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أمسع  لكىشيء يساعدين اضية كلمتىن عن أول املرة امل قلت:
أمسع  جيعلينشيء  ثاينهو  ه، ماصوت اهلل وهو أن أكون قريب من

  يا أىب؟ صوته
 شيء جيعلك تسمع صوت اهلل هو:  ثاين قال:

 يكون عندك استعداد للخضوع. أن 

  وصلنا للكالم الصعب. ماذا تقصد بكلمة اخلضوع يا أىب؟  قلت:
أن ضروري فمن الأسال اهلل عن اختيار معني  عندماعىن أ قال:

ال أن أكون أطيع صوته مهما كان االختيار،  أن    يكون لدى استعداد
ذى اهلل االختيار ال لكى يباركسأل فقط أمعني و  اختيارعلى  ُمّصر
 . أنا أريده

 !! يا أيب هذا ما حيدث كثريا  لألسف قلت: 
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صوت  من يفعل هكذا مستحيل أن يسمع   يا ابيناحلقيقية  قال: 
تكون نتيجة اختياره سيسمع صوت نفسه، والنتيجة  س  اهلل ابدا، لكن

  هذا  عن نه مسع صوت اهلل. وفيه قصة واضحة جدا  وليس إل وحده
رميا الشعب إلذهب    السيب. فبعد  42رميا إصحاح  إاملوضوع يف سفر  

  إهلك ىل الرب  إ   ألجلناليت تضرعنا يقع امامك فتصلي  ه "ل   النيب وقال
. قد بقينا قليلني من كثريين كما ترانا عيناك  ألنناكل هذه البقية    ألجل

ه".  مر الذي نفعلعن الطريق الذي نسري فيه واأل إهلكفيخربنا الرب 
هلكم كقولكم إىل الرب  إصلي  أنذا  أقد مسعت ه"  فقال هلم إرميا النىب

منع عنكم أخربكم به ال أن كل الكالم الذي جييبكم الرب إويكون 
 ". شيئا

 صادقا    ليكن الرب بيننا شاهدا  فأجاب الشعب إرميا النيب وقالوا "
ن خريا إ  .الينا إهلكمينا اننا نفعل حسب كل امر يرسلك به الرب أو 
الذي حنن مرسلوك اليه  إهلكنسمع لصوت الرب  فإننا ن شرا  إو 

 " .مسعنا لصوت الرب اهلنا إذاليحسن الينا 

رفض ملصر  بعدم النزوللكن لألسف بعد أن قال هلم رأى اهلل 
وقالوا  يسمعه  يريد أننه إكان يتظاهر   ذيال ،الشعب صوت اهلل
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هلنا لتقول ال تذهبوا إ نت متكلم بالكذب مل يرسلك الرب إلرميا "أ
ونزلوا مصر ونفّذوا ارادهتم،  . (2: 43)إر "ىل مصر لتتغربوا هناكإ

 وهناك ماتوا بالسيف والوبأ وهلكوا.  
أن  قول إنه يريدكل من ي مثل ذلك متاماوك

على يكون عنده إصرار  يسمع صوت اهلل لكن يف داخله

فاحلقيقة هو خيدع نفسه وخيدر ضمريه قرار معني، 

 صوت نفسه. سوى ولن يسمع 

يريد يوهم نفسه إنه    لشخصإن ا  يا أيبفعال مشكلة كبرية    قلت:
 يسمع صوت اهلل ويكون ُمصّر من البداية على قرار معني.  أن 

من يفعل ذلك يكون كل ن أل: املشكلة اخلطرية يف ذلك قال
لقى باملالئمة يىف حالة فشله يهرب من مسئولية قراره و  هدفه هو أن 
هنا  ، و هو  تكون نتيجة اختيارهسألن النتيجة  سيتعبعلى اهلل، 

ومهه إن فشله هو نتيجة للقرار الناتج عن  وي ينتهز الفرصة  الشيطان 
قصة توضح   سأقولكمن اهلل ويبعد عنه،  يُعثر  فبذلك    صوت اهللمساع  
أعجب بزميلة له   يف اجلامعة السنة األوىل له يف شاب ذلك.لك 

لساعات طويلة كل اليوم واتفقوا على أن  يف املوبيلوبدأوا يتكلموا 
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وفعال يف السنة النهائية تقدم الشاب خلطبة   ،يرتبطوا بعض التخرج
صديقته ولكن أهلها نصحوها بأن قد يكون الشخص الغري مناسب 
ألن ظروفه املادية ال جتعله يستطيع أن يرتبط إال بعد سنوات طويلة 
فأمامه سنوات اجليش وبعد ذلك البحث عن عمل وشراء أو تأجري 

ل من ثالثة إىل مخس شقة مث تأسيسها فاملوضوع قد يأخذ على األق
عليهم وبعد مناقشات كثرية اقرتحت سنوات لكنها أصرت وضغطت  

هي والشاب صديقها أن يصوموا ويصلوا ويعملوا قرعة هيكلية حىت 
  ات قداس وصلواأيام  ثالثةوفعال صاموا يعرفوا مشيئة اهلل يف القرار. 

 . أمسائهم على املذبح وعملوا قرعة هيكلية  وضعواو 
قرعة   ما معىن يا أيب ساحمين البابا!!  ملاذا هل سيختارون  قلت: 
 هيكلية!! 
يوجد بسطاء يريدون أن يرحيوا أنفسهم وال يريدون أن  قال:

نعمل قرعة هيكلية!!!  يفكروا وال أن يتحملوا نتائج قراراهتم فيقولوا 
احلقيقة اهلل أعطانا العقل والتفكري حىت نفكر به وعندما نصلى لكن 

ة خنتار هبا وليس أن نستسهل األمور وال نفكر ونقول  سيعطينا حكم
على   الشابةاملهم ضغطت نعمل قرعة هيكلة مث بعد ذلك نلوم اهلل. 
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جعلتهم يوافقوا على اخلطوبة بالرغم من عدم اقتناعهم لكن سرهتا و أ
أمام إصرارها واعتمادها على نتيجة القرعة اهليكلية وافقوا على 

 تني انفصلوا. ، لكن لألسف بعد سناخلطوبة
 انفصلوا بعد القرعة اهليكلية!!  قلت:
معه   الذياملبلغ  جاهز ماديا ، و   مل يكنن الشاب  انفصلوا أل  قال:

  انفصلوا فيؤسس شقة إجيار.  حىت لال يكفي لكي يشرتى شقة أو  كان  
بعد سنني طويلة من املشاعر والرومانسية، فكان اجلرح عميق 

 كتئابأصيب باال والصدمة شديدة، فِبعد الشاب عن الكنيسة و 
والشابة دخلت فيما يشبه األزمة   شديد وبدأت حتاربه أفكار اإلحلادال

   .النفسية واالهنيار العصيب
لكن سؤال يا أىب. هم قد صلوا وصاموا قبل أن يأخذوا قلت: 

القرار ملاذا مل مينعهم اهلل أو يوضح هلم بأي طريقة حىت ال يكملوا 
 حىت ال يصلوا ملثل هذا التعب واملعاناة؟  

مل يكونوا لكي يسمعوا ساحمين يا ابين، الصالة والصوم  قال: 
من سنني  واصوت اهلل أو يطيعوا مشيئته. فاحلقيقة هي إهنم أخذ

مل تكن ملدة مخس سنني، فالصالة   رومانسي طويلة وكان بينهم كالم 
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أو يكون يوافق اهلل على اختيارهم    لكيمن أجل مساع صوت اهلل لكن  
 .  غطاء ملا قرروه بأنفسهم من سنوات طويلة 

لكن لو أراد شخص أن يعرف ما هي مشيئة اهلل ماذا قلت: 
 ؟ يفعل

كون من لطريق معني، ي  اهللإرادة    أعرف أريد  حقيقيلو أنا    قال:
وليس بعد أن أسري يف  أبدأ الطريق، أن  قبل اهللأسال  الضروري أن 

لكن  ‼ل هذا الطريق صحيح أم الأسال ه الطريق وأقرتب من هنايته
تريح  مساع صوت اهلل هي أن من  مناس كل هدفه أ يوجدلألسف 

 أوتعرف مشيئته  وليس أن ضمريها وحتّمل اهلل مسئولية اختيارها. 
   ‼تسمع صوته

 !! هذا ما حيدث مع أغلبنا يا أىبلألسف  قلت:
يرضى  لكيمن يكون هدفه فقط أن يسمع صوت اهلل قال: 

  ضمريه هذا لن يسمع صوت اهلل أبدا  
يكون عنده  من يريد أن يسمع صوت اهلل فقبل أن يبدأ الطريقف

 أن استعداد للخضوع، ويف أثناء الطريق يكون عنده استعداد كامل 
 هه.  يوجّ و  اهلل يرشدهيغري مساره على حسب ما 
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أليس هذا جيعل الشخص كثري الرتدد  يا أيبساحمين قلت: 
 كثريا ؟ يا أىب من املمكن أن يتوسوس ويغري قرارات   وساحمين

لك تتوسوس كما جيع صوت اهلل احلقيقي  ظن أن وهل ت قال: 
 مرتدد؟  جيعلكإن صوت اهلل احلقيقي  ظنهل ت ‼تقول

 بالتأكيد ال.  قلت: 
عندما تفقد سالمك الداخلي اعلم أن على العكس  لكن قال:

إنك حتتاج أن  على مؤشر ، ولكن هذاذلك ليس صوت اهلل إطالقا  
  . حىت تسمع صوته ،وجتلس معه وقت أطول أكثر، تقرتب من اهلل 

فكان كنهر سالمك   ،صغيت لوصاياي أليتك كما هو مكتوب "
فصوت اهلل دائما يكون معه   .(18: 48اش )"وبرك كلجج البحر 

 .1سالم وطمأنينة وليس تشويش واضطراب 
إنه يكون عندي استعداد  . هل معينساحمين يا أىبقلت: 

 ؟ اهلل سيلغى إراديت بذلك هل ،للخضوع 
لكن تفكر حكمة  سيعطيكإرادتك ولكن  اهلل لن يلغى قال:

ك "اختار كذا أو كذا" لكن ل يظهر ويقول لنالقرار، فاهلل  وتأخذ
 

 . (33:  14كو 1سالم كما في جميع كنائس القديسين ) إلهتشويش بل  إلهالن هللا ليس  1
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االستنارة واحلكمة   عندما تطلب إرشاده ومعرفة مشيئته سيعطيك
َا "كما هو مكتوب  ،  لكى ختتار ما هو األفضل وما هو فيه خريك َوِإَّنم

، فَ ْلَيْطُلْب ِمَن اهلِل المِذي يُ ْعِطي اجلَِْميَع ِإْن َكاَن َأَحدُُكْم تُ ْعِوزُُه ِحْكَمة  
 . (5:   1)يع  ." ِبَسَخاٍء َواَل يُ َعي ُِّر، َفَسيُ ْعَطى َلهُ 

كمثل ابن يريد أن يأخذ مشورة أبيه يف فالعمل مع اهلل شركة،  
لو فعل ذلك   ألنهبنه الواجب  ، فاألب لن حيل الالدراسيحل واجبه  

ولكن األب يعلم ابنه طريقة احلل  ،اعتماديةسيجعل ابنه شخصية 
َمْن ُهَو اإِلْنَساُن "هو مكتوب وكيف حيل هو بنفسه. متاما كما 

؟ يُ َعلُِّمُه َطرِيق ا ََيَْتارُهُ  يعلم ساهلل ف(. 12: 25مز  ). "اخْلَاِئُف الرمبم
 .َيتار طريقه كيفيف خمافته   يعيش ذيالاإلنسان 

فاحلياة مع اهلل شركة حمبة، االنسان يطلب واهلل  

االنسان  وأيضا ،يلغى إرادة االنسان لنيستجيب، اهلل 

 ه هي عالقةلكن .ويرفض مشورته يستقل عن اهلللن 

  حب متبادل بني أب وابنه، صديق وصديقه.

لذلك قال "اسألوا تعطوا اطلبوا جتدوا   ،اهلل ال يفرض نفسه عليناف
. فمن يسأل بكامل إرادته يأخذ ومن (7:  7مت  )  اقرعوا يفتح لكم"
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يطلب بكامل مشيئته ينال، وأيضا الرب يسوع قال "إىل اآلن مل 
  تطلبوا شيئا بامسي اطلبوا لكي تأخذوا لكي يكون فرحكم كامال" )يو 

(. فاهلل يريد أن يفرحنا ويساعدنا لكن كل ذلك مبليء 24: 16
حد أن مسع إقرع أواقف على الباب و  هأنذاإرادتنا كما هو مكتوب " 

 . (20:  3رؤ  )  "تعشى معه وهو معيأصويت وفتح الباب ادخل اليه و 
 الذيما موضوع اخلضوع مازلت أقلق من  يا أيب ساحمين قلت:

 يساعدين أن أخضع دون خوف أو قلق؟ 
رمبا نكون قد تكلمنا عن هذا املوضوع من قبل لكن ال  قال: 

 مرة ثانية.  عليه توجد مشكلة ميكننا أن نراجع
 ت يا أىب ألنه يبدو إين نسيت.ياري قلت:
 . أمورة ثالثاخلضوع والتسليم  علىيساعدك  ذيال قال:
 . تعرف وتصدق إن هللا بيحبك جدا   :أنك مأوهل

 ةنفسك، فمحبة اهلل لك حمبأنت  ا حتبر ممثكأبيحبك  اهللف
س أَلَحٍد "ليما قال الرب يسوع كأعظم منها،   ال يوجدجدا   ةكبري 

: 15)يو " ُحبٌّ أَْعَظُم ِمْن هَذا: َأْن َيَضَع َأَحد  نَ ْفَسُه أَلْجِل َأِحبمائِهِ 
13) . 
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فلو   املسيح لك جعلته يقبل املوت من أجلك،مبعىن أن حمبة 
سهل عليك جدا  من اليكون س احلبهذا صدقت أن اهلل حيبك كل  

له طفل صغري تعب وعندما ذهب للطبيب وأجروا ختضع له.  أن 
  ، وحيتاج لزرع كلية   وجدوا أن الكلية ضعيفة جدا    املطلوبة،  الفحوصات

 ، وبالرغم من والده كان كبري السن وكان من اخلطر أن يتربع له بكليته
ىف سبيل انقاذ ابنه.  ياتهخاطر حبكان حيب أبنه جدا فولكن األب  

ولكن لألسف  ،وبالفعل جنحت العملية وحتسنت صحة الطفل جدا  
هل تظن أن االبن سيقدر ما فعله  ف  .وتعب جدا   األباهنارت صحة 

 معه أبوه أم ال؟ 
  من املوت!! هبالتأكيد فاألب خاطر حبياته لكي ينقذ قلت:
بعد ذلك يف حمبة يشك  أن  مكن  من املاالبن  تظن أن  وهل    قال:

أن يعطيه شيء يف مكن أن يتأخر امل أبوه من أن  يشك أو ،أبوه له
 ؟  وفرحه يكون فيه مصلحته

بالطبع ال. فال يوجد أحب أعظم من ذلك، أو عطاء  قلت:
 ذلك. أكثر من 
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يغفر  لكيإن صدقت أن املسيح مات    ابينأنت هكذا يا  و   قال:
يعطيك حياة أبدية وينقذك من املوت واهلالك  لك كل خطاياك و 

، فهذا أكرب دافع جيعلك أن ختضع هلل وتثق فيه بسهولة وتثق األبدي
اَلمِذي ملَْ يُْشِفْق َعَلى  " يف اختياراته وعطاياه لك. كما هو مكتوب 

".   بََذَلُه أَلْجِلَنا َأْْجَِعنَي، َكْيَف اَل يَ َهبُ َنا أَْيض ا َمَعُه ُكلم َشْيٍء؟ابِْنِه، َبلْ 
 . ( 32: 8رو )

"اللي خال   قل له  .اهلل  حب وحكمةيف  الشيطان    لما يشككفك
، مش معقولة مش هاَيتار  خطاياي كل    يلاملسيح مات علشان يغفر  

 االفضل".   يل
اهلل الكامل لكل من ال يصدق غفران لكن لألسف 

وال يثق يف  ،ومازال يوجد لديه شعور بالذنب ،خطاياه

حياة أبدية تنتظره، مثل هذا الشخص ال يستطيع 

اخلضوع وال التسليم هلل أبدا ولكن سيظل يف تشتت 

وخوف وتوتر وقلق، والصراحة هو حيتاج أن يصري 

مسيحي يف األول وبعد ذلك سيأتي التسليم وحده 

 كنتيجة تلقائية. 
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تربع بكليته ذي  السؤال يف قصة األب    يوجد  يا أيبساحمين    قلت:
يتحكم فيه  هل هذا يعطيه احلق أن البنه، هل معين إنه ساعد ابنه 

 ؟أو يسرّيه كما يريد ل العمراطو 
أو يريد أن يتحكم فينا  ال يريد أن ال طبعا يا ابين. اهلل  قال:

وال يفرض، هو يعطيك احلكمة  ينصح  فقط هو ،نا كما يريديسريّ 
ختتار كما   الذيتفكر، هو فقط يوضح الطريق وأنت  الذيوأنت 

أُْشِهُد َعَلْيُكُم اْليَ ْوَم السمَماَء َواأَلْرَض. َقْد َجَعْلُت قُدماَمَك  "  هو مكتوب
"  أَْنَت َوَنْسُلكَ احْلََياَة َواْلَمْوَت. اْلبَ رََكَة َواللمْعَنَة. َفاْخرَتِ احْلََياَة ِلَكْي حَتَْيا 

 . (19: 30تث )
 أمر يساعدان على اخلضوع هلل هو:  اثين

 إن اهلل كّلى الحكمة والمعرفة. 
األب البشري احملدود يف معرفته وحكمته، ففي أيامنا ليس ك فاهلل  
ر من أبوه البشري ثاالبن عنده معرفة أكأن يكون مكن امل هذه من

 يف بعض األمور!! 
 ممكن. يف التكنولوجيا يف الكمبيوتر!!  قلت:
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، فمهما كان علمنا أو متاما   لكن مع اهلل املوضوع خمتلف قال:
 !! شيءتساوى سمعرفتنا لو قارهنا مبعرفة وحكمة اهلل هل 

 !! شيء ال  طبعا. قلت:
ا،  نهو الصاحل ل  ماويعرف    ا مبا ال يقاسر منثفاهلل يعرف أك  قال:

لذلك حنن خنضع له بسهولة   ،بدية ليس هنا فقط ولكن أيضا يف األ
شخص مشهور مثل دكتور  ختيلوحنن يف كامل الطمأنينة والسالم. 

يعقوب كان له ابن وتعب وعندما أجروا له الفحوصات الالزمة    جمدي
جمدى أن جيرى  .وقرر د ،حيتاج لتغيري صمام يف القلب هنأوجدوا 
من املمكن هل من املمكن أن يشك االبن يف قرار والده أو    ،العملية 

 ن كاافرتضنا أن هذا االبن  لو و  ".نستشري دكتور آخر"يقول له أن 
رأى خمتلف   لدىأنا  "ده  لن يقول لواأهل من املمكن    ،يف كلية الطب 

نا يف الفرقة األوىل بكلية الطب أف ،رأييف العملية وجيب أن حترتم 
 !!  " ن هبا يف الطباهمعرفة ال يست  وعندي

علم طالب   فهما كان علمه، ماذا سيكون مستحيل طبعا،    قلت:
سنني  ةعنده خرب  عامليطب مقارنة بأستاذ ال سنة يف كلية يف أول
 ‼طويلة
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ر ثخنضع هلل ألن اهلل يعرف أك   حنن  وحنن هكذا متاما  يا ابين.  قال: 
ِغىَن اهلِل َوِحْكَمِتِه َوِعْلِمِه!  يَا َلُعْمِق  "ا هو مكتوب  كممننا مبا ال يقاس.  

: 11رو ) "َما أَبْ َعَد َأْحَكاَمُه َعِن اْلَفْحِص َوطُرَُقُه َعِن االْسِتْقَصاِء!
رض هكذا كما علت السماوات عن األ  ألنه  وأيضا مكتوب "  .(33

 (. 9:  55" )اشع فكاركم أفكاري عن أعلت طرقي عن طرقكم و 

هو حكيم مبا  أيضاو فاهلل كلى املعرفة.

لذلك حنن نطمئن ونسرتيح إلرشاده فيه الكفاية 

 األفضل يف كل أمور حياتنا.هو  ألنه سيكون

قلت: فعال لو فكرنا للحظات أن اهلل كلى املعرفة وكلى احلكمة 
أو  لن نقلق أبدا  وقتها  ،هو الذى سريشدنا وهو الذى سنخضع له

ر يساعدين على  نرتدد للحظة لإلصغاء لصوته، لكن ما هو ثالث أم
 اخلضوع يا أىب؟  

 ساعدك على اخلضوع: ي ثالث أمر قال:
 أن اهلل عنده استعداد لتحمل المسؤولية. 

،  لن يساعدك يف االختيار فقط مث يرتكك يف منتصف الطريقفاهلل  
"أنا معكم كل األيام كما هو مكتوب لكن هو معاك كل األيام. ف
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اليوم  ك ليس معفهو  .(20: 28)مت وإىل انقضاء الدهر" 
فهو  ، لكن معاك كل أيام حياتك هنا وىف األبدية. وسيرتكك غدا  

يسوع هو أمس "مكتوب  ثابت وحمبته وطبيعته ال تتغري أبدا  كما هو
 (." 8:13)عب يل األبد" إواليوم و 
، لكن الطريق أبدا   منتصفمستحيل أن يرتكك يف  فاهلل

تتعب أو  عندمااملعونة  سيعطيكيساعدك ويعينك طول الطريق، و س
بدأ  الذيتأكد أن " ما قال القديس البابا كريلس السادسكتتعثر.  

 . "معك الطريق لن يرتكك يف منتصفه 
مستحيل أن يتخلى عنا أبدًا، فاهلل أمني معانا و 

وحتى لو ضعفنا أو سقطنا سيظل منتظرنا ويساعدنا 

مستحيل أن يبيع أوالده او يتخلى عن . فاهلل ويقيمنا

رجاله العاملون معه أبدًا. حتى ولو ضعفوا أو تعثروا يف 

 الطريق. 

ين إ "  وقال لسارة  وخاف من املصريني  أبونا إبراهيم  عندما ضعفف
هنم إراك املصريون  إذافيكون  .حسنة املنظر امرأةنك إقد علمت 

اخيت ليكون يل  إنكقويل  .ويستبقونكته فيقتلونين أيقولون هذه امر 
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(. فبالرغم من إن 9:  12" )تك  لكجأبسببك وحتيا نفسي من  خري  
كل فرعون و  ضربأبونا إبراهيم ضعف وكذب، لكن اهلل مل يرتكه بل 

 بيته بضربات عظيمة حىت أرجع سارة ألبراهيم بكرامة ومهابة عظيمة. 
أهله وعشريته، فاهلل فألن ابونا إبراهيم أطاع صوت اهلل له وترك 

مستحيل أن كان أمني معه يف وقت ضعفه وسقوطه. فاهلل أمني و 
يظل جبوارهم يف الطريق  بدا  وحىت إن ضعفواأيتخلى عن أوالده 

 ويساعدهم وحيميهم يف وقت ضعفهم. 
أبدا  يا أىب أن اهلل لن يتخلى عىن جدا  ن ئطمي شيء فعال   قلت:

 . يف وقت ضعفي
  يا ابين دائما أمام عينيكاملبدأ  ضع هذا  قال:
يتخلى  أبدًا أو  والدهأيبيع  مستحيل أناهلل أمين و"

 . "بداً أ هعن رجال
عن بطرس  ومل يتخلىضعف وشك  عندماتوما  مل يرفضفهو 

كن مي ال الطريق اهلل معه بيخضع هلل ويبدأ  منف وأنكر. لعن عندما
سقوطه، لكن على  يبيعه أو يتخلى عنه يف وقت ضعفه أو أبدا  أن 

ن الرب اهلك  أفاعلم  فمكتوب "  ل أمني معاناظ يسالعكس اهلل أمني و 
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حسان للذين حيبونه وحيفظون  مني احلافظ العهد واإلله األهو اهلل اإل
يسندنا ولو سولو ضعفنا . ( 9:   7تث ) "لف جيلأىل إوصاياه 
طول الطريق. فمكتوب "ويسوع   بيضمنا أيضا هويقيمنا و سسقطنا 

 جتعلنا مطمئننير ثفأك. ( 22:7)عب  "صار ضامنا  لعهد أفضل
يضمن فهو    يف الطريق،  سيكون لنا ضامنا  ن اهلل  أ  هو  خنضع هلل بفرحو 

شهد وقال   النيبيضمن فرحنا. داود و يضمن جناحنا، و خالصنا، 
ِصدِّيق ا خُتُلَِّي َعْنُه، َواَل ُذرِّيمة  َلُه أَْيض ا ُكْنُت َفىت  َوَقْد ِشْخُت، وملَْ أََر "

 . ( 25: 37مز )" تَ ْلَتِمُس ُخبْ ز ا
 يف األمور الروحية؟ هذا فقطوهل  قلت:
ال طبعا يف كل أمورنا املادية والروحية واالجتماعية، فاملسيح   قال:

لعهد أفضل على كل املستويات. فهو مسؤول عن كل أمورك،   ا  ضامن
"نفسا  وجسدا    اهلل يهتم بكف  كيانا  كامال .اشرتانا، اشرتانا    عندمافاهلل  

ن يكون لك احلياة األبدية، أيهتم حبياتك الروحية و كما وروحا ". ف
كئيبة ومضطربة،    وليستن تكون نفسك سليمة ومتزنة أفهو يهتم 

 مريض وعليل. فمكتوب وليس سليم وصحيحجسدك  يكون  ن أو 
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ا َوَصِحيح ا، َكَما َأنم نَ ْفَسَك  " يف ُكلِّ َشْيٍء أَُروُم َأْن َتُكوَن نَاِجح 
 . (2: 1يو 3).  "نَاِجَحة  

يكون بذلك ليس لكن هل معين إن اهلل يتحمل املسؤولية    قلت:
 عن قراراتنا؟  علينا أي مسئولية

أشرتك يارب يف "نقول يف القداس    كمااحلياة مع اهلل شركة.    قال:
يلغي شخصياتنا وال  لن فاهلل ." العمل مع عبيدك يف كل عمل صاحل

نطلب إرشاده ومشورته ويكون عندنا خضوع حنن إرادتنا، لكن 
خنتار األفضل وىف الطريق  أن احلكمة  يعطيناوتسليم وهو يساعدنا و 

 يساعدنا ويقوينا. 
عندى رغبة يف شيء معني ، لو أخري سؤال ساحمىن يا أىب قلت:

ولكىن أيضا أريد أن أمسع صوت اهلل. كيف أوفق بني ما أريده وبني 
 تسليمى هلل؟ 

"أنا اعرض أفكارك بصراحة أمام اهلل وقل لهاملوضوع بسيط    قال:
شوفه يارب فأنت شايف األفضل". نفسى يف كذا وكذا لكن اللى ت
لكن يف النهاية سّلم  كما هي متاما  و عرب عن مشاعرك واشتياقاتك  
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 يوم نلخص كالم ال. هو من سيختار األفضل دائما لربنا ألنه  كإرادت
 : ووه أمسع صوت اهلل  أمر بهاىن ثتكلمنا عن  .يا ابين

سبق   عنديكون  ي  ال أن ى استعداد للخضوع  لديكون  أن    قلت:
 . اتىقرار إصرار على 

 تساعدك على اخلضوع هي:  يتال من األموروقلنا   قال:
 .نفسيأنا حب أا ر ممثأك حيبينإن اهلل  -
 أنا. ا أفهم ر ممثوبيفهم أك-
يعىن ولن يرتكىن يف منتصف الطريق.  املسئولية    اهلل يتحمل معى-
ما  كن . ل يا أيب وهذه من األمور اليت تطمئن جدا  والصراحة  قلت:

 .يا أيب هو تدريب اليوم
السقوط  ما قلناه سابقا عن تراجع  أن هو  يومتدريب ال قال: 
اهلل يكون هو  علالتوكيل العام وتتجدد التوكيل العام وجتو املتكرر 

 املسئول عنك يف تفاصيل حياتك.  
نسيت التوكيل  إينيبدو  ألنينسأفعل يا أىب بنعمة ربنا  قلت:

 العتيقة تعيش من جديد. ذايت العام وبدأت 
 ابدأ وربنا يسندك يا ابىن. :يا ابينمتام  قال:
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 استئذن قدسك.  أىب.صلواتك يا قدسك   قلت:
 . يا ابينوكل القديسني. سالم  ءراذصلوات أمنا الع  قال:

 
 


