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ُيضاف إليه لكي يعطي معىن    عن شيٍء يبحُث ،قال: اإلنسان دون أن يدري 

مبثابة السلسلة  ،فيصبح اعتماد اإلنسان على عوامل وممتلكات خارجية ،حلياته ووجوده
 اليت تستعبد اإلنسان.

 ،جتماعياملركز اال –الصيت  –قال: املال  ،ما ذكرِل سألت عن أمثلٍةوعندما  
هل هذه كلها تعطي لإلنسان اإلحساس املطلق بالوجود.  ،تراكم املعرفة بأشكاهلاوبل 

وسأل الرب ماذا يصنع لكي يرث احليىناة   ،تذكر الشاب الغين الذي أراد احلياة األبدية
ليهىنا. هىني   إاألبدية ال يرثها اإلنسان بالسعي ألن احلياة  ؛األبدية؟ السؤال نفسه غلط

هذه حفظتها  :قال ،احفظ الوصايا :من اهلل بسبب صالح اهلل. وملا قال له الرب عطيٌة
والرب كىنان يصصىند    ،كل مالك وتعال اتبعين، ولكن ملا مسع: اذهب بع منذ حداثيت

ألنه كان "ذو أمىنوال   ؛الغين الشاُب َنِزَح ؛ش كما أعيش أنا لآلب وصالحه وحمبتهِع
وأن حياتىنه   هىنذا    ،ن لديه شيئًا ما مهما كان قلياًل أو كثريًاأكثرية". كل من يرى 

د الراهب على جترُّ اآلباُء َصِرَح ،ولذلك .عن اهلل متامًا وعن صالحه هو غريٌب ،الشيء
غىنيري  باحلياة اجلديدة، ولكن ت االسمرتباط ؛ السم نفسهمتامًا من كل شيء مبا فيها اال

الذي كان له هذا ن طلب احلياة من الرب نفسه. قد تصرأ عن ال يفيد إال عند َم االسم
وكان ال يأكل إال الصليل جىندًا.   ،مثل أبا نفر ،د حىت من مالبسهأو جترَّ ،واحد ثوٌب

 وهو الرب يسوع نفسه. ،هؤالء أرادوا مصدر احلياة احلصيصية

مع مثل األطباء واملهندسني واملدرسني الذين يعملون   اجملت :قال ، مثَتَموَص 
أعنف بكثري من صراع الذين   األديىنرة. هىنل تعىنرف     هؤالء هلم صراٌع ،وغريهم
 السبب؟
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 له ال. :فصلت

فيها التزامات وواجبات ال ميكن اهلرب  االجتماعيةالسبب هو أن احلياة  :قال
ف وهو الوعي احلصيصي غري املزيَّ ،ولكن على هؤالء أن يفهموا ما هو أعمق وأهم .منها

 باحلياة احلصيصية. هل تعرف ما هي احلياة احلصيصية؟ قلت له: أريد أن أعرف.

ل َبىن وَح ،ومعجزات ،وحياة ،فصال: هي املسيح يسوع كله مبا فيه من تعليم
مث  ،والصلب والدفن والصيامىنة والصىنعود   ،وصراع مع الشيطان ،ومعمودية ،ووالدة

وهو جالس على عرش جمده يترك هذا اجملد لكىني   ،فينا   الصلب ك  الربحلول وُس
ت لكي يعطي له احلياة. ما هىني مصىنادر احليىناة    يسكن   كياننا اهلزيل اخلاطئ امليِّ

 عندك؟

 يوجد مصدر واحد. :فصلت له

رضي هبىنا  جابة ُتإ توليس ،جابتك هي كل احلقإأرجو أن تكون  ،جيد :قال
تصبح هي حياتنا  ،يصبح هو احلياة. متامًا مثل النعمةمصدر احلياة مث أضاف: . يشخص
عطى من الرب يسىنوع بىنالروح   . وما ُي .نفسها
د نسمع عن أبدية النعمة. مثل التبين ومثىنل سىنك    يبصى فينا إىل األبد. مل نُع ،الصدس

الروح الصدس. 
 

 ما هو التعليم اخلاص بنا حنن غري الرهبان عن التجرد؟ ،ذنإسألت:  

 :ولكن التعليم حيتاج إىل إفراز تام ،الكالم سهٌل أن قال: سهل. أقصد

أو  ،ى عنه حبريىنة لَّخت ،كل شيء ترى أنه أساسي   حياتك غري املسيح -1
 حىت ال يصبح مركز اهتمامك بنفسك. ،إذا استدعى األمر بتغصٍب
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م النصود وسلِّ ،ليها فعاًلإال تبحث عن مالبس جديدة إال إذا كنت حتتاج  -2
 ن هو حمتاج.مَل

والدفاع  ،فأنت تدافع عن نفسك ،تمتال ترد على الشتائم ألنك إذا ش -3
 الرب ال من أجل كرامة أو صيت.عن النفس جيب أن يكون من أجل 

وأترك ما هو  ،د لنفسك الدائرة اخلاصة باحلياة االجتماعية الضروريةحدِّ -4
 وليس حتت ضغوط. ،وحبرية ،وبغري خوف ،فعل هذا مبحبةاغري ضروري. 

 كان احلديث كافيًا. فصد مسعنا جرس الغروب.

 ،،،يتبع 

 د. جورج حبيب بباوي     


