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يسري بل الطريق أن الكثري مّنا يشتيه من لّك قلبه أن حييا هللا، 

بنرصة  ىويتقوّ  املؤّدي للحياة، أن يتذّوق نعمة احلّب اإلليه
إّال . املسيح من ظلمة القرب إىل قيامة احلياة القيامة، وخيرج مع

د أشواقنا قِ فْ أّن اإلرادة اإلنسانّية اليت تعودت بل الرتا يُ 
  . وال ننالنأمل  ..نبتيغ وال نستطيع ..  االستمرارالقدرة بل 

ك ... أيّها اآلب السماوي    ... فاشبعين من دسم الروح .. جائع أنا إ

  ...اظهر يل الطريق 

ّ يسوع    دعين أقرتب منك ... يا ر

ي يطرد ظلميت إىل خارج    ...ألنّك أنت اجور ا

  .. .يا روح اهللا 

  ..جد اهللا اآلب طوال أيايم ملدّربين بل طريق احلياة ليك أحيا 

  ارمحين.. أيّها اخكالوث القّدوس 

 وليك نسري بل طريق اجور اإلليه علينا أن ندرك أّن الطريق
 أرساره اخلاّصة، وأّن السائرين بل الطريق عليهم أن  مع اهللا
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سنضع  ...قة فيها قراءة عالمات الطريق واخك بل يدّربوا ذواتهم
ّة ثالث عال ) من بني عالمات كثرية(مات بل الطريق أو

. أن نبدأ يف تكوين عالقة صادقة مع إهلنا يمكننا من خالهلا
تت باحتياج دائم ملح هللا نضجت وأعطت تلك العالقة إن تثبَّ 

  ...ثمًرا بالروح القدس 
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  العالمة األو
تقول  مكتوبة بيد الرّب يسوع أّول عالمة بل الطريق اإلليه

  :لك

حُتِبُّ الرَّبَّ إِلََهَك ِمْن لُكِّ َقلْبَِك َوِمْن لُكِّ َغْفِسَك َوِمْن لُكِّ فِْكرَِك 
َ  .َوِمْن لُكِّ قُْدَرتَِك  و

ُ
  َهِذهِ يِهَ الَْوِصيَُّة األ

  .حُتِبُّ َقِريَبَك َكَنْفِسَك : َوثَاغَِيٌة ِمْثلَُها يِهَ 

ْقَظَم ِمْن َهاَينْيِ لَيَْس َوِصيٌَّة 
َ
ْخَرى أ

ُ
  أ

  )٣١ - ٣٠ :١٢مر(

أّول ما نتعلّمه بل الطريق اإلليه هو أّن مفردات لغة اهللا يه 
َّ بََذَل اْننَُه "مفردات احلّب، إذ  ُ الَْعالََم َح َحبَّ ابَّ

َ
َهَكَذا أ

ُ احْلَيَاُة  الْوَِحيَد ِليَكْ َال َفْهِلَك لُكُّ َمْن يُْؤِمُن بِهِ  َ بَْل تَُكوُن 
بَِديَّةُ 

َ
حمّبة اهللا جا ليست مشاعر رقيقة فقط . )١٦: ٣يو( "األ

اليت جعلته و اخلالقة كما يعتقد اكعض، وليست يه املحّبة
د، ها حمبة اكذل،، ولكنّ فقط خيلقنا من العدم حمبة  حمبّة احكجسُّ

كو. بيحةا كّفارة "ن حينما أحّبنا اهللا أرسل ابنه احلبيب 
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غطي حببّ "خلطايانا ي دفعه ،ه، أي  هرق دمه  لصليبا حنو ا
بل أيّة كراهية وعداوة وخصومة بني اهللا  ،من أجل احلق

يف املسيح أحّب اهللا العالم حمّبة صامدة أمام سيل . واإلنسان
واليت جيددها  اكغضة والرفض واججاسة والسخرية من اهللا

يف املسيح لم يعد . الشيطان يف قلوب من ملك عليهم لّك يوم
احلّب توافق مصالح بني طرفني أو أخذ واشباع من طرف يف 

... ر هكذا مقابل أخذ واشباع من الطرف اآلخر، لم يعد األم
فاهللا لم ". بسبب"وليس " بالرغم من"ب أصبح احلّب يعين أّن حن

 ةأو شخصياتنا املمزيَّ أو قداستنا أو تقوانا ا نا أو طاعتنحيّبنا لربّ 
، وحنن )١٠: ٥رو( فقد أحّبنا وحنن أعداء  ...ومواهبنا الفريدة 

، وحنن يف يَ  ده املمدودةكُّ نَ يف مقاومة  ته جا ال حمبّ . ر دائم 
املنقذة واليت تتألم وصة لِّ خَ ب رّد اجلميل، ولكنها املحبّة المُ ترتقّ 

ي حييط بنا يف يم. من رفض احلياة نتشلنا من املوت ا د يده 
الشهوات اليت أطعناها واستعبدنا أنفسنا هلا، وحينما نرفض 

د املمدودة يتوّجع بل خليقة تسري يف عماها وجهلها  اليت ا
هرّية لقد أسلم املسيح نفسه قربانًا  .وقساوتها حنو الظلمة ا
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طرة يه راحئة بل مذبح حمّبته للبرشّية فتنّسم اآلب راحئة ع
هذا احلّب اإلليه املّجا أصبح  .احلّب املبذول من أجل آخربن

ائم للّك إنسان قّدم حبًّا وحصد جحودً   وقساوةً  انبع العزاء ا
صارت حمّبته مرساة للرجاء . مّمن حو اوجراحً  وإهانةً  اورفًض 

و لّك مّرة نقّدم حبًّا  بالكراهّية، ُب رِ طَ ضَّ يف وسط العالم المُ 
جمانيًّا ح وإن اكن مؤلًما جا فإننا نشهد جعمة احلياة اجلديدة 
اليت قبلناها يف املسيح حينما تعّمدنا وأعلنا أننا مائتون عن 
ات املرتبطة بكّل ما هو ماّدي،  العالم، عن الكراهّية، عن ا

ي العن ال يعلن بهاء  عالقات اليت ال تمّجد اهللا، عن الالكم ا
، عن األفاكر واملبادئ والقيم اليت لم ومجال إنساننا اجلديد

    ..إلخ ...  ، عن أي أمان بعيد عن املسيحيغزهلا الروح

إّن القديس أنبا بوال تصفه الكنيسة بأعمق لكمة يمكن أن 
، فلّك سريته "حبيب املسيح: "يوصف بها إنسان أال ويه

وشوقًا للمزيد من الصلة  النسكيّة اكنت تعبرًيا عن احلّب،
ل نهار ي خرج وراءه يف الربّية طاًكا وجهه     .باملسيح ا

  أيّها اآلب السماوي علمنا أرسار احلّب اإلليه
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  رضمه بروحك القّدوسضع يف قلوبنا هليب الشوق وا

  األعوازالعطاء من دّربنا بل حّب امليل اخكا واخلد اآلخر والرداء و

  ة احلّب يف الرّب يسوع اجلالس رْصَ أرفع أعيننا لرنى نُ 

  عن يمني العظمة يف األخيل

  وهبنا أن نرى الصورة احلسنة األو خلليقتك يف وجوه من حوجا

  ..جحّبهم باحلّق كما أحببتنا 

  أمني. املجد لآلب واالبن والروح القدس إىل األبد
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  العالمة اخكانية 
  :حكقول تأ العالمة اخكانية جا بل الطريق 

  )٣٩ :٥يو(َويِهَ الَّيِت تَْشَهُد يِل  ...َفتُِّشوا الُْكُتَب 

ليك نبدأ بمعرفة أرسار الطريق علينا أن جنيد قراءة الرسالة 
فمن يقرأ لكمة . اهللا كنيسته وشعبه بهااإلهلية واليت خياطب 

ي يشلك فيما بعد وبشلك  اهللا يف احتياج صادق للفهم ا
يسمح فهو  ،نا املسيوعي -يف رحلتنا الروحّية  -تراكيم 

إىل أعماقه اليت ال يراها أحد بل وأحيانًا  أن تنفذ للكمة اإلهلّيةل
و يتجاهلها أو تلك اليت ال إىل األماكن اليت ال يراها هو أ

 هبَ طَّ رَ  قد نور اللكمة اإلليه حينما يعمل يف قلٍب . وجودهايدرك 
اخلية  ،حبضور اهللا الروح القدس .. يرشق بل ظلماتنا ا

صدى اجور اإلليه يف وقتها يبدأ  .يواجهنا حبقيقة ما يف داخلنا
مواجهة الشكوك واألمان الزائف واملنطق العاليم والشهوات 

يدخل اجور وينيّق . ح تفلت من الضمري وخنسهاليت مجلناها 
ي مأله الزوان بمشورة  بكلمات املسيح . الشيطاناحلقل ا
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ي احتلّ  اللكمة ذاك تحمقت ته الظلمة العالم الرسي يف القلب ا
املواجهة بنور  تلك وحينما تبدأ اللكمة. وسنني أياًما وشهورَ 

املسيح فإّن القلب يبدأ يف األنني إذ يكتشف بهاء اجور 
ي يكشف  جوعه  اإلليه وصفاؤه وروعته ورّقته هذا ا

اخيل   . وعريه وفقره ا
ات أو الشهوة أن تبين أسوار فوالذيّة إليه القّدوس ال  تسمح لعوائق ا

  أمام لكمتك

كن نور فيسطع اجور   يف داخيل قل 

  بديّة ح ال أشتاق ألمطار العالم املاحلةاغسلين بنور األ

  دون أن ترشق عليها  ال ترتك أواكر خكعالب يف قليب

  القيامة نهار ساكن اللّيل والظلمة بضياءاطرد 

ّ يسوع    ... أنت نور العالم .. ر

وام ابًنا للنور وابًنا للقيامة   فاجعلين بل ا

  .أمني

  ولكن كيف تعمل فينا اللكمة اإلهلّية بهذا الشلك؟ 
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علينا أن نبدأ يف تعلّم الصالة بكلمة اهللا أي أن تصري لكمات 
وليك يتحّقق ذلك يمكننا  الكتاب املقّدس هو حمور صلواتنا،

منهم ونبدأ  أن نبدأ يف اكداية باألناجيل األربعة، جأخذ إجنيالً 
يف القراءة لّك يوم ولكن بل شلك فقرات وليس أصحاحات 
حبيث نقرأ فقرة متاكملة سواء مثل أو معجزة أو تعليم أو 

إلخ، وبعدها نقف جصيل بتلك اللكمات أي أن نضع ... موقف 
يمكن أن نقرأ عدد ثّم . جّص ونبدأ يف الصالةأنفسنا يف ا

يف هذا . نصيل به ثم نقرأ عدد أو اثنني آخرين ونصيل بهما
قودنا من خال  اإلطار علينا أن نرتك أنفسنا تماًما للنّص 

إن شعرنا أننا حباجة أن نقدم توبة نبدأ . الروح القدس للصالة
ا يف احتياج يف إعالن خطايانا أمام املسيح، وإن شعرنا أنن

ة نبدأ يف السجود، وإن شعرنا أّن هناك  للسجود مّرات متوا
اخل نبدأ يف ترديده  عدٍد ما حينما نردده حيّرر قلوبنا من ا

، إن شعرنا )وهو ما يسّميه اآلباء باهلذيذ(العديد من املّرات 
قرأه بل الفور، ج نفتح كتاب املزامري حباجة ألن نقرأ مزمور

حباجة للصمت نصمت وبعد ذلك نكمل  إن شعرنا أننا
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ت تلك املمارسة من الصالة إن استطعنا أن نثبِّ . صالتنا
الكتابّية سينفتح جا اإلجنيل ويصري نوًرا فّعاًال يطهر أعماقنا 
اخلّية كما ستنطبع اللكمات من خالل خربة الصالة بل  ا

ننا من اسرتجاع اجصوص بشلك أيرس مّما هو ما يمكِّ أرواحنا و
اكرة كلمة اهللا خربة الصالة ب. لو اكنت اجصوص ماكنها ا

أن نتدرّب عليها ح يمكننا  احلّية يه عالمة رئيسّية علينا
وحينما تنطبع  .أن نكمل بايق الطريق بيقني أرسخ يف معّية اهللا

اللكمة بل أرواحنا وجتّدد أذهاننا بفكر املسيح يبدأ الروح 
للكمات إىل حياة وسلوك يف القدس يف مساعدتنا بل حتويل ا

العمل باللكمة هو الوجه اآلخر من الصالة . حياتنا العملّية
باللكمة، ألّن هدف الصالة األساس هو أن حتفر يف وعينا 
ائمة مع املسيح  الوصّية اإلهلّية و نفس الوقت مجال احلياة ا

وحنن  كلفة اتباع املسيحتيف عرشه ح يسهل علينا أن ندفع 
  .ل وفرحونراضون ب

من اإلشارات اكهّية يف القداس أنّنا حينما نستمع للكمة اهللا 
من بل املنجليّة نقف، ال احرتاًما لللكمة فقط، ولكن ليك 



١٢ 
 

نكون يف وضع صالة جصيل بكلمات اإلجنيل اليت تتىل بل 
لقد استقبل . مسامعنا، وحينما نصيل نفهم دعوة املسيح جا

يل يف القداس واليت اكنت القديس أنطونيوس لكمات اإلجن
ا  تناجيه أن يرتك لّك ما  ويتبع املخلص بهذه الروح املصلّية 

ولعّل من اإلشارات إىل أّن . استوعب الرسالة وأطاعها بل الفور
يظلّل بل احلارضين وقت قراءة اإلجنيل حضوًرا إهليًّا للمسيح 

ويه " الرّب مبارك اآل باسم : "هو أّن الاكهن قبل القراءة يقول
حينما يرفع جسد ودم  نفس العبارة اليت نرددها مع الشمامسة

  .م جا ونتناودَّ قَ إهلنا من بل املذبح ليك فُ 
ّ يسوع اخنت آذا بروحك القدوس    ر

  ح ال يبىق فيها ما يعوق نفاذ لكماتك احلّية

  بروحك القّدوس واخنت فكري 

ي    يتجاهل حضورك وعملكح ال يقاوم اللكمة بمنطق العالم ا

  واخنت قليب بروحك القّدوس 

ة حضورك الغامرح ال يتشّبث بمّثات  ّ   تغربين عن 
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 حتت نصل لكمتك احلّية 
ّ

  اجعلين يلك

  وابرت لّك دنس وازرع برّقة نعمتك أزهار امللكوت

ل نهار   .حكثمر ثمار الروح وتشهد لك 

  .أمني. املجد للثالوث األقدس
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  العالمة اخكاخكة
  :جا بل الطريق نلمح عالمة ثاخكة تقول

يْضاً 
َ
ْغُتْم أ

َ
لَِك ُكونُوا أ َ ِ  ِ

ْ
نَُّه يِف َساَعٍة الَ َيُظنُّوَن يَأ

َ
يَن أل ُمْسَتِعدِّ

  )٤٤: ٢٤مت(اْنُن اِإلنَْساِن 

ي جتّسدبعد أن أدركنا أّن احلياة املسيحّية   قائمة بل احلّب ا
وأنّه من الرضوري علينا أن نكون يف حالة إصغاء  يف املسيح

للرسالة اإلهلّية اليت تعلنها جا لكمة اهللا، نأ مللمح آخر من 
ء املسيح يقظةمسريتنا املسيحّية وهو أن نكون يف حالة  . مل

ء اخكا ولكنو ء املسيح ال يعين بالرضورة امل ه لعّل م
بور هذا العالم اللّقاء مع املسيح بعد ع يمكن أن يكون

حينما نطالع حياة  .يف األبديّة "كما هو"جعاينه املادي 
القديسني ندرك أّن ما اكن جيعلهم يف حالة سري دائم هو احلّب 
اإلليه إّال أّن احلّب اإلليه يستمد صالبته واستمراريته من 
ائم بأّن العالم احلارض هو احللقة املؤقتة من الوجود  الشعور ا

ي حنّقق فيه وجودنا وتستعلن فيه لم جديد وأّن هناك خ هو ا
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هذا الشعور . هويتنا الاكملة كأبناء اهللا أو كأبناء يف بيت أبيهم
ائم باالنتقال من هذا العالم جيعل العالم صغرًيا عن أن  يشبع ا

ع مركز ثقله الوجودي يف ماكن آخر جيعل املسي يض... القلب 
القلب مرتبط بما نكزنه يف  أو بتعبري الرّب يسوع جيعل ماكن

. جيعله يطلب ما هو فوق حيث املسيح قائم احلياة اليت حنياها،
ولعّل االستعداد قد يرتبط يف أذهان اكعض باحككّرس الاكمل 
للصالة والصوم إّال أّن االستعداد يف جوهره هو أن جنعل 
ملكوت السماوات وجهتنا احلقيقّية واملسيح أولويتنا األو يف 

ء، وهذا ال يتحّقق يف الصوم والصالة فقط ولكن من لّك 
خالل احكعامالت اإلنسانّية مع اآلخرين، ومن خالل االجتهاد 

ائم يف إعالن ملكوت اهللا من خالل الشهادة للمسيح و ،ا
قظة . ولكمة املجاهرة كما الرّسل بالسرية اجقّية كرّب وهل ا

تحّقق حينما نّتصل باهللا فيرسي من خالجا نوره اإلليه ت
استعدادنا يعين أن ننصت ". أنوار يف العالم"وبهذا نكون 

ل نهار ماذا تريد يا رّب : جداءات الروح يف دواخلنا ونقول 
ي يقود دّفة  أن أفعل؟ وأن نتحّرك طاملا الروح القدس هو ا
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كون لّك عمل نعمله ملجد اهللا قظة ال تإًذا  .املسري  عين فا
عين إعالن جمد املسيح يف العالم ا تاالنعزال عن العالم ولكنه

واحلياة حبسب اإلجنيل يف العالم والشهادة حلياة ابن اهللا يف 
  .العالم

ف حياته اليت ِصّ وَ يف ذوكصولوجيّة الشهيد مارمينا حينما نُ 
وكأّن  "تيّقظ عن األرضيات: "أنّه بدأها مع املسيح نقول عنه

ل نهار أشبه بنوٍم  فهو ال األمور املاديّة اليت ندور يف فلكها 
 صالة نصف اللّيل و إجنيل و. يعرّب عن الواقع أو احلقيقة

اخلدمة األو تضع الكنيسة إجنيل العذارى جنتبه إىل أهميّة 
ة لإل لزيت يف املصابيح وتأ الصالةاالستعداد با جنيل احكا

ء السّيد هو  حكعلن أّن ذاك ي يكون متيقًظا مل العبد ا
ي ينعم بالفرح قظة من اللكمات . العبد ا لك اكنت دائًما ا

اليت جندها يف القاموس اآلبا ألنّهم أدركوا أن اخلطر األعظم 
الروح يف القلب هو احكغافل والنسيان لتعوة والغاية  شعلةبل 

قظة يه . واهلدف من املمارسات الروحّية واألعمال اخلدمّية ا
فمن يدرك  بالصرب يف اجلهاد املوضوع أمامنا؛اليت جتعلنا حنارض 
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ذلية املسري يستطيع أن يلتحف بالصرب أثناء السري وإن اكنت 
غيوم احكجارب واحلرية األرض جافّة واجعمة خمتفية خلف 

  . واأللم
ي خلقنا للحياة   أيها اآلب ا

  اجعلين يقظ حلضورك يف العالم

  ء املعاينة حكنظر املجد املعد جا بل مائدتكارفع رو إىل سما

  اجعلين يقظ ألدرك رّس حضورك احلقييق يف اخلزب واخلمر بل املذبح

  ملتأملني واملظلومنيوا اجعلين يقظ ألدرك حضورك يف الفقراء واملعدمني

  اجعلين يقظ ألدرك جوعك خلالص اجلميع

متك السماوّية لكوتاملاجعلين يقظ ألدرك أرسار    وغىن و

  رشكة القديسني ووحدتنا يف جسٍد رأسه الرّب يسوعاجعلين يقظ ألدرك 

ي ال يمكنه أن يستنفذ اجعلين يقظ   حلّبك األبوي ا

  .القدساملجد لك أيّها اآلب واالبن والروح 

  .أمني 
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