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املشغولية من احلروب اخلطرية جداً وعندما ذكر الرب يسوع : قال

 ثة أنواع من الرتبة ال تأتى بثمر.نه يوجد ثالبأمثل الزارع قال  
كلمة بسماع ال  على الطريق وهم الذين ال يهتمون  الذيوهو    األول

 .)تأتى الطيور وختطف البذور(
احملجرة وهم الذين ىف داخلهم قساوة   األرضعلى    الذيوالثاىن وهو  

 بسبب حبهم للخطية )ال يوجد عمق(.  القلب
فبدأ  األشواكسقط بني  الذيوهو  األخطرأما النوع الثالث وهو 

. وهؤالء بثمر ألن الشوك خنقه  يأيتينمو ويكرب ولكن ىف وقت الثمر مل  
ن الكلمة ىف داخلهم فال يأتو ختنق  مهوم العامل وغرور الغىن الذينهم 
 نلكىف حياته الروحية ويبدأ ينمو ويكرب    اإلنسان ، فبعد أن يتعب  بثمر

 .به بسبب مهوم العامل وغرور الغىنىف النهاية يضيع كل تع
 :وخطورة املشغولية ىف ثالثة أشياء

 ها تبريرها.ل أوال:

حىت يسدد احتياجاته   الشخص البد أن يعمل وجيتهد   أنفالطبيعى  
 .أسرته  واحتياجات
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ينمو وينجح ىف   لكي  اإلنسان، فهل  سبب مقنع يا أىب  فعال:  قلت
 يكون فقري وال يكون له طموحات؟  أن حياته الروحية البد  

لكي يروا "نكون ناجحني ومتفوقني فمكتوب  أناهلل يريدنا  :قال
 "(16:  5مت  )  "الذي يف السماوات  أباكمميجدوا  احلسنة و   أعمالكم

فاهلل   .(29:  14تث  )  ليه يديك"إ"يبارك الرب ىف كل ما متتد    وأيضا
  واملادية،يريد لك الربكة والنجاح على كل املستويات النفسية والروحية 

 .(30: 10)مت ارؤوسنحىت شعور  حياتنا،فاهلل يهمه كل تفاصيل 
واسحق   إبراهيم   أبوناوناجحني مثل    أغنياءكانوا    اآلباءكثري من    أن   كما

 اجلوهرى وكثريون.  إبراهيم داود وىف عصرنا احلديث  و   وأيوبويعقوب  
، ا لكن اخلطر عندما ال يوجد اتزان فاخلطر ليس ىف املشغولية ذاهت

احلقيقية مع  عالقيتعن و  الروحية حيايتهيىن املشغولية عن تلبأن 
  املسيح.

مشغولية اخلدمة   أيضااملادية لكن    األمورواملشغولية ليست مشغولية  
وينسى نفسه ومع الوقت  وأنشطتهافقد ينشغل اخلادم بأمور اخلدمة 

ألن  مشغولية اخلدمة حرهبا أصعبو  ،حياته الروحية يذبل وتضعف
لذلك بولس الرسول نصح تلميذه   مقدسة،مشغوليات اخلدمة مشغولية  

ذلك  وداوم على التعليمالحظ نفسك و "قائاًل  تيموثاوس األسقف
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يت 1) "أيضاالذين يسمعونك فعلت هذا ختلص نفسك و  إذا ألنك
4 :16) 

 اإلنسان يالحظ أن فمع مالحظة التعليم واخلدمة من الضرورى 
 أنمكن من املحتارب الكل حىت إهنا املشغولية  ألن، باستمرار نفسه

 . الذين تركوا كل مشغولية وتفرغوا للصالة والتسبيح  الرهبان  حىت  حتارب
 ‼قلت: حىت الرهبان 

الدير  يفبالعمل ينشغل الراهب فقد  بىن،ايا  حىت الرهبان قال:
ى نفسه فتذبل حياته الروحية وتكون وينس  يديره  الذينجاح املشروع  بو 

عن حياة الذين يعيشون ىف العامل ولديهم   اً كثري حياته ىف الدير ال تفرق  
هذه  أن ويكون لتلك املشغولية تربيرها  ،مشاريع ومشغوليات ومهوم

ينمو الدير وينجح  لكي فيها يكون أمني أنله الدير والبد  أموال
 ويتسع.

ىف وقت العبادة حىت  لكنيسة  خل لادأيضا من املكن أن    املشغوليةو 
وعالقة  س والرتتيب والتنظيم وننسى العمق، فننشغل بالطقوالصالة

بشكل الطقس  نقول لنا أن املهمويكون  ،نقوله فيمااحلب والرتكيز 
ويضيع منظم ومنسق ونقوله كاماًل وتأخذنا املشغولية بالطقس والنظام  

 .واحلببالفهم والعمق    مننا
 تم بالطقس والنظام يا أىب؟!قلت: هل معىن ذلك أال هن
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الرب  و  (14: 9لو ) مإهلنا إله نظاف ابينيا  بالطقسقال: هنتم 
 .(23: 23)مت"تلك ال ترتكواتعملوا هذه و  أن ينبغي "قال  يسوع

أن الطقس وسيلة وليس هدف، فخطر أن نعرف  الضروريلكن من 
الفريسني  جداً أن تكون كل عبادتنا باللسان بدون فهم أو تركيز مثل

قلبه  أماو هذا الشعب يكرمين بشفتيه "الذين قال عنهم الرب يسوع
 .(6: 7مر )  "فمبتعد عين بعيدا

 حرب خطرية جداً يا أىب.  قلت:
 .ةوقاتلحرب خطرية   يا ابىن  فعالً   قال:

فليس املهم عند الشيطان كيف مييتنا ولكن   

أو منوت  لكي ّمنأكل ُس أنفال يهمه  .أن منوتاملهم 

ية وهى النهائ منوت من اجلوع، املهم عنده النتيجة

  أن منوت

له مهم و أمر  هيولكن فاملشغولية ىف شكلها ليست خطية 
النهاية تضيع  ففيتيارها  يف اخلطورة عندما ننجرفلكن  ،احتياجه
ياة وحنرم من العشرة مع املسيح هنا وىف احلمات ادو  يفنتوه حياتنا و 

، وىف عمل وأكل وشرب وىف النهاية منوت حياتنا وجتعل كل .األبدية
  .(2  :3  قيقة نكون "مائتني باحلياة" )رؤاحل

 ربنا حيمينا يا أىب.  قلت:
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 :هيىف خطورة املشغولية   ةالثانيالنقطة    قال:
 التدرج 

فعندما يبدأ الشخص ىف حياته الروحية وتنمو فيه بذرة احلياة يكون 
 اإلجنيلاملستمرة من  ةتغذيل، ولكن إن مل يستمر ىف افرحًا وجمتهداً 

( ية وليس كفروض وشكلياتوالصالة ووسائط النعمة )بعالقة حقيق
لشخص عن مصدر تغذيته واحدة يبتعد امع الوقت واملشغولية و 

ال يأخذنا فجأة من و الشيطان خبيث ألن  ة،خطو خطوة  واحدة،
مثل   ،يسحبنا قليالً قليالً   لكي  ربه معنا،حبالروحية حىت ال نشعر    األمور

العمق حىت جيد نفسه ىف  إىليسحب الغريق هبدوء  الذيموج البحر 
فقد حرارته فجأة  إن فاملاء الساخن  ،منهادوامة ال يستطيع أن خيرج 

 .فقد حرارته تدرجيياً لن نشعر به  إن وحتول للربودة نشعر به ولكن  
يتدرج معنا دائمًا فى  بأنإلبليس  ةثابت  استراتيجيةوهذه 

 .الخطية
ىف الزنا فجأة لكن بالسقوط الشخص  اربال حي فالشيطان  

يبدأ بالنظر مث يتدرج  ،الفكر يقبل أنوبعد  ،بالفكر أوالحياربه 
انتبه   إن   ولكن  ىف الزنا،  ، وىف النهاية حياربه بالسقوطباللمسات الشريرة
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قبل   1الثعالب الصغرية  فسه من البداية ومل يقبل الفكر وقتلالشخص لن
احلرب ت الثعالب فكرب   إن ولكن  ،ن احلرب ستكون سهلةتكرب فإ أن

 .أبداً   لن تكون سهلة
لنفسه من البداية وبدأ يضع   اإلنسانىف املشغولية لو انتبه    كذلك

 سيقى-وضحنسكما -واعى ويقظ ملواجهة هذه احلرب  كانو حدود 
روحية هنائيًا وكما نفسه من خطر كبري ومن حرب قد تدمر حياته ال

 .(22: 13)مت  "يصري بال مثرقال الكتاب "
 ،حقيقية مع املسيحو  عميقةشاب ىف الفرتة اجلامعية كان له عالقة 

، خدمة قرى ، إجنيل أسبوعيوقداس  ،يومية وتسبحة ،مستمرةصالة 
 ر ىفقص  احلياة وبدأ ي   دوامة، ولكن بعد التخرج دخل منتظم بشكل 

 ألنه، أمهل حضور القداس حياته الروحية وانسحب خطوة خطوة
ر قص  ي    أ، بد اإلجازةيستيقظ يوم    أنفال يستطيع    األسبوعمتعب طوال  

صالت وهو اىف املو  يكتفى بالقراءة الكتاب املقدس، وبدأ ىف قراءة
فاترة ومع الوقت   أصبحت، صلواته  ذاهب للعمل ومع الوقت نسي متاماً 

ومل ينتبه لنفسه سوى ىف سن  ،األخرىعة حىت انتهت هى متقط  
، وهناك ىف وقت اهلدوء جبلطة ودخل املستشفى  أصيباخلمسني عندما  

 
 .(15: 2نش ) .الصغار المفسدة الكرو خذوا لنا الثعالب الثعالب1
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، الدموع واحلب أيام ،والعمق أيام االلتزام ،األوىل األياموالوحدة تذكر 
وغفا غفوة وهو على سريره ورأى السماء مفتوحة   ،اخلدمة واالفتقاد  أيام

 ،وفارغاً   أراه مكاناً منرياً القديسني و   أماكنبه على    واصطحبه مالك ومر  
فقال املالك "هذا املكان كان لك  "ملن هذا املكان". املالك فسأل

س لك مكان هنا ىف مدينة القديسني، فكل ما ولكنك تركته وااَلن لي
سمائيني، وليس مع ال  األرضينيستكون مع  تفعله هو أمور أرضية لذلك  

ن ما ، ألمكانك هناك ىف اخلارج، هناك ظلمة ال نور، حزن ال فرح
 ".حيصده  اإلنسانيزرعه  

واحملبة    األوىل  األيامعينيه دموع التوبة وتذكر  غفوته وىف    استيقظ من
 ،وكيف تدرج ىف االبتعاد عن احلياة الروحية وعن حب املسيح ،األوىل

 القديسني،مدينة    ه خارجلقت بأوكيف سحبته اهلموم واملشغولية حىت  
فبدأ ىف  التوبة والرجوع قرارخذ وأاستيقظ من النوم واستيقظ لنفسه 

وبدأ   أسبوعقداس كل  انتظم يف حضور  ، و أسرتهعمل مذبح عائلى مع  
سل يتذكر بالك أو يتحارب باملشغوليةما ، وكان كلىف الرجوع للخدمة

 وكيف كان سيخسره بسبب املشغولية  يف مدينة القديسني  مكانه املميز
 .نتبه لنفسهاستيقظ و اف

 ، فالتدرج جيعلناالتدرج  هى  اخلطرة ىف حرب املشغولية  األمور  فمن
 .نشعر باخلطر  ال
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ة فى منتهى العمق حياة روحي فكثريون بدأوا  

شغولية فوجدوا سحبتهم املمع الوقت  والروحانية لكن

 ه. نكانوا يرجو الذيأنفسهم بعيدا عن اهلدف 

كله اشتياق وحب للحياة مع كان  شاب دخل الدير لكى يرتهنب و 
فقد كان طبيب مشهور وله  ،املرموقةترك وظيفته  د ق ، فهواملسيح

اجستري وبدأ ىف وقد حصل على امل ،وعنده سيارة حديثة ،عيادتان 
بسبب حمبته ، لكن كل ذلك كان ىف عينيه نفاية دراسة الدكتوراه

، اجتاز فرتة االختبار ولبس مشاعره  تمتلكاقلبه و   تهلبأيح الىت  لمسل
، كثرية ىف الدير، عن العيادة  أموراملالبس السوداء وصار مسئواًل عن 

، وىف العيد العاشر لسيامته وعن اإلشراف على بعض مزارع الدواجن
وبدأ يفحص نفسه فوجد نفسه بعيداً جداً عن  أسبوعاراهباً اعتكف 
نفسه مقصرًا ىف  جد و ، و ما فيهكل ترك العامل و  ألجلهاهلدف الذى 

ويقرأ فيه أقل مما كان يقرأ وهو ىف العامل، وصالته أصبحت بال   اإلجنيل
وحضوره  ،حىت ال يشعر بالتقصري هيتمم قانون  ، جمردعمق وال حب

  صبح متقطعاً وبال عمق جمرد ترديد وتالوة بال فهم.التسبحة أ
عاوز وبدأ يراجع نفسه ويقول " إيه اللى أنا فيه دا. هل أنا كنت 

كدا. هل هو دا الوضع اللى سبت كل الدنيا علشانه. دا أنا يف العامل 
كل   ى اكرت. دا أنا يف العامل كان عندى عمق أكرت. دلوقىتلكنت بأص
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الوقت يف العيادة ومزرعة الدواجن. فني الصالة من اجل خالص العامل 
هل االهتمام بالدواجن أهم من خالص  ‼اللى كنت بأحلم بيها

وحىت الوقت اللى بأصلى فيه بيبقى من  ‼النفوس والصالة من اجلهم 
كل تفكري يف املشغوليات الكترية بيعنا بكام واشرتينا بكام غري تركيز  

أنا يف العامل كانت   ‼ياه إيه الدوامة اللى أنا فيها دى  ‼اموهانكسب ك
حياتى الروحية أفضل. أي نعم كان فيه شغل ومذاكرة لكن كان عندى 
هدف إىن أوصل املسيح للمرضى وكان فيه وقت ثابت للصالة 
وللخدمة وكان موضوع الفلوس واملكسب ماكنش هدف وال بيشغل 

أنا حاسس إىن مش  ‼أنا فيه داياه إيه اللى  ‼كل تفكري زى دلوقىت
فني صالتى وفني  ‼رجل أعمال ‼حاسس إىن تاجر ‼راهب ابدا

خلوتى. فني العامل اللى بأصلى من أجل خالصه والدول اللى عايشة 
أه ساحمىن  ‼يف الظالم اللى املفروض اللى أصلى من اجلها كل يوم

يارب ساحمىن وعلمىن إزاى أكون راهب ويكون عندى اتزان تكون 
أنت األول يف حياتى تكون الصالة هي أوىل اهتماماتى أعرف 
مسئوليىت جتاه العامل إىن أصلى من اجله مش إىن أوفر ليه الفراخ 

 والبيض. ساحمىن يارب ساحمىن يارب.
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تسحبنا بشكل تدرجيى عن العمق الروحى  إهنافخطورة املشغولية 
عن املسيح وعن احلياة الروحية  بعيدين جداً  أنفسناومع الوقت جند 

 فيه.  يكون جمرد شكل ال عمق  شيءن تبقى  وإ
 :إهناأما النقطة الثالثة ىف خطورة املشغولية فهى 
 .حرب مستمرة

ن باستمرار وإ  املشغولية  منا ىف هذه احلياة فنحن خنوض حربفما د
تربيراهتا من مرحلة فنجد هلا    جها ونضع هلا حدود ونعرف خطورهتامل نوا

 ملرحلة.
بيت  يفطفل ترىب 

بدأ ينمو ىف و  روحاين
 الروحية وينتظم ىف  حياته

صلواته وإجنيله لكن 
 عندما وصل ملرحلة

همل الثانوية العامة بدأ ي  
اهلل بعد الثانوية  بإذنوكان تربيره هو املذاكرة واملشغولية وقال " قصر  وي  

تهت الثانوية العامة هالتزم وارجع مرة تانية لكل حاجة روحية" وعندما ان
ر وبدأ يؤجل ذاكرة أكثدوامة امل يفكلية الطب ودخل   إىلالعامة دخل 

 "على اجلو والتزمخد بس أ، سنة صعبة أول"ويقول  ،من سنة لسنة

خطورة المشغولية

متدرجة لها 
اتبريره

حرب 
مستمرة
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انتهت الفرتة  ". ولكنلتزميقول السنة اجلاية أ"وسنة وراء سنة وهو 
منهم يكون  شيءن وجد إاجلامعية وهو منشغل عن صالته وإجنيله و 

حىت القليل  وعندما دخل ىف دوامة العمل ،بشكل متقطع وبال عمق
الصالة  أبدأه وزأجت "ملا، فقال لنفسه املتقطع والسطحى انقطع 

تزوج وانشغل حبياته العائلية  لألسفولكن  "عائليمذبح  هاعملو 
عمل   أي  يفوال    عائليمذبح    يفال    يبدأ  أن ومل يستطع    ملاديةا  والتزاماته

 .روحي
كل مراحل احلياة   يفحرب مستمرة    إهناحرب املشغولية    خطورةف

االهتمام حبياتنا الروحية   ناوأجل    اآلن  من  ن مل نأخذ معها موقف جادوإ
سوف فاحلقيقة ال، و  ،فضلأ األمورنه بعد وقت ستكون مل إعلى أ

 األيام  أنجند  بعد فوات األوان، و   إالستسحبنا دوامة احلياة ولن نصحو  
 .حياتنا الروحية جمرد ذكريات وأصبحتمرت    قد 

وبعد  ،حارب مبشغولية املذاكرة واالمتحاناتتففى فرتة الدراسة سن
حارب جبوار توبعد االرتباط سن ،حارب مبشغولية العملتالتخرج سن
 أطفال، وعندما يوجد شغولية البيت وااللتزاماتمبالعمل مشغولية 
 أن اإلنسان وجيد  األياموعندما متر  ،تهم وتعليمهم يكثر برتبسننشغل أ

ا ن مقاربت على املغيب، وإحياته عمره قارب على االنتهاء ومشس 
، فمن كان له عمق روحى طول زرعه ىف صغره حيصده ىف شيخوخته
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، سعيدة األبديةىف هنايتها سيجىن مثارها فرح وسالم واشتياق حياته 
بال  فى شيخوخته جيد نفسه ف ،دوامات احلياةو املشغولية  أخذتهومن 

سيجد نفسه يلف   توقفت الدوامةمىت  مثر ويكون كمن يدور ىف دوامة و 
 .يتوقف إىل األبد   أنكرد فعل وال يستطيع  وحده  ويدور  

قضى حياته ىف املشغولية ال يوجد   الذي  أنوهل معىن ذلك    قلت:
 مل ىف التوبة حىت ىف شيخوخته يا أىب؟له أ

لكن املوضوع   اإلنسان،حلظات    أخرمل ورجاء حىت ىف  يوجد أ  قال:
حيتاج جلهاد طويل  لسنوات طويلة شيءفاالعتياد على  بسهولة،ليس 

كان مثمراً لسنوات طويلة سيفرح ىف   الذي، والشخص  حىت يتحرر منه
الىت استمتع هبا طول طريق  بصداقة املسيح وحمبة املسيح أيامههناية 
 األخريليه حىت ولو ىف اهلزيع  ال يرفض من يأتى إ، لكن اهللغربته

النهار كله ولكن  بأجرةالذين جاءوا ىف الساعة احلادية عشر  ويكافئ
 .أكرب  ري ورجاءنرجع ونقول املوضوع حيتاج جلهاد كب

 فما هى احللول؟  األسبابتعرفنا على    أن متام يا أىب وبعد    قلت:
  حل حلرب املشغولية هو  أول  قال:

 .عمل نظام ثابت

، وقت وقت للقداس ،لإلجنيلوقت  ،ن نثبت وقت للصالةفأ
 أووكل فرتة وقت للخلوة    ،، مث بعد الزواج وقت املذبح العائلىللخدمة
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حىت ال ينسحب الشخص وسط  ،)ضبط الزوايا(ملراجعة النفس 
 .املميتةدوامات احلياة  

ن وضع نظام ثابت للحياة الروحية يبدأ فبدو  

نشغال ومع الوقت يعتاد االنشغال الشخص باإل

 والنسيان وتصري حياته الروحية جمرد ذكريات.

يتعب ويعمل نظام   الذى جيعل الشخصالدافع    لكن ما هو  قلت:
 يلتزم به؟  أنثابت وجياهد 

 .اإلدراكدافع هو  أول    قال:
املسيح هو  ،2املوتاملسيح هو احلياة والبعد عنه هو  أن إدراك

يعيش بدون الكرمة،  أن ، فالغصن ال يستطيع 3األغصانالكرمة وحنن 
 أمامهاملسيح حيبىن ويقدرىن وقيمىت  فإدراك حب اهلل الغري مشروط وأن  

 .قيمة كبرية
ال  اهلل شيئًا فهو أعطى لكيليس  وأصلى

تى هى ، لكن صالحيتاج منى فروض وال طقوس

 .أعطى لكيخذ ال أأ لكي

 
 .(20: 30تث ) حياتكهو  ألنهتلتصق به تسمع لصوته وو إلهكذ تحب الرب إ 2
بدوني ال  ألنكمبثمر كثير  يأتيالذي يثبت في و انا فيه هذا  غصانانا الكرمة و انتم اال 3

 ( 5:   15)يو  تقدرون ان تفعلوا شيئا 
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  يسر  و هو يفرح و  حمب ال سيد قاسى أب أن املسيح وأيضا ا درك
 ويتعبىن. ل على  ثق  ن ي  حيىن ال بأحىن وير يفر  ن  بأ

تى يوم وتنتهى  ستأ األرضيةاحلياة ف :سدة اجلحقيق اثلثًا : ادراك
ن إ، ف4اجلسد الذى نعطيه كل االهتمام سيأتى وقت وسيكون ترابو 

منا كل  تأخذقتة والىت ستزول بعد سنوات قليلة املؤ  األمور تكان
 .5هنتم مبا ال يزول  أنجيب   باألوىلاالهتمام فكم  

ن يفقد هذا ن مأل السعيدة األبديةرجاء ويساعدنا على ذلك  
 وتعب بال معىن وتصبح هم  له  الرجاء بالتاىل كل احلياة الروحية ستصري  

غداً  ألننا، ويبدأ يعيش الشخص مببدأ "لنأكل ونشرب ال نتيجة له
 .منوت"

وسواء واجه نفسه بهذه احلقيقة واعرتف بها 

ى احلقيقة ف هلكن ،يقوهلا أناستحى  أوعالنية 

جياهر  أنسيعيش بها ويطبقها حتى وان استحى 

 حيصد نتائجها.أجال أم عاجاًل لكنه  بها

 
 (.6: 40)اشع .يبس العشب ذبل الزهر الحقلو كل جماله كزهر  عشب جسدكل   4
ما أرين الى االشياء التي ترى بل الى التي ال ترى الن التي ترى وقتية وغير ناظ ونحن 5

 . (18: 4كو 2) فأبديةالتي ال ترى 
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ى داملؤذية والقاتلة والىت تؤ  األمورمن  نأوكما شرحنا مراراً وتكراراً 
وبالتاىل ضياع كل معىن ىف  األبديةبشكل مباشر لفقدان الرجاء ىف 
ىن خاطئ وخطاياى غري ، فألالغفران احلياة الروحية هو عدم الثقة ىف 

 لذلك ونتيجة ،السعيدة األبدية يفرجاء  يل ال يوجد فبالتايلمغفورة 
 وهذا يقود إىل ،واإلجنيلالصالة  يفتعىب  وأمعىن جلهادى  ن يوجد ل
 "العملى اإلحلاد"غدًا منوت " وهذا ما امسينا  ألننالنأكل ونشرب "

ىف حياتى   أريدهمعه وال    أتعاملولكىن عملياً ال    ،فأنا اعرتف بوجود اهلل
مقبول  خاطئ وغري ألىنوذلك 

، لذلك الرتتيب املنطقى أمامه
  هو: للحياة الروحية

 فضاًل اهلل حيبيىن  أن    قبول-
ويغفر ىل كل خطاياى عندما -
 وارجع له  أتوب
 أبديةلذلك ىل رجاء ىف  -

 سعيدة 
ىف حياتى  سأجاهد ولذلك -

من اجل  ، وأيضا سأعملولإلجنيلوقت الصالة ، سأثبت الروحية
 لكل انسان.  واألبديةتوصيل كلمة اخلالص  

اذ يشعر القديسون بثقل 

هذه الحياة الحاضرة كما 

لو كانت سجنا فانهم 

عون ان يبالجهد يستط

وهم تحت  أنفسهميضبطوا 

تثيرها لمسة  التيالدوافع 

داخل  في اإللهيالحب 

.نفوسهم  

الكبير. ق. باسيليوس  

85الحب االلهى ص   
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كل وشرب واحتياجات املادية من أ األمور ألمهيةننا مدركني فأل
أعمالنا ونقوم هبا  أوجناهد ونتعب ونلتزم سواء ىف دراستنا  فإننامادية 

 وأدركناأمهية احلياة الروحية  أدركنا نإفكذلك  ،احملدودة أوقاهتاىف 
الفائدة الىت ستعود علينا ووثقنا 

، هذا سعيدة أبديةلنا حياة  نأ
نضع نظام ىف   أنجناهد    سيجعلنا

حياتنا الروحية وسيكون االلتزام 
به سهل علينا كما يقول الكتاب 

 ميان اإلىل رئيس إناظرين "
جل أالذي من  يسوعمكمله و 

مامه احتمل أالسرور املوضوع 
باخلزي فجلس  الصليب مستهيناً 

: 12)عب "اهلل عرش مينييف 
أن  يفوجناهد  فرحسن ،السعيدة األبديةمنا سرور إن وضعنا أماو  (.2
عندما ندرك . أيضا عمل نظام حلياتنا الروحية مهما كانت املعوقاتن

تعب وثقل   صالتنان تكون  ية فرح وسرور ولالغفران ستصري احلياة الروح
تغذى  اليتالتغذية  هيكون فرح وراحة ويكون تبل س ،اً أبد علينا 
وكما قال داود  سنشعر باالحتياج واالشتياقن مل نتغذى وإ أرواحنا

من  ا  ييتم النمو تدريج

الطفولة حتى النضوج 

المسيح الن  فيوالكمال 

االيمان يزداد بواسطة 

 اإللهيعمل الروح القدس 

وينمو لذلك تتحطم 

حصون االفكار الشريرة 

تدريجيا  الى ان تنهدم 

 بالكلية

الكبير. مكاريوسق.    

126ص  اإللهيالحب   
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نفسي اليك يا اهلل  تشتاقكما يشتاق االيل اىل جداول املياه هكذا "
 . (1:  42مز )

لنقطة مهمة  ابينأيضا انتبه يا و 
 الروحيالنظام  لكى يستمر وهي

 متدرج واثبت: يكون  أنجيب 
 .ومرن

وال   الروحيالنمو    يفستمر  تىت  فح
 اإلجنيل)وقت  روحينظام لك يكون  أن املسئولية جيب  كتأخذ 

 األوقاتفتثبيت  ة والقداس واخلدمة....( ىف أوقات ثابتة،والصال
 أوتقصري حدث  إن التقصري، وحىت  أوعلى عدم النسيان  كيساعد 

تثبيت ، لكن عدم  توبتو رجع  ت  أنستطيع  تشعر به وبسهولة  تنسيان س
 .يدرى أنجيعل الشخص ينسحب مع تيار املشغولية دون   ألوقاتا

الروحية )كما   األمورور ىف  فتعلى ال  أتغلب  أن التثبيت يساعد    أيضا
 باألمورشرحنا من قبل( فالقيام 

يساعد  ةثابت أوقاتالروحية ىف 
واملشاعر  يكون متيقظ أنل لعقا

 .متزنة

النظام الروحى الناجح

ثابت مرنمتدرج

كل تدبير بغير ثبات وال 

بغير  أيضاتجده  مداومة

 ثمر

السريانى مار اسحق  
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ستمر تبدأ بالقليل و تن  أ، فيكون نظام متدرج  أنمن الضرورى    أيضا
 كيكون فوق طاقت الذيبدأ بالكثري ت أنمن  جداً  أفضل ،نمو فيهتو 

 وال استمر فيه. كوقدرت
 أنوكما تسحبنا املشغولية تدرجييًا، جيب 

النمو فى احلياة  أنونعرف  متدرجنيتكون 

 .تدرجييًا يأتيالروحية 

يا إما يوقف السيارة يا  إبليسف
يا إما  إنهمعىن بنزين، إما يدوس 

يا إما نزيد  .مينعنا عن الروحية متاماً 
 أنفوق الطبيعى فال نستطيع 

يأكل   أالنستمر، كمثل شخص إما  
 أن أوفيموت من اجلوع  إطالقاً 
 أوعسر هضم    حىت حيدث له  يأكل
كل ما أكله، لكن لنكن  يتقيأ 

وطاقتنا  إمكانياتناقت ننمو فيه حبسب لنبدأ بالقليل من الو و حكماء 
 .الروحية

 هأنمبعىن    ،مرن  يستمر النظام الروحى ضرورى أن يكون   يلكأيضا  و 
نظامى الروحى ىف وقت الدراسة سأحتاج . فمثال  يتغري مع مراحل احلياة

ن يكون أيمكن  شيء أي

؟ ضعف من نقظ الماءأ

الوقت  طولباليس انها 

واالستمرار تستطيع ان 

قا تثقب الحجر وتعمل شقو

؟ الصالةالصخور  في

 ن العمل الدائم ولوإهكذا ف

دوامه  فألجل ،نه قليلإ

عظيمه  وزا  يربى كن  

السريانى ار اسحقم  
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نا طالب سأحتاج لتغيريه بعد أ، نظامى الروحى و اإلجازةلتغيريه ىف 
 .الروحى قبل االرتباط سأحتاج لتغريه بعد االرتباط ىالتخرج، نظام

 فكل مرحلة هلا ظروفها وهلا احتياجاهتا.
ما  ، لكنحل حلرب املشغولية هو النظام الروحى أولقلت: متام 

 النقطة الثانية يا أىب؟
 :حرب املشغولية هوعلى غلب  تأل شيءاىن  ثقال:  

 ام بالقطاعىاالهتم

 يسوع. وألجل 

اصلى ىف كل  أن سهولة مهم جداً، يعىن ميكن ب شيءفالقطاعى 
وشية املسافرين "اشرتك  أ، كما نصلى ىف ، ىف العملىف الطريق ،وقت

حياتنا،  أمورنشارك اهلل ىف كل  أنىف العمل مع عبيدك" أى ميكننا 
 أموريىف كل  أشاركه أن وأستطيعفاهلل موجود معى ىف كل وقت 

ىف   ،ىف احتياجاتى  ،اكلىعملى ىف مش  أوكصديق وحبيب ىف دراسىت  
 .األخمن    أللصق، فهو الصديق احلقيقى امشاعرى وقرارتى

لى باحتياجات ومشاعرك احلقيقية هذه تص فأن 

 أموركتشارك املسيح فى كل  فعندما صالة،عمق أهى 

 كل حني. ستجد نفسك تصلى
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هنا جمرد ال تعترب صالة وإ األمورقلت: ىف البداية كنت أظن هذه 
ىف  أوىف الكنيسة    األجبيةوامسك    أقفة فقط عندما كلمات والصال

 البيت.
تتوقف  حىت: فعاًل من احلروب اخلطرية الىت حياربنا هبا إبليس قال

الصلوات   أنعن الصالة هى عدم تقديرنا لقيمة "القطاعى" ونظن 
ال تعترب و جمرد كلمات  كل وقت هى  القصرية الىت نناجى هبا املسيح ىف  

فالصالة ليست بكثرة   ،احلقيقة أعمق وأهم صالةهى ىف  لكن  و   ،صالة
لكن هى التعبري عن االحتياج سواء النفسى  األلفاظبتنوع كالم وال ال
 ى أو املادى للمسيح حبيىب وأبوى.الروح  أو

ومسئولياتك   أمورككل    يففإن اهتميت بالقطاعى وشاركت املسيح  
تجد حياتك الروحية تنمو وس ،كثر من الرهبان أفسك تصلى  ستجد ن

رنا قيمة "القطاعى" وعرفنا فاعليته بأقل جمهود، فلو قد  و منو غري عادى  
 .أبداً فلن نتوقف عنه 
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املهمة ىف التغلب على حرب  األموريسوع من  ألجل أيضا
املادية   لألموريسوع جيعل    ألجلاملادية    أمورىكل  بم  . فأن أقو املشغولية

هذا و  ،املاديمن معناها عمق أمعىن 
املادية مهما  األموربعمل  افرح جيعلين

اقدمها للمسيح  ألىنكانت متعبة 
، فال ينويكافأالذى يقدرىن ويفرح ىب 

، وعندما ال جل املرتبأأعمل من 
 قديقدروىن أمهل وأقول "على 

يسوع  ألجلاعمل  لكىن .هم"سفلو 
من  وليسمن يسوع  املكافاةانتظر و 

 اآلنكن  وإن مل ت  ،يسوع  ةأومكافأصحاب العمل، واثق ىف بركة يسوع  
ىف منتهى الفرح   دائماً   جيعلينوهذا  ،  اسبالوقت املن  بد أن توجد ىفالف
ر ر تعىب ويقد  يسوع يقد  الرب  أن  أثق ألىن ،واألمانةاجلدية والنشاط و 

كثر مما أتوقع وإن مل يقدرىن أصحاب العمل أ  مكافاةأمانىت وسيعطيىن  
 .أكثر مما نسأل أو نفتكر  ر ويكافأفيسوع يقد  يكأفاؤنىن    أو

 ؟األبديةىف    قلت: وهل تقدير املسيح سيكون هنا أم
املادية وفرح وسالم   أموركهنا ستجد بركة ىف    ،األبديةهنا وىف    قال:

بارد  ، فهو ال ينسى كأس ماءوفرح أبدى ةمكافأ األبديةوىف  نفسي

ن أحد أعلى كل  ينبغي

 الخصوصيله ينتبه لعم

ويهتم به برغبة ويتممه 

من دون مالمة بغيرة 

ونشاط وعناية وسهر كما 

 يمرآلو كان يعمله على 

 من هللا

الكبير. ق. باسيليوس  

123ص  اإللهيالحب   
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بل   أبداً   ، وأمانتنا ىف العمل من أجل امسه ال ينساهاوال حيتقر الفلسني
ىف القليل ويقيمهم على الكثري،  األمناءيقدرها جدًا ويفتخر بأوالده 

 عندهم مبدأ مهم وهودائما  اهلل    أوالدكما أن  
 ال تتجزأ" األمانة"

ىف  أمناءىف حياتنا الروحية ونكون غري  أمناءنكون  أن فال يصلح 
يعملوا  أناهلل ال يعرفون  أوالديف هى طبيعة  فاألمانة، اليومية أعمالنا

جل أمن    أوالناس    إرضاءليست من اجل    عندهم  واألمانة،  األمانةغري  
جل اهلل، فسواء الناس أاملعنوية( لكن من    أوالناس )سواء املادية    مكافأة

، فهم يكافئوهم مل  أوسواء الناس كافأوهم  ،مل ينظروهم  أونظروهم 
 ،عطيهم مكافأهتم ي  الذياهلل هو    م يثقون أنهنأل  األمانةتهى  من  يف  دائما

: 49الرب وعملى عند إهلى" )اشع  كما هو مكتوب "حقى عند
4.) 

تغري احلياة وجتعلها سهلة ومرحية مهما   أىبقلت: مفاهيم جديدة يا  
 ومسئوليات.كان فيها من أتعاب  

 تتغلب على حرب املشغولية هى   لكي شيء: ثالث  قال
 تقديس يوم الرب

فاهلل ىف العهد القدمي أعطى ملوسى عشرة وصايا، وصية كاملة من 
خر )"% من الوصايا هى "اذكر يوم الرب لتقدسه10العشرة يعىن 
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 أوصىلذلك البشر وإهنا حتتاج للراحة  . فاهلل عارف بطبيعة(8: 20
للحيوانات  ليس للبشر فقط لكن - للراحة أسبوعين يوجد يوم بأ

 أيضا، وليس لراحة اجلسد فقط لكن راحة إىلالكل حيتاج ف، أيضا
 كلمة، ف، فمع راحة اجلسد يكون اهتمام بالروحلراحة الروح والنفس

الروح وهنتم   أمورعمل فيه  ن  ،وخمصصاً للربيصري مقدساً    أي"لتقدسه"  
ومع  ،ضعف اجلسد والنفس والروحاملستمر ي   فاإلجهاد، بتغذية الروح

ويصاب باالكتئاب  تهتعب نفسيتغري متزن و  اإلنسانالوقت يصري 
 .وامللل وتفرت روحه ويكون عائش باجلسد وميت بالروح "ميت باحلياة"

رتيح فيه الشخص جسدياً يس أسبوعييوم راحة  يوجد أنفضرورى 
 .أيضافهو حيتاج لراحة الروح  ليس فقط جسداً  اإلنسانن لكن أل

فيكون يوم الراحة فرصة حلضور القداس  ،ملسيحوراحة الروح هى ىف ا
 أنفرصة و ، ىف الثبات فيهوالتغذية من جسد الرب ودمه حىت نستمر 

قرى  –، سواء خدمة )مدارس أحد ية ثابتةأسبوعيكون لنا خدمة 
 ،....( فمشاركتنا ىف اخلدمة جتعلنا خنرج من ذاتنا ونثمر جملد املسيح

اهلل و  أن تثمر،معينة من النمو  وصوهلا ملرحلة عند فالطبيعى للشجرة 
ينتظر مننا مثر ىف حياتنا الروحية كما قال الرب يسوع "هبذا يتمجد 

ومثرنا ىف احلياة  .(8:   15)يو  تاتوا بثمر كثري" أن السماوى  اآلب
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ن نشارك بتوصيل ( وأبديةغفران واألال)ب اخلالصخنرب ب أنالروحية هو 
 .لرسالة اإلجنيل حبسب قامتنا الروحية

 حياتنا يفالنمو  يفستمرار سن تقديس يوم الرب على حافظنا إن ف
مثل من يدور ىف ساقية بال لكن إن مل نفعل ذلك نكون ك .الروحية
 م.قو نوال    ناهسقط على وجنأتى يوم و فسي  توقف،

 م يا ابىن.نلخص ما قلنا اليو 
 خطورة حرب املشغولية ىف ثالثة اشياء:  
 مستمرة. -3متدرجة   -2 هلا تربيرها-1  

 وحلها ىف :
 يوم الرب  -3القطاعى والجل يسوع    -2نظام روحى ثابت   -1

 
 
 

 

                      من خالل هذا املوقع
mbade2.com                     

 أو لسماع األجزاء مسجلة بشكل درامى
soundcloud.com/mbade  

حل حرب المشغولية

يوم الرب
االهتمام 
بالقطاعى

نظام 
روحى
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 قرشا فقط 25سعر النسخة من أى جزء: 


