونة يذهبون الى  36:  12عنها جواباً في يوم الدين )) ( متى 
). فلنشكر له هذه  46:  25العذاب األبدي، والصديقين الى الحياة األبدية السعيدة ( متى 

  الحض على أن نعمل كل األشياء بقداسة.النصيحة التي تحضنا كلَّ 

  األول القسم

  في أن فكر الدينونة األخيرة هو باعث لنا قوي جداً 

من الذي ال يتقن عمل كل شيء عندما يفتكر في نفسه قائالً : ان هذا العمل الذي أعمله  
سيُفحص أمام هللا فحصاً شديداً مدققاً بذاته وبجميع أحواله والباعث الذي يحملني عليه والنية 

رة أو القليلة التي أفعله بها؟ نعم سيُفحص كل شيء من أحقر التي أصنعه ألجلها والغيرة الكبي
األعمال الى أسماها، ومن أخفاها الذي ال يعرفه غيري الى أشهرها الذي يعلمه الجميع : (( 

وبعد ذلك الدينونة ))؟ واحسرتاه! لو ان هذا الفكر يرافق كالً من أعمالنا لكم صارت كلها 
:  11كور  1م. (( ولو كنا ندين أنفسنا لما كنا ندان )) ( مقدسة! فلنفتكر في ذلك بجد واهتما

31 .(  

  القسم الثاني

  في أن فكر األبدية السعيدة أو الثقيلة هو باعث آخر على إتقان كل شيء

يمكننا أن نقول بحق ان هللا سبحانه يعرض علينا فردوسه بثمن زهيد، لكونه يعدنا به اذا  
حقرها. آه! ما أكثر ما يشددنا وينعشنا هذا األمل بتلك أحسنَّا صنع أعمالنا حتى أصغرها وأ

السعادة العظيمة على أن نحسن صنيع كل شيء. كم يجب علينا أن نفعل ألجل الحصول على 
 16مكافآت السماء التي هي راهنة وأكيدة وبديعة للغاية وال يقدر شيء أن ينزعها منا ( يوحنا 

  )؟ 22: 

إتقان كل شيء، يقوينا وينعشنا فكر الجحيم أيضاً على الخير  وبقدر ما يشددنا فكر السماء على 
: ألنا بإزاء التضحيات واالغتصابات التي يقتضيها منا كمال أعمالنا االعتيادية ما لنا إال أن 

نقول لذواتنا : ما هي هذه االنزعاجات أو المشقات بالنسبة الى جهنم حيث يجب أن أتعذب الى 
ليس من تجربة تستطيع الثبات أمام مثل هذا السؤال. فهل نستخدم هذه األبد ان لم أكن قديساً؟ ف

  األفكار المهمة الجليلة لنحّث ذواتنا على تجنب الشر وصنيع الخير؟

  ). 331المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  

  الخميس السابع بعد العنصرة



  الخالصة للعشية

وسيلة إلتقان كل شيء : ألن المحبة تلقن الرغبة واإلرادة لذلك نتأمل غداً في أن المحبة هي  
  تجعلنا نجد فيه السرور واالستحقاق. 3تشددنا وتقوي عزمنا عليه  2

أن نفعل كل شيء حباً \ قائلين له بفرح عند كل من أعمالنا : كل شيء ألجل  1فنقصد :  
بافتكارنا انه األكثر قبوالً عند  أن نحرص ذواتنا على صنيع األكمل 2حبك وإرضائك يا الهي! 

  هللا سبحانه.

  عاطفتنا الروحية هي كلمة القديس أوغسطينس هذه : (( أحبب واصنع ما تشاء )). 

  التأمل للصباح

هي كل  ومن ثم ان المحبةلنسجد \ ايانا بفم القديس بولس ان المحبة هي الناموس بتمامه،  
  لنشكر له هذا التعليم المملوء حناناً وفائدة.شيء في الديانة والسّر إلتقان كل شيء. و

  القسم األول

  في أن المحبة تلقن الرغبة واإلرادة إلتقان كل شيء

بقدر محبتنا \ نرغب في إرضائه. فإن كنا نحب هللا حقيقةً لم نهتم من الصباح الى المساء إال  
بإرضائه أي أن نحسن صنيع كل شيء، ألننا ال نقدر أن نسّره إال بهذه الطريقة. أما النفس التي 

لك ال تتقن ال تحب إال محبةً ناقصة فإنها ال تريد أن تتقن كل شيء إال بإرادة ضعيفة جداً، ولذ
شيئاً. فتستصعب خدمة هللا وتجر اليها ذاتها بتثاقل. فتسقط ثم تنهض. وتزّل ثم تقع أيضاً. 

وتقصد مقاصد كثيرة وال تنجز منها وال واحداً. لكن النفس التي تحب تستمد من حبها رغبةً 
قلبها فرحاً متقدة في أن تتقن كل شيء لكي تزداد إرضاًء \ الذي تحبه. ومن هذه الرغبة يمتلئ 

وحبوراً فتسرع في طريق الوصايا والحياة الكاملة. فتزداد لذلك دائماً اإلرادة نشاطاً واتقاداً ألن 
  تصنع كل شيء على أحسن ما يكون، وذلك لكي تزداد دائماً إرضاًء \ الذي تحبه.

  القسم الثاني

  في أن المحبة تشددنا وتقوي عزمنا على إتقان كل شيء

غسطينس : ان المحب ال يستصعب شيئاً. وان وجد في سبيل حبه صعوبة قال القديس أو 
وعناًء أحبهما، وحّول ما فيهما من المرارة العلقمية الى حالوة لذيذة جداً. وقال كتاب االقتداء ( 

) : (( ال شيء أحلى من المحبة وال شيء أقوى وال شيء أعلى وال شيء  5 – 3:  5س ف 
وأفضل منها ال في السماء وال على األرض ... المحب أكمل  أوسع وال شيء أعذب وال شيء

يطير ويعدو ويمرح ... المحبة ... ال تكّل من التعب، وال تنحصر اذا ُضّيِق عليها، وال تجزع 
فت، بل كلهيب مضطرم وكشعلة متقدة تتصاعد الى العلى وتنفذ بغير عائق )). فعبثاً  اذا ُخّوِ



اآلمرة بكبح األهواء المنحرفة وصلب الشهوات، فإن المحب  تثور الطبيعة على شريعة اإلنجيل
يطأ الطبيعة بأرجله ويسير الى األمام. وعبثاً يريد العالم أن يعوقه بالتنديد والتهكم، أو يجذبه 
بجاذب الكرامات والملذات، فإن المحب يدوس العالم برجليه ويمضي في سبيل الحب. وعبثاً 

ها وتقلباتها، فإن المحب يطأ ذلك كله بقدميه ويتقدم الى األمام. تظهر اإلرادة الذاتية مع أهوائ
فلنفحص هنا ضميرنا : فإن لم يكن لنا مثل هذه العزيمة العالمية الماضية، فذلك ألنا ال نحب. 

  فلنحب هللا بكل قلبنا فنصير ال نستصعب شيئاً.

  القسم الثالث

  الذي نصنعه في أن المحبة تجعلنا نجد السرور واالستحقاق في الخير

ضاء هللا بصنيعنا حسناً كل شي إنما هي من عذوبة السماء ان الغبطة التي نجدها في إر 
وأفراحها. فتقول النفس \ الذي تحبه : كل شيء ألجل حبك وإرضائك، وبذلك تفرح وتنتصر. 

ة وان وجدت صلباناً في طريقها ( وأين ال نجد من الصلبان وهي في كل مكان ) (( فإن المحب
وحدها تخفف جميع األثقال ألنها تحمل على السواء األوقار المتفاوتة األوزان، وتتحمل األعباء 

). اذ ترى في  3:  5ف  3بال كره وال مشقة، وتجعل كل مّرٍ ُحلواً ومستطاباً )) ( االقتداء س 
أداة  الصليب هديةً من يد البارئ تعالى، الذي ال يمتحن إال ألنه يحب ويرى في هذا الصليب

والى الفرح بإحساننا الصنيع تضيف المحبة مضاعفة االستحقاق : ألن خالص وقداسة لنا 
باعث المحبة على العمل يزيد جداً أجر هذا العمل السماوي، بحيث سنرى في السماء فرقاً ال 
يقاس ما بين األعمال المصنوعة بالمحبة واألعمال المصنوعة بباعث اإليمان أو الرجاء. فكم 

  ا اذن ويفيدنا أن  نصنع كل شيء حب]ا \! فهل نتصرف هكذا؟يسرن

  ). 333المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  

  الجمعة السابعة بعد العنصرة

  الخالصة للعشية

في أهمية رسم قانون لحياتنا يعيّن  1بعدما تأملنا في كيفية صنيع أعمالنا بالعموم نتأمل غداً :  
  في كيفية رسم هذا القانون والسير بموجبه. 2ويحدد لكل عمل من أعمالنا وقته وطريقته. 

ليه أن نجري ع 2أن نرسم لنفسنا مثل هذا القانون ان كنا لم نرسمه بعد حتى اآلن.  1فنقصد :  
  بتدقيق وحب حتى في أصغر أجزائه.

عاطفتنا الروحية هي عبارة القديسين هذه : (( من يعش بحسب القانون يعش بحسب هللا )) (  
  قالها القديس غريغوريوس النزينزي ).



  التأمل للصباح

لنسجد لسيدنا يسوع المسيح راسماً في قلبه دائماً إرادة أبيه القدوسة كقانون وحيد لجميع  
له، بحيث لم يتبع قط وال مرة واحدة إرادته الذاتية (( فإن المسيح لم يُرِض نفسه )) ( أعما

)، بل إنما شريعته الوحيدة كانت دائماً أن يفعل ما يرضيه كل حين )) ( يوحنا  3:  15رومة 
أحبه الينا في حياة خضوعه وحبه هذه لمسرة هللا تعالى وإرضائه! فلنؤدِّ اليه ). فما  29:  8
  لك كل فروضنا اإلكرامية.لذ

  القسم األول

  في أهمية رسم قانون لحياتنا

ان المسيحي الذي ليس له قانون أو نظام يسلك بموجبه في حياته تتقاذفه األهواء وتقلبات  
إرادته أو تغيرات األحوال، فيميل مع كل ريح. فليس في استعمال وقته نظام وال يجري في 
أعماله بحسب روح اإليمان. وال يخدم هللا تعالى بل إرادته وميله الطبيعي الذي يريد كل ما 

ولذلك يهمل ممارسته التقوية أو يختصرها أو ال يعملها حسناً. ويهمل كثيراَ من واجباته يعمله. 
ويضيع كثيراً من أوقاته أو ال يستعملها حسناً. أما الذي رسم لنفسه قانوناً فإنه على خالف ذلك 

: ألن القانون يرتب كل شيء ويديره ويدعو العقل الى هللا بال انقطاع ويجمع قوى النفس. 
صبح صاحب هذا القانون مالكاً ذاته على الدوام ومتقناً كل األشياء الصغيرة والكبيرة. ولما في

كانت كل الواجبات موقتة ال يهمل منها وال واحداً. ويقوم بكل منها بسهولة أكثر، التباعه 
طريقاً مطروقاً. وبكمال أكبر، ألن الطاعة ترفع وتشرف ما نعمله بها. وباستحقاق أوفر، ألن 

خضاع ارادته المتواصل هو جزيل االستحقاق عند هللا. وبثبات أعظم، ألن القانون يبعد إهمال إ
الواجبات ويحفظ كل شيء في النظام. فمن نظم حياته ورتّب أوقاته وجد وقتاً لكل شيء : ألن 

القانون يجعل في اإلنسان روح الترتيب والنظام، وبهذا الروح يعجل إنجاز أشغاله وأموره 
فلنفحص هنا ضميرنا : هل حياتنا مرتبة أو ال؟ فإذا كنا تارة بطالين، وتارةً متسرعين  كلها.

بحرارة وقلق، ودائماً مترددين متحيرين بين ما يجب أن نفعله، فسبب ذلك هو أنَّا لم نرسم لنا 
  ا كان لنا قانون لم نجر عليه ولم نكترث له.قانوناً. أو اذ

  القسم الثاني

  لحياتنا والسير بموجبه في كيفية رسم قانون

ان كل قانون حسن يجب أن يتفق مع حالتنا بحيث ال يختّل وال واجب واحد من واجباتنا، وال  
يتكشى أحد منا بسببه، وينبغي أن يشمل سياق النهار واألسبوع والشهر والسنة. وان يرتب 

 ً جيداً حتى ال يجد أحد  ممارسات التقوى وقبول األسرار واالعتناء بالعيلة وأوقات الفراغ ترتيبا
عليه ما يعترض به على هذا القانون بل يضطر أن يستصوب ويستحسن ما ينجم  ممن يطلعون

وبعد رسمنا هذا القانون لنفسنا يلزمنا أن نحفظ أقل رسومه وأهمها  –عنه من النظام الجميل 
مرسوم، على حد سواء، بنية خالصة أن نرضي هللا، وبنشاط نغصب به إرادتنا ونخضعها لل



وبفرح يجعلنا مسرورين بأن نضحي \ بذاتنا كلها بال انقسام، وبسرعة ال نؤجل معها إنجاز 
المرسوم وال هنيهة، وبتدقيق يمنعنا من تقديم شيء أو تأخيره، ومع كل هذا بفطنة أيضاً تجعلنا 

نخالف الترتيب بطيبة خاطر كل مرة تقتضي ذلك واجبات المحبة أو اللياقة أو الفروض 
  الشخصية فهل نحفظ هكذا ما رسمناه من القانون لحياتنا؟

  ). 336المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  

  السبت السابع بعد العنصرة

  الخالصة للعشية

نشرع غداً في تفصيل األعمال الخصوصية التي يفرضها علينا القانون. فنبدأ بالنهوض الذي  
  طريقة اتقانه. 2أهمية اتقانه.  1ونرى :  هو أول أعمال نهارنا.

أن نلزم حينئذ الحشمة وروح  2أن ننهض دائماً في الساعة المعينة وسريعاً.  1فنقصد :  
  التقوى وخصوصاً أن نستعد للتأمل.

عاطفتنا الروحية هي كلمة القديس يوحنا السلمي هذه : (( قدّم للرب باكورة نهارك فيصير كله  
  ول )).للذي شغله في األ

  التأمل للصباح

لنسجد لسيدنا يسوع المسيح خاضعاً لكل مظاهر ضعفنا البشري : فإنه نام وأفاق ونهض ولبس  
ثيابه مثلنا. لكنه قد صنع ذلك بعواطف سامية مدهشة، خارجاً من نومه بذاك الحب عينه الذي 

نا. فلنباركه قد خرج به في يوم التجسد من حضن أبيه وانحدر على األرض ليعمل ألجل خالص
  ولنسبحه لكونه يعلمنا بمثاله هذا أن نبتدئ نهارنا بقداسة.

  القسم األول

  في أهمية إتقان نهوضنا

يقول القديس يوحنا السلمي : (( قدم للرب باكورة نهارك، فيصير كله للذي شغَله في األول  
)). فإذا كنا منذ نهوضنا نقدم \ ذواتنا بكل قلبنا سهل علينا أن نحفظ فينا هذه العاطفة النهار 

ن فكرنا كله. فليكن فكرنا األول وقولنا األول. وعملنا األول وعواطفنا األولى كلها \. ويكو
األول \ اذا تصورناه تعالى الى جانبنا وانه قد سهر علينا الليل كله ويعرض علينا مساعدته 

ألجل النهار كله. ويكون قولنا األول له بلفظنا أسماء يسوع ومريم ويوسف. ويكون عملنا 
ليه األول لهُ برسمنا إشارة الصليب المقدس على ذواتنا. ويكون أول عواطفنا له بتأديتنا ا

فروض سجودنا وحبنا وشكرنا، وبتقدمتنا له كل نهارنا بنيّة أن ال نحيا بعد وال دقيقة إال له 



بيسوع المسيح. فمتى رسخت النفس في مثل هذه االستعدادات المقدسة سهل علينا جداً أن تثبت 
ذه عليها. ولماذا نأبى على هللا باكورة نهارنا ونحن نعلم أنها عزيزة لديه بنوع مخصوص؟ ه

الباكورة تخصه كما يخصه سائر البواكير اذ قال : (( ان البواكير هي للرب )). ثم ان سائر 
أعمال النهار تتعلق بهذا العمل األول منه، فيهمنا اذن أن نتقنه ألن ذلك من أهم مصالحنا وأكبر 

  منافعنا. فهل تأملنا بجد حتى اآلن في أهمية إتقان هذا العمل؟

  القسم الثاني

  طريقة إتقان نهوضنافي 

يجب أن نقدس هذا العمل األول من النهار بثالث فضائل. وهي الطاعة والحشمة والديانة.  
فبالطاعة ننهض في الساعة نفسها التي يعينها القانون لنا مطرحين الكسل واألوهام. ثم نسرع 

زم لذلك أضعنا وقتنا في لبس ثيابنا بقدر إمكاننا ألننا اذا قضينا في لبسها أكثر من الزمان الال
وبالحشمة نجتنب على قدر اإلمكان كل تعّرٍ وتأنق في اللبس، وترٍف في اهتمامات  –سدى 

الجسد، وكل تصنع في نظافة مفرطة أو في عدم النظافة، متخذين لنا مثاالً في ذلك االحتشام 
ل نفسنا وبالديانة نشغ –الكامل الذي كان يحفظه في مثل هذا النهوض يسوع ومريم ويوسف 

بأفكار تقوية مقدسة. فحين نهوضنا من النوم ينبغي أن نقول للرب : أشكر لك يا الهي حفظك 
اياي في هذا الليل الماضي. أشكر لك منحك اياي هذا النهار ألعمل ألجل خالصي. أشكر لك 

كن أنك وهبَت لي هذه الثياب ألستتر، اذ ال يكاد يحصل كثيرون غيري أثواباً بالية. فيا يسوع 
ستري وثيابي بحسبما يوصينا رسولك اذ قال لنا : (( البسوا الرّب يسوع المسيح )) ( رومة 

) : أي اجعلني أتخذ في كل شيء عواطفك وأفكارك وأقوالك وأعمالك وسلوكك  14:  13
وأقتدي بك جيداً حتى أظهر كأني البس شخصك األقدس. وبهذا االستعداد أتأهب اآلن يا سيدي 

قريباً. وحينئذ نتذكر موضوع تأملنا ونشعل به أفكارنا الى أن نبدأ به. فهل نفعل ألتقن تأملي 
  هكذا عادةً في وقت نهوضنا من النوم؟

  ). 338المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  

  تأمالت

  في بعض األعياد الثابتة

  

  تأمل

  لعيد القديس مرقس

  نيسان ) 25( في 



  الخالصة للعشية

  غيرته الرسولية. 2فضيلته المحبوبة و  1نتأمل غداً في القديس مرقس ونرى فيه بسرور :   

أن نجتهد نظير القديس مرقس في أن نجعل فضيلتنا محبوبة عند الجميع وفي كل  1فنقصد :  
  أن نسعى في أن نهدي الى هللا النفوس البعيدة عنه ونزيد الصالحة صالحاً وفضالً. 2شيء. 

:  10كور  1الروحية هي عبارة القديس بولس : (( أرضي الجميع في كل شيء )) ( عاطفتنا  
33 .(  

  التأمل للصباح

لنسجد لجودة هللا التي أقامت القديس مرقس في الكنيسة مثاالً من أجمل األمثلة للتقوى  
لنشكر \ المسيحية والغيرة الرسولية، وانجيلي]ا أيضاً مانحة ايانا به أحد األناجيل األربعة. ف

  هذين المعروفين ولنبارك عنايته بكنيسته.

  القسم األول

  في فضيلة القديس مرقس المحبوبة

بطرس يحبه كإبنه، ودعاه كان هذا القديس يجتذب قلوب جيمع الذين يعاملونه. وكان القديس  
)، وعلمه  13:  5بطرس  1بهذا االسم اذ قال عنه : (( يسلم عليكم ... مرقس ابني )) ( 

واتخذه رفيقاً له في أسفاره وأتى به معه الى رومة. ولما سمع المؤمنون من القديس بطرس ما 
مرقس أن يدّون لهم ذلك في كتاب.  كان يقصه عليهم من حياة السيد المسيح رغبوا الى القديس

فكتب إنجيله الذي إنما هو خالصة تبشير معلمه للرومانيين. فثبت القديس بطرس هذا اإلنجيل 
مه الى الكنائس ليتلى فيها كأنه صور مختصرة لحياة السيد المسيح. ولم يكن القديس بولس وسل

أقل حب]ا للقديس مرقس. اذ كان يعتبره معاوناً جزيل الفائدة في الخدمة المقدسة وطلبه من 
 2القديس تيموثاوس قائالً : (( فاستصحب مرقس وأقدم به، فإنه ينفعني في الخدمة )) ( 

  ). 11:  4تيموثاوس 

أما الشعوب التي مرَّ بها القديس مرقس فقد تأثرت نظير الرسل من الوداعة التي امتازت بها  
فضيلة هذا الرسول. وفي هذا النفوذ الحميد نرى السر لنجاحه العظيم في التبشير باإلنجيل. ألن 

، وذلك في كل الفضيلة المحبوبة تشّرف الديانة وتجذب القلوب اليها وتجعلها محبوبةً محترمةً 
األزمنة واألمكنة، ألنها من هللا الذي إنما هو جودة ومحبة. وان القديس مرقس بجريه على هذه 

الخطة قد أتم في شخصه ما كان يعمله القديس بولس في شأن الفضيلة الحقيقية، من انها 
أيها  ) : (( وبعد 8:  4مجموع بديع لكل ما هو تقي ومقدس ومحبوب، اذ قال ألهل فيلبي ( 

األخوة مهما يكن من حق أو عفاف أو عدل أو طهارة أو صفة محّبِبة أو حسن صيت ان تكن 



فضيلةٌ ففي هذه فلتكن أفكاركم )). فهل تمتاز فضيلتنا نحن أيضاً بمثل ذلك؟ أال يحتمل منا 
  غيرنا شيئاً؟ هل نبدي حبنا للجميع وخصوصاً للذين ليسوا بحسب ذوقنا وطبعنا؟

  القسم الثاني

  ي غيرة القديس مرقس الرسوليةف

اليهودّي األصل، قد تنصر بعد قيامة المخلص. والتهب للحال غيرةً ان القديس مرقس،  
ونشاطاً ليجعل السيد المسيح معروفاً ومحبوباً. فبعدما شارك الرسولين العظيمين بطرس 

رقس من وبولس في أشغالهما وأتعابهما الرسولية، أمره القديس بطرس، فسافر الرسول م
رومة الى مصر ليبشرها باإلنجيل هي واألقاليم المجاورة، وكانت مصر أشدَّ أقطار العالم 
تمسكاً بالوثنية والخرافات، وانغماساً في الفواحش والرذائل. فشرع يطوف في تلك األقاليم 

والمدن ويحّرك القلوب ويضرم فيها الرغبة في الكمال، والمحبة للخيرات األبدية. فأصبحت 
ل تلك البالد مسيحية بعد قليل من الزمن. وروى أوسابيوس ان عدد المؤمنين قد كثر جداً في ك

اإلسكندرية حتى اضطر هذا الرسول القديس أن ينشئ فيها عدة كنائس رعوية ويقيم لها كهنة 
لخدمتها الروحية. وان المسيحيين في هذه الكنائس كانوا عائشين كالرهبان، ليس لهم سوى قلب 

ونفس واحدة، وممارسين أسمى الفضائل. وفي سائر القطر المصري أيضاً نشأت كنائس واحد 
كثيرة حارة انتشر منها فيما بعد أولئك النساك والرهبان في براري الصعيد ومألوها من 

المتعبدين وأدهشوا العالم بسمو فضائلهم. فلما رأى الوثنيون ذلك النجاح العظيم هاجوا غضباً 
هكذا أعماله وحياته الرسولية بإكليل يس مرقس وتمكنوا من قتله مكللين وحقداً على القد

االستشهاد. تلك كانت غيرة القديس مرقس الرسول. أما نحن فأين غيرتنا؟ هل نشعر ونتأثر 
بمصائب الكنيسة وبهالك النفوس؟ هل نفعل ما نقدر عليه لنمنع إهانة هللا ونحمل القلوب على 

  أن تحبه؟

  ). 341فة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص المقاصد والعاط 

  

  تأمل

  الشهر المريمي

  نيسان ) 30( في 

  الخالصة للعشية

في البواعث التي تحملنا على  1لكي نستعد للشهر المريمي الذي قارب أن يبدأ نتأمل غداً :  
  في طريقة االحتفال به جيداً. 2االحتفال بهذا الشهر المبارك بقداسة. 



أن نتذكر مراراً ان كل يوم من  2أن نواظب كل يوم على ممارسات هذا الشهر.  1فنقصد :  
هذا الشهر يجب أن يكون موسوماً بوسم خصوصي من القداسة : فنصلي فيه صلواتنا بأكثر 

أن نسعى في هذا الشهر  3حرارة ونمارس المحبة ممارسة أفضل ونعمل أعمالنا بإتقان أعظم. 
  وصاً النقيصة المتسلطة علينا.أن نصلح فينا خص

  عاطفتنا الروحية هي صالة الكنيسة هذه : (( تحت ذيل حمايتك نلتجئ يا والدة هللا القديسة )). 

  التأمل للصباح

فقد ألهم هذه العبادة لبعض النفوس لنسجد للروح القدس ملهماً كنيسته عبادة الشهر المريمي.  
ية. ومنها انتقلت الى بعض الخورنيات. ثم انتشرت في التقية أوالً ثم لبعض الجماعات الرهبان

الكنيسة جمعاء، بحيث نرى اليوم العبادة ألم هللا شاملة جميع المسيحيين في كل مكان، وغيرتهم 
على حضور ممارسات هذا الشهر المقدس تزداد على الدوام. فلنبارك روح هللا على هذا 

  ي تفتح ينابيع النعم والخالص لجميع المؤمنين.النجاح والتقدم المتواصل في هذه العبادة الت

  القسم األول

  في البواعث التي تحملنا على أن نحتفل بالشهر المريمي بقداسة

انها أمنا. فمن ال يبتغي أن يجتمع مع  1ان الباعث األول هو وجوب حبنا لمريم العذراء :   
العيلة لكي يكّرم أمه، ويشيد بعظمتها وفضائلها وجودتها ومكارمها، مبتهجاً بما يسمعه ويراه 

والد إكراماً لها أي ابداع الترانيم وألذ األنغام وأجمل األزهار وأعطرها؟ فهل يمكن أن نكون أ
أن مريم هي ملكتنا : فهل نكون  2 - مريم اذا لم تجذبنا هذه االحتفاالت الى أن نحضرها؟ 

مسيحيين اذا لم نأت الى هذه االجتماعات المحبوبة التي تدعونا اليها هذه الملكة العظيمة 
 والسيدة اللطيفة، فنحّف بعرشها ونؤدي اليها فروضنا اإلكرامية ونقدم ذواتنا لخدمتها ونحثُّ 

ان مريم هي  3 -بعضنا بعضاً على أن نكون أكثر فأكثر أنصح رعاياها وآمن خدامها؟ 
الينا العظمى : فإن جميع النعم التي نلناها منذ مولدنا قد مّرت بيديها المقدستين، ولها  المحسنة

علينا فيها الفضل العميم. أفال يجب علينا أن نؤدي لها شهادة علنية بشكرنا؟ وهل نُعدّ من 
ارفي جميلها اذا لم نبادر في كل يوم من هذا الشهر لنبدي لها عواطف الشكر على كل ذلك؟ ع

انَّا نكرمها كل يوم ثالث مرات حين يدق جرس التبشير. ومن كل أسبوع نخصص لها يوماً هو 
يوم السبت. وفي كل شهر تقريباً نحتفل بعيد من أعيادها. فلماذا ال نفرز لها من كل سنة شهراً 

يدها وتعظيمها، والسيما شهر أيار الذي ليس فيه عيد لها، وهو أيضاً أجمل شهور السنة اذ لتمج
  تتجدد الطبيعة كلها وتدعونا الى أن نجدد فينا التقوى والحرارة؟

انَّا  1 -ان الباعث الثاني لنا على االحتفال بهذا الشهر كما يجب إنما هو مصلحتنا الذاتية :  
يوم من هذا الشهر في حياة السيدة مريم العذراء وفضائلها، وبنظرنا  نربح كثيراً بتأملنا كل

ان يسوع ومريم يكونان لنا عوناً  2 -ذواتنا في هذه المرآة البديعة للطهارة والبرارة والقداسة، 



كبيراً في سعينا إلصالح نقائصنا الداخلية : فيسوع لكي يكافئ غيرتنا على تكريم والدته، 
ة ما نصنعه ألجلها. ولهذا يُعد الشهر المريمي كأوقات هطل المراحم ومريم لكي تعرف قيم

نظير مواسم الصيام، فنرى فيه كثيرين من الخطأة يتوبون، وكثيرين من  والنعم على البشر،
ان هذا الشهر هو الوقت  3 –الفاترين يصيرون حارين، وخورنيات كثيرة تتجدّد بالروح 

ت حماية مريم العذراء : ألنَّا، عندما تتحد كل القلوب الموافق لوضع الهيئة االجتماعية تح
لتكريمها، نقدر أن نلتمس ونرجو نعماً أوفر وأغزر ألجل المجتمع البشري الذي هو مريض 

  للغاية.

ان الباعث الثالث لنا على االحتفال بهذا الشهر كما ينبغي هو رغبة أمنا الكنيسة : فإن  
م مريم في هذا الشهر، قد علقت على جلسة كل يوم من الكنيسة، لكي تحثنا على الحضور أما

أيامه غفران ثالث مئة يوم. ومنحت كل من يحضر جلسات هذا الشهر كله غفراناً كامالً. 
وتزين هيكل مريم بأفخر الزينة وأبهى األنوار وأجمل األزهار، وتسمعنا أعذب األلحان وتلقي 

تبين لنا بذلك كله رغبتها الشديدة في أن نحتفل علينا أثناء كل ذلك إرشاداتها الخالصية. أفال 
  بهذا الشهر بكل تقوى وحرارة؟

  القسم الثاني

  في طريقة تقديس الشهر المريمي

ينبغي أن نحضر كل يوم جلسات هذا الشهر : فإن هذه الجلسات تمجد مريم وتكون لنا  1  
ة. ثم تأتي اإلرشادات فتضرم قدوة صالحة. فإن مثال غيرنا واألناشيد واألنوار تحرك فينا العباد

ينبغي أن نعتبر كل يوم من هذا الشهر كعيد لسيدتنا مريم  2القلوب بتقوى هللا وتنير األذهان. 
العذراء. فنسلم عليها صباحاً عند النهوض من النوم ونخصص لها نهارنا كله ونجدد هذا 

ه كالً من أعمالنا بالتتابع. التخصيص مراراً في أثناء النهار، مقدمين لها كهدية من ابن الى أم
ونضيف الى ذلك صالة صغيرة صادرة من القلب وتضحية صغيرة نظير التضحية باإلرادة أو 

بالطبع أو بالحب الذاتي، وتضحية خارجية مثل التضحية بنظر فضولي وكلمة غير مفيدة. 
بهج كل وبالجملة ينبغي أن نحيا بحيث ان حب مريم يكون كعطر يعطر كل نهارنا ويشغل وي

يجب أن نتوب : وكلنا في حاجة الى هذه التوبة أوالرجوع الى هللا سبحانه، ألن مريم  3 –قلبنا 
 –ال تقبل تعبدنا لها بدونها، وتنال لنا هذه النعمة العظيمة حالما ترى فينا شوقاً ولو قليالً اليها 

أشهى لديها من كل  ينبغي أن نقتدي بسيدتنا مريم العذراء في كل شيء. وهذا اإلكرام لها 4
شيء سواه. فلذلك ينبغي أن نجتهد في أن نصلي الى هللا تعالى نظيرها بخشوعها وتدنيها، وفي 

أن نعامل القريب مثلها بمحبتها ووداعتها وبذل ذاتها ألجله، وان نكون على مثالها متضعين 
  محتشمين، ونحسن استعمال أوقاتنا ونتقن كالً من أعمالنا قدر اإلمكان.

  ). 344مقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص ال 

  



  تأمل

  لعيد القديسين فيلبس ويعقوب أخي الرب

  أيار ) 1( في 

  الخالصة للعشية

  في فضائل القديس يعقوب. 2في فضائل القديس فيلبس.  1نتأمل غداً :  

أن نجتهد  2ا يسوع. أن نقتدي بتجرد هذين الرسولين اللذين تركا كل شيء ليتبع 1فنقصد :  
في أن نصير مثلهما أناس صالة وعمل مشتغلين دائماً بشغل مفيد ومبتهلين الى هللا بغير 

  انقطاع أن يبارك أعمالنا وأشغالنا.

  ). 11:  5عاطفتنا الروحية هي عبارة اإلنجيل : (( تركوا كل شيء وتبعوا يسوع )) ( لوقا  

  التأمل للصباح

ح مختاراً القديسين فيلبس ويعقوب للرسالة وجاعالً اياهما كنيّرين لنسجد لسيدنا يسوع المسي 
إلضاءة العالم. فلنشكر له هديته هذه الجميلة لكنيسته، ولنهنئهما بكونهما قد انتخبهما الفادي لهذا 

  العمل الجليل.

  القسم األول

  في فضائل القديس فيلبس

المبادرة لتلبية صوت النعمة : فلم يكد يعرف يسوع المسيح حتى  1نالحظ في هذا القديس :  
 2نالحظ  –وسلَّم ذاته كلها الى معلمه االلهي لكي يتبعه  ترك كل ما يمكن أن يربطه بالعالم

غيرته على أن يجعل يسوع معروفاً، اذ يبشر به الجميع، ومن جملة الذين ربحهم للمسيح 
دالته لدى  3). نالحظ  47:  1رجل مهم، قد استحق أن يمدحه الفادي نفسه ( يوحنا  نتنائيل،

)، واياه سأل يسوع عن  20:  12يسوع : فإليه التجأ القوم من اليونانيين ليروا يسوع ( يوحنا 
الحب العظيم الذي  4نرى  –)  5:  6الوسيلة إلطعام الجموع التي تبعته الى البرية ( يوحنا 

). آه! ما أقّل الناس حتى  8:  14ل ليسوع : (( يا رب أِرنا اآلب وحسبنا )) ( يوحنا جعله يقو
المسيحيين الذين يتشبهون بالقديس فيلبس، فال يبتغون سوى هللا ويستطيعون أن يقولوا بكل حق 

 –مثله : ال أريد غير هللا، حسبي ان أحبه في هذه الحياة وأن أراه في اآلخرة، فذلك يكفيني 
سخاء حبه، الذي جعله يقبل بفرح بعد القيامة قسمته من األرض ليبشر فيها، وهي  5ظ نالح

بالد االسكوت الباردة جداً جداً. فمضى اليها بال تردد وبشرها بغيرة عظيمة استحقت له مجد 
فلنقابل عواطفنا وسلوكنا بعواطف هذا الرسول القديس وسلوكه : فكم من الفرق  –االستشهاد 
  ك! وكم يجب في هذه المعنى أن نقصد مقاصد جيدة وسخية! بين هذه وتل



  القسم الثاني

  في فضائل القديس يعقوب

ان القديس يعقوب قد امتاز بأنه كان يشبه ابن هللا في الوجه. وكان بينه وبين المخلص شبه  
أفضل أيضاً أال وهو في القداسة والبرارة، فإنه قد حفظ في حياته كلها زهرة البتولية. وكان 

وال يشرب خمراً. وكان مميتاً ذاته جداً حتى انه ما كان يأكل قط لحوماً بل يكتفي بالبقول 
مغرماً بالصالة الى حد أنه لم يكد يخرج من الهيكل. وكان يحق له وحده أن يدخل األقداس 

حيث يستحّر ويستمّر طويالً خاراً على األرض بحيث ان جلد جبهته وركبتيه، كما يقول 
المؤرخون، قد تصلب حتى صار نظير جلد الجمل. وكان الشعب يحترمه كثيراً ويتزاحم 

يسميه باسم (( الصدّيق )) نظراً الى شدة غيرته على خالص النفوس ليلمس ولو طرف ثوبه، و
ببشاربه باإلنجيل والى عظيم محبته للفقراء. وقد كلل كل هذه الفضائل بإكليل االستشهاد، اذ 

طرحه أعداؤه من فوق منبر عاٍل على البالط في الهيكل وشرعوا يرجمونه بالحجارة، وضرب 
يا الهي، أين نحن من  –ن، كالقديس استفانوس، يصلي ألجلهم واحد منهم رأسه بمخبط، فيما كا

قداسة هذا الرسول : من برارة حياته وأمانته الكاملة وروح صالته وغيرته على خالص 
النفوس ومحبته التي تصفح عن كل شيء وتكافئ البشر بالخير وتصلي ألجل األعداء أنفسهم؟ 

فرح ويضحي \ بحياته مسروراً؟ وكيف نجتهد أين نحن من حبه الكامل الذي يقبل االستشهاد ب
  في االقتداء بمثل هذه الفضائل؟

  ). 347المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  

  تأمل

  لعيد وجوب الصليب المقدس 

  أيار ) 3( في 

  الخالصة للعشية

كيف يجب  2ونرى ان صليب يسوع المسيح الحقيقي هو موجود في كل مكان.  1نعتبر غداً :  
  أن نحمله.

أن ال ننظر الى شدائد هذه الحياة كما ينظر اليها الفالسفة أو الوثنيون من أنها  1فنقصد :  
 2حوداث طبيعية محضة. بل ان نرى فيها يد هللا الذي يأمر بها أو يأذن فيها حباً لنا ولخيرنا. 

  ه الينا.أن نبارك هللا في ما نحتمله من الشدة وفي الخير الذي يرسل



ونكرر مراراً كعاطفة روحية كلمة أيوب البار هذه : (( الرب أعطى والرب أخذ. فليكن اسم  
  ). 21:  1الرب مباركاً )) ( أيوب 

  التأمل للصباح

لنسجد ليسوع المسيح حامالً صليبه وصاعداً الى الجلجلة وداعياً ايانا لنحمل صليبنا ونتبعه  
  ودعوته أيضاً ايانا لنتبعه. بنشاط. فلنشكر له مثاله هذا لنا

  القسم األول

  في أن صليب يسوع المسيح الحقيقي هو موجود في كل مكان

الذي ُصلب عليه الفادي ووجدته الملكة  انا نجّل كثيراً األجزاء الصغيرة من الصليب الحقيقي 
ء صغير القديسة هيالنة مطموراً في جبل الجلجلة. ونعدّ أنفسنا سعداء اذا حصلنا ولو على جز

منه. لكن هناك صليباً أفضل منها، وهو كل ما يزعجنا ويضادنا في هذه الحياة. ان الوثني 
أوالفيلسوف ال يرى في هذا سوى مفاعيل الطبيعة. أما المسيحي المستنير بنور اإليمان فيرى 

جعلنا (( فيه يد هللا الذي يُرتب ويُدبر كل شيء أو يأمر به أو يأذن فيه ألجل خيرنا األكبر لكي ي
). الذي كانت حياته كلها صليباً واستشهاداً،  29:  8مشابهين لصورة ابنه الحبيب )) ( رومة 

ولكي يدّربنا على الفضائل الراهنة أي الصبر والتسليم والخضوع والتواضع، ولكي يجعلنا 
. نجدها أخيراً نكسب سعادةً ومجداً أعظم في األبدية. فهذه الصلبان الثمينة نجدها في كل مكان

تارة في جسدنا : كاألوجاع واألسقام واألمراض والبرد والحر والتعب وإماتة تنعمنا وراحتنا 
وأذواقنا وشهواتنا و كاستعمال أعضائنا وحواسنا استعماالً يضايقها أو يحصرها، ونجدها تارة 

ن المكان أخرى في قلبنا : كما اذا مات أحد أقاربنا أو أعزائنا، أو نزلت بنا مصيبة حطتنا ع
الذي كان لنا، أو عاشرنا أناساً ذوي طباع صعبة أة شكسة، أو لم نقدر أن نرضي ألوفاً من 

رغباتنا أو صادفتنا ألوف من المضادّات. نجدها أحياناً خارجاً عنا : كاحتقار حدث لنا أو عدم 
منا أناس ال لنا أو تفضيل غيرنا علينا، أو نميمة أو تهكم بحقنا، أو اذا اضطهدنا وقاو اعتبار

يريدون لنا الخير وال يفهموننا بل يبغضوننا ويسعون في مضرتنا. ونجدها مرات في داخلنا : 
كالتجارب المضادة للعفة وللرجاء و\ ذاته، وكاليبوسات والمظلمات الروحية والتشتت والتكّره 

أم. (( فالصليب في الممارسات التقوية والوساوس واالرتيابات التي تتعبنا وتورثنا الضجر والس
اذن معدٌّ لنا في كل حين وينتظرنا في كل مكان. فال نستطيع أن نتملص منه أينما هربنا. 

فالطوبى للذي يقبل هذه الصلبان ويحملها كما ينبغي. فهل نعتبر هكذا كل شدائد هذه الحياة؟ 
  وهل نقبلها بخضوع وحب كأنها آتية من يد هللا؟

  القسم الثاني

  نحمل الصليبفي كيف يجب أن 



باحترام : ألنه ال شيء يستحق اإلكرام والتوقير  1 - يجب أن نحمله باحترام وحب وفرح :  
أكثر من الصليب. فإن القديس بولس كان يفتخر به. والقديس يوحنا الصليبي يعتبره فردوسه 

على األرض. ذلك ألن النفس المصلوبة والصابرة على الصليب هي صورة ابن هللا يسوع 
يح، وموضوع مسرات اآلب السماوي. فهي جميلة في عيني هللا ومالئكته، وجديرة المس

باحترام األرض والسماء. وموسومة بوسم الفردوس وختم المختارين. ولهذا نرى القديسين 
يجب أن نحمل الصليب بحب : وهذا ناتج عن  2 –يعتبرون صلبانهم أثمن من جميع الكنوز 

حب يتبع اإلجالل، ويزداد حبنا لألشياء بقدر إجاللنا لها. ثم نؤى احترامنا واجاللنا له، ألن ال
يسوع يحب الصليب بغرام شديد. فإنه فيه قد ولد وعاش وعليه قد مات. فالصليب اذن هو 

ل العذاب بصبر وبغير  3 –محبوب للغاية.  وأخيراً يجب أن نحمل الصليب بفرح : من تحمَّ
لصليب. لكنَّا بقدر ما ندرس الصليب وما فيه من في طريق ا تذّمر كان من المبتدئين فقط

الكنوز الخفية يزدادبه فرحنا وسرورنا ولذتنا، ونبارك هللا ألجله ونشكره ألوفاً من المرات. بل 
جداً  نذهب أبعد من ذلك أيضاً : فنعتبر ذواتنا غير مستأهلين لمثل هذا الشرف الكبير وندهش

ذا المجد العظيم، نظير الرسل الذين (( خرجوا من لكون السماء قد حسبتنا مستحقين لمثل ه
)  41:  5وجه المحفل فرحين بأنهم حسبوا مستأهلين أن يُهانوا ألجل اسم يسوع )) ( أعمال 

آه! ما أبعدنا نحن عن أمثال هذه العواطف التي للقديسين : عواطف االحترام والحب التي كان 
  بها القديسون يستقبلون الصليب الكريم!

  ). 350المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  

  تأمل أول

  لعيد قلب يسوع األقدس

  الخالصة للعشية

في نفسه المقدسة  1نتأمل غداً في أساس العبادة لقلب يسوع األقدس فنرى هذا القلب االلهي :  
  من الحب المضطرم.  في قلبه الجسدي الذي هو رمز الى ما في نفسه 2الملتهبة حباً لنا و 

أن نجدد فينا العبادة لقلب يسوع األقدس ونكرمه فيما بعد أحسن مما فعلنا حتى  1ونقصد :  
أن نجعل صورة من قلب يسوع األقدس أمامنا عند  2اآلن ونجتهد أن ننمو كل يوم في حبه. 

  شغلنا وصورة أخرى منه في كتاب صلواتنا لنتمّرن دائماً على أن نحبه.

الروحية هي هذا االبتهال الشهير : (( يا قلب يسوع المضطرم بحبنا أضرم قلبنا  عاطفتنا 
  بحبك! )).

  التأمل للصباح



لنسجد لسيدنا يسوع المسبيح ملتهباً بحب لنا ال يُدرك، ومقدماً لنا قلبه الحسي والمادي رمزاً  
، وقلبنا بدل قلبه. فيا وضحية لهذا الحب ليضرم قلبنا البارد ويحثنا على أن نرد له حبنا بدل حبه

  قلب مخلصي المعبود! كان يجب أن تُحب في كل زمان.

  القسم األول

  في أن نفس يسوع المقدسة الملتهبة حباً لنا هي أس العبادة األول لقلبه االلهي

وا النفس من حيث أنها ُمحبةً باسم (( القلب ))، وأما   من اصطالح الناس عادةً أن يسمُّ
دعونها (( روحاً )). ومعلوم أن محبة قلب يسوع لنا تفوق الوصف وال باعتبارها مفكرة في

بالحب. آه !  1قياس لها، وانه يجب علينا أن نقابلها بفرض إكراميين، أي بالحب والتعويض : 
أين أجد لهين حّب كافياً وقلباً مشتعالً به ألحب كما يليق قلباً نظير قلب الفادي؟ ومع هذا ال 

لنسبة الى النيران المقدسة التي تفني قلب يسوع األقدس حباً ألجلي. فإن قلبك تكون كلها شيئاً با
يا الهي هو لجة ال تُدرك من المحبة والحنان. هو أتون حب مضطرم تحبنا به أكثر مما تقدر 
جميع المالئكة معاً أن تفهمه أبداً. فإنك في كل دقائق النهار والليل تفني ذاتك من أجلنا نحن 

اكين. تقدمها وتضحي بها من أجل كل واحد منا. فمن ال يحب قلباً قد أحبنا ذلك الخطأة المس
بعد تأدية  2 –)  14:  5كورنتس  2الحب غير المحدود : (( فإن محبة المسيح تحثنا! )) ( 

فريضة الحب يجب تأدية فريضة التعويض التي هي من خصائص العبادة لقلب يسوع األقدس. 
لهية لهذه العصور المتأخرة، عصور االنحطاط والبرودة وعدم االكتراث وقد أعدَّتها العناية اال

والجرائم والخالعة. فمن واجب كل نفس مسيحية أن تنقاد لتدبير العناية  والفساد  الديني والكفر
االلهية هذا : فتحب هذا القلب األقدس بدل الذين ال يحبونه، وتجثو بحضرته وتقدم له أحّر 

اً عما يلحقه من اإلهانات. فعفواً، يا حب]ا غير محبوب وجديراً بكل حّب! فروض اإلكرام تعويض
عفواً واستغفاراً منك يا الهي وتعويضاً شرفياً لك! فأقدم لك ذاتي ذبيحة تكفير. وال أريد أن أحيا 

إال لكي أحبك فيما بعد وأكفر عن جميع خطايا العالم. يا للحسرة واألسف! ما أقّل حبنا للحب 
  تناهي! فلنشرع حاالً في العمل : فلقد طالما أبطأنا في ذلك، وقد حان األوان.غير الم

  القسم الثاني

  في أن قلب يسوع الجسدي الذي هو رمز الى ما في نفسه من الحب

  المضطرم لنا هو أس العبادة الثاني لقلبه االلهي

اذا كانت الشعوب كلها تعتبر القلب أشرف ما في الجسم االنساني وتتفق لذلك على أن تقدّم له 
في شخص الملوك واألبطال واألشخاص األعزاء إكراماً خاصاً، ال تقدّمه لبقية الجسم، فلماذا 

ر ال نقدّم نحن أيضاً لقلب يسوع األقدس عبادة خاصة، ممتازة عن العبادة التي نؤديها الى سائ
جسده األطهر؟ واذا كان الشخص الذي نكرمه تحق وتجب عبادة السجود االلهية لكل جزٍء من 

القلب األقدس الذي هو قلب هللا نفسه وجزء أجزائه، فلماذا ال نؤدي فروض السجود هذا لذاك 
حقيقي من شخص يسوع االلهي؟ ثم اذا كانت الكنيسة، لتلك األسباب عينها، تؤدي عبادة 



لجراحات الفادي ودمه الثمين وتكّرمها بعيد خاص، فكم يجب بأولى حجة أن نكّرم خاصة الهية 
قلبه األقدس، والقلب، عند كل األمم واأللسنة، رمز الى الحب، والسيما وأن قلب يسوع نبع 
لدمه الكريم الذي فدانا على الصليب، ويطهرنا في األسرار، ويروي غليلنا في االفخارستيا؟ 

مبدأ الحياة في يسوع، تلك الحياة الثمينة لنا : فمنه كانت تسري الى كل  وان هذا القلب هو
جسمه األطهر. وتفيض في جميع حواسه الحرارة الحيوية والقوة والحركة. وان هذا القلب هو 
العضو الذي شعر أكثر من سائر األعضاء بجميع تأثيرات نفسه المقدسة. ومنذ تكوينه كانت 

ا. أفليس من العدل أن نؤدي الى مثل هذا القلب االلهي عبادة جميع نبضاته نبضات حّب لن
خاصة متميزة عن العبادة التي نؤديها الى بقية جسم الفادي األقدس؟ فلنجدد فينا العبادة لهذا 

  القلب المعبود. ولننظر اليه بمزيد الحب. ولنقبله بمعظم اللذة والفرح.

  ). 353عشية ( ص المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة ال 

  

  تأمل ثانٍ 

  في قلب يسوع األقدس

  الخالصة للعشية

نتأمل غداً في سمو هذه العبادة ونتحققه من اعتبارنا أن هذه العبادة من بين العبادات كلها هي  
  األكثر تعزية. 3األكثر تقديساً.  2األكثر مطابقة للروح المسيحي.  1: 

أن ندرس مراراً قلب يسوع األقدس وكماالته غير الموصوفة وان نضاعف على  1فنقصد :  
قدر استطاعتنا أفعال السجود لعظماته والحب لمحبته والشكر الحساناته والثقة بجودته والغيرة 

أن نكرم هذا القلب االلهي في أول يوم جمعة من كل شهر بصلوات خاصة وفي  2على مجده. 
عة والخامسة عشرة من كل نهار بهذا االبتهال المشهور الذي يكون أيضاً عاطفتنا الساعة التاس

  الروحية.

  (( يا قلب يسوع المضطرم بحبنا أضرم قلبنا بحبك )). 

  التأمل للصباح

لنسجد لروح هللا ملهماً كنيسته أن تؤسس بين أبنائه العبادة لقلب يسوع كوسيلة لنجاة العالم من  
شر فساده اآلن في األقطار. فكأنَّ هذه الكنيسة المقدسة تأخذ بين يديها قلب هذا االنحطاط المنت

عروسها االلهي وتقدمه للمؤمنين مشتعالً بنيران الحب وخافقاً بأحّن العواطف وتهتف بهم : 
انظروا كيف أحبكم هذا الفادي. فمن ال يحب الهاً قد سبق وأحبنا الى هذا الحد؟ فلنلّبِ رغبة 

  المقدسة. ولتِفض قلوبنا شكراً وتسبيحاً وحباً لقلب يسوع األقدس.أمنا الكنيسة 



  القسم األول

  لقلب يسوع هي األكثر مطابقة للروح المسيحيفي أن العبادة 

ان الروح المسيحي هو المحبة، تلك النار المقدسة التي جاء يسوع ليلقيها على األرض وال  
بة هي كل اإلنجيل وكل الديانة، أو (( هي ). ألن المح 49:  12يريد إال اضطرامها ( لوقا 
). والحال ان كل شيء في العبادة للقلب األقدس إنما هو  10:  13الناموس بتمامه )) ( رومة 

محبة. فكأنَّ مباراة حّبٍ أو سباَق حّبٍ بين يسوع المحب والنفس التي ال تشاء أن تُغلب بالحب، 
بوداً في كل مكان، وتغتّم أن تراه مجهوالً بل فتريد أن يكون هذا القلب األقدس محبوباً ومع

مرذوالً الى هذا الحد، وتبذل أقصى الجهد من جهتها في أن تعّوضه بدل ذلك حب]ا متجدداً 
ومتزايداً على الدوام. فكل ذلك برهان حسي على أنَّا ال نجد عبادة غيرها أكثر مطابقة للروح 

  المسيحي.

  القسم الثاني

  سوع هي األكثر تقديساً في أن العبادة لقلب ي

يقدم لنا الباعث عليها :  1ان هذا القلب المعبود يقدّم لنا الباعث على القداسة ومثالها ونعمها  
ألنه أي شيء يمكنه أن يبعدنا عن الخطيئة أكثر من النظر الى هذا القلب األقدس، وأي شيء 

لذي يدعونا اليه بكثير من من شأنه أن يحثنا على تقديس نفسنا مثل درس هذا القلب االلهي ا
ان القداسة التي يعلمنا اياها قلب يسوع يلقننا اياها أيضاً  2 -الجواذب والحب والتضحيات؟ 

بمثاله : فإنه نموذج كل الفضائل : مثال كامل للخشوع واالختالء والصالة واالتحاد با\ 
ت واالحتمال بإزاء القريب. والغيرة والتضحيات في سبيل هللا. مثال المحبة والوداعة وبذل الذا

مثال التواضع والصبر والصمت ونسيان الذات والعيشة المخصصة كلها \ وللنفوس. ويلح 
نجد في هذه العبادة نعم  3)  29:  11علينا لكي نتمثل به قائالً : (( تعلموا مني )) ( متى 

وى من هذه العبادة القداسة ألن القديسة مرغريتا مريم األكوك كانت تقول : (( ليس شيء أق
لرفع النفس في وقت وجيز الى أعلى درجة من القداسة. هي وحدها كافية لتعيد الحرارة الى 

الديورة األكثر تراخياً، وترتقي بالديورة العائشة عيشة قانونية الى قمة الكمال. وان الذين 
البة وينالون يعملون على خالص النفوس يجدون في هذه العبادة موهبة مّس القلوب األكثر ص

نجاح )). وهي ينبوع البركات بأجمعها، ألن هللا قد (( باركنا بكل في خدمتهم الروحية أعجب 
). فكم ضللت حتى اآلن! ألني كنت  3:  1بركة روحية في السماويات في المسيح )) ( أفسس 

  لتهب بها.أريد الفضيلة ولم أطلبها من نبعها. وكنت أبتغي نار المحبة ولم أمِض الى موقدها أل

  القسم الثالث

  في أن العبادة لقلب يسوع هي األكثر تعزية



كان القديس بوناونتورا يقول : ان قلب يسوع هو مقّر سكناي الذي اخترته لنفسي، ومقر راحة  
قلبي، وأناجي هنا قلب يسوع وأنال منه كل ما أريد ... وبالحقيقة ما أعظم تعزيتنا، عندما 

 نفتكر أننا في هذا القلب االلهي محبوبون بال حد، وانه مستعد في كل دقيقة ألن يسمع طلباتنا،
وانه في كل دقيقة يصلي ألجلنا ويدعونا اليه ليغنينا في فقرنا، ويعزينا في حزننا وشدائدنا، 

ويشفينا من أمراضنا وأسقامنا، ويحمينا من وقت التجارب، ويدعونا بإلحاح قائالً : (( تعالوا 
النا ان كنا ). فلنلّبِ دعوته :  28:  11اليَّ يا جميع المتعبين والمثقلين وأنا أريحكم )) ( متى 

حزاناً نجد فيه التعزية، أو خطأة نجد فيه البرارة، أو فاترين نلقى بقربه الحرارة، أو ضعفاء 
نلقى عنده القوة، أو أبراراً نبلغ به الى الكمال، أو محتضرين مقاربين الموت نجد فيه الرجاء 

  والثقة والسعادة.

  ). 356ص المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية (  

  

  تأمل ثالث

  في قلب يسوع األقدس

  الخالصة للعشية

بعدما تأملنا في أساس هذه العبادة وسموها نتأمل غداً في كيفية ممارستها ونرى أنها تقوم  
  باالقتداء. 3باإلكرام الخارجي.  2باإلكرام الداخلي.  1بثالثة أشياء : 

ناوالتنا وزياراتنا للقربان الطاهر أن ندرس قلب يسوع األقدس في تأمالتنا وت 1فنقصد :  
أن نجتهد في االقتداء بكل فضائله  2لنزداد سجوداً وحباً له ونحيا متحدين به على الدوام. 

  والسيما بوداعته وتواضعه.

عاطفتنا الروحية هي وصية معلمنا االلهي لنا هذه : (( تعلموا مني أني وديع ومتواضع القلب  
  ). 29:  11)) ( متى 

  للصباح التأمل

ولتنفتح للحب. ولنتأمل اليوم أيضاً في محبة قلب يسوع لنا. لنسجد لهذا القلب فلتتسع قلوبنا  
األقدس أوالً ولنبِد له حبنا كله. ولنقسم له على أن نحبه دائماً الى األبد. فيا أيها القلب األقدس! 

خاذك لي ان نسيت حبك واحساناتك أو ملُت عن محبتك وعن وضع كل ثقتي بك وعن ات
  نموذجاً ومثاالً فليحّل بي أن أنسى يميني وأنسى ذاتي أيضاً.

  القسم األول

  في اإلكرام الداخلي الواجب لقلب يسوع



يجب على جميع قوى نفسنا أن تسعى في خدمة قلب يسوع، سعي الرعايا في خدمة سيدهم :  
أي يجب على عقلنا أن يدرسه، وعلى إرادتنا أن تكرمه، وعلى ذاكرتنا أن تستحضره لنا دائماً 

يجب على عقلنا أن يدرسه : ألن معرفة سموه وألطافه، ومنزلته وعظماته،  1 –وفي كل مكان 
استه، وكنوز نعمه المكنونة فيه، واآلالم التي قاساها من أجلنا، هي شرط ال بد وفضائله وقد

منه للخالص. وهي سر الحياة األبدية وهي العلم الفائق الذي بقية األمور ال تُحسب في جنبه 
شيئاً. وهي بحر القداسة الذي ال قرار له وال ساحل، والذي بقدر ما تبحث فيه اآلن تجد فيه 

جديدة للتعجب واالقتداء. فكيف قمنا حتى اآلن بهذا الواجب األول؟ قد تعلمنا  دوماً مواضيع
أشياء كثيرة في حياتنا، فهل درسنا وتعلمنا قلب يسوع؟ هل اجتهدنا بالصالة والتأمل والمطالعة 

  أن نعرفه معرفة أكمل؟

تؤدي اليه متى عرفنا هذا القلب االلهي حّق المعرفة شعرنا باإلرادة محركة بحماسة ألن  2 
فروضنا اإلكرامية. وال سبيل الى إخماد حدتها في إبداء طربها وتسابيحها : فنسجد لتلك 

العظمة، وتحب تلك المحبة، وتثق بتلك الجودة، وتشكر تلك اإلحسانات الجزيلة، وتتقد غيرة 
أن على أن تحبِّب الى الجميع تلك األلطاف الفائقة، وتشعر بما يلحقه من اإلهانات، وتشتهي 

تضحي بذاتها ألجل تمجيده، ومهما تفعل تجد ذاتها دائماً مقّصرة. فتلك هي الفروض اإلكرامية 
  الواجبة على اإلرادة للقلب االلهي.

أما ذاكرتنا فينبغي أن تستحضره لنا دائماً وفي كل مكان : في صلواتنا اللفظية والعقلية،  3 
حدَّ لقداستها تعويضاً له عما ينقص صلواتنا  لكي نقدّم لآلب السماوي صلوات هذا القلب التي ال

من الكمال. في تناوالتنا، لكي نرى بدهٍش وسرور ذاك االتحاد غير الموصوف، أي اتحاد 
أغنى قلب في الكون بأفقر قلب، واتحاد أقدس قلب بأشقى قلب. في زياراتنا للقربان الطاهر، 

ل وفي وقته وبعده، لكي نبدأ ونواصل في أعمالنا، قبل العملكي نتحد به ونمتلئ من فضائله. 
وننهي كالً منها بعواطفه واستعداداته. في كل ساعة تدق، لكي نقضيها كلها باالتحاد معه. 

ونستحضره لنا في شدائدنا لكي يعزينا، وفي أفراحنا لكي نعتدل، وفي اضطراباتنا لكي 
نها، وفي تسرعاتنا لكي  عشنا، وفي سقوط همتنا لكي نتَّئد، وفي فتورنا وتراخينا لكي ينيسّكِ

  ينهضنا، وفي برودتنا لكي يهب لنا الحرارة واالضطرام.

  القسم الثاني

  في اإلكرام الخارجي الواجب لقلب يسوع

لكي نحفظ وننمي فينا هذا اإلكرام الداخلي الذي تأملنا فيه اآلن يفيدنا أن نقرنه باإلكرام  
 1الخارجي الذي يصونه من النسيان ويذكرنا اياه ببعض أعمال حسية نظير هذه التالية : 

تخصيص أول يوم  2 –االحتفال بعيد قلب يسوع األقدس في كل سنة بعبادة غير اعتيادية 
الملتقى في الساعة التاسعة والساعة الخامسة  3 –شهر إكراماً للقلب االلهي جمعة من كل 

عشرة من كل يوم في القلب األقدس لكي نقول له مع كل النفوس المخصصة له : (( أيها القلب 
االلهي! أحبك وأسجد لك وأبتهل اليك مع جميع المشتركين معي، ألجل كل دقائق حياتي 



من القلب األقدس أمامنا على الطاولة وفي  وضع صورة 4 – وخصوصاً ألجل ساعة موتي ))
كتابنا. فإن ما يمثل فيها من الصليب والجرح الذي يسيل منه الدم واألشواك وشُهب النار، ذلك 

الصلوات المختلفة الى هذا القلب االلهي والسيما  5كله السن ناطقة بحبه وتؤثر فينا خيراً 
حية نظير هذه : (( يا قلب يسوع المضطرم بحبنا، أضرم قلبنا االستعمال المتواتر للنوافذ الرو

  بحبك )).

  القسم الثالث

  في اإلقتداء بقلب يسوع

 29:  11ان الفادي ذاته يعلمنا ذلك قائالً : (( تعلموا مني أني وديع ومتواضع القلب )) ( متى  
جميع العالقات مع  بوداعته : أي بهذه الوادعة التي ترتب حسناً  1). فيجب اذن أن نقتدي : 

الغير، وتمنع كل االختالفات والمشاجرات ونزق الطباع والحدة والضغينة والنفور. وتغلب 
الشر بالخير، وعدم المباالة بالمحبة، والتصلب بالحنان. وتجعل في العالقات االجتماعية أو 

بتواضع قلب يسوع  2 يجب أن نقتدي –العليلية شيئاً لطيفاً وقلبياً تصير به الحياة لذيذة وجميلة 
: أي بهذا التواضع الذي يجعلنا نفتكر ونتكلم ونعمل بموجب اعتقادنا بعدمنا وشقائنا : أي ال 
نُجّل ذواتنا وال نعتبرها شيئاً بل نحتقرها ونزدريها تماماً. ال نتكلم بما يؤول الى مدحنا، وال 

بال غّم الى ما فينا من نجتهد في الظهور أمام الناس بمظهر المجد واالفتخار، بل ننظر 
األسباب إلزدرائنا ونقبلها كأنها واجبة لنا. ثم نرضى مسرورين أن نرى غيرنا في شرف 

وكرامة ونحن في ذل وخمول، أن يكون غيرنا ممدوحاً ونحن منسيين أو ال يُعبأ بنا إال قليالً. 
قار والعذاب، والتائق وان الح  لنا هذا التواضع صعباً فلننظر الى قلب يسوع الظامئ الى االحت

برغبة شديدة الى االصطباغ بصبغة العار، وحينئذ يعترينا الخجل والعار من محبة ذاتنا، 
  وطمح نفسنا الى المعالي، وادعاءاتنا الفارغة.

  ). 359المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  

  تأمل

  لعيد القديس برنابا

  حزيران ) 11( في 

  للعشيةالخالصة 

  بساطته. 3فطنته. و  2وداعته. و  1في هذا الرسول ونرى فيه : نتأمل غداً  



أن نعامل القريب بوداعة كاملة في كل شيء مالكين نفسنا وطبعنا وكابحين نزقنا  1فنقصد :  
  أن نجمع في كل أعمالنا وأقوالنا بين الفطنة والبساطة. 2وحدتنا وسوء خلقنا. 

مديح الجميل الذي قاله الروح القدس عن القديس برنابا وهو : (( كان عاطفتنا الروحية هي ال 
  ). 24:  11رجالً صالحاً وممتلئاً من الروح القدس ومن اإليمان )) ( أعمال 

  التأمل للصباح

لنسجد لسيدنا يسوع المسيح مرسالً تالميذه ليبشروا باإلنجيل في العالم، وموصياً اياهم أن  
يلزموا في خدمتهم هذه ثالث فضائل مهمة، هي الوداعة والفطنة والبساطة : (( ها أنا مرسلكم 

). فلنتأمل  16:  10مثل خراف بين ذئاب، فكونوا حكماء كالحيات وودعاء كالحمام )) ( متى 
رور كيف مهر القديس برنابا في هذه الفضائل الثالث، ولنسأل هللا أن يشركنا نحن أيضاً بس

  فيها.

  القسم األول

  في وداعة القديس برنابا

ان الورح القدس نفسه يقول لنا ان برنابا (( كان رجالً صالحاً )) أي وديعاً، دمث األخالق،  
الذين كان يبشرهم. وبهذه الوداعة لين الجانب في المعامالت حتى انه كان يكتسب قلوب 

والرقة قد ثبت تالميذ أنطاكية في خدمة هللا وتوصل بذلك أن (( انضّم الى الرب جمع كثير )). 
وبروح الوداعة نفسه قد أخذ رفيقاً له في أسفاره الرسولية يوحنا مرقس الذي كان القديس 

واستخدمه لفائدة الديانة والنفوس. بولس ال يريده، فصان برنابا هذا التلميذ مرقس من القنوط، 
عن بولس كان نتيجة وداعته، وتركهما متحابين بال تحاقد وال تباغض وال  ثم ان افتراق برنابا

 41 – 36:  15تجاٍف، وبعناية ربانية قد آل الى توسيع مملكة المسيح في بالد شتى ( أعمال 
أي يكسبون )،  4:  5ألرض )) ( متى ). قال السيد له المجد : (( طوبى للودعاء فإنهم يرثون ا

القلوب ويعودون بها الى الفضيلة ويجعلون السالم والمحبة والغبطة سائدة حولهم. فإن البشر 
فلنفحص أين نحن من فضيلة الوداعة هذه الجميلة التي  –ينقادون بسهولة لمن يقودهم بالوداعة 

  وب ولذة العالقات المتبادلة.إنما هي زهرة المحبة وأريج التقوى الحقيقية ورباط القل

  القسم الثاني

  في فطنة القديس برنابا

كان للقديس برنابا فطنة الحية التي يذكرها اإلنجيل : فكما أن الحية تعّرض للخطر بقية  
جسدها لتحفظ رأسها، كذلك فعل هذا القديس اذ تجّرد عن جميع خيراته لكي يخلص نفسه 

:  4ويشتري كنز اإلنجيل. (( كان له حقٌل فباعه وأتى بثمنه وألقاه عند أقدام الرسل )) ( أعمال 
ولما اختاروه ليحمل مع بولس حسنات مسيحيي أنطاكية الى المؤمنين في اليهودية أيام ).  47



مجاعة شديدة، قام بهذه الخدمة خير قيام. واذ ُعين للرسالة لم يشأ أن يباشر وظائفها مع كونه 
مستنيراً ومعلماً في الكنيسة الناشئة، بل انتظر حتى أمر الروح القدس بذلك قائالً : (( افرزوا 

). وقد سار في كل خدمته  2:  13لي شاول وبرنابا للعمل الذي دعوتهما اليه )) ( أعمال 
الرسولية التالية بفطنة سماوية عظيمة حتى انه صنع خيراً عظيماً واهتدى على يده خلق كثير 

فلنرجع هنا الى ذواتنا، ونعتبر أن الفطنة، التي تأتي وحدها بتلك الثمار الوافرة الرسولية،  –
ي ضرورية أيضاً للمؤمنين لترشدهم في سلوكهم وكالمهم. ألن قلة الفطنة في األعمال ه

واألقوال تضر بالمحبة، وتولد البغض والشقاق، وتلقي البلبلة والتشويش في كل مكان. 
  فلنفحص ذواتنا اما نخالف الفطنة في شيء؟

  

  في بساطة القديس برنابا

الحمام أيضاً. فإن هذا الرجل الصالح جداً، كما  مع حكمة الحية بساطة كان للقديس برنابا 
يدعوه الروح القدس، لم يبتغِ سوى هللا في كل شيء ببساطة وبغير مواربة. وان ما رواه مع 
القديس بولس في مجمع أورشليم عن عجائب خدمته الرسولية ينّم عن كونه لم يطلب سوى 

ذه البساطة واستقامة النية هذه التي ال خير الديانة ومجد هللا وفائدة النفوس. فأين نحن من ه
  تبتغي سوى هللا وحده في كل شيء؟

  ). 363المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  

  تأمل

  لعيد القديس لويس دي غنزاغا

  حزيران ) 21( في 

  الخالصة للعشية

 3أمانته.  2برارته.  1نتأمل غداً في القديس لويس غنزاغا ونرى في حياته ثالث فضائل :  
  محبته.

أن نصير قديسين مهما كلفنا ذلك : وللبلوغ الى هذه الغاية أن نسأل ذواتنا مراراً  1فنقصد : 
أن نتجنب باجتهاد  2كيف فعل القديس لويس هذا العمل أو هذا الصالة وأن نفعل ذلك نظيره 

ً  3كبير أدنى الهفوات ونكون أمناء ألقل النعم.  الى إماتة أشدّ والى محبة \ أن نتوق دائما
  أعظم.



عاطفتنا الروحية هي كلمة سفر الحكمة عن موت الصديق وهو في شرخ الشباب اذ قال : ((  
  ). 13:  4قد بُلّغ الكمال في أيام قليلة فكان مستوفياً سنين كثيرة )) ( حكمة 

  التأمل للصباح

ه قد حلَّى القديس لويس دي غنزاغا لنسجد \ العجيب في قديسيه. ولنباركه خصوصاً على كون 
خالصة بهية جداً حتى ان ذكره طيب محبوب في الكنيسة كلها، وعلى كونه قد رفعه  بفضيلة

في السماء الى درجة من المجد عالية جداً. فلنهنئ هذا القديس الحبيب بالنصيب الجميل الذي 
(( ان أحسن طريقة إلكرام  خصته به النعمة، ولنسأله نعمة االقتداء به : ألنه كان يقول :

  القديسين هي االقتداء بفضائلهم )).

  القسم األول

  في برارة القديس لويس دي غنزاغا

ان البرارة هي السمة الخاصة التي امتازت بها حياة هذا القديس، وهي الفكر األول الذي  
يتبادر الى الذهن حينما نتذكره. فكان ظل الخطيئة وحده يرعبه. وكانت نفسه النقية، كلما خطر 
فيها بعض كلمات مضادة للحشمة فرطت منه في صبائه ولم يفهم معناها، تتوجع توجعاً شديداً 

. وقد الزمه كل حياته خجل منها كبير الى حد أنه ما كان يتكلم عنها إال باكياً، منتحباً على جداً 
ما كان يسميه أيام التطرف ونزق الشباب. وكان يقصد في كل شيء األكمل، ويزن كالمه 

بميزان الرب، ويراقب كل حركات قلبه لينزع منها حتى آخر أثر من آثار الطبيعة الفاسدة، 
ه حتى انه كان يقمع أدنى حدة من طبعه، ويتمسك جداً بأقل واجباته وجميع ويضبط خلق

ممارساته حتى ان اشتداد الحمى عليه لم يكن عنده سبباً كافياً ليهمل شيئاً منها. وكان يتخذ 
جميع االحتياطات صيانةً لنفسه من شر الخطيئة. ولما أُقيم في البالط بداعي أصله الشريف لم 

يحفظ بهاء فضيلته وعطرها ونقاءها فضبط حواسه بكل تدقيق وسهر على ذاته يهمل شيئاً مما 
سهراً متواصالً. واذ رأى بالخبرة أنه غير أمين على خالص نفسه هجر العالم ودخل في 

الرهبانية اليسوعية. واذ لم يَر ذاته أميناً محتشماً في نظره، فطناً في كالمه، مدققاً في حفظ 
أنه خالف أقل نظاماته. وبالجملة قد يقول في ساعة موته انه لم يذكر قانونه، حتى استطاع أن

أنه مثل أمام هللا بثوب  دهش من سيرته الجميع حتى المتقدمون، وكانوا حين وفاته معتقدين 
برارة معموديته المقدس نقي]ا وساطعاً كله بياضاً. فلنرجع هنا الى نفسنا، ولنقابل حياتنا بحياته، 

  ذاتنا.ولنتضع، ونصلح 

  القسم الثاني

  في إماتة القديس لويس دي غنزاغا

قد أمات هذا القديس كل شيء فيه : حواسه ومخيلته وخلقه وحبه الذاتي. فأمات حواسه حتى  
حرم ذاته الشهوات المباحة وأبرها أيضاً، فلم يرفع نظره في العالم ليرى أمه ذاتها، وال في 



ب جسده للتكفير والتعويض وكبح جماح مخيلته الى الكنائس لينظر زينات الهياكل وكان يعذّ 
حد أنه قد استطاع أن يقول : (( ال يخطر في ذهني من األفكار والتصورات إال ما أريده )). 

ورّوض حلقه بحيث لم يقلق شيء طمأنينة نفسه، ولم يعكر صفاء وداعته وهدوء وجهه، فالذين 
شهوات. والشى محبته الذاتية حتى كان يعتبر  لم يعرفوه كانوا يظنونه مولوداً بغير أهواء وال

ذاته رذالة العالم. وكل يتعجب كيف قُبل في الرهبانية اليسوعية. وكان إجالل الناس وإكرامهم 
له يؤلمه كأنه إهانة للحقيقة. واحتقارهم اياه يوليه فرحاً محسوساً يرتسم على محياه. وكان يعدّ 

عظيماً ويسعى في طلب الخجل واالحتقار سعَي  كل ما يصادفه من الفرص الحتقاره كنزاً 
 25ف  1فلنتذكر كلمة االقتداء ( س غيره في طلب المجد والمعالي. فما أجمل هذا الدرس لنا! 

) : (( بمقدار ما تغصب نفسك تنجح ))، وكلمة القديس لويس دي غنزاغا نفسه القائل :  11: 
  ة في أن يتعذب حب]ا له )).(( ال يحب أحد هللا ما لم يرغب رغبة حارة متواصل

  القسم الثالث

  في محبة القديس لويس دي غنزاغا

ان لويس دي غنزاغا كان من قبل بلوغه الثامنة من عمره متقدماً جداً في طرق المحبة  
الكاملة. وما برحت محبته منذ اٍذ تنمو كثيراً. ولما كان اإلنسان بمقدار ما يزداد حباً \ يزداد 

اته تعالى، كان لويس يقضي في الصالة خمس ساعات متوالية وقسماً من الليل. توقاً الى مناج
وفي أوقات دروسه يستحضر هللا ويستمر متحداً معه بالحب. وكان يطير فرحاً لمجرد تذكره 

الجودة االلهية، ويبقى أحياناً الساعات الطوال بغير حراك ينظر الى المصلوب متأمالً جراحات 
ت بيوت القربان على األخص تسلب قلبه، فيبلل األرض أمامها بدموعه، يسوع وأعذبته. وكان

ويشعر بذاته مأسوراً ومقيداً بيسوع من شدة الحب، حتى انه يضطر أن يبتهل الى الفادي 
الحبيب ليطلق سبيله حينما كان صوت الطاعة يدعوه الى غير مكان. فيمضي حينئذ عنه 

ير أن يستطيع االنشغال عنه. وكانت محبته المتقدة تسطع بالجسد لكنه يبقى متحداً به بالقلب، بغ
وتتألأل باألكثر عند الذبيحة المقدسة، بحيث ال نقدر أن نصف غزارة دموعه عند الكالم 

فلنخجل ونتضع لبعدنا  –الجوهري، وال نشوه فرحه حين التناول، وال تسابيح قلبه وقت الشكر 
وهو أنَّا ال نلتمس كما يجب من هللا حبه، وال نفعل الشاسع عن مثل هذا الحب، ولنقّر بالسبب : 

مراراً كما ينبغي أفعال محبة \، وال نتأمل حسناً في البواعث على حبه تعالى، وال نحافظ كما 
يلزم على نار الحب المقدس في قلبنا بواسطة االختالء والخشوع حينما تكون النعمة قد 

  أضرمتها فينا ....

  ). 365وحية هي كما في خالصة العشية ( ص المقاصد والعاطفة الر 

  

  تأمل

  لعيد مولد القديس يوحنا المعمدان



  حزيران ) 24( في 

  الخالصة للعشية

  على تقديس غيره. 2على تقديس ذاته.  1نتأمل غداً في غيرة القديس يوحنا المعمدان :  

 2أن ال نحب العالم وال ما في العالم ونفضل على ذلك الحياة في عيلتنا ولذاتها.  1فنقصد :  
أن نجتهد على مثال القديس يوحنا المعمدان أن نتقدم كل يوم في الفضائل وال سيما في 

  أن نحمل الذين حولنا على الخير بأمثلتنا ونصائحنا. 3التواضع واإلماتة. 

ا فاه به المخلص من المديح عن يوحنا اذ قال : (( ذاك كان هو السراج عاطفتنا الروحية هي م 
  ) الموقد بنار المحبة والمنير بضياء أمثلته المقدسة. 35:  5الموقد المنير )) ( يوحنا 

  التأمل للصباح

لنسجد \ مبشراً زخريا بواسطة المالك جبرائيل بوالدة يوحنا المعمدان، ومقدّساً يوحنا بعد  
هر في أحشاء أمه عند سماعها صوت مريم العذراء. وقد ابتهج كثيرون بمولده. فلنشكر ستة أش

سيدنا يسوع المسيح الذي أوضح لنا بعد ثالثين سنة هذه المسألة ُمعلناً على رؤوس المأل : (( 
انه لم يقُم في مواليد النساء أعظم من يوحنا المعمدان )) وانه نبي (( وأفضل من نبي ... وهو 

 5) و (( السراج الموقد المنير )) ( يوحنا  14و  9و  11:  11ا المزمع أن يأتي )) ( متى ايلي
). ولنمجد أيضاً القديس يوحنا المعمدان ولنكرمه كمالك المشير العجيب، وصديق  35: 

العروس، وأبي المتوحدين، ورباط العهدين القديم والجديد، والكارز الشجاع بالحقيقة، وشهيد 
  ي دافع وحامى عنها حتى بخطر فقدان حياته. ولنلتمس منه النعمة أن نقتدي بفضائله.العفة الت

  القسم األول

  في غيرة القديس يوحنا على تقديس ذاته

بما أن يوحنا المعمدان قد أدرك ما هي القداسة العظيمة التي يدعوه هللا تعالى اليها، انعزل في  
اً هناك العالم مع كل ما يجري فيه، وموجهاً الى تقديس البرية ليهتم بهذا األمر العظيم فقط، نابذ

ذاته كل أفكاره وأوقاته. (( وكان الصبي ينمو ويتقوى بالروح وكان في البراري الى يوم 
فكان ينمو في معرفة هللا وكماالته وصفاته المحبوبة  - ) 80:  1ظهوره إلسرائيل )) ( لوقا 

ته. وكان ينمو أيضاً في معرفة ذاته التي إنما هي غير المتناهية وشرائعه تعالى ورسومه وآيا
أسُّ كل فضيلة وتعلِّم المرء أن ال يعدّ ذاته شيئاً بل أن يعتبر هللا كل شيء. وكان ينمو في 

وبنمّوه هكذا  –معرفة العالم بالترّوي الجدّي الذي يالحظ ويراقب، وبالتأمل وبعادة االفتكار 
محبة والغيرة وسائر الفضائل التي كان مزمعاً أن يلقي كان يتقوى من جهة بروح اإليمان وال

على العالم منها دروساً وأمثلة مدهشة. ويتقوى من جهة أخرى بمقاومة كل األهواء التي إنما 
أجل ان هللا سبحانه ال  –نبعها في القلب البشري، وبمقاومة خداع العالم وغروره وأخطاره 



ى حياة الوحدة واالنفراد. لكنه يدعونا كلنا الى أن نكون يدعونا جميعاً كما دعا القديس يوحنا ال
)، أي أن ال نتخذ روحه وال  31:  7كور  1قديسين، وان نستعمل العالم كأنَّا ال نستعمله ( 

مبادئه، بل نبتعد عنه بقدر ما تمكننا حالتنا من ذلك، وعن مخالطاته ولذاته الخطرة وأفراحه 
  مع هللا في سر الحياة العيلية وممارسة فروضنا الدينية. المفسدة، لكي نحيا منفردين وحدنا

ومع حياة العزلة قد مارس القديس يوحنا أسمى الفضائل : فما أكبر خشوعه واتحاده مع هللا!  
فإن صالته كانت متواصلة، اذ كانت شغله وحياته ... وما أشد إماتته! فإنه ينام على 

وطعامه الجراد وعسل البر، وشرابه ، الحضيض، ولباسه من وبر اإلبل، أي مسح خشن
الوحيد الماء من الوديان. وهكذا قد علَّم الجميع أن االنسان ال يستطيع الخالص بغير أن يميت 
ذاته، كل بحسب حالته وطبيعته وواجبات دعوته... وما أعمق تواضعه! فإن اليهود، اذ تأثروا 

هل هو المسيح. فلم ينتفخ من هذا الظن  من سطوع قداسته، أرسلوا اليه وفداً من قبلهم ليسألوه
الحسن به، بل اّطرح بعيداً عنه ما وّجهوه اليه من المديح، وأجابهم بأنه ليس سوى صوت 

يقرع الهواء، وال يستحق أن يحّل سيور حذاء المسيح، وينبغي للمسيح أن ينمو ويعظم ويرتفع، 
لغاية ... وما أعظم محبته! فإن أما هو فينبغي له أن ينقص ويتصاغر ويتضع متنازالً الى ا

المخلص قال عنه انه (( السراج الموقد المنير )) ... وما أكمل مطابقة ارادته للمشيئة االلهية! 
فإن الجميع كانوا يتبعون يسوع ليروا العجائب التي كان يصنعها، ويسمعوا كالم النعمة البارز 

تي كانت تظهر مقدسة للغاية : ألن إرادة هللا من فيه، أما القديس يوحنا فحرم ذاته هذه التعزية ال
قد وضعته في البرية، فال يخرج منها إال حتى يأمره هللا بهذا الخروج. فما أعجب هذه القداسة! 

  وما أبعدنا عنها!

  القسم الثاني

  في غيرة القديس يوحنا على تقديس غيره

كان القديس يوحنا يعظ بقوة كل يوم على ضفاف األردن. ولعظيم فضيلته يخرج اليه كثير من  
د الخطأة ويهدي الجنود ويرشدهم في سبيل  اليهود. فيوبخ على الخطايا والرذائل وويعّمِ

واجباتهم بحكمة وفطنة عجيبتين. ولم يكتِف بذلك، بل مضى الى هيرودس واخترق حرسه 
:  6خطيئته قائالً له : (( ال يحّل لك أن تكون لك امرأة أخيك )) ( مرقس  والمه وعنَّفه على

ه أن يقطع دابر هذه المعاثر الفظيعة بين الشعب. وقد قرن هذه الغيرة الشديدة  18 )، وحضَّ
والحرة بكثير من الفطنة والوداعة حتى كان هذا الملك الشرير هيرودس يصغي الى يوحنا 

). ونظراً الى  20:  6رية كثيرة على حسب ما يسمع منه ( مرقس بانبساط ويصنع أموراً خي
قد استحق أن يصير شهيدها. آه! لو كان لنا مثل هذه الغيرة على تخليص  شديد غيرته هذه

اخوتنا، لكم كنا فعلنا من الخير بأمثلتنا ونصائحنا وتدخالتنا اللطيفة وسائر المساعي التي 
  يعرف أن يجدها كل محّبٍ حقيقي!

  ). 369لمقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص ا 



  

  تأمل

  لعيد القديس بطرس

  حزيران ) 29( 

  الخالصة للعشية

نمواً في اإليمان ونعمل بموجب  1نتأمل غداً في زعيم الرسل ونتوخى أن نجني من عيده :  
  أن نحث ذواتنا كل يوم على أن نحب هللا باتضاع وحرارة وسخاء. 2اعتبارات اإليمان. 

عاطفتنا الروحية هي كلمة القديس بطرس هذه للسيد المسيح : (( يا رب أنت تعلم كل شيء  
  ). 17:  21حبك )) ( يوحنا وأنت تعلم اني أ

  التأمل للصباح

لنسجد لسيدنا يسوع المسيح رافعاً سمعان بطرس فوق الرسل كافة وفوق القديس بولس ذاته  
بهذه الوالية والسلطة العليا على الكنيسة جمعاء مدى كل الدهور، بحيث أصبح أسقف العالم 

معلم المعصوم من الغلط وأبا العيلة كله ومركز اإليمان الكاثوليكي وراعي القطيع بأجمعه وال
المسيحية العظيمة كلها. فلنشكر للسيد المسيح هذا الشرف الذي وهبه لرسوله بطرس. ولنبجّل 

ونوقر هذه الرتبة السامية في شخصه وأشخاص خلفائه كلهم الذين بهم يحيا ويتكلم ويسوس 
  الرعية.

  القسم األول

  نمواً في اإليمانفي أنه يجب أن نجني من عيد القديس بطرس 

قاعدة لإليمان. ان ايمانه كان كله فائق  1ان القديس بطرس هو قاعدة وحارس لإليمان  
الطبيعة، آتياً رأساً من السماء. وكان إيمانه سخياً : فإنه قد ترك كل شيء وتبع يسوع ( متى 

ة ومشى على أسرع ونزل (( من السفين ). وكان إيمانه حي]ا : فإنه بكلمة من معلمه 27:  19
). وقد امتحن إيمانه بشكوك غيره فظّل صامداً وقال ليسوع : يا رب  29:  14المياه )) ( متى 

الى من نذهب؟ ان كالم الحياة األبدية هو عندك. وقد آمنَّا نحن وعرفنا أنك أنت المسيح ابن هللا 
وس : أن نعتبر هللا ). فكم يعلمنا هذا اإليمان الجميل من الدر 69 – 67و  61:  6)) ( يوحنا 

ونجلّه فوق كل شيء، ونكفر بنا وبخيرات هذه الحياة وبسائر األشياء الدنيا، لكي نتبع يسوع 
ونتمسك به وحده، بغير أن تخدعنا الشكوك أو المعاشر وال أن يوهن عزمنا الحياء البشري! 

بة وقواعده المضادة فلنفحص هنا ضميرنا، ولنَر أال نفعل نتكلم نظير العالم، بحسب مبادئه الكاذ
  لتعاليم اإلنجيل، بدل أن نحيا بحسب حياة اإليمان وأفكاره.



كما أن بطرس قاعدة اإليمان هو حارس له أيضاً. اذ له قال المخلص : (( أنت الصخرة  2 
وعلى هذه الصخرة سأبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها )). (( لكني صليت من 

). بهذه األقوال  32:  22نت متى رجعت فثبت اخوتك )) ( لوقا أجلك لئال ينقص إيمانك وأ
الرسمية أراد الفادي أن يكون رسوله بطرس الى منتهى الدهر رأساً ومستودعاً ومعلماً 

معصوماً وحارساً لإليمان يستمّر الى األبد مركز الوحدة الكاثوليكية. فمن يثبت متحداً مع 
يا لهذا التعليم المقدس والثمين خصوصاً في بطرس فال يضل، ومن ينفصل عنه يُمت. ف

عصرنا الحاضر، عصر الدُوار والعمى الروحي! ألنه كما يقول القديس امبروسيوس : (( 
  حيث بطرس فهناك الكنيسة، ومن حيث الكنيسة ال يكون موت أبداً بل حياة أبدية )).

  القسم الثاني

  في أنه يجب أن نجني من عيد القديس بطرس نمواً في

  محبة لسيدنا يسوع المسيحال

 –ان القديس بطرس يعلمنا بمثاله أن نحب سيدنا يسوع المسيح محبة متضعة وحارة وسخية   
محبة متضعة : فلما قال له يسوع : (( يا سمعان ابن يونا أتحبني أكثر من هؤالء؟ )). لم يقل  1

ابل ذاته بأحد، وبأولى لهُ : أحبك أكثر من هؤالء. بل قال فقط : اني أحبك. فلم يجسر أن يق
حجة لم يتجرأ أن يفضل ذاته على أحٍد، أي]ا كان. وأعاد يسوع عليه ذاك السؤال مرتين أيضاً. 

 21لكنه كان دائماً ال يثق بنفسه، بل يجيب باتضاع : (( يا رب أنت تعلم أني أحبك )) ( يوحنا 
ليغيّرا أو ينقّصا شيئاً من ). ولم يكن مقامه السامي ونجاحه الباهر في الرسالة  17 – 15: 

ولم ينَس قط خطيئته محبته المتضعة جداً. فما برح حتى ساعة موته يحسب ذاته رجالً خاطئاً. 
التي أنكر بها معلمه، بل كان يبكي عليها كل يوم حتى أثرت دموعه في وجهه وأبقت آثار 

ً  2 –مجاريها على خديه  : فإنه بشر بيسوع  بمقدار ما كانت محبته متضعة كانت حارةً أيضا
المسيح جميع اليهود واألمم أيضاً من أورشليم الى رومة، وذلك بألوف من المتاعب 

 3واالضطهادات واألعذبة. ونشر بشارة اإلنجيل في كل مكان وأسَّس وثبت وساس الكنائس 
 وأخيراً كانت محبته سخية على قدر ما كانت متضعة وحارة : فإنه بعد ما سجنه اليهود وجلدوه

خرج من وجه المحفل فرحاً متهلالً بأنه ُحسب مستأهالً أن يهان ألجل اسم يسوع معلمه ( 
). وبعد سفره أسفاراً رسولية شاسعة حكم عليه نيرون أقسى الطغاة  41و  40:  5أعمال 

بالموت صلباً. فقبل بكل غبطة وابتهاج هذا الحكم الجائز ليغتنم هذه الفرصة ويعطي معلمه 
ادة على محبته، أال وهي شهادة بذل ذاته وسفك دمه ألجله. ولم يطلب الى يسوع أعظم شه

صالبيه إال نعمةً واحدة، وهي أن يصلبوه منكَّساً، رأسه الى أسفل، ألنه قد عدّ شرفاً كبيراً له أن 
فلننطر بعد هذا هل نحب هللا، وخصوصاً هل نحبه محبة  –تحاكي ميتته ميتة معلمه تماماً 

خية ... وهل نحبه على جبل الجلجلة كما نحبه على جبل ثابور، في الضراء متضعة وحارة وس
  والسراء على حد سواء.



  ). 372المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  

  تأمل

  تذكار القديس بولس

  حزيران ) 30( في 

  الخالصة للعشية

للقريب حباً ليسوع  2ليسوع المسيح.  1نعتبر غداً كيف كان القديس بولس العظيم القلب كله :  
  المسيح.

أن ال نخدم هللا فيما بعد نصف خدمة بمزيج أثيم من حب اللذات ومن طلب الراحة  1فنقصد :  
نسر جميع  أن نجتهد في أن ال نسيء الى أحد وال نغم أحداً بل في أن 2والتنعمات مع حب هللا. 

  الذين هم حولنا.

  ). 21:  1عاطفتنا الروحية هي عبارة القديس بولس : (( ان الحياة لي هي المسيح )) ( فيلبي  

  التأمل للصباح

لنسجد ليسوع المسيح رافعاً القديس بولس من األرض الى السماء الثالثة، ومعلماً اياه من فمه  
هم بغنى اإلنجيل الذي ال يوصف، ومثبتاً رسالته القدوس، ومرسالً اياه الى األمم كلهم ليبشر

بعجائب ال تحصى وانحدار الروح القدس على الؤمنين الذين كان يعظهم والسيما باهتداء 
جموع كثيرة الى اإليمان المسيحي. فلنمجد سيدنا يسوع المسيح ولنشكره على كل هذه العظائم 

نه قد طاوع كل هذه النعم خير مطاوعة. التي منحها لرسوله العظيم. ولنهنئ القديس بولس بكو
  ولنلتمس منه النعمة لنقتدي به.

  القسم األول

  في أن حياة القديس بولس كانت كلها حياة تضحية لمجد يسوع المسيح األعظم

لم يكن القديس بولس من هؤالء المسيحيين الذين يقدمون نصفهم ليسوع المسيح ويستبقون  
مهم وسائر ما يلذ لهم، الذين في الصالة يقّربون ذواتهم \ النصف اآلخر لمحببة ذواتهم وتنع

بنوع عام ثم عند العمل يسترجعونها ألنفسهم ومصالحهم. فإن رسولنا قد سرع في إفراغ قلبه 
من كل عالقة أرضية، ومن كل محبة ذاتية أو التفات الى أحكام البشر أو تمسك بشيء مما 

وع المسيح وحده، لكي يكون كله له بالحب وببذل الذات يزول ويمضي. ثم سلَّم قلبه كله الى يس



بالحب : آه! كم كان هذا الرسول ذو القلب العظيم يحب يسوع! فلم يكن يشتهي  1واالقتداء به 
)، (( فإن محبة  21:  1ويبتغي سوى يسوع، قائالً : (( ألن الحياة لي هي المسيح )) ( فيلبي 

(( فمن يفصلنا عن محبة المسيح؟ (( ان كان أحد ال  ) 14:  5كورنتس  2المسيح تحثنا )) ( 
). أما أنا فإني كلي لخدمته،  22:  16كورنتس  1يحب ربنا يسوع المسيح فليكن مبسالً )) ( 

وان كل ما فيَّ وما لي هو له. فإني رسوله وأريد أن أبشر به في كل مكان. اني أسيره، فُربط 
) لتقودني حيثما تشاء  40:  15لى نعمته ( أعمال محبته تربطني أسيراً له. واني مستودَع ا

). فإن هذا الرسول يحب معلمه  22:  20مأسوراً بالروح الذي ال أريد أن أفترق عنه ( أعمال 
الصالح بكل عوطف نفسه، وان كل نبضات قلبه هي لهذا المعلم الحبيب، ويده تُسر بأن تكتب 

ع عشرة. وأخيراً بلغت محبته الى حد أنه ال مرة في رسائله األرب 243اسم يسوع وتكرره الى 
يشتهي سوى أمرين : أحدهما أن يزداد دائماً معرفةً أكمل لمحبة يسوع ليزداد كل يوم حب]ا له، 

ان  2)  23:  1واألمر الثاني هو أن ينحّل أي يموت لكي يكون مع المسيح في السماء ( فيلبي 

بذل له جسده باإلماتة قائالً : (( نحمل في الجسد بذل ذاته في سبيل يسوع يعادل حبه له : فإنه 
). بذل له نفسه وحياته كلها اذ انطلق مخترقاً جميع  19:  2كل حين إماتة يسوع )) ( غالطية 

ومنها المخاطر والمتاعب لينشر مجد يسوع واسمه في كل األرض من أورشليم الى رومة. 
يمكن أن يكون بذل الذات اكثر واعظم من  كان يقصد الذهاب الى اسبانيا واقاصي اوروبا. فهل

كان كله ليسوع باالقتداء به : ان المحبة التي تحمل المحب على االقتداء بالشخص  3 -- هذا؟ 
المحبوب. ولذلك قد أفرغ رسولنا غاية جهده في االقتداء بمعلمه الصالح. ونجح في ذلك تماماً 

وف  4:16انا اقتدي بالمسيح )) كورنتس حتى استطاع ان يقول للمؤمنين : (( اقتدوا بي كما 
) ، وقد استطاع الذهبي الفم ان 2:20... وانا حي اال انا بل انا المسيح حي في ( غالطية 11:1

 يقول : (( قلب بولس قلب المسيح )). فلنقابل محبتنا بمحبة القديس بولس

  القسم الثاني

  في ان حياة القديس بولس كانت كلها حياة تضحية

  ريب حباً ليسوع المسيحلخدمة الق

كان كان القديس بولص العظيم القلب يقول للمؤمنين (( وانا بكل سرور أُنفق النفقات بل أُنفق   
)... بل لو أُرقت سكيباً على ذبيحة ايمانكم وخدمته 15:12كورنتس  2نفسي الجل نفوسكم (

م كنا نرتضي أن نبذل (... ومن فرط الحنين اليك 17:2لكنت افرح وابتهج مع جميعكم ( فيلبي 
). وكان في هذا القلب 8:2تسا  1لكم ال انجيل هللا فقط، بل انفسنا أيضاً لكونكم محبوبين الينا ( 



الرسولي للشعوب التي كان يبشرها شعور بآالم المخاض نحوهم وحنيُن االمهات. وكان يشمل 
األشغال والعذاب والتعب بمحبته األبوية العظيمة األفراد والشعوب. وكان ال يكل وال يمل من 

 2االحتمال لكي يفيد النفوس، قائالً : (( أنا أصبر على كل شيء من أجل المختارين)) ( 
). ويساير الجميع على اختالف طبائعهم وحاالتهم، قائالً (( صرت كالً لكٍل  10:2تيموتاوس 

العظيمة جداً ). ومع ذلك لم تكن الشعوب تقدر هذه المحبة 22:9كورنتس  1الخلص الكل)) (
حق قدرها بل تقابلها بجفاء. فكان يحفظ لهم مه هذا ُحباً  جماً في قلبه في الحياة والممات قائالً 

). فتجاه مثل هذه المحبة السخية 3:7كور  2: ((انكم في قلوبنا لنموت معكم ونحيا معكم )) ( 
رثين للقريب، بل أحياناً والطويلة االناة كم يكون خجلنا كبيراً لكوننا هكذا باردين وغير مكت

  مكروهين عنده وقساه القلب عليه! 

  ) 375المقاصد  والعاطفة الروحية هي كما في الخالصة العشية ( ص 

  تأمل

  لعيد الزيارة

  تموز) 2( في 

  الخالصة للعشية

للمحبة الكاملة في  2لقوة النفس في المحن.  1نعتبر غداً مريم العذراء في زيارتها كمثال :   
  قات مع القريبالعال

ان نكون قدوةً  2ان نمارس اكمل محبة واسخاها مع كل الذين نتعاطى معهم.  1فنقصد : 
  صالحة لهم بأقوالنا وأعمالنا كما كانت مريم العذراء في بيت القديسة اليصابات 

  ).4:13كور  1عاطفتنا الروحية في كلمة الرسول هذه : (( المحبة تتأنى وترفق)) ( 

  التأمل للصباح

فلننتقل بالفكر الى البيت المبارك الذي تمت فيه الزيارة. ولنحضر بالروح تلك المالقاة   
السماوية، والتي تقدس فيها يوحنا المعمدان بكالم العذراء المجيدة وهو في بطن أمه، ومجدت 

مريم عظائم الكلمة المتجسد، وامتألت القديسة اليصابات من الروح القدس مذيعة غبطتها 
بهذه الزيارة، وارتكض يوحنا من االبتهاج وهو جنين وسلم على الفادي  وهو في ومجدها 

احشاء امه ايضاً. فكم من العظائم في هذا السر! فلنؤِد فروضنا الي يسوع ومريم واليصابات 



ويوحنا المعمدان. ولنبذل جهدنا في ان نجتني من كل هذه العجائب العظيمة القوة المسيحية 
  والمحبة الصادقة 

  القسم األول

  في قوة نفس مريم العذراء حين زيارتها للقديسة اليصابات

بعد ايام قالئل من حبل العذراء المجيدة بالكلمة المتجسد، لقنها روح هللا ان زيارة منها لنسيبتها 
البارة القديسة اليصابات ستكون نبع نعم غزيرة للعيلة كلها، فقصدت ان تقوم بهذا السفر ولو 

 ً كان ينبغي لها أن تترك خلوتها  1عليها. فلنتأمل هنا بدهش في قوة نفسها :  طويال وشاقا
كان السفر طويالً من  2العزيزة علي قلبها، اذ كانت نجد فيها لذاتها وفردوسها على األرض. 

كان امامها جبال كثيرة ينبغي  3الناصرة الى اليهودية. فكم من المشاق والمتاعب لفتاة مثلها! 
كانت حبلى. فكم كان عليها من الخطر  3كم في ذلك ايضاً من المصاعب! ان تقطعها. و

والتعب في سفرها ذاك البعيد الشاق وهي في تلك الحالة! غير ان تلك الصعوبات لم تكن لتثبط 
عزمها بل لتزيدها نشاطاً وشجاعةً. فمذ عرفت أن ذلك هو ارادة هللا ذهبت في الحال، غير 

) 39:1د انطالقها مضت في سبيلها مسرعة ما استطاعت، ( لوقا مفكرة اال في ان تطيع. وبع
قائلة : ان هذه هي مرضاة هللا، وهذا حسبي. ان المحب ال يستصعب شيئاً. فما أجمل هذا 

الدرس للنفوس المتراخية الجبانة التي تجر ذاتها بتثاقل وكسل في طريق هللا، وال تُقبل على 
وس ال تكون أهالً لملكوت السماوات. وان هللا سبحانه ال يريد واجباتها اال بتواٍن. فمثل هذه النف

في خدمته اال نفوساً قوية سخية تُقدم على التضحية بطيبة نفس. فهل انا من عداد هذه النفوس؟ 
أَال أخشى التعب واجتنبه بكل اعتناء؟ هل احتمل المكاره واثقال هذه الحياة والمضادات 

  وال ابتئاس؟ واالحتماالت بال تذمر وال تشٍك 

  القسم الثاني

  في محبة مريم العذراء الكاملة عند زيارتها للقديسة اليصابات

ان مريم العذراء قد بادرت نسيبتها بالمحبة، بعلمها ان المحبة الحقيقية تبتدر أوال وتكرم  1
القريب وتحسن اليه. فال تكتفي أن تقابل اللطف باللطف واالحسان باإلحسان. لكنها حيثما 

صنيعه ال تقف عند بعض اعتبارات صغيرة من المحبة الذاتية بل تضحي بها  ينبغي
وصلت مريم الى بيت زكريا سلمت هي أوالً على القديسة   في سبيلها ولما وتتقدم 

اليصابات وهنأتها بالولد الذي تحمله في أحشائها. ثم في مدة الثالثة األشهر التي أقامتها 
  الوضيعة للجميع وتقابلهم باللطف والبشاشة واإلكرام.عند نسيبتها كانت تقدّم الخدم 



كانت محبتها كلها فائقة للطبيعة : اذ لم يكن الباعث على هذه المحبة اللياقة العالمية أو   2
آداب المعاشرة، وال كرم األخالق وحسنها، وال محبة بشرية محضة ال غير. بل كان 

وألجل إرضائه تعالى. أما نحن فكم من أعلى وأرفع بكثير، اذ كانت تحب الغير حب]ا \ 
 األعمال والزيارات نخسر استحقاقها لكون هللا ليس الداعي اليها وال هو غايتها.

كانت محبة مريم تفيض خيراً في زيارتها المذكورة : فثبت أن هللا سبحانه قد جعلها   3
ه قدم البتول موّزعة النعم. ألن بيت زكريا امتأل من النعم والمواهب االلهية منذ وطئت

الطاهرة، ورنَّ صوتها السماوي فيه بتحيتها القديسة اليصابات : فإن يوحنا المعمدان قد 
تطهر من الخطيئة األصلية وهو في بطن أمه، واستنار بضياء الهي كشف له عن وجود 
الكلمة المتجسد في أحشاء القديسة العذراء، واضطرم محبةً عظيمة له حتى ارتكض من 

كذلك القديسة اليصابات فإنها استنارت بالنور العلوي وعرفت السيد المسيح االبتهاج. و
وأعلنت الهوته. وأخيراً ان زكريا المعتقل لسانه من نحو تسعة أشهر قد انحلَّت عقلته 

ان كل النعم تأتينا بواسطة  1ومن كل مل تقدم نتعلم :  –وتكلم على أثر والدة يوحنا 

أنه ينبغي  2ليها في كل حاجاتنا، ونضع فيها كل رجائنا. مريم العذراء، ويجب أن نلجأ ا
أن تسود الديانة في كل عالقاتنا مع القريب، وان الصداقة األكثر وداً وإخالصاً هي التي 

هللا رباطها ونورها وحياتها، ويحض األصدقاء فيها بعضهم بعضاً على محبة هللا 
 وممارسة الفضائل.

  ). 379ا في خالصة العشية ( ص المقاصد والعاطفة الروحية هي كم
  

  تأمل
  لعيد القديس منصور دي بول

  تموز ) 19( في 
  الخالصة للعشية

نتأمل مدة ثالثة أيام في هذا الكاهن القديس المنقطع النظير. ونكتفي غداً بأن نرى ماذا  
  حبه. 3رجاؤه.  2إيمانه.  1كان هذا القديس بالنظر الى هللا تعالى أي ماذا كان : 

أن نكرر مراراً في النهار والليل أفعال اإليمان والرجاء والمحبة لكي نتقدم  1د : فنقص 
  أن نعمل ونقول كل شيء بروح اإليمان والمحبة. 2في هذه الفضائل الثالث. 

عاطفتنا الروحية هي كلمة  القديس بولس : (( والذي يثبت اآلن هو اإليمان والرجاء  
  ). 13:  13كور  1حبة )) ( والمحبة، هذه الثالثة وأعظمهن الم

  التأمل للصباح



لنسجد لسيدنا يسوع المسيح جائداً على كنيسته بالقديس منصور دي بول ليكون الى األبد  
قدوة الكهنة وأجمل مثال للقداسة الكهنوتية. ولنكشر له هذه الهبة النفيسة جداً لكنيسته. 

  ولنلتمس منه النعمة لكي نستفيد منها جيداً.
  ولالقسم األ

  ماذا كان إيمان القديس منصور
ان هذا الكاهن القديس اذ أدرك بإيمان حي عظمة هللا غير المتناهية كان يتصاغر  

ويحتقر ذاته جداً بإزاء تلك العظمة التي ال توسع وال تُحدَّ وال تُقاس، حتى ان تالشال ذاته 
هذا كان يرتسم ويظهر على كل هيئته وشخصه : بخشوعه وتواضعه واحترامه حين 

ة، وغيرته على اللياقة واالحتشام في بيت هللا، وتدينه ورهبته صلواته الكبيرة أو الصغير
أمام بيوت القربان، حتى كأنه كان يروم التنازل الى أسافل األرض اتضاعاً وتذلالً. وكان 
ذلك التالشي يظهر من كيفية تقديسه القداس بورع وتقوى عظيمين بحيث كان الحضور 

لكاهن قداسه حسناً، حتى يبدو كأنه مالك! يدهشون قائلين : (( يا الهي كم يقدس هذا ا
ومن كيفية تكلمه دائماً عن هللا بملء االحترام. واذ كانت هذه الحقائق السامية راسخةً في 
ذهنه وقلبه جعلته خاشعاً مختلياً مع هللا في الجهر والسر، في الشوارع والبيت، في مهام 

كان مستحضراً هللا كل حين،  ولذلكاألمور وضوضائها، كما في وقت الصالة وسكونها. 
واستحضاره هذا يجعله دائماً رضّي األخالق باّش المحيا، ينعش جميع أعماله حتى 

أحقرها بروح اإليمان واعتبارات اإليمان، وال يفعل شيئاً إرضاًء للبشر. وكان ُمجالسوه 
مداً منه ليستشير هللا سبحانه مست 1يالحظون أنه قبل أن يتكلم أو يعمل يتوقف قليالً : 

ليسأل ذاته قائالً : لو كان يسوع في مكاني هنا، ماذا كان يفعل أو  2النور والنعمة، 
يقول؟ وكان يعدّ هذه الطريقة جزيلة األهمية في الحياة المسيحية. قال (( ان السبب لقلة 
تدقم بعضهم في الكمال إنما هو تصرفهم تصرفاً بشرياً محضاً. فلكي نصير كاملين في 

ر ما لنا سوى أن نتبع في جميع األشياء أنوار اإليمان ونعتمد عليه بقوة وثبات وقت قصي
  )). فلنفحص ذواتنا هل نعيش بموجب ذلك.

  القسم الثاني
  ماذا كان رجاء القديس منصور

ان القديس منصور، مع ما حال دون إنجاز مشاريعه من العوائق، ومع ما امتُحن به من  
واثقاً با\ سبحانه كل الثقة، مفوضاً أموره كلها الى العناية المحن الداخلية، كان دائماً 

االلهية، بغير أن يعتريه أبداً يأس أو قنوط. لم يكن يهمل شيئاً من الوسائل البشرية لكي ال 
يجّرب هللا. لكن اعتماده عليها قليل فال يؤمل النجاح إال من مراحم هللا وجودته غير 

طيدة، ال ِقبل للعقل البشري أن يدركها وال يمكن أن المحدودة. ويؤمله بثقة عظيمة و



يوصي بها إال اإليمان وحده. وبقدر ما كانت تزداد العوائق في سبيله كان يزداد رجاًء، 
استناداً الى هذا المبدأ ان العناية االلهية ال تخيِّب أبداً في أمور مباشرة بأمرها، وانها 

ائل البشرية. فكان يقول اذ ذاك : (( ذلك خيٌر تؤدي بها الى النجاح في حين تنقصها الوس
لنا! ألنَّا اآلن نقدر أن نبرهن هل بنا ثقة با\ )). ثم يرفع عينيه ويديه الى السماء ويقول : 

(( ما أعظم سعادتنا يا الهي أن نكون مضطرين الى االلتجاء اليك، كالفقير الى جود 
! انَّا، ونحن مغمضو األعين وُموثقو األيدي الغني! فيا أيها السيد ذو الجودة التي ال تُحدّ 

  واألرجل، ننطرح بين يديك األبويتين بثقة بنوية ثابتة )).
  القسم الثالث

  ماذا كان حب القديس منصور \
كان القديس منصور يجعل كمال حب هللا في أن نطابق مطابقةً تامةً جميع عواطفنا  

شيئاته كلها مع هذه المشيئة االلهية، ووضع ومشيئاتنا مع مشيئة هللا تعالى. ومن وّحد م
فيها كل لذته وغرامه، ولم يُرد ولم يبتغِ شيئاً سواها : بل وحد كل ما تريده هي جيداً 

ومحبوباً، فذلك قد بلغ أعلى درجة من الحب. وعلى ذلك كان يجري قديسنا. فمهما كان 
سيطة : (( تلك هي مرضاة هللا. ينتابه من أسباب الغموم كان يقابله دائماً بهذه الكلمة الب

فمن ال يرضى بها مسروراً؟ فإن الرضى بها الكامل وحده يفوق مئة ألف نجاح )). 
وكان ارضاًء له تعالى يبذل غاية الجهد ليتقن كل شيء لمجرد مرضاة هللا سبحانه، 
وليوّسع في كل مكان مملكة السيد المسيح بالرساالت والمحاضرات الدينية التقوية 

يس اإلكليريكيات وغير ذلك من المشاريع واألعمال المقدسة التي ال يمكن وتأس
احصاؤها. وكان أكبر غمه أن يرى هللا مهاناً. وأشدُّ رغبته أن يراه معروفاً ومحبوباً 

ومعبوداً. وأعظم بهجته أن يفتكر في المجد الفائق الحدّ الذي يملكه هللا في ذاته. وأكثر 
المجد الخارجي ما استطاع. آه واحسرتاه! ما أبعدنا نحن عن اهتمامه أن يجلب هللا من 

  هذا الحب العظيم! فلنتضع ولنبتغِ بكل قلبنا أن نزداد \ حبًا على الدوام.
  ). 382المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  
  

  تأمل ثان
  لعيد القديس منصور دي بول

  الخالصة للعشية
حنوه الخاص على  3وداعته له.  2محبة القديس منصور للقريب.  1نعتبر غداً :  

  الفقراء.



 2أن نعامل الغير والسيما الذين يغموننا أو يغيظوننا بعظم المحبة والوداعة.  1فنقصد :  
  أن نحب ونحترم الفقراء باعتبارهم أفضل أصدقاء \ ونساعدهم بقدر طاقتنا.

صية الرب القائل : (( اني أعطيتكم وصية جديدة أن يحّب عاطفتنا الروحية هي و 
  ). 34:  13بعضكم بعضاً وأن يكون حبكم بعضكم لبعض كما أحببتكم أنا )) ( يوحنا 

  التأمل للصباح
لنسجد \ مكّوناً في القديس منصور قلباً جزيل الجودة والمحبة والوداعة والشفقة على  

احتياجات البائسين. فلنباركه على هذه التحفة من جميع األسواء البشرية وخصوصاً على 
تحف نعمه. ولنستمد لنا منه تعالى نعمة االشتراك فب فضائل هذا القلب الجزيل الشفقة 

  والحنان.
  القسم األول

  في محبة القديس منصور للقريب
نت من بعد الرسل قلباً أكثر حب]ا واسعافاً للقريب من قلب    هذا ال نظن أن النعمة قد كوَّ

الكاهن القديس. فكانت نفسه كأنها تفيض بالرحمة والجودة االلهية ذاتها. فيرى في كل 
انسان صورة هللا وابنه، وُعضواً حي]ا وأخاً للسيد المسيح ووراثاً معه، وهيكالً للروح 

القدس. فينجم فيه من ثم اعتباٌر واحترام وحّب للقريب ال يمكن وصفه. واذ يتذكر من 
علينا أن نحب بعضنا بعضاً كما أحبنا السيد المسيح نفسه، ومن جهة جهة أنه يجب 

أخرى أن هذا الفادي االلهي أحبنا حتى انه قد نزل من السماء الى األرض خاضعاً 
لألسواء البشرية واألوجاع واالحتقار والمذلة والموت، كان القديس منصور يحب 

أن يكون مقصراً في هذا الحب القريب بكل ما تستطيعه نفسه من الحب. بل كان يخشى 
ويلتمس من هللا النعمة ليزداد على الدوام حب]ا للقريب. وكان يقول : (( آه! لو كانت فينا 

شرارة من هذه النار المقدسة التي كان قلب يسوع مضطرماً بها أما كنا نفعل ألجل 
قية يُظهرونها اخوتنا في االنسانية الف مرة أكثر مما نفعل؟ فالذين في قلوبهم محبة حقي

بأعمالهم )). ولذلك نرى فيه ذاك القلب المحب الذي كان يالقيه كل الذين يدنون منه، 
وتلك الغيرة على أن يبعث مرسليه إلسعاف البائسين وتعليم الجهال وهداية الخطأة 

والضالين، الى السجون والبراري والجبال، الى ارلندا وبولونيا وايطاليا وتونس 
كر، ال تثنيه عن بذل هذا االسعاف األوبئة وال الزوابع التي كانت والجزائر ومدغس

تذهب بحياة أحسن العملة عنده. ولذلك نرى فيه ذاك السهر على قلبه وكالمه لكي ال 
يتشكى أبداً من أحد، أي]ا كان وال يتكلم سوًءا بحق أحد، بل يدافع دائماً عن الغائبين. 

يجعله يفضل احتمال التونيب والعار ائه الذي كان ونرى فيه ذاك الحب المؤثر جداً ألعد
والعقاب على أن يبّرر ذاته مع مضرتهم. وكان يكفي أن يباديه انسان بشّر أو يجاهره 



العداء لكي يصير أفضل أصدقائه ويستجلب من القديس عظفه وجزيل احسانه. فهل نحب 
  القريب هكذا؟

  القسم الثاني
  في وداعة القديس منصور

قد ولد القديس منصور بخلق صفراوي غضوب. قال (( لكني كنت ألتجئ الى هللا  
وأسأله بإلحاح أن ينزع مني هذا الطبع الحافي والمنفر، وأن يخّولني روحاً وديعاً ولطيفاً. 

وبنعمته تعالى مع ما بذلته من الجهد والسعي في تحسين طبعي قد أصلحت ذاتي قليالً 
ل ذاك اإلصالح؟ فإنه كان حسن االستقبال، باش الوجه، )). ومن يقدر أن يصف كما

لطيف الحديث، دمث األخالق، يحاكي بوداعته الفادي الذي شاء أن يتخذ له تالميذ 
خشني الطباع وبال تهذين ليعلمنا أن نحتمل بعضنا بعضاً. فكان القديس منصور يقول : 

: تعلموا مني أن تكونوا ودعاء (( كم يحق لك يا سيد بعد هذا المثال العظيم أن تقول لنا 
)). ولكي يحّرض أبناءه على اتباع هذا المثال الجميل قد اعتاد أن يقول لهم : (( كيف 
تريدون أن تعاَملوا أنتم؟ بوداعة بال شك : فإن كل الناس يريدون ذلك. وال يبتغي أحد 

ت النزق والحدة منهم أن ينَّبه بجفاء وال أن يُقاد بفظاظة أو شراسة. فاقمعوا اذن حركا
والتهابات هذه النار التي تصعد الى الوجه وتغير لونه وتقلق النفس وتحول االنسان من 

هنيهة الى أخرى. فسّكنوا في الحال حركة الهوى لكي تختلوا في ذاتكم وتتحدوا با\، 
قائلين : (( علمني يا رب أن أكون وديعاً )). وليكن فيكم األنس واللطف وطالقة الوجه 

لبشاشة ومعاملة قلبية تولّد في غيركم التعزية والثقة، وهذا االستقبال الحسن وهذه وا
البساطة الجذابة التي تظهر أنها تعطيكم القلب وتطلب منكم قلبكم )). فهل نحن هكذا 

  ودعاء نحو القريب؟
  القسم الثالث

  في حنو القديس منصور الخاص على الفقراء
ا فعله القديس منصور ألجل الفقراء. فقد أنشأ عدداً نقف مدهوشين لمجرد قراءتنا كل م 

كبيراً من المستشفيات مع راهبات المحبة لخدمتها، وكثيراً من الجمعيات واألخويات 
ألجل مساعدة الفقراء في بيوتهم. وأسس مشاريع أو أعمال األوالد المتروكين والشيوخ 

الحريق أو الفيضان وللفالحين المهملين وافتداء األسرى واالسعافات للبالد المبتالة ب
الذين أمحلت أراضيهم. وكان يقيت في باريس كل يوم أكثر من ألفي فقير بين 

االضطرابات األهلية. وأسعف في أماكن أخرى بعنايته ما ينيف على أربعة عشر ألف 
ال ريب في أن  –نفس. هذا ما عدا مساعداته واعاناته للمدن والمنكوبة بالفيضانات 

حقارتنا ال تقوى على أن تعمل شيئاً من مثل ذلك. ولكن أليس في استطاعتنا ضعتنا أو 



أن يكون فينا للفقراء عواطف نظير عواطف هذا الكاهن القديس؟ فكان يحبهم حباً حنوناً 
ويتأثر أبوياً، ويحملهم في أحشائه كأول أصدقاء هللا وأعضاء يسوع المسيح المتألمة. 

م. ولم يكن له هّم أو شغل أفكار إال بإغاثتهم. وكان عند ويرّق قلبه جداً لفقرهم وبؤسه
اقتراب الشتاء يتنهد من أعماق قلبه ويذرف العبرات السخينة قائالً : (( واحسرتاه! هوذا 

فضل شديد الوطأة. فماذا يحّل بالفقراء؟ وأين يذهبون؟ فذلك همي وغمي! )) فيعطي 
أن يستعمل كل أموال ديره إلغاثة حينئذ كل ما كان عنده مسروراً بكونه قد استحق 

البائسين. وقال يوماً : (( ما أعظم حظنا لو صرنا فقراء ألنَّا قد علنا الفقراء! فلنفحص 
  هنا ضميرنا : أين عواطفنا من مثل هذه العواطف؟

  ). 385المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص 
  

  تأمل ثالث
  لعيد القديس منصور

  للعشيةالخالصة 
 1نواصل غداً تأمالتنا في القديس منصور ونرى أنه بالنظر الى ذاته كان مثاالً عجيباً :  

  للحكمة. 3لإلماتة.  2لالتضاع. 
أن  2أن نحذر من اغراءات المحبة الذاتية في أفكارنا وأقوالنا وأعمالنا.  1فنقصد :  

  نميت اليوم ذواتنا في الشيء المضاد باألكثر ألميالنا.
طفتنا الروحية هي كلمة الروح القدس : (( َمن سار مستقيماً فهو يسير بالطمأنينة ))   عا 

  ). 9:  10( أمثال 
  التأمل للصباح

لنسجد ليسوع المسيح، المثال العظيم الذي نسج القديس منصور على منواله كل تلك  
القديس أن الفضائل الجميلة التي شّرفت ذكره في السماء واألرض. ولنسأل هذا الكاهن 

  يستمد لنا النعمة لنتخذ نظيره يسوع المسيح في كل شيء مثاالً لنا نجري بموجبه.
  القسم األول

  في تواضع القديس منصور
ان هذا الرجل المدهش الذي قد فعل في سبيل الدين واالنسانية ما لم يفعله قط ملك على  

ن اإلجالل عقاباً لخطاياه واهانةً عرشه، لم ينفك البتة عن احتقار نفسه. فيعدّ ما يُقدّم له م
لبؤسه وشقائه العظيم، محتسباً ذاته (( رجالً فاسداً، قادراً على كل شر وغير قادر على 

كل شيء من الخير، أعجوبةً من الخبث، وشراً من ابليس )). وكان يقول أيضاً : (( اني 
اً من كل البشر، أعجب لكونهم قد احتملوني حتى اآلن في هذه الوظيفة، وانا أخشن طبع



وأكثر جنوناً منهم. لست انساناً، بل إنما أنا دودة حقيرة تدب على األرض بغير أن تدري 
أين تسير، لكنها تجتهد فقط أن تستر فيك وحدك يا الهي الذي هو كل رغبتي. وأنا أعمى 

مسكين ال أقدر أن أتقدم خطوة واحدة في الخير ان لم تمد ابيَّ برحمتك يدك الحنون 
هديني السبيل )). ان هذا التواضع العميق في الداخل كان ال بد له من أن يدبو في وت

الخارج. ولذلك كان شديد االنتباه الى أن ال يبّرر ذاته أبداً حين يُالم على أمر، ويغتنم كل 
فرصة ليعلن دناءة أصله وكل ما يقلل قدره بين الناس ويجعله محتقراً. وكان يقول لدى 

دة الطعام : (( ويحك أيها الشقي، لم تكسب الخبز الذي تأكله! )) وقد جلوسه الى مائ
وضع لنفسه هذه القواعد التالية ليجري عليها : (( ان عملت عمالً علني]ا أنزع منه كل ما 

أقدر أن أضع فيه من الزخرف والرونق وأكتفي بالضروري فقط. وان خطر لي 
يمة، وأحفظ األجمل ألضحي به \ سراً في خاطران أو فكران أُبدي أبسطهما او أقلهما ق

قلبي، وذلك حب]ا لسيدنا يسوع المسيح الذي ال يُسّر إال ببسيط األعمال واألقوال )). أخيراً 
كانت الحشمة تتألأل في كل شخصه، في جلوسه ومشيه وكالمه وثيابه حتى في نظره. 

من الشهوة والهوى الى مما جعل أحد أصدقائه يقول : لم يجد قط عند أحد محب للرفعة 
الكرامات والمعالي والجاه بقدر ما عند هذا الكاهن القديس الى محبة الذل واالتضاع 

  واالحتقار.
  القسم الثاني

  في إماتة القديس منصور
لم يكن في حياة القديس منصور في الخارج شيٌء يدل على الشظف الشديد. بل كان  

 يعيش في الظاهر عيشة اعتيادية مألوفة، لكنه في الحقيقة كان مميتاً ذاته في كل شيء
إماتةً عامة : كانت حجرته أبسط الحجر وأقلها زينة أثاثاً. وثيابه أحقر الثياب، بل كثيراً 

عة. وكل يريد أن يكون طعامه فقرياً، وال يكترث البتة لما يقدَّم له ما تكون بالية ومرق
منه. وان نقصه شيء فرح وابتهج بكونه يكرم بذلك فاقة السيد المسيح وعريه. وفي 

اشتداد وطآت الفصول لم يكن ليقبل أدنى اسعاف لذلك. أخيراً يكفي مجالسه أن يُالحظ 
لى أي درجة من الكمال قد بلغت إماتة هذا ضبطه لعينيه ولسانه وهيئته كلها، ليعرف ا

  القديس.
ومع هذا كله كانت اماتته الداخلية أفضل من هذه الخارجية بكثير. فكان مالكاً جميع  

حركات نفسه بحيث لم يكن شيء من المضادات قادراً أن يبلبل سالمها التام. فكنت ترى 
دائماً في داخله السكينة نفسها، وعلى وجهه البشاشة عينها، وفي سلوكه وكالمه الرصانة 

دة لتلقيه في الفشل والقنوط، وال الفرح ليستفزه ويُبطره، وال النكبات ذاتها. فلم تكن الش
لتوهن عزمه، وال النجاح ليسكره. ألنه لم يكن يرى في كل هذه األشياء سوى ارادة هللا، 



وكان يريد كل ما تريده من هذه األمور على حد سواء. وكان يعتقد أن اإلماتة ضرورية 
الً واحدة في السماء ثم يهمل ممارسة اإلماتة في جداً للخالص، بحيث أن من يضع رج

  المدة الالزمة لنقل الرجل األخرى اليها، يعّرض نفسه كثيراً لخطر الهالك.
  القسم الثالث

  في حكمة القديس منصور
أن  2أن يتوق دائماً الى غايته التي إنما هي هللا. و  1ان حكمة المرة الحقيقية هي :  

فاعلية. ومعلوم أن القديس منصور قد جرى على ذلك أحسن  يتوق اليها بالطرق األكثر
جري : فإنه أوال ً كان يقصد هللا وحده في كل شيء بغير حياء بشري وال نظر الى 

المصالح الشخصية وال مواربة وال مخادعة بل ببساطة الروح والقلب والنية وصدق 
  ل تاريخ حياته.اللهجة دائماً، ولو نجم له عن ذلك خجل وعار، كما يؤيد هذا ك

ثانياً كان يتوق الى هللا بالطرق األكثر فاعلية. اذ كان يتبع مبادئ اإلنجيل وأمثلة  
المخلص وينقاد للروح القدس. يتوكل على العناية االلهية وينتظر حتى تُظهر له اشارتها 

شيئاً  أو ارادتها بغير أن يسبقها أبداً. يدرس دائماً طرق هللا يتبعها ويخشى أن يجعل فيها
بشرياً، ويقول : ألن االنسان يفسد دائماً عمل هللا. فلنقابل ذواتنا بهذا المثال الجميل. أين 
نحن من هذه البساطة في القصد الذي ال يبتغي سوى هللا، ومن هذه الحكمة في اختيار 

  الوسائل اذ تستشير هللا أكثر من استشارتها فطنة الجسد؟
  ). 389ما في خالصة العشية ( ص المقاصد والعاطفة الروحية هي ك 
  

  تأمل
  لعيد القديسة مريم المجدلية

  تموز ) 22( في 
  الخالصة للعشية

سريع الى  1نتأمل غداً في حب المجدلية العظيم للسيد المسيح ونرى أنه حب :  
  سخي. 3متضع.  2التضحية. 

ع عنه أبدا أن نرجع فنحب الفادي يسوع حباً حقيقياً بكل قلبنا وبال رجو 1فنقصد :  
أن ال نأبى على هذا الفادي الحبيب وال تضحية  2معترفين بأنّا لم نحبه بكفاية حتى اآلن. 

  تطلبها منا نعمته.
عاطفتنا الروحية هي كلمة المخلص عن المجدلية وهي : (( ان خطاياها الكثيرة مغفورة  

  ). 47:  7لها ألنها أحبت كثيراً )) ( لوقا 
  التأمل للصباح



مة ابن هللا العظيمة لمريم المجدلية : فإن هذه قد خطئت كثيراً. لكن يسوع لم لنسبح رح
يرفضها بسبب كثيرة خطاياها الفظيعة. بل أشفق عليها وراح يطلبها بنعمته، كما يمضي 

الراعي الصالح في طلب نعجته المبتعدة عن الحظيرة. فيا للجودة والمحبة والرحمة 
قين كل مدائحنا وتسابيحنا وحبنا! فلنبارك شفقة هللا على االلهية غير المتناهية! كم تستح

  الخطأة المساكين. ولنهنئ المجدلية بتلبيتها حاالً صوت النعمة التي كانت تدعوها.
  القسم األول

  في أن القديسة مريم المجدلية قد أحبت يسوع حباً سريعاً الى التضحية
أنار ذهنها، فعرفت ان يسوع هو منذ أشرق أول شعاع من أشعة النعمة على المجدلية و 

مخلصها والها، سعت وراءه حاالً. ولما علمت أنه في بيت سمعان الفريسي قامت بال 
أدنى تأخر، دائسة تحت أرجلها كل حياء بشري، وطارت الى بيت سمعان كأّن الحب قد 

ل أعطاها جناحين، ومعها قارورة مملوءة من الطيب الثمين الجيد، كانت ُمعدّة في األص
ت عند قدمي يسوع، وكسرت القارورة، وأفاضت الطيب مع  لتطيُّبها وتنعمها فخرَّ
دموعها على قدمي الفادي المقدّستين وجعلت تمسحهما بشعر رأسها وتقّبِلهما بأحر 
عواطف الحب، مضحيًة هكذا في وقت واحد بالحياء البشري، وبعجبها بشعرها، 

ت أن تهجر العالم هجراً أبدياً لتتبع يسوع وبرغبتها في التطيُّب والتنعم. اذ قد صمم
بغير أن يصدها عن ذلك مانع مهما لزم وتتمسك به وحده بكل قلبها، وتلزمه كل حياتها، 

من التضحيات. فهل عندنا مثل هذه السرعة الى تلبية صوت النعمة، والى التضحية \ 
ه الطبيعة الفاسدة وال بكل ما يطلبه منا، بغير أن يثنينا عن ذلك اعتبارات بشرية وال  تكرُّ

حب الذات وال االفتكار بماذا يقال عنا؟ فيا للحسرة واألسف! كم من التأخر في مطاوعة 
النعمة! وكم من المقاومة! فلنخجل من ذاتنا لذلك. ولنصلح نفسنا تائبين في هذا النهار 

  المقدس.
  القسم الثاني

 ً   في أن القديسة المجدلية قد أحبت يسوع حباً متضعا
لم تكن المجدلية لتفتخر بمراحم يسوع عليها. وال لتباهي بكونها محبوبة اكثر من غيرها  

أو بأنها تائبة، مهتدية، ُمحبة أكثر من سواها. بل كانت تزداد على الدوام احتقاراً لنفسها، 
خجلةً من كونها قد تأخرت لتحب الهاً محبوباً للغاية، مزدريةً نفسها، وقابلة ازدراء كل 

قة لها، كأّن ذلك واجب لها. كانت عالمةً  بأن ما قد صنعته في بيت سمعان الفريسي خلي
أمام جمهور كبير من أعيان البالد، سينتقده هؤالء المتكئون كلهم، ويجعلها موضوع 
هزٍء وسخرية لسكان اليهودية. لكنها لم تبال، حاسبة أنه ال يلحقها أبداً خجل وال عار 

فوقفت من ورائه تقبل قدميه، باكية متحسرة نادمة بمرارة على بكفاية، بقدر ما تشاء. 



حياتها الماضية، ودم قلبها يسيل من عينيها. فيا لها من دموع سعيدة أخمدت فيها نار 
الشهوة، وغّرقت خطاياها، وطردت الشيطان، وأبهجت محافل المالئكة! فلنتعلم من ذلك 

جل. ولنتعلم ان نقتنع بالمكث عند قدمي ما يجب أن يرافق دائماً حبنا من االتضاع والخ
يسوع، غارقين في عواطف حقارتنا ومذلتنا وعدم استحقاقنا، وغير طامحين بأشواقنا 

الى النعم غير االعتيادية التي يهبها هللا أحياناً للنفوس المختارة. فحسبنا نحن أن يقبلنا في 
لى التعزيات اللذيذة واألفراح حضرته بغير أن يخّولنا أن نرتفع الى تقبيل فمه القدوس، ا

  المقدسة التي يمن بها روحه االلهي.
  القسم الثالث

  في أن القديسة المجدلية قد أحبت يسوع حباً سخياً 
ان هذه القديسة العظيمة، لما ملك قلبها حّب معلمها الصالح تبعته بقدر استطاعتها في  

أسفاره الرسولية، لكي تلتقط درر تعاليمه الخالصية الساقطة من فمه األقدس، ولكي 
تخدمه في جميع حاجاته. وحينما حلَّ بمنزلها في بيت عنيا لم يكن لها افتكار إال فيه، وال 

فجلست عند قدميه تتمتع بوجوده وبالنظر اليه وباالستماع لكالمه، ألنه  اهتمام اال به.
كان لقلبها كل شيء. واذ كان في وقت آالمه مرفوعاً على الصليب كانت المجدلية واقفة 

) لتعّزيه وتسليه مقتحمة استهزاءات الشعب كله  25:  19عند صليبه مع أمه (يوحنا 
وبعد ما أسلم روحه الطاهرة وع أو تحامي عنه. واهاناته، ولو غير قادرة أن تنقذ يس

). ثم أتت لذلك الى القبر في الغداة  1:  16اشترت حنوطاً لتحنط جسده ( مرقس 
والظالم باٍق. وظلت (( واقفًة عند القبر خارجاً تبكي ))، ال يمكنها أن تتعزى، ُملتمسة 

لح، قائلة : (( انهم من البشر والمالئكة أن يهدوها ويرشدوها الى حيث معلمها الصا
أخذوا ربي وال أعلم أين وضعوه ... يا سيدي ان كنت أنت حملته فقل لي أين وضعته 

). فهل من حّبٍ أسخى وأكرم من هذا  15 – 10و   1:  20وأنا آخذه )) ( يوحنا 
الحب؟ وأخيراً لما ظهر لها يسوع قد أوعز اليها أن تمضي الى الرسل وتبشرهم بقيامته. 

ت بع ذوبة هذه المالقاة وهذه المشاهدة وأطاعت اشارة المخلص. وبعد حلول الروح فضحَّ
القدس على الرسل حملها حبها على أكثر من ذلك. فسافرت مع لعازر أخيها ومرتا أختها 

لتبشر سكان غاليا ( أي فرنسا اآلن ) باإلنجيل. فبشرتهم بأقوالها وبأمثلتها باألكثر، 
على الحضيض وتقضي جزًءا من األيام والليالي في  عائشة عيشة إماتة وتوبة، تنام

الصالة، ليس لها من مأوى سوى مغارة في صخر، تُعرف الى اليوم باسم (( السنت بوم 
فبإزاء هذا الحب الجزيل السخاء كم يجب أن نخجل من  –)) ( أي الطيب المقدس ) 

برفاهية ورخاء بغير أن تراخينا الذي يريد أن يتمتع بغير أن يتعذب أبداً، ويريد أنيعيش 
  يلحقنا أدنى انزعاج البتة! كال. ليس ذلك من الحب في شيء.



  ). 392المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  
  

  تأمل
  لعيد القديس يعقوب

  تموز ) 25( في 
  الخالصة للعشية

نتأمل غداً في القديس يعقوب ونالحظ فيه طعمين مختلفين كل االختالف : أحدهما  
  مرذول واآلخر شريف ومقدس.

أن ال نسمع لحب الذات الذي يحملنا على التظاهر بالعظمة وعلو الشأن  1ثم نقصد :  
أن ال يكون لنا في هذه الدنيا طمع إال بأن نحتمل ونحيا ونموت نظير  2 وحب الرفعة.

  وع وألجل يسوع.يس
  ). 5:  22عاطفتنا الروحية هي كلمة المرنم : (( كاسك تسكرني كالصرف )) ( مز  

  التأمل للصباح
لنسجد لسيدنا يسوع المسيح داعياً الى الرسالة القديس يعقوب الكبير أخا يوحنا األكبر  

أخذه  وابن زبدى وسالومة، ومميزاً اياه في أحوال كثيرة والسيما في جبل ثابور حيث
معه وجعله شاهداً لتجليه. فلنشكر للفادي الحبيب كل ما فعله ألجل هذا الرسول، ولنتفقه 

  نحن بدرسنا ما تميزت به حياة هذا التلميذ السعيد من الخير والشر.
  القسم األول

  الطمع المرذول في القديس يعقوب
لى األرض مملكة كان يسود في األمة اليهودية وهٌم شائع عموماً بأن المسيح سيؤسس ع 

زمنية. وكثيراً ما تفاوض في هذا األمر الرسوالن يعقوب وأخوه يوحنا وأمهما. ومن 
البديهي أن تهتم األم بمستقبل أوالدها األعزاء وأن تفتكر لهم في المراكز العليا. فاتت 
معهما الى يسوع تطلبها لهما. لكن المخلص وّجه كالمه الى التلميذين، اللذين لم تكن 

ما سوى لسان حالهما، وقال لهما هذا الجواب الجميل الجدير بأن يكون موضوع أمه
تأمالتنا واعتباراتنا : (( انكما ال تعلمان ما تطلبان )). كال، يا الهي، ان الذي يطلب أن 

ألن ابتغاء الخروج من الحالة التي يكون فيها االنسان الى  1يرتفع ال يعلم ما يطلب : 
ت صوابية : فمثُل هذا الطمع، اذا تعمم، يبلبل نظام الهيئة حالة أرفع بكثير ليس

ألنه يجب على كل واحد أن يحترم ترتيب العناية االلهية : فمن أراد  2االجتماعية كلها. 
الخروج منه خالف هللا تعالى. وال نستطيع االعتماد على مساعدة هللا إال بقدر ما نكون 

نعتقد أنَّا نكون أحسن في موضع آخر غير الذي ألنه من الضالل أن  3حيث يريدنا هللا. 



ألنه بقدر ما تكون  4نحن فيه اآلن : فإن مثل هذا التصور ال يوّرثنا سوى الشقاء والغم. 
المراكز عالية تكون المسؤولية فيها أكبر، ومحبة الذات أقوى، والكبرياء أشمخ، 

باإلنسان : اذ يجب أن ألن الطمع بما في األرض فقط هو غير جدير  5والمخاطر أكثر. 
نّوجه ألحاظنا وأشواقنا الى ما هو أعلى ونرفعها الى السماء. فنقول لذواتنا : ان األرض 
حقيرة ودنيئة ألجلنا. فال نُلصق بالطين قلباً مصنوعاً ألجل السماء. فلنسبر هنا غور قلبنا 

  : هل هذه العواطف هي عواطفنا؟
  القسم الثاني

  الذي تحلى به القديس يعقوبالطمع الشريف والمقدس 
اذ رام الفادي أن يرفع أذهان رسوليه يعقوب ويوحنا من الملكوت األرضي الى  

الملكوت السماوي، قال لهما : للوصول الى ملكوتي ينبغي شرب كأس العذاب والمرارة 
) ومنذ اذ  22:  20التي أشربها أنا، أفتستطيعان أن تشرباها؟ فأجاباه : نستطيع ( متى 

تحوذ عليهما طمع جديد ومقدس وهو أن يتبعا فقيرين ابن هللا الفقير، ويرافقاه في اس
أسفاره، ويشتغال في النهار ويسهرا ويصليا في الليل، ويحمال الصليب على الدوام، 

وينسيا ذاتهما ويحتقراها ويضحيا بكل شيء ألجل اإلنجيل. حكى القديس أبيفانس قائالً : 
نت شفظة جداً، وغيرته على هداية اليهود واألمم لم تكن تقف ان حياة القديس يعقوب كا

عند حد. وهو بين الرسل األول الذي مات من أجل المسيح، وصبغ بدمه أرض المدينة 
المقدسة. وقد ردّ الى اإليمان جالده بمعانقته اياه. وكان موته سبباً لتشتت الرسل وللتبشير 

ذو الطمع المقدس! لقد بلغت مرامك : اذ فيا أيها الرسول  –باإلنجيل في كل األرض 
شربت تلك الكأس حتى الثمالة، وتلذّذت بشربها مبتهجاً كالمرنم وهاتفاً معه : (( كأسك 

  ). فلنتعلم من هنا في أي شيء يجب أن نطمع. 5:  22تُسكرني كالصرف )) ( مز 
  ). 396المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  
  

  تأمل
  عيد القديس أغناطيوس لويوالل

  تموز ) 31( في 
  الخالصة للعشية

 2على تقديس نفسه  1نتأمل غداً في القديس أغناطيوس ونرى بأي غيرة قد عمل :  
  على تقديس غيره.

أن نسهر على  2أن نفحص عن التعلقات الباقية في قلبنا ونقطعها بشجاعة.  1فنقصد :  
ل العادة ومجرى الطبيعة أوألسباب بشرية بل أن نوّجه نياتنا لكي ال نفعل شيئاً على سبي



أن نحمل القريب على الخير بأمثلتنا وان استطعنا  3كل شيء الى مجد هللا األعظم. 
  بكالمنا أيضاً. 

  عاطفتنا الروحية هي شعار القديس أغناطيوس هذا : (( لمجد هللا األعظم )). 
  التأمل للصباح

اً من السماء الى األرض بالنار المقدسة ومضرماً بها قلب لنسجد لسيدنا يسوع المسيح آتي 
القديس أغناطيوس. ولنتأمل بدهش وسرور كيف قلب يسوع هذا القديس العظيم حتى 

  انقلب انقالباً عجيباً. ولنطلب اليه تعالى أن يقلبنا كذلك.
  القسم األول

  في غيرة القديس أغناطيوس على تقديس نفسه
يجب أن يميت فيه الطبيعة الفاسدة بالخطيئة األصلية، وأن  كل من يتوق الى القداسة 

 1 –يمأل قلبه بالحب االلهي المقدس. فذلك ما فهمه وفعله بنوع مذهل القديس أغناطيوس 
قد أمات فيه الطبيعة الفاسدة : فإنه بينما كان يقرأ سير القديسين خاطبته النعمة سراً قائلة 

: افعل مثل هؤالء القديسين الذين تطالع سيرهم. فاترك العالم وآماله وأمواله ومجده، 
وخصوصاً اترك ذاتك. وعلى الفور قد هجر العالم الذي كان يعبده الى ذلك الحين. 

لحواس التي كان يمتعها الى ذلك الوقت بحياة من اللذات واألفراح العالمية. وهجر محبة ا
وحتم على نفسه أن يحرمها شهواتها الباطلة ويذلّها بأعمال التوبة. وبدّل ثيابه الثمينة 
  الفاخرة بأثواب رثة فقرية. وأوى الى مغارة ( منريز )) يفترش الحضيض، وليس له 

اء، ويجلد جسده جلداً قاسياً. وان كّف فيما بعد عن تعذيب طعام سوى قليل من الخبز والم
لكنه قد عّوض بدل ذلك حشمةً شديدة جسده فإنما أراد أن يستعمل قواه لمجد هللا األعظم. 

في هيئته ومشيه ونظره، وحفظ هكذا نفسه في خشوع واختالء مقدس. وتجّرد من أمياله 
المستشفيات باذالً ذاته لمؤاساة األسواء  وفخفخة القصور والبالط ورفاهيتهما، وأقبل الى

ذلك  البشرية على اختالفها، حتى أشدها كراهةً، فصار يخدم الجميع، من كان قبالً حتى
الحين متربعاً في كرسي الرئاسة يُصدر أوامره الى كثيرين من مرؤوسيه. وكفر بطبعه 

ناصب العالية في الجيش، الذي كان حادًا وغضوباً بالفطرة وزداه حدةً وغضباً تقلُّده الم
فأصبح وديعاً كالحمل وصبوراً نظير يسوع المسيح، الى حد أن أسوأ المعامالت، التي 
كان االفتكار فيها فقط يقيمه ويقعده قبالً، صار اآلن يتلذذ ويبتهج بها ويشتهيها. وكفر 

فلم يكتِف بأن أخفى شرف أصله تحت أثواب غليظة، ورقة آدابه تحت  بحب ذاته :
اهر مهملة، وذكاء عقله تحت بالهة مصنَّعة، بل كان يقبل االزدراء واالهانة ككنز ظو

كبير، ويعدّ ذاته سعيداً منتصراً عند ما قُيِّد بالقيود كمجرم. وكفر أخيراً بكل عالقة حتى 



استطاع أن يقول : ال أرى شيئاً على األرض اذا فقدته يقدر أن يعكر صفاء نفسي 
  وسالمها. 

بعد ما أفزع قلبه هكذا من كل ما ليس هو هللا، مأله من حب هللا تعالى جداً حتى شغل  2 
هذا الحب المقدس جميع قواه وعواطفه وأفكاره. وصارت الخالئق كلها تذكره هللا بأكمل 

نوع، حتى انه كان يُختطف من نظره فقط الى زهرة. لكنه كان يحتسب هذه الخالئق 
ن هللا سبحانه، قائالً : (( ما أحقر األرض عندي حينما أنظر حقيرة وكال شيء بمعزل ع

الى السماء! )) ومع هذا كان يعتقد أنه ال يحب هللا بكفاية، ويسأل هللا أن يزيده حباً، 
مضحياً بكل شيء ألجل الحصول على هذا الخير العظيم، وقائالً : هب لي وحسبي. 

كان يفني قلبه. وبسبب هذا السعير أو فاستجيب له ألن سعيراً جديداً من الحب االلهي 
اللهيب يُغشى عليه، وتسيل من عينيه سيول من العبرات، ويستمر باتحاد اعتيادي مع هللا 
تعالى، ويفّوض الى االرادة االلهية ذاته وأموره كلها بغير استبقاء شيء منها. ويكره أقل 

عذاب له في جهنم، إنما  شيء يسوء هللا أو يغمه كرهاً شديداً حتى صار يتصور أن أكبر
يكون من رؤيته هللا غير محبوب هناك. وينتبه أخيراً تنبهاً متواصالً لكي يوّجه جميع 

أين نحن من مثل هذا الزهد وحب هللا والغيرة  –أعماله وأقواله وأفكاره لمجد هللا األعظم 
  على تقديس أنفسنا؟

  القسم الثاني
  في غيرة القديس أغناطيوس على تقديس غيره

كان يقول : ال يكفي أن أخدم أنا هللا، بل يجب أن تحبه كل القلوب وتباركه جميع  
األلسن. ومن قلب مغارة (( منريز )) يرى عالماً يجب اصالحه وعالماً آخر يجب أن 

يبشره باإلنجيل : يرى أوربا التي أوشكت أن تفقد اإليمان، ويرى أميركا والهند اللتين لم 
غيرته العالم كله ألَّف ونشر كتابه : (( الرياضات الروحية )) الذي شملت تؤمنا بعد. واذ 

هدى من النفوس بقدر ما فيه من الحروف. ثم جاء الى باريز وامتزج باألوالد ليدرس 
الدروس الالزمة لغايته، ألنه ما كان ليبالي بها قبالً. وفي باريز قد أسس الجمعية 

لماء والرسل والمبشرين والشهداء. واذ أصبح اليسوعية التي خرج منها عدد كبير من الع
ا لهذا الجيش الجديد سيَّر جنود المسيح هؤالء الى كل أقطار العالم ليفتتحوها  قائداً عام]

ويكسبوها للسيد المسيح. أما هو، فمع إدارته هذه الكتلة الكبيرة من مركز الكثلكة برومة، 
لمهم التعليم المسيحي، ويرد الخطأة عن كان يعلّم الجهال، ويجمع األوالد والمساكين ويع

طريق المعاصي، ويُقبل على جميع أنواع الخير، باذالً نفسه لكل تضحية، حتى انه طرح 
ذاته يوماً في بركة ماء كالجليد لكي يؤثر عمله هذا في قلب شخص كان ذاهباً وراء 

بدي ذاته فواحشه فتأثر هذا الشخص المذكور واهتدى. وكان قديسنا يعّرض خالصه اال



للخطر، ان مست الحاجة، ألجل تمجيد هللا وإفادة النفوس، اذ يقول : اني أفضل البقاء 
على األرض جاهالً أمر خالصي وأهدي نفساً واحدة على أن أدخل السماء حاالً بدون 

هداية تلك النفس. فهل يمكن أن تكون غيرة أعظم من هذه الغيرة على تقديس الغير؟ فيا 
  فعل نحن في هذا الشأن؟لألسف! ماذا ن

  ). 399المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  
  

  تأمل
  لعيد القديس عبد األحد

  آب ) 4( في 
  الخالصة للعشية

رسالة  2رسالة الصالة.  1نتأمل غداً في هذا القديس العظيم ثالثة أنواع من الرسالة :  
  رسالة الكالم. 3المثال. 

نصلي بحرارة أعظم من أجل هداية الخطأة وحاجات الكنيسة ونشر  أن 1فنقصد :  
أن ال يصدر منا في كل مكان وزمان إال أمثلة صالحة تحمل  2مملكة الفادي في العالم 

  القلوب الى هللا.
عاطفتنا الروحية هي كلمة القديس يعقوب الرسول : (( صلوا بعضكم ألجل بعض لكي  

  ). 16:  5ر الفعالة! )) ( يعقوب تبرأوا. ما أعظم قوة صالة البا
  التأمل للصباح

لنسجد لسيدنا يسوع المسيح متنبهاً دائماً الى حاجات الكنيسة، ومقيماً القديس عبد األحد  
في القرن الثالث عشر لحمايتها من أضاليل الهرطقة التي كانت تعيث فساداً في جنوب 

ا في العالم. ولننظر بسرور كيف فرنسا، ومن غواية األهواء الشريرة المتفشية معاثره
يلبي القديس عبد األحد هذه الدعوة أحسن تلبية. فإنه قد أسس جمعية رسل سيذهبون على 
مدى األجيال الى أقاصي المسكونة لينشروا به كل أعماله العظيمة ويّوسعها، أعني به : 

مثل هذه رسالة الصالة ورسالة المثال ورسالة الكالم. فلنبارك السيد المسيح على 
الخيرات العظيمة التي أفاضها بسخاٍء على كنيسته بواسطة القديس عبد األحد. ولنهنئ 

  أيضاً هذا القديس الذي هو رسول كبير ومؤسس جمعية رسل.
  القسم األول

  في أن القديس عبد األحد كان أجمل مثال لرسالة الصالة
جالب نعمه وبركاته على تقوم رسالة الصالة برفع االبتهاالت الحارة الى هللا الست 

الخطأة لهدايتهم، وعلى مصائب الكنيسة لتالفيها، وعلى سائر الباليا لتداركها، وعلى 



أنها  1جميع األعمال الصالحة لعملها ومواصلتها. ولهذه الرسالة أربع عالمات ممتازة : 
ن انها خالية من خطر حب الذات، أل 2سهلة على الجميع، ألن كل واحد يقدر أن يصلي، 

ا بين هللا والنفس،  انها شرط ال بد منه لكل نجاح، ألن كالم  3كل شيء فيها يجري سر]
انها وسيلة أكيدة للنجاح، ألن  4البشر بدون نعمة هللا ال يقدر أن يأتي بأدنى ثمرة حقيقية، 

الصالة الحسنة هي قديرة على قلب هللا، وان بعض االهتداءات التي ينسب العالم شرفها 
ا واستجابها هللا ألجل الى الو اعظ كثيراً ما يكون سببها نفساً تقية مجهولة قد صلَّت سر]

  هذه النية.
عيد األحد راسخاً في هذه الحقائق جعل حياته كلها حياة صالة : فنمذ  واذ كان القديس 

نعومة اظفاره كان يصلي في النهار والليل. وبعد ما صار كاهناً جد اكثر من قبل في 
ة، فكان يُرى في كرسيه في الخورس نظير مالك في الحشمة والحرارة. رسالة الصال

ولما ارسله اسقفه الى حنوب فرنسة ليحامي عن الديانة التي كان يتهددها الهراطقة وأبي 
هوالء ان يسمعوه عمد الى سالحه االعتيادي : فأخذ يصلي وجعل المؤمنين يصلون معه 

جديدة كل العقبات والموانع. فسلمت الهرطقة بتالوة المسبحة. فذلل بهذه الرسالة ال
 –سالحها وخضت للحق، وأعاد في تلك االقاليم النظام والسالم والسعادة الى نصابها 

واذ شاهد عبد األحد هذا النجاح الجميل في عمله الرسولي فرح جداً وعقد النية على ان 
  لواء رهبنة جديدة. يجمع اولئك الرجال المرسلين الذين ساعدوه في تلك الرسالة تحت

لكن الكرسي الرسولي قد رفض ان يوافق على هذه الرهبنة. فلجأ عيد االحد الى الصالة 
واالبتهال، حتى ان الكرسي الرسولي وافق عليها وانضم اليها بعد ذلك عدد كبير من 

األعضاء. فرجع من رومه مسروراً وآمالً من هذه الرهبانية اوفر الثمار. ثم طاف في 
ل، ولكن في ظل الصالة دائماً. وفي اسفاره كان يمشي وحده يبشر باالنجيالمدن والقرى 

منفرداً عن رفاقه لكي يناجي هللا بحرية. وحين يبلغ الى باب المدينة يخر على ركبتيه 
ويتضرع الى العزة االهلية لكي ال تنقض الصاعقة على المدينة التي ازمع ان يدخلها 

نة كان أول ما يزور فيها الكنائس ليسجد هو، هذا الخاطىء الكبير جداً. وبعد دخوله المدي
هللا الساكن فيها ويبتهل اليه الجل رسالته. هكذا قام القديس عبد األحد برسالة الصالة. 

فكيف نقوم بها نحن؟ هل تصلي مراراً الجل هداية الخطأة وألجل الكنيسة وانتشار مملكة 
  ح سائر األعمال المقدسة؟ الفادي في العالم والجل الهيئة االجتماعية كافة والجل نجا

  
  القسم الثاني

  في أن القديس عبد األحد كان رسوالً برسالة المثال



نقدر ان نكون كلنا رسالً بغير الكالم : الن المثال الصالح هو عظة بليغة. وكان مثال   
القديس عبد األحد من أكبر الوسائل التي هدى بها نفوساً كثيرة. فكيفما نطرنا اليه : في 
احقر تفاصيل حياته العلنية أو الفردية، في طريقة عملة او كالمه اوصالته، في كيفية 

ئه ولبسه، وجدنا فيه دائماً رجالً كله سماوي وليس فيه شيء من األرض، جلوسه واغتذا
رجالً ال غرام له سوى تمجيد هللا عز وجل وتخليص النفوس، رجالً، مع ما هو عليه من 

اكراماً للسيد المسيح،  شرف األصل وكبير الثروة، يحب الفقر حتى صار يستعطي
وزع على الفقراء قبل دخوله الرهبنة كل ويختار لنفسه احقر ثوب في الدير، من بعدما 

امواله وكتبه أيضاً، وقد علق عليها بيده حواشي كلفته شغالً وافراً. وكان يعيش عيشة 
تائب : ال فراش له سوى الخشب والخضيض، وال ثوب يالصق جسمه سوى مسح خشن 

قبل يقرح جسده البريء. وكان يُرى بدهش وبهجة راهباً متضعاً جداً حتى انه كان ي
االهانات والعار واالحتقار كشيء واجب له. وكان محتشماً في كل هيئته حتى كان يتألأل 
على وجهه وسائر ما فيه شعاع من الجالل االلهي يحمل الجميع على احترامه وتوقيره. 

وكان في اختالء باطن وخشوع كبير والسيما في صالته، بحيث ال يمكن النظر اليه بغير 
 ً إحتراماً تجاه عظمات هللا، تارة غاض البصر ال يتحرك، وتارة رافعاً  تأثر ويذوب دائما

ذراعيه متعجاً كرجل مخطوف، فذلك كله كان عظة بليغة مأثرة في النفوس، وهادية 
إياها الى سبل الفضيلة. يقولون عنه : إن هذا لرجل هللا. ولم يكن أحد يقوى على مقاومة 

فسنا : هل نقوم نحن هكذا برسالة المثال؟ هل كل فلنرجع هنا الى ن –ذاك المثال الصالح 
  ما فينا هو قدوة صالحة في البيت والكنيسة والمجتمعات وفي أي مكان كنا؟ 

  
  القسم الثالث

  في ان القديس عبد األحد قد أحسن القيام برسالة الكالم
خل بنار ان اول شرط للقيام حسناً بهذا النوع من الرسالة إنما هو التهاب القلب في الدا  

الغيرة المقدسة، بحيث أن الفم ال يتكلم حقيقة إال من فضلة ما في القلب. فالقديس عبد 
األحد قد بلغ من ذلك درجة سامية حتى أن هللا سبحانه شاء مراراً أن يكشف للعالم ما 

دسة، فأظهر تارة فوق رأسه إكليالً كان يتقد في فؤاد هذا الرسول من أجيج تلك النار المق
مجد متأللئاً نوراً بهياً، وتارةً رفع جسمه عن األرض كأن اللهيب المضطرم سعيره من ال

فيه والمائل دائماً الى العلو رام أن يرفع الى الفردوس هذا الجسد الوافر النقاوة مع نفسه 
ثم كان هذا الرسول الحقيقي يبكي كل يوم على خطايا العالم ويُصعد الى  –المقدسة 

والكآبة على حالة األثمة من قلبه المملوء حباً وشفقة قائالً : (( يا  السماء زفرات الحزن
رب ارحم الخطأة المساكين : فماذا يحل بهم أن يتوبوا اليك؟ )) فيعظ الخطأة من المنبر، 



ة المرضى ويخاطب الجميع عن  ومن المنبر ينطلق الى البيوت والحقول والشوارع وأسرَّ
ي في سبيله أناساً أشراراً يقابلون تلك الغيرة الرسولية هللا وخالصهم األبدي. وكان يالق

باإلهانات ويرشقونه بالطين واألوحال أو يبصقون في وجهه. لكن ذلك لم يكن ليصده 
عن المضي في سبيل رسالته. واذ كانوا يتهددّونه بالقتل يقول : ((  لست مستحقاً مثل 

كونه الرسول الذي ال يكّل وال يمّل هذه الميتة الجميلة )). ويواصل تبشيره ووعظه. ومع 
كان يعتقد أنه لم يعمل شيئاً بعد. ولكي يتالفى هذا النقص أنشأ رهبانية (( األخوة 

الواعظين )) التي كان رسلها مزمعين أن ينتشروا في أقطار المسكونة كلها، حاملين 
قابلناها غيرتنا على مجد هللا وخالص النفوس اذا فما هي  –أنوار الصليب واإلنجيل 
  بغيرة القديس عبد األحد؟

  ). 403المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص   
  

  تأمل
  لعيد القديس لورنيسيوس

  آب ) 10( في 
  الخالصة للعشية

ماذا فعل القديس لورنيسيوس ألجل يسوع  1نتأمل غداً في هذا الشهيد الشهير ونرى :  
  ل على مثاله. ماذا يجب نحن أن نفع 2المسيح 

أن نتقدم كل يومفي حب هللا الذي يهب لنا وحده الشجاعة للقيام بالواجب في  1فنقصد   
ان نكون مستعدين ألن نفّضل الموت على إهانة هللا وان نحتمل كل شدائد  2كل األحوال 

ً  3هذه الحياةومضايقها بروح تضحية الذات باالستشهاد  الى الديانة    أن ننحاز دائما
  نيسة بغير أدنى حياء بشري. والك

عاطفتنا الروحية هي كلمة سيدنا يسوع المسيح : (( ان من يستحي بي وبكالمي يستحي 
  )  26:  9به ابن البشر اذا جاء في جالله )) ( لوقا 

  
  التأمل للصباح

لنسجد \ مانحاً القديس لورنسيوس قوة من نعمته فعل بها واحتمل كل ما فعله واحتمله 
السيد المسيح. فلنؤِد الى هللا لذلك شكرنا وتسابيحنا قائلين مع المرنم : (( هللا من أجل 

  ). 36:  67عجيب في قديسيه )) ( مزمور 
  
  



  القسم األول
  في ما فعل القديس لورنسيوس الجل يسوع المسيح

ان القديس لورنسيوس، الذي هو من أشهر شهداء كنيسة رومة، كان شماساً انجيلياً عند 
آب  2البابا القديس سكتس لما أُمسك هذا الحبر الجليل وسيق كخروف الى االستشهاد في 

. فأتاه الشماس المذكور حزيناً لكونه ال يموت معه ألجل المسيح، وخاطبه 258سنة 
أين تذهب يا أبِت وحدك بدون ابنك ؟ أفيليق أن يقال أنك صعدت  متنهداً، باكياً، وقال ((

الى مكان ذبيحتك بدون شماسك وأنت لم تصعد قط بدونه الى المذبح المقدس؟ ففي أي 
شيء قد غظتك أو غممتك؟ أما الشيخ القديس، فلكي يعّزي هذا الشماس الحار في 

شهر وخالد الذكر. فلما سمع القديس التقوى، أجابه بأنه سيتبعه بعد ثالثة أيام باستسهاد أ
لورنسيوس هذا الجواب عدّه نبوءة أكيدة عن استشهاده. فأسرع ووّزع على الفقراء كل 
ما كان عنده من أموال الكنيسة، بل باع أيضاً اآلنية المقدسة وأعطاهم ثمنها. واذ كان 

ً بقدر ما كان قاسياً، طلب من الشماس أن يدله  ى كنوز الكنيسة علالحاكم الوثني طماعا
أين هي. فجمع له الفقراء ودله عليهم قائالً : (( انظر : ان هؤالء هم أكبر كنوز الكنيسة 

.((  
ً وأمر   فلما سمع الحاكم ذلك وخاب أمله بالحصول على األموال، استشاط غضبا

بالقديس. فمّزق الجالدون جسد هذا الشماس البار بالسياط، ثم وضعوه على مشواة كبيرة 
ديد وتحتها نار خفيفة لتشوي لحوم الشهيد على مهل ويطول عذابه هذا القاسي من ح

الفظيع. أما القديس فتمدد عليها بفرح واستمر طلق المحيا، يبارك هللا ويشكره تعالى، الى 
أن نضج على النار لحم جنبه، فقال للحاكم ليقلبه الى الجنب اآلخر. قال القديس الون : 

أن يحتمل حريق النار بهذا الصبر الجميل، ألن النار المحبة قد استطاع هذا الشماس 
ً من تلك النار التي كانت تحرق جسده  االلهية المتقدة في داخله كانت أشد حراراً ولهيبا

فيا أيتها المحبة ما أجملك وأعجبك! يا أيتها النار المقدسة، أفنينا. فلكونك  –في الخارج 
ه غير مغلوب أمام عذاب النار. أما نحن، فألننا ال قد مألِت قلب القديس لورنيوس جعلتي

  نحب إال قليالً، نرانا ضعفاء جداً ويهون عزمنا أدنى عائق أو أقل صعوبة.
  القسم الثاني

  في ما يحب أن نفعله نحن ألجل السيد المسيح على مثال القديس لورنيوس
رع في توزيع كل ينبغي أوالً أن نتجرد من كل شيء نظير هذا الشماس القديس الذي ش 

ما كان عنده على الفقراء. فهل نفعل نحن للفقراء كل ما يجب علينا؟؟ هل نحبهم مثل 
القديس لورنيوس ونسدّ حاجاتهم بقدر استطاعتنا؟ ألسنا من الذين يخزنون الفضة 

لم  –).  16:  12ويتركون الفقير يموت جوعاً كما فعل ذاك الغني الجاهل الشرير (لوقا 



لورنيوس أن يعطي أمواله \ في شخص الفقراء، بل أعطاه أيضاً دمه  يكتف القديس
باالستشهاد. لسنا نحن مدعوين الى هذه الغبطة الفائقة، لكنا على األقل يجب أن نحيا 
بروح االستشهاد: أي أن نكون مستعدين ألن نختار الموت وال الخطيئة، ألن نميت 

الحياة ومصاعب حالتنا واالهانات جسدنا وأهواءنا، ألن نحتمل بصبر مشقات هذه 
واالفتراءات واالضطهادات، ألن ننحاز دائماً الى جانب الدين ونحمي ذماره في كل 

فرصة ونجعله محبوباً بأمثلتنا وأقوالنا وال نستحي أبداً مما هو واجب علينا. فعلى هذه 
شهاد واجب الصورة نصير شهداء في السلم الذي تتمتع به الكنيسة المقدسة. وهذا االست

  على كل مسيحي. فلنفحص ذواتنا كيف نقوم بهذا الواجب المهم والضروري.
  ).  408المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خالصة العشية ( ص  

  انتهى المجلد الثاني


