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 مفتدين الوقت

 انظروا كيف تسلكون بتدقيق مفتدين الوقت"                   
 (51، 55: 5أفسس " )ألن األيام شريرة                     

 

أن يتيقظدددوا  - بمحبتدددأل األبويدددم المعتدددادة -يتحددددل القدددديس بدددولس سلدددت الكنيسدددم التدددي فدددي أفسدددس منددد را  سيدددا م 
 : وينتبهوا فإن األيام تمر مسرعم، وعليهم من ثّم أن يهتموا بأبديتهم، وقد لفت انتبا هم سلت عدة نقاط

 (.البصيرة الروحيم)اليقظم خالل مسيرتنا  -أ
 (اختيار الطريق والمسيرة الروحيم)السلوك بحكمم –ب
 (.األمانم للطريق وحياة االلتزام)التدقيق  -ج
 (.أي استثماره والمتاجرة بأل حسنا  )الوقت افتداء  -د 
 (.مما يستلزم منا مزيدا من الحرص واالحتياط) األيام شريرةكيف أن  - د

 
 

 اليقظة
تساءلت  ات مرة عن السبب فدي أن الخدراف تتدوه بسدهولم وتفقدد طريقهدا وراعيهدا، بينمدا ال تتدوه القطدط وال تفقدد 

يتنّقددل بددين كومددم عشددب وأخددرر دون أن يرفددج رأسددأل، ليفاجددأ بعددد   دددفها، وعرفددت بعددد قليددل مددن الجهددد أن الخددروف
بععدددد عددن القطيددج و ددّل طريقددأل، فددي حددين أن القطددم بددين دقددالق وأخددرر ترفددج رأسددها عددن الطعددام لتمسدد   قليددل أنددأل د

سنهدا بد لك تدربط النقطدم التدي . الموقدج كلدأل بنظدرة سدريعم شداملم، ومدن ثدّم تواصدل تنداول طعامهدا دون أن تفقدد  ددفها
 !تقف فيها بالموقج العام 

 كدد ا يحتدداج المجا ددد بددين وقددت و خددر أن يقددف مددج نفسددأل ليطمددلن علددت سددالمم مسدديرتأل، لددلال يكتشددف بعددد فددوات 
مددا سدديحتاج      –األوان أندأل انحددرف كثيددرا  عددن الطريددق وبالتددالي الهدددف، عندلدد  سّمدا أنددأل سدديعحبط ويتمددادر فددي  لددك، وا 

 .كبير في سبيل تصحي  مسيرتألسلت ب ل جهد  –س ا تجدد فيأل الرجاء 
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خددارج دالرتددأل، نقطددم ارتكدداز، يرتكددز عليهددا ليلقددت نظددرة شدداملم، يقددّيم  ميحتدداج اسنسددان أن يبحددل عددن نقطددم ثابتدد
 !فمن المعروف أنأل بقدر ما يبعد اسنسان عن اهلل يصير اهلل بعيدا  عنأل. فيها حالتأل ويحدد موقعأل وموقفأل من اهلل

 

 
 :برة والنظرة الثابتة الفاحصةبين النظرة البسيطة العا

الددواردة فددي اهيددم  نددا، ال تعنددي مجددرد النظددرة السددريعم العددابرة، بددل تعنددت المراقبددم والمالحظددم  انظرررواسن لفظددم 
وتعندددت مجدددرد النظدددر واألخدددرر " سدددومس"الدقيقدددم، وفدددي اللبدددم القبطيدددم  نددداك لفظتدددان تعبدددران عدددن النظدددر، األولدددت 

 .ن كثبوتعنت التطلج والمراقبم ع" جوشت"
 

والمقصدود أن اهلل بحدل وفدت   " تطلدج اهب مدن السدماء فلدم يجدد مدن يشدبهك"نقول في مرد ثيلوطوكيم األربعاء 
 .ليتجسد منها"  ي األف ل"حتت وجد السيدة الع راء 

 
 وعنددما طلدب اهلل مدن سرميدا... فهو يقصدد راقبدوا باسدتمرار ... انظروا : ل لك فعندما ينص  القديس بولس قالال  

طوفدوا فدي شدوارو أورشدليم : "النبت أن يبحل عن شدخص بدار فدي أورشدليم ليدرحم الشدعب بسدببأل مدن السدبت، قدال لدأل
 ...أر ّمروا والحظوا وادرسوا( 5: 5سر" )وانظروا واعرفوا وفتشوا 

 :تدّبر األمر.... انظر 
د لمسدي  قدول بديالطس البنطدت السدي مستخدا  قدرار، ونقدرأ فدي محاكمد" تدّبر األمر"يأتي النظر  نا أي ا  بمعنت 

أر ادرسدوا األمدر وقدرروا مدا تروندأل، و دو القدول  اتدأل ( 22: 22مدت")أنا برئ مدن دم  د ا البدار، أبصدروا أندتم"لليهود 
( 2222مدت")مدا ا عليندا أندت أبصدر"ال ر وجهأل اليهود أنفسهم ليهو ا عنددما أراد سعدادة الف دم التدي أعسدلم بهدا سديده 

رد النظدر فهدم لهدم أعدين ويدرون الموقدف كلدأل، ولكندأل قصدد تددبر األمدر والخدروج بقدرار، ولم يكن بيالطس يقصدد مجد
 (5121مر")ألكم أعين وال تبصرون"ولكن اليهود كان لهم أعين ولكنها ال تبصر 
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مثددل الفددرق بددين السددمج والفهددم والطاعددم، فعندددما يطلددب أب ... ومددن  نددا فددإن  ندداك فددرق بددين البصددر والبصدديرة
: 2جددا")الحكديم عيندداه فددي رأسددأل" الكددالم، فهدو يقصددد الفهددم والطاعددم، عنددما يقددول سددليمان الحكدديم مدن سبنددأل أن يسددمج

 ...فهو يقصد أن الحكيم  و شخص واٍو ويقظ يمسك بزمام األمر، أما الجا ل فيسلك في الظالم( 52
 

 (:بعد النظر) النظرة البعيدة 
أمتددار، وقليلددون جدددا  الدد ين تقددج أ دددافهم بعيدددا   بعددا الندداس أ دددافهم عنددد أقدددامهم، والددبعا اهخددر علددت بععددد

 .. ناك في األبديم ... في األفق البعيد.. جدا  
ومددن المقددابالت اللطيفددم فددي الحيدداة الر بانيددم أن الر بددان بسددبب طددول حيدداتهم فددي البددراري والقفددار أصددب  لهددم 

مرتبطددم باألبديددم السددعيدة وال  ، يددرون أف ددل عددن بعددد، و ددو يقابددل ا تمامدداتهم والتددي أصددبحت(بعددد نظددر)طدول نظددر
ترر  (...عن قرب)تأبأل لشئ من األمور التي ع

ألن التدي تدرر وقتيدم وأمدا .ونحن غير ناظرين سلت األشياء التي ترر بدل سلدت التدي ال تدرر: "يقول القديس بولس
 (.5122كو2")التي ال ترر فأبديم

 
 د ا بالمسديرة التدي يحيا دا برفقدم المسدي  والد ر  س ن فكل من يمعدن النظدر يفهدم جيددا  ويعقدرر جيددا  ويدربط واقعدأل

سلددت شدئ سال لبلددود األبديددم، فيرقبهدا عددن بعددد بشددوق  ت دو الطريددق و ددو الهددف فهددو شددخص واو ، واسنسدان ال يرمدد
 ...شديد

 

 :االسترشاد
، 5123روميدددم)س ا لدددم تسدددتطج أن تبصدددر أندددت جيددددا  وتميدددز بدددين األمدددور المتخالفدددم كمدددا يقدددول القدددديس بدددولس 

تدددرر بعينيدددأل  دددو، كمدددن يسدددتعين بنظدددارة أو .. فيمكندددك اسسدددتعانم بالمرشدددد الروحدددت، تعسدددل م نفسدددك لدددأل ( 5:25بددديفيل
توجدد طريدق تظهدر " بتليسكوب للحصول علت رؤيم أف دل، ففدي كثيدر مدن األحيدان يبددو األمدر علدت غيدر حقيقتدأل 

 .يرر ما قد ال يراه تلمي ه، فإن المعدبر الحكيم (52: 52أم")لإلنسان مستقيمم وعاقبتها طرق الموت
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والحقيقددم أن اسرشدداد والتوجيددأل سدديبقت مجددرد كددالم، مددا لددم تسددنده اسرادة الواعيددم لإلنسددان، وعزمددأل علددت  ددرورة 
 .وحتميم التبيير

 
صابة الهدف  : النظر الجيد وا 

إن النظدر اكتشاف الهدف وتحديده أمر جيد، يتم بناء عليأل تحديدد الطريدق التدي سدوف نسدلكها، وبتعبيدر  خدر فد
الجيددد وبالتددالت سصددابم الهدددف، ومددن ( التنشددين)الجيددد والعددين المفتوحددم واسمعددان والتحقددق يسدداعد علددت التصددويب 

 .المعلفت أن لفظم خطيم لها معنت  ام في اللبم اليونانيم أال و و اسخفاق في سصابم الهدف
و التمتدج بالعشدرة معدأل، يقدول بلعدام بدن بمعندت أن الخطيدم تجعلندا نخدرج خدارج الهددف الد ر خلقندا اهلل ألجلدأل و د

أبصددره ولكددن . أراه ولكددن لدديس اهن... مكشددوف العينددين... وحددت الرجددل المفتددون العينددين"بعددور عددن السدديد المسددي  
 (.3: 22و 52-55: 2عد ... )ليس قريبا  

 
 (:المقدسة)العين المختونة 

ر الشدعب فدي القدديم، سلدت أن الختدان الحقيقدي الد ي كان الختان رمزا  للحياة الجديدة بالمعموديم، ولفت اهلل أنظدا
ويخددتن الددرب سلهددك قلبددك وقلددب نسددلك لكددت تحددب الددرب "يطلددب أن يصددلوا سليددأل  ددو ختددان القلددب والفكددر والحددواس 

 (.1: :3تل...")سلهك
لدت  لدك يشدير القدديس بدولس قدالال    دو الختدان الد ر مدحدأل لديس مدن النداس بدل مددن ... ختدان القلدب بددالرون: "وا 

 (.2:22رو") اهلل
 

س ن فالختدددان الروحدددت  دددو تقدددديس األع ددداء وجعلهدددا مقدسدددم هلل، فالقلدددب المختدددون مخصدددص للمسدددي ، واأل ن 
المختونددم  ددت التددي تسددمج وتعطيددج، واليددد المختونددم  ددت التددي تمتددد لفعددل الخيددر، وال رجددل المختونددم  ددت السدداعيم فددي 

 .تنظر الحق وتتحقق منأل... ا اسستنارة البر، وأما العين المختونم فهت التي ترر جيدا  وصار له
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فهددو يقصددد انتبهددوا وراقبددوا وتمّعنددوا " كيددف تسددلكون... انظددروا :  "وعندددما يقددول القددديس بددولس فددي بدايددم اهيددم
 .وقرروا كيف تسلكون بتدقيق، فاهلل قد م الفداء للبشريم، وسفك دمأل الثمين عنا

بدين اهلل والنداس، بددأه اهلل وبدادر وجداء يطلدب ويخلدص مدا قدد عمل مشدترك  -خالص اسنسان -ولكن الخالص
سن اهلل الدد ر خلقددك بدددونك ال يريددد أن :" لددك، ولكددن األمددر متوقددف علددت قبددول اسنسددان، يقددول القددديس أغسددطينوس

 (.22225ا ")التفتوا سلّت واخلصوا: "ويقول الرب علت لسان اشعياء النبت" يخلصك بدون سراداتك
 

 .تفت إلى اهلل بأنظارنا وقلوبنا وننظر كيف نسلك بتدقيقعلينا اآلن أن نل
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 السلوك
تحدثنا عن النظر مسبقا  سلت الطريق التي سوف نسلكها، والدروب التدي سدننتهجها فدي حياتندا، وأشدرنا سلدت 

نمددا بنظددرة ثا( انظددروا)أن المقصددود باللفظددم  نمددا الددتمّعن، أي لدديس بنظددرة بسدديطم عددابرة، وا  قبددم لدديس مجددرد النظددر وا 
 .فاحصم، واهن نتحدل عن السلوك وكيفيتأل

 
 :لمن كتب القديس بولس

كتب معلمندا بدولس رسدالتأل سلدت أ دل أفسدس، ومنهدا نقتدبس اهيدم التدي اتخد نا ا محدورا  لكتابندا، وكدان يوجدأل 
م كلماتددأل المملحددم بددالرون القدددس سلددت أندداس عاشددوا لددزمن طويددل بعيدددا  عددن نددور اسنجيددل، وتددرّدوا فددي ظلمددم الخطيدد

وكددان معبددد ا  ندداك مددن عجالددب ( ديانددا) ومختلددف دروب ال ددياو، فلقددد أولعددت المدينددم بعبددادة اسلهددم أرطدداميس 
الددنيا السدبج، س  كدان تحفدم ندادرة، اجتد بت العبدادة فيدأل الماليددين مدن الدوثنيين كدل عدام، ولد لك راجدت تجدارة التماثيددل 

نحرافددات بسددبب الرفا يددم التددي كددان الندداس يحيددون  ندداك أي ددا  تفاقمددت الشددرور واس( :2-25: :5أعمددال ) ندداك 
 فيها، 
ويند ر م القدديس بدولس ..كما كانت المدينم مدال ا  للصدوص والمجدرمين، يقطندون قريدم بدالقرب مدن  لدك المعبدد      
 .(1:  5أف ")ألنكم كنتم قبال  ظلمم، وأما اهن فنور في الرب اسلكوا كأوالد نور: "قالال  

 
 :اختيار الطريق

ما ال يختدددار اسنسدددان طريقدددأل، فدددإن طريدددق ال دددياو يختددداره، ألن الددد ي ال يبددد ل جهددددا  لكدددي يرتفدددج البدددد وأن عندددد
 .الجا بيم الطبيعيم تشده سلت أسفل

مثل شخص يقود سيارتأل ويتحكم بهدا س  لدأل سدلطان عليهدا، أّمدا سن أفلدت مندأل الزمدام فسدوف يفقدد السديطرة علدت 
 !ما سوف يحدل  ويترقب م عورا  !! سيارتأل فتقوده  ي 

أقدول  د ا وأشدهد فدي الدرب أن ال تسدلكوا فدي مدا بعدد كمدا يسدلك سدالر : "ويرجو القديس بولس قراؤه بحرارة قدالال  
 (.52: 2أف" )األمم أي ا  ببطل   نهم
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يحدددد لنددا منهجددا  للسددلوك خددالل ( سلددت أ ددل أفسددس)وفددي صددالة بدداكر رتبددت الكنيسددم فصددال  مددن الرسددالم  اتهددا      
دعيدتم سليهداأ"اليوم  لع والددعوة التدي دعيندا بهدا  دي أنندا " سألكم أندا األسدير فدي الدرب أن تسدلكوا كدم يحدق للددعوة التدي ع

ينببدي أندأل كمدا سدلك  اك  كد ا يسدلك  دو "وعليندا أن نسدلك بدالبر ... دعدي عليندا اسدم المسدي  ... عدعينا مسديحيين 
 (.1: 2يو5" )أي ا  

 

 :السلوك بيقظة 
يسددير بهدددا وسددط الصدددخور واأللبددام، يسددداعده فددي  لدددك أجهزتددأل الدقيقدددم، وخبرتددأل وحساسددديتأل مثددل قالددد سدددفينم       

المالحيدم، أو مثدل رجدل يسددير فدي بقعدم مليلددم باألشدواك، عليدأل التسددل  بالحد ر، ولديس عنددد موا دج الخطدر فحسددب 
نمددا عنددد األمدداكن التددي ال يتوقددج فيهددا الخطددر، فددإن الشدديطان مدداكر ومخددادو أي ددا  يحتدداج سلددت كمددا أن األمددر ... وا 

مسد  المنطقدم كلهددا بدين  ن و خدر لإلطملنددان علدت سددالمم المسديرة فداسنحراف اليسددير يعف دت مدج الوقددت سلدت نتددال  
وخيمم، ويبرز  نا دور المرشد الروحي، حيل كثيرا  مدا ينجدو الجنددي فدي المعركدم مدن المدوت بف دل طاعتدأل للقالدد 

 .ال ي يرر الموقف كامال  عن بعد
 

مدددا متا دددم  كبدددرر،  سن الحيددداة بدددداو، وفدددرن متددددفق علدددت طدددول الطريدددق، وا  قصدددم مسددديرة، سمدددا قصدددم عطددداء وا 
البعا يسلك الطريق ال يق فيحقق مسيرة أسرو، بينما يختدار الدبعا اهخدر الطدرق الواسدعم السدهلم فيتو دون فدي 

 (52:  2مت" )جدونألما أ يق الباب وأكرب الطريق ال ر يؤدر سلت الحياة وقليلون  م ال ين ي... " جنباتها 
 

 :المثابرة في الطريق
 ناك أشخاص سلكوا وسط مصاعب كثيرة وقور م دادة، ولكدن مثدابرتهم وثقدتهم فدي اهلل وفدي أنفسدهم جعلدت       

 .(222زك" )من أنت أيها الجبل العظيم أما زربابل تصير سهال  :"تلك المصاعب تتراجج أمامهم،ل لك يقول الكتاب
ب ويتراجدج أمددام القدور، فدي حدين يتقدددم بجدرأة نحدو ال دعيف الدد ر يتخدا ل أمامدأل، الشدديطان سن الشديطان يهدر       

 .مثل وح  درئ كلما طاردتأل  رب من قدامك، بينما س ا تراجعت أمامأل يطاردك بدوره
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قدددال "السددالك بحسدددب مشددديلم اهلل ال يتحسدددب لمدددا يقابلدددأل، فهدددو ثابددت القلدددب، الكسدددالن  دددعيف القلدددب متخدددا ل 
الد ي يرصدد الدري  ال يدزرو ومدن " ، ويقدول الجامعدم (53221أمثدال" )الشبل في الشوارو. سد في الطريقالكسالن األ

واليالس يجمج حجارة الطريق كلها في كومم واحددة ليسدد بهدا الطريدق ويقدف ( 2:  55جا" )يراقب السحب ال يحصد
و ددو سدديهبأل نفقددم الطريددق، ويقددول  -ريددقو ددو الط -أمامهددا متحيددرا ، أمددا المتسددل  بالرجدداء فهددو يسددير برفقددم المسددي  

 (3: 21سشعياء " )سعبل الصديق( اهلل)طريق الصديق استقامم، تمهد أيها المستقيم " سشعياء النبي 
ربمدا  -  ا المعثابر كلما صدادف حجدرا  فدي طريقدأل سلتقطدأل لي دعأل جانبدا  ويواصدل مسديرتأل، بدل حتدت متدت وقدج 

انيم ينفا عدن ثيابدأل الببدار ليواصدل مسديرتأل مدن جديدد، فدي  د ا يقدول فهو ينها ث -لتهاون أو لشدة الحرب عليأل
كمدا أن الد ي اختدار الطريدق مدن البدايدم بدوعي " يستطيج اسنسان أن يبدأ كل يوم س ا كدان مجا ددا  : " أحد القديسين

 ..وقناعم، لن يتشكك في اختياره، وا  ا حدل أي تشكيك فإنأل موقن مسبقا  أنها حرب وستنتهي
 

 :علي أدركأسعى ل
نمدا السدعي بكددل القدوة، عنددما قدال القددديس بدولس        أسدعت لعلدي أدرك الدد ي "لديس السدعي فقدط  ددو المطلدوب، وا 

كان يقتبس  د ا المشدهد مدن السداحم الريا ديم فيمدا يشدبأل مداراثون الجدري (. 52: 3في")ألجلأل أدركني المسي  أي ا  
ومكافدددأة المجا دددد الروحددي  ندددا  دددي ( الجعالددم)المكافدددأة  اهن، والمتسددابقين يبددد لون قصددارر جهدددد م للحصدددول علددت

ولعلكدم تد كرون  لدك المتسدابق الد ي احتدال , األبديدم، لد لك فهدو يسدعت بكدل قوتدأل نحو دا دون أن يحدول عينيدأل عنهدا
حدين كدان يتوقّدف ليلتقطهدا  –علت منافسأل في العدو بدأن ألقدت فدي طريقدأل بعدا القطدج ال  بيدم فانشدبل اهخدر بهدا 

وتعطل وفقد ب لك تميزه، ومثل الجندي فدي المعركدم الد ي يشدق طريقدأل ليحقدق غايتدأل مهمدا وقعدت  -األخرر مرة بعد
 !!.المجا د الحقيقي يؤمن أن اهلل منتظره في أبديتأل من  األزل ... عينيأل علت غنالم

 
 

 !!ولكن من هو الطريق 
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فالمسددي  (. :25::23أو)للسددلوك والف دديلم  ، ألنهددا كانددت طريقددا  الطريررق: كاندت المسدديحيم تسددمت فددي البدايددم      
فكمدا قبلدتم المسدي  يسدوو الدرب " و الطريق و و الطريقم،  و الهدف و و الوسيلم، فنحن نصدل سلدت اهلل بداهلل أي دا  

 (.122كو")اسلكوا فيأل
 

 
 :ما بين المسيرة والسيرة 

انظدروا سلدت : "، وعنددما يقدول الكتدابالشك أن مسيرة اسنسان في حياتأل  نا  دي التدي تصدنج سديرتأل وتحددد ا      
يمدددان راسددد        ( 2: 53عدددب" )نهايدددم سددديرتهم فتمثلدددوا بإيمدددانهم يقصدددد بدددالطبج أن ننظدددر كيدددف سدددلكوا بجديدددم ووداعدددم وا 

، صددداروا لندددا (5: 52عدددب)ال يتزعدددزو، فدددأثمر  لدددك نما جدددا  مدددن القديسدددين كّوندددوا سدددحابم مدددن الشدددهود المحيطدددم بندددا 
 (.1: 5ن ")سن لم تعرفي أيتها الجميلم بين النساء فاخرجي علت  ثار البنم"بها  عالمات علت الطريق نهتدي

 ناك أشخاص ساروا بجديم في بدايم حياتهم، ولكن سريعا  مدا أدركهدم الملدل، ربمدا وثقدوا فدي أنفسدهم أكثدر مدن      
 ... كافم المستويات الالزم فهبطت عزالمهم وأصابهم الفتور، ل لك فإن االستمرار عالمم  امم للنجان علت 

اسدعت بكدل قوتدك، س ا لدم تسدتطج فدام   بسدرعم "يقول قداسم البابا شنوده الثالل للسدالكين فدي الطريدق الروحدي 
فإن لم تجد القدوة علدت  لدك فقدف، ولكدن حد ارر ... سن لم تقدر علت  لك ازحف... فإن لم تستطج فام   علت مهل

 .بتدقيق.." يف تسلكونانظروا ك"أعود فأكرر "... من الرجوو للخلف
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 التدقيق 
علدت ... متت كان اسنسان متيقظا ، فإنأل يحتاج بين  ن و خر سلت وقفم مدج نفسدأل، يطمدلن فيهدا علدت مسديرتأل       

موقفددأل وموقعدددأل مددن اهلل، وكلمدددا كددان مددددققا  كلمددا فعدددل  لدددك علددت فتدددرات متقاربددم، تصدددل مددج  ور القامدددات الروحيدددم 
سجباريدم، يخ دج ( محطدات)ي، و و ما نسميأل محاسبم النفس، والتي  ي عبدارة عدن وقفدات العاليم سلت العمل اليوم

فيهدا اسنسددان نفسددأل للفحددص والمحاكمدم والمراجعددم، وبدد لك يمكنددأل تدددارك أي انحدراف عددن الطريددق، ورصددد أي تبيددر 
 .طرأ علت مسيرتأل

ي يحيا دا المؤمندون  نداك، فدي ظددل فدي رسدالتأل سلدت أ دل أفسدس تحددل القدديس بدولس عددن الحيداة القاسديم التد      
" ولكثدرة اسثدم تبدرد محبدم الكثيدرين"الخطيم المنتشرة بصور ا المتعددة، تمشت في الشوارو برأس مرفوعم ببيدر حيداء، 

 ...حتت أن اسنسان قد يفقد مج الوقت القدرة علت التفريق بين ما  و جيد وما  و رديء( 52: 22مت)
 

را  كبيرا  في انتشدار الخطيدم، بسدبب اخدتالط المفدا يم والتقددير النسدبي للخطيدم مدن دو ( التقليد) وتلعب المحاكاة 
وتتحددول بالتددالي األخطدداء سلددت مجددرد ... س  قددد تتحددول الخطايددا سلددت مجددرد أخطدداء... جهددم والخطددأ مددن جهددم أخددرر
 !.سلوكيات عاديم غير منتقدة 

نددداظرين تحدددت ...ال سرادة لهدددم... ن بكدددل ريددد مدددن ثدددّم نصدددحهم القدددديس بدددولس أن يسدددلكوا ال كجهدددالء مسدددوقي      
أقددددامهم فقددددط، بددددل كحكمدددداء يطلبددددون الحكمددددم مددددن اهلل واالسددددتنارة حتددددت يسددددتطيعوا التمييددددز بددددين األمددددور المتخالفددددم 

نمدا سلدت السدماء، فإليهدا ( 5:25، فيليبي5122روميم) فهم ال ينتمون سلت  د ه األرا المملدوءة بالشدرور والتجدارب، وا 
 .يها أعظم  مالهم، حيل الحياة مج اهلل في ملكوتألوف... اشتياقهم 

 
 : الفضائل وأشباه الفضائل

ربمدا قددرأتم  دد ا االصددطالن مددن قبددل، وسددوف تسددمعونأل وتقرأونددأل كثيددرا ، و ددو يعنددت أن اسنسددان قددد ينخدددو فددي       
 داو الحقيقدي مدن سلوك ما ظانا  أنأل ف يلم و و في الواقج انحدراف وخطيدم، مثدل االت داو المزيدف مدن جهدم واالت

جهم أخرر، فالدافج خلدف األول  دو الكبريداء، ببدرا مددي  اهخدرين، بينمدا االت داو الحقيقدي ف ديلم يسدعت سليهدا 
 .شخص يشعر ب عفأل واحتياجأل سلت معونم اهلل وصلوات اهخرين
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ط، فددالكرم يقددول بعددا الفالسددفم أن الف دديلم  ددي و ددج متوسددط بددين نقي ددين أحددد ما اسفددراط واهخددر التفددري      
الد ، ...والشدجاعم و دج متوسدط بدين التهدور والجدبن(... التفدريط)والتقتيدر ( اسفدراط)مثال  و ج متوسدط بدين التبد ير

النسدددك والفقدددر، والصدددوم وفقددددان الشدددهيم، االت ددداو الحقيقدددي و دددعف الشخصددديم، اللطددددف :) نددداك فدددرق س ن بدددين
وء واالنطدواء، السدهر واألرق، الرقدم والحساسديم، الشدجاعم واله ر، البساطم والس اجم، قوة الشخصيم والكبريداء، الهدد

 (.والتهور، العالم والمعلم، الراعي والمدرس، البتول والعازب، البصر والبصيرة
... فالمدددقق شددخص جدداد ملتددزم مددنظم ... ، األمددر يحتدداج سلددت حكمددم الترردقيق والوسوسررةو كدد ا الفددرق بددين       

 دو شدخص مبدالي فدي البدديهيات، يحمدل األمدور أكثدر ممدا تحتمدل،  الموسوسفي حين أن ... يسلك بوعي ويقظم 
لت الخطأ والخطر... ويصل بأل الحرص سلت درجم المرا  ..وا 

       
لطيددف فددي حزمددأل، صددورة لمسدديحنا .. شددخص جدداد دون تطددرف، لطيددف دون تنددازالت، جدداد فددي لطفددأل  المرردقق   

نمددا الموسددوس  ددو شددخص شددكاك يعددانت مددن ا ددطراب فددي بي... العددادل فددي محبتددأل والمحددب فددي عدلددأل ... الحلددو
 .شخصيتأل يجرر بال مطارد

       
قددرأت عددن أحددد شدديو  البريددم أنددأل ا ددطر فددي يددوم مددن أيددام الصددوم الكبيددر لزيددارة أب مددريا،  ندداك قدددموا لددأل  ددو 

ي  بلطدف بأنهمدا فدي وفي طريق عودتهما أبصر التلميد  مداءا ، فلّمدا أراد أن يشدرب نهدره الشد.. وتلمي ه طعاما  فأكلوا 
مدددن أجدددل المحبدددم أكلندددا واهن ال نحدددّل : " أجابدددأل  اك المسدددتنير!! صدددوم، فلمدددا  ّكدددره التلميددد  بأنهمدددا أكدددال منددد  قليدددل 

 .انظروا كيف سلك األب بتدقيق دون تطرف" ... قانوننا
 

 :الثعالب الصغيرة
عالدددددددددب الصدددددددددبار المفسددددددددددة الث. خددددددددد وا لندددددددددا الثعالدددددددددب"سدددددددددمعتم كثيدددددددددرا وقدددددددددرأتم عدددددددددن الثعالدددددددددب الصدددددددددبيرة       
تلحدق بدأل الكثيدر مدن ! ، وبينمدا تحدب الد لاب البطدي (5522ند ...")للكروم فتدربا بجدوار مزارعدأل، وتعبدل بدأل لديال  وع

حتدت س ا مدا حدل الظدالم تسدللت سلدت .. ال رر، فدإن الثعالدب فدي المقابدل تحدب الكدروم فتدربا  دي األخدرر حولهدا
ينتبددأل الكددرام لدد لك فيسددعت باسددتمرار الفتقدداد السددياج وتسددديد الثبددرات الدداخل تحصددل منهددا علددت وجبددأل سددهلم ل يدد ة، و 
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وتقريب المسافات بين أعواد السياج، وب لك يتعد ر علدت الثعلدب الكبيدر الولدوج سلدت داخدل الكدرم، ومدن ثدم فإندأل يددفج 
ل ويعبدل يددخ! بصبيره ما بين ق يبين ليحصل لأل علت الطعدام، وقدد يفعلهدا الصدبير مدن تلقداء نفسدأل دون تكليدف 

يتلف أكثر مّما يأكل، فهو عديم الخبرة فدإ ا مدا شدعر بدالخطر فيمكندأل االختفداء بسدهولم بحيدل ... بالكرم  نا و ناك، ع
يصددعب علددت الكددرام الوصددول سليددأل، ويكددرر الصددبير فعلتددأل يوميددا ، ويطيددب لددأل المقددام داخددل الكددرم،  ندداك يكبددر ويلددد 

 .كثيرين فيصب  مج الوقت قوة خطيرة في الداخل
وقدددد يدددرر الدددبعا عمدددل الكدددرم خيددداال  لكدددالن صدددبير يجدددرر داخدددل الكدددرم، فدددال يعبلدددون بدددأل كثيدددرا ، ظدددانين أندددأل       

وكيددف لددأل أن ... بإمكدانهم الددتخلص منددأل فدي لحظددم متددت شدداءوا، فمدا بددالهم بكددالن أقدرب فددي حجمددأل سلددت حجدم الفددأر
 ! .. يهدد   ا الصرن ال خم الهالل من العنب في عشرات األفدنم 

 دي الخطايدا الصدبيرة المختبلدم خلدف الف ددالل الكبيدرة، الثعالدب الصدبيرة التدي يسدتخف بهدا اسنسددان دون   د ه
الصددالة المختصددرة  -علددت سددبيل االسدتطالو  -تددقيق، مثددل ك بدم صددبيرة، سدديجارة، بعدا المواقددج علددت اسنترندت 

هدا فدي  لدك مثدل االسدتيقاظ متدأخرا  مثل... وقد يتحول كل  لك سلت نمط وا  . مرة بسبب  يق الوقت، أو اسر اق
وقددد يكددون األمددر أشددبأل مددا يكددون .. فددال شددك أن التسددا ل يددؤدر حتمددا  سلددت االنحددراف .. واختصددار القددداس وغير ددا 
 .ومن ثّم يحتاج سلت جهد كبير للعودة سلت مساره... بقطار خرج عن الق بان 

 
 : المدقق الحقيقي هو المدقق مع نفسه

هخرين وقيادتهم، في حين أن المحك الحقيقدي  دو  دبط الدنفس، فالمجا دد الحقيقدي مددقق من السهل  بط ا      
مج نفسأل متسا ال  مج اهخرين، ال يشفق علت  اتأل، بينما يرثت ل عفات النداس، يحداكم نفسدأل ويبكتهدا بينمدا يلدتمس 

نتقددال بددأل مددن مرحلددم سلددت مدددقق مددج نفسددأل، فددي تدددبيره الروحددي، يشددجج أبيددأل الروحددي علددت اال... األعدد ار لرخددرين 
بالمجا ددد "فيفددرن  دد ا " فعلددت كمددا أمرتنددي يددا أبددت"يعددود ليطمددلن أب اعترافددأل  .. أخددرر ومددن قامددم سلددت قامددم أعلددت 

نمدا أن الواحدد " الحقيقي والفرق بين شخص و خر في   ا اسطار، ليس أن الواحدد لديدأل الوقدت واهخدر لديس لديدأل، وا 
 .ال يستطيجقادر علت تنظيم وقتأل بينما اهخر 

.. نحدددو اهلل... نحدددو المجتمدددج... نحدددو أسدددرتأل.. ملتدددزم نحدددو الكليدددم... وفدددي الدراسدددم أي دددا   دددو شدددخص جددداد      
يددري الندداس المسددي  مددن خاللددأل .. وفددي السددلوك يعددرف جيددا  أنددأل صددورة اهلل ... فالدراسدم وزنددم، التددزام روحددي وأدبددي 
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 نداك حدارس علدت فمدأل، لديس  لدك ... للطدف والمدزان الدرديءيفدرق بدين ف ديلم ا... كالمأل ممل  بدالرون القددس... 
وفددي ... فددالحواس  ددي التددي تصددطاد والعقددل يخددزن ويتفاعددل... فحسددب بددل  ندداك حراسددم قويددم علددت كافددم حواسددأل 

وعندددددما تصددددل الخطيددددم سلددددت القلددددب تكددددون بدددد لك قددددد أكملددددت مشددددوار ا اسرادي داخددددل "... عقددددد الصددددفقاتتع "القلددددب 
 ... نا أي ا  التدقيق  ...يحكم أبواب حواسأل باعتبار ا المدخلول لك فهو ... اسنسان
يمكددن أن يهددرب منددأل  -بسددبب التسددا ل –فددال يكددون  ندداك مو ددج ... يحفددظ لددك كنددزك دون تلددف  الترردقيق      

فالتدددددقيق ال يعنددددت ... ولددددتكن الجديددددم والتددددقيق بمعرفددددم وبحسددددب مشدددديلم اهلل ... الكندددز وتتسددددرب العافيددددم الروحيددددم 
  القاسددديم ومسدددحم الحدددزن التدددي تكسدددو الوجدددأل، و ددددو أي دددا  لددديس األوامدددر الصدددارمم، والتشددددد الخدددالي مددددن المالمددد
صدلت وأطلدب باسدتمرار مدن ... ولد لك يحسدن أن يشدترك معدك األب الروحدي لدلال تتال دت بدك الشدياطين .. الحكمم

 ...اهلل أن يهبك التدقيق الممزوج بالحكمم حتت تعرف كيف تفتدي الوقت

 

 الوقتافتداء 
كتب القديس بولس رسالتأل   ه و و مسدجون فدي رومدا، سال أندأل أنجدز الكثيدر مدن األعمدال الرعويدم سلدت جدوار       

مدن جنسدي  بأخطدارلصدوص  بأخطدارسديول  بأخطداركثيدرة  مرارا   بأسفار: "عن  لك يشير القديس قالال  ... عباداتأل 
 " ك بددددم أخددددوةمددددن  بأخطددددارفددددي البحددددر  بأخطددددارفددددي البريددددم  بأخطددددارفددددي المدينددددم  بأخطددددار األمددددممددددن  بأخطددددار

و دم الجندود الدد ين حرسدوه فدي ثددالل ! ثالثدم مسدديحيين فدي اليدوم الواحددد" يصدّدر"وكدان و دو مسددجون  (21255كدو2)
لدد لك يحددل القددديس . حيددل كددان الجندددي الددوثني يخددرج مسدديحيا  نتيجددم معايشددتأل للقددديس ثمدداني سدداعات!! ورديددات 

 (.افتداءه)قت بولس القارئ علت استثمار الو 
 

 :قيمة الوقت
نمددا المقصددود  نددا  ددو ( Kronosكورنددوس )كلمددم الوقددت الددواردة  نددا ال تعنددت مجددرد مددرور الدددقالق واأليددام        وا 

( 5:21غدددل")حسدددبما لندددا فرصدددم فلنعمدددل الخيدددر للجميدددج"أو الفرصدددم المتاحدددم لندددا مدددن اهلل ( kairos)الوقدددت المعدددين 
" يشددترر مددن "يعنددت " ex-agorazwيفتدددي "ء الوقددت يعنددت اسددتبدالأل، والفعددل والمقصددود  نددا شددراء الفرصددم، وافتدددا

علدت الكلمددم فيعطيهددا   exمددن أن المسدي  افتدددانا مددن لعندم الندداموس، أمدا سدخددال المقطددج( 53: 3غدل)كمدا ورد فددي 
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لتعبيدر فدي ا  agorazwوقدد اسدتخدم الفعدل" يستخدم سلت أقصدت درجدم"سلت معنت ( التسويق)قوة ويخرجها من دالرة 
مددن لعنددم الندداموس، و لددك بددأن صددار  ددو تحددت لعنددم  –الدد ين مددن أصددل يهددودي  -عددن تحريددر المسددي  للمددؤمنين

 (. 5: 2غل")ليفتدر ال ين تحت الناموس" الناموس 
والفداء في معناه الجو ري  و تحويل الفاسد سلت عدم فساد، والشرير سلدت صدال ، والمحكدوم عليدأل بدالموت سلدت 

وأّمدا جهداد اسنسدان فدي المقابدل فهدو أن يحدول . وأمدا الدثمن فكدان اهالم والصدلب والمدوت. لدت ندورالعتق، والظلمدم س
الددزمن الفدداني األر ددي  نددا سلددت أبدددي خالددد، مددن خددالل جهدداده وتعبددأل وسددهره وعمددل المحبددم الدد ي يسددعت فيددأل بددال 

... منددي باألبددي واألر ددي بالسددماليو ددو عنددما يبدد ل العدرق والدددموو والددم فإنددأل يسدتبدل الفدداني بالبداقي والز ... ملدل
 -فددإن الددبعا اهخددر( 25: :أي )" يجرررك كعررداء"الددبعا أبددديتهم بزمددانهم بالحا ددر الدد ي ( يفتدددر)وكمددا يشددترر 

يبيدددج أبديتدددأل مدددن خدددالل تمّسدددكأل بتوافدددأل  ددد ه الحيددداة الحا دددرة، فهددد ا تجارتدددأل خاسدددرة و اك ربددد   -وعدددن عددددم حكمدددم 
 .بحكمم

 
 

 :كيف نجد الوقت
نمدا سن        الفرق بين شخص و خر، ليس أن الواحد يجد الوقدت الكدافي للجهداد واسنجداز بينمدا ال يجدده اهخدر، وا 

و خدر يددير مجموعدم مدن .. يوجد شخص منّظم و خر ال ينظم وقتأل، وشخص يعمدل أكثدر مدن عمدل فدي وقدت واحدد
المقددا ي أو أمددام أجهددزة  الشددركات وثالددل يقددف أيامددا  متصددلم فددي المعامددل، بينمددا قددد يق ددت شددخص  خددر وقتددأل فددي

وفددي مراجعددم بسدديطم فددي نهايددم اليددوم لحصددر اسنجددازات مقارنددم بالوقددت، سيت دد  أن ب ددج . اسعددالم أو الكمبيددوتر
 ...ساعات قد مّرت دون أن ننجز فيها شيلا  

مصدددروف "سددداعم وكأنهدددا ( أربدددج وعشدددرين) 22وأتخيدددل أن اهلل ي دددج بدددين أيددددينا عنددددما نسدددتيقظ كدددل صدددبان       
 !..لكي نحقق فيأل ما لم نستطج تحقيقأل باألمس" يومال
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يخّصصددوا لتكددل أو العمددل وقتددا  ب اتددأل  بددل ... بددل لقددد كددان اهبدداء يقددرأون و ددم يعملددون، ويصددلون و ددم يعملددون، وال ع
وبدين ( علت أن تكون الصالة  ي القاسدم المشدترك مدج أي عمدل  خدر)حاولوا سنجاز أكثر من عمل في نفس الوقت 

 . خر كانوا يستوقفون أنفسهم ما ا يعملون اهن ن و 
 
ونقرأ عن القديس بيمن أنأل وبينما كان يقف مج شقيقأل يطليدان قاليتيهمدا مدن الخدارج بدالجير، أن نظدر أحدد ما  

مددا ا لددو جدداء المسددي  اهنن  ددل يجدددنا نصددلي أم نعمددل مثددل  دد ا العمددلن وللوقددت تركددا العمددل : سلددت اهخددر قددالال  
 . اودخال قاليتيهم
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 النوم وافتداء الوقت
... غيدددر محبوبدددم فدددي القددداموس الر بددداني نرررومبدددل أن كلمدددم ... كمدددا كدددان اهبددداء مقتصددددين جددددا  فدددي الندددوم

 ... ويشبج من النوم! س  قبي  بأل أن ينام " يستري  قليال  "فالرا ب س ا أراد النوم لبعا الوقت فهو يقول أنأل سوف 
تخيلدوا شخصددا  عمدره ثالثددون عامددا  !. سن اسنسددان المعتددل ينددام ثلدل عمددره ! ا  وأتعجدب كيددف يندام الندداس كثيدر       

س  يخرج فيأل اسنسدان خدارج دالدرة التفاعدل مدج الحيداة والمجتمدج، " موت صبير"سن النوم  و !!. نام فيها عشرة أعوام
سمي الموت أي اد  مشدبوال  بعمدل عظديم ال  سن مدن كدان( 55255يدو" )لعازر حبيبنا قد ندام أ  دب ألوقظدأل"  نومكما ع

 .!!. ستبراق في النوميستطيج اس
يحسددب بمدا ق دداه بالفعدل مددن وقدت فيددأل عمدل وسددهر وتعدب وخيددر وثمدر، ويقددول اهبدداء بدل أن ععمددر ا       سنسدان ع

يستطيج شخص ما أن يحقق فدي سداعم واحددة مدا ال يسدتطيعأل  خدر فدي سدنوات، س ا كاندت نيدم األول نشديطم ونّيدم "
وعندددما " ثالثددون عامددا  "وأتدد كر أننددا سددألنا را بددا  شدديخا   ات يددوم عددن عدددد السددنين التددي ق ددا ا فقددال " يددماهخددر متوان

ينجز شيلا  فيها يستحق المدي " !! صفر×  :3ولكنها : " مدحناه أردف قالال    .قال  لك ات اعا  وكأنأل لم ع
 

 :سّكان الجحيم والوقت
س علددت السدددنوات التددي يمرحددون فيهددا، وتلددك التددي ت دديج مدددنهم، تخيلددوا سددكان الجحدديم وكيددف يحسدددون النددا      

، لقددد طلددب البنددت مددن أبينددا سبددرا يم أن يرسددل مددن يفترردون الوقررتويتعجبددون كيددف يبفددل الندداس أمددر خالصددهم وال 
 .يح ر عاللتأل في العالم، للال يواجهوا المصير  اتأل

ا عدة أسدابيج  ندان مدا ا سيصدنج فيهدا وكيدف وتخيلوا أن واحدا  من سكان الجحيم أتيحت لأل الفرصم ليعود ويحي
  .سيسلك، الشك أنأل لن ي ّيج ثانيم واحدة دون ثمر

 

وفددي سددير اهبدداء نقددرأ أنددأل عنددد نياحددم أحددد اهبدداء ر ه الر بددان الجلددوس حولددأل يبكددت وكددان شدديخا  مجا دددا ، فلمددا 
فدي  الدك اليدوم الواحدد أكثدر ممدا فعلدت  ومدا ا تصدنج: فقالوا لدأل. سألوه ثانيم كم من الوقت يريد، أجاب ولو يوم واحد

ن لم أستطج صنج شيء فعلت األقل أبكت : فقال.. في   ا العمر الطويل   !!وا 
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أمددا اهن فهددي قليلددم ورديلددم، وتحتدداج سلددت . كانددت أعمددار الندداس فددي البدايددم ملددات السددنين مثددل متوشددال  و دم      
حد القديسدين بدأن يترفدق بنفسدأل س  مدا يدزال أمامدأل متسدج مدن م اعفم الجهاد، ول لك فعندما أرادت الشياطين خداو أ

 !!.أجابهم شاكرا  سيا م فقد نبهوه ليجا د أكثر، فقد كان يظن أنأل سيحيا خمسون سنم ( سنم 25)الوقت 
       

أو ... بددل أن  ندداك لحظددات فددي حيدداة اسنسددان تسدداور الكثيددر، مثددل لحظددم اتخدد  فيهددا قددرار ر بنددم أو تكددريس 
أو لحظددم قددال فيهددا كلمددم جيدددة، قددد تسدداور تلددك اللحظددم سددنوات مددن التكاسددل . خطيددم مددا أو عددادة مددا التخلددي عددن

 .بل أنأل من الممكن أن تتحدد مصالر شعوبا  بالكامل بكلمم واحدة في لحظات. كلمم خلدت وخّلدتأل... وتفوقها
الحقدم مدن حياتندا، والد ي يتعدب  سن ما نستطيج تحقيقأل اليوم في ساعات قد ال نستطيعأل في شهور في مرحلم      

فددي شددبابأل سدديفرن فددي كبددره، بددل أن التوقددف عددن العمددل يحسددب خطيددم فددي حددد  اتددأل، سن صدداحب الوزنددم الواحدددة لددم 
وعليندا أن نتد كر أن أعظدم عطيدم معندا اهن  دي أنندا ال ندزال (. 25مدت)يعاقب ألنأل أ اعها بدل ألندأل لدم يسدتثمر ا 

شدداكرين اهلل ألنددأل أتددت بندا سلددت  دد ه السداعم، فكثيددرين كددانوا معنددا  -الشدكرفددي صددالة  –موجدودين، ونصددلت كددل يدوم 
سن الوقدت ... العام الما ي وليسوا معنا اليوم، و خرين كانوا علدت قيدد الحيداة مند  سداعات واهن فدي عدداد المنتقلدين

بديددم أو حبدم رمددل الد ي نفتديدأل اهن بالعمددل والثمدر الروحددي يحسدب كقطددرة مداء سلدت جددوار محديط، وا  ا مددا قديس باأل
 ... في صحراء 

 
 

 األيام شريرة
 

ور يعلددل القددديس بددولس  ددرورة افتددداء الوقددت بددأن األيددام شددريرة،  ندداك أعددداء  كثيددرين يتربصددون بددأل، و عدد
بتلددج بسددهولم يع  عديدددة تحدديط بالندداس مددن كددل جانددب، فددإن لددم ينتبددأل اسنسددان ويعددي جيددد ا مددا يدددور مددن حولددأل، فسددوف

 .شرورداخل   ا الخ م من ال
 

  : ألن األيام شريرة ؟
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لست أعلم سن كانت األيام  ي التي تزداد شرا مج الوقت، وينحددر الدزمن مدن رديء سلدت أردأ، أم أن اسنسدان       
  ددو الدد ي يعتددق فددي الشددرورن  ددل تحددّول الندداس سلددت أشددرار بسددبب أن العددالم شددرير، أم أن العددالم قددد أصددب  شددريرا  

لقدددد قددال اهلل هدم عقدددب !. ر التدددي بدددأت مبكدددر ا جدددا  مددج العاللدددم البشددريم األولددت بسددبب شددرور النددداسن تلددك الشددرو 
شدد (1::3تكددوين" )بسددببك األرا ملعونددم: " السددقوط ارة أخددرر تددرد فددي بدددايات سددفر التكددوين، تبعددل علددت األلددم دوا 
 .يددوم كددل رشددري  ددو سنمددا قلبددأل أفكددار تصددور كددل أنو  األرا فددي كثددر قددد اسنسددان شددر أن الددرب ورأر: " واألسددف
 (.6، 5: 6تكوين " )قلبأل في سفأت و األرا في اسنسان عمل نألأ الرب فحزن
 المحيطرة والخطيرة ثقدل كدل لنطرن" وفي فجر العهد الجديد يشير القديس بولس سلت الفساد المستشري  ن اك       
تت صددور ا، والفسددداد عددرا نفسددها مدددا بددين النجاسددم بشددفمنددد  البدددايات والخطيددم تع . (3: 31عددب) .." بسررهولة بنررا

لددت سددبعم عشددر مددن أشددكال الخطيددم يشددير القددديس . والبحددل عددن مظددا ر اللدد ة بكافددم الطددرق، والعنددف والمقاتلددم وا 
 .خصدام .عدداوة .سدحر .األوثدان عبدادة. دعدارة .نجاسدم .عهدارة .زنت  ي التي ظا رة الجسد وأعمال: " بولس قالال  

 سدبقت كمدا عنهدا لكدم فدأقول سدبقأ التدي  د ه أمثدالو  .بطدر .سدكر .قتدل .حسدد. بدعدم .شدقاق .تحدزب .سدخط .غيرة
 (.13 -31: 5غالطيم " )اهلل ملكوت يرثون ال   ه مثل يفعلون ال ين أن أي ا فقلت
بسبب المفاجآت التي تصدم   انندا وعيونندا ومشداعرنا كدل يدوم، مدن أخبدار مؤلمدم وحدوادل : و ي شريرة أي ا        

قابدددل معهددا ساّل مدددن خددالل القصدددص الخياليددم والبوليسددديم أللفريددد  تشدددكوك أو أجاثدددا مرعبددم لدددم نكددن نتوقعهدددا، ولددم نت
الجرالم البريبم التي نسمج عنها اهن مثدل قتدل اهبداء واألمهدات ألطفدالهم، وقتدل األبنداء والبندات .. كريستي وغير م 

ات، والمواقدددج الرديلدددم مجهولدددم وحيدددل ينتشدددر الفسددداد والمخددددر . التالميددد  لمعلمددديهم والمعلمدددون لتالميددد  من . هبدددالهم
حتدت أصدب  الواقدج اليدومي للشدّر والجريمدم أكثدر سثدارة للرعدب واالسدتياء مدن . الد ... المصدر علت شبكم االنترندت 

وحتدددت أصددبحت عناويندددا  تقليديددم فدددي الصددحف، وأخبدددارا  ال يتوقددف عندددد ا الندداس دالمدددا  !. األفددالم وقصدددص الجيددب
 !. بسبب كثرتها

المفددا يم التددي تخددتلط مددج الوقددت، مددا بددين الخطيددم والخطددأ مددن جهددم، وبددين  :أي ددا  األيررام شررريرة  وممددا يجعددل      
و ج فدي الشدرير  .الخطأ والسلوك العادي من جهم أخرر  و دج قدد كلدأل والعدالم اهلل مدن نحدن أنندا نعلدم)وألن العالم ع

اب وأبدو الكد اب ومندأل تنبدج الشدرور، وألن الشيطان  دو رلديس  د ا العدالم، و دو شدرير وكد    (31:5يو3) "الشرير في
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بددددرار بدددرار، بينمدددا يشدددكك األو دددو يشدددتكي علدددت أوالد اهلل ويدددزرو الخصدددومات بدددين النددداس، يهدددي  األشدددرار علدددت األ
 .(4::: يو) "الك اب أبوو  ك اب ألنأل لأل مما يتكلم سنما". ويخيفهم
 

مان مسدتقبلأل عليدأل التمسدك بدالبر سنها حياة مشوبم بالنقص وعدم الكمدال وعددم الثبدات، وكدل مدن يرغدب فدي  د
 .(1:1كو)" األرا علت بما ال فوق بما ا تموا" .الكاملبه ا العالم الشريرغير  لتصاق بالمسي ، وليسواس
 

 :  أنتم نور للعالم. أنتم ملح لألرض
اسنسدددان يمكندددأل أن يحيدددا فدددي ب دددر وسدددط عدددالم شدددرير، مثدددل سدددفينم تسدددير فدددي البحدددر دون أن تخترقهدددا الميددداه  
. (16:31أعمددال).." أبالددأل سلددت ان ددم و رقددد اهلل بمشددورة جيلدأل خدددم بعدددما داود نأل"كمددا كددان داود بركددأل لجيلددأل رقهدا، وتب

،  ددفي علددت حياتددأل سددمم الشددر فيصددير  ددو شددريرا  يع , خددر فددي التيددار، فتصددب  أيامددأل شددريرةبينمددا ينجددرف شددخص  
 : و ك ا نقابل نوعان من الناس

 . م شريرةنوع يعاني بسبب بره ألن األيا+ 
  !.ونوع يعاني األبرار منه ألنه شرير + 

      
ن        والعجيب أن الناس يلّنون ويتدألمون متعللدين بدأن األيدام شدريرة، ولكدن  دل سدألوا أنفسدهم لمدا ا  دي شدريرة، وا 

ا  مدن مع دفيا  جدو  وسدالما   فشدخص واحدد يمكدن أن يجعدل الحيداة مدن حولدأل خيدرا  . كان لهم دور في   ا الشر أم ال ن
 .البهجم، والعكس جالز أي ا

  
 و ددو والسددمج بددالنظر البددار كددان س " وقددد جدداء عددن لددوط البددار أنددأل كددان يتعددّ ب بسددبب الشددرور التددي تحدديط بددأل

ولكنددأل احددتفظ ببددره، جا ددد بصددبر فكّللددأل . (4: 1  بددط1)"األثيمدم باألفعددال البددارة نفسددأل فيومددا   يومددا   يعدد ب بيددنهم سداكن
 . اهلل
 

 :صالحةاأليام : أخيرا  
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يمكننددا أن نجعددل األيددام خّيددرة لمددن يحيددون معنددا بددأن نخفددف عددنهم ، مددن خددالل أعمالنددا الصددالحم، مثلمددا  
يتبدرب شددخص فدي بلددد مدا فتكددون أيدام غربتددأل أيدام بركددم وفدرن وعددزاء لمدن عددا  بيدنهم، ال ينسددونها بدل يددرتبط اسددمأل 

ي ددفي صددالحأل وبددره علددت مكددان . بهددا وبددالخير بأكملددأل، لقددد صددرن اهلل قبددل سددبي بابددل بأنددأل سن بإمكددان اسنسددان أن ع
بل يمكدن لشدخص بدار أن يجعدل مدن مسدكنأل أو ( 2:525سرميا) واحدا   يمكن أن يصف  عن أورشليم سن وجد فيها بارا  

 .مخدعأل أقدس مكان في الوجود
 


