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خلق اهللا اإلنسان كائناً حراً مريداً، وأعطاه فرصـة دائمـة           
التخاذ القرار، دون إلغاء لمشيئته، بل فى حرية كاملـة، كـان        

لكن إلهنا المحـب ال يريـد   . اهللا قادراً أن يسلبها منه وما يزال   
أن يكون أوالده وسكان ملكوته األبدى، مجرد دمـى أو قطـع            

بل يريدهم أحراراً فـى قـراراتهم، صـادقين فـى           شطرنج،  
اختياراتهم، جاءوا إلى شركته عـن اقتنـاع دون ضـغط أو            

لهذا دعيت  . إرغام، وسلموا إرادتهم له فى حب ورضى كامل       
 .، أى مقبولة بفرح كامل من جانب اإلنسان"مرضية"مشيئة اهللا 

 


 

 ته، أو يقهرها أو حتـى     واإلنسان فى هذا المجال، ال يلغى مشيئ      
  بالعكس تماماً  -يتحايل عليها ليصنع مشيئة اهللا عن خوف، ولكنه         

 . يجعل مشيئته ومشيئة اهللا شيئاً واحداً، فى رضى وقناعة وحب          -

 فهو ال يتنازل  ".. تسليم واثق "ولكنها  " استقالة إنسانية "إنها ليست   
 م المقهور عن مشيئته وتفكيره، وكل قدراته البشرية فى روح المستسل        

 أو فى روح المستقبل المرغم، ولكنه بالعكس، يوحد مشيئته بمشيئة         
 . ""اهللا، وفكره بفكر المسيح 

 

" " .  حيـث
أسر األفكار البشرية هنا، يعنى االقتناع بأنها كثيراً ما تنحرف          

"،،؟ " ،
"وكثيـراً مــا تكـون خادعــة   

، "     وكثيراً ما تكـون ،
 "  ،""ناقصة  

 ". 
 

ان بفرحة غامرة، إذ يجعل مشيئته تتوافق       وهكذا يحس اإلنس  
: "مع مشيئة اهللا، الكلـى الحكمـة والقـدرة        

،!

،؟ " 
 .  لهذا قال الرسول" :

، " 
 .          أى البد أن يتخلى اإلنسان عن حكمتـه البـشرية

 .المحدودة، ليقتنى حكمة الرب اإللهية غير المحدودة
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 : يحدد لنا معلمنا يعقوب سـمات الحكمـة اإللهيـة فيقـول           
"،،،

،، "
 .ًفالحكمة اإللهية تتسم بما يلى، إذا: 

 

١-  :        أى نقية من كل خطية، بعكس الحكمة البشرية
 .الملوثة بالضعف البشرى والطمع واألغراض الشخصية

٢-  :      لـسالم،  أى فيها روح الوداعة والهـدوء وا
بينما االتكال على الفكر البشرى المجرد، يعنى العجرفة        
والكبرياء، ويقود إلى الغـضب واإلنفعـال، ثـم إلـى           

 ...المخاصمات والمهاترات
٣-  :         أى أنها طويلة األناة، طويلة البـال، تجعلـك

تحاور فى هدوء وصبر حتى تربح اآلخـرين وتـربح          
 .نفسك، دون تطرف أو تعسف أو ثورة

٤-  :        أى تجعلك قابالً لتصحيح موقفك، فاتحاً صدرك للـرأى 
 اآلخر، مهما بدا مضايقاً أو مناقضاً لك، فهى تعلمك أن تذعن          
للحق، والحق هو اهللا، وكتلميذ للرب تتفـاهم فـى هـدوء         
عارضاً رأيك فى وداعة، منتظراً آراء اآلخرين ونقـدهم،         

 . أو خطأهمستعداً للتنازل عنه حين يبدو لك ضعف الرأى
٥-  :        ،أى أنها حانية رقيقة غير متكبرة على اآلخـرين 

 بل تحس بأحاسيسهم، وتحترم مشاعرهم، وتحنو عليهم حتـى    
 .فى أخطائهم أو ضعفاتهم، كى تقودهم إلى فكر المسيح

٦-  :        وما هى أثمار الحكمة اإللهيـة إال ثمـر
ناة ولطف وصالح   الروح من محبة وفرح وسالم وطول أ      

 .وإيمان ووداعة وتعفف 
٧-  :      ،أى خالية من التشكك والوسوسـة

إذ يكون اإلنسان واثقاً من فكر اهللا، وقادراً علـى تمييـز            
"مشيئته  

،، "
." ،

 "" .:

،،،،
،

 ". 
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كمة عديمة الرياء، ليس فيها غـش وال كـذب   وهى أيضاً ح 
 وال إلتواء، وال يظهر اإلنسان فيها ما ال يبطن، بل بالحرى يكون           

 .واضحاً ومستقيماً ونقياً، أمام اهللا والناس، فى السر والعالنية
 

هذه هى سمات الحكمة اإللهيـة، وهـى عكـس الحكمـة            
البشرية، التى لوثتها الخطية فـصارت سـبب غيـرة مـرة،            

أى  (أرضـية ذلك ألنها   .. زب، وتشويش، وكل أمر ردىء    وتح
أى  (نفـسانية ، )نابعة من العقل الترابى المهـتم بالترابيـات   

نابعة من االنفعاالت والغرائز والعواطف والعادات واإلتجاهات       
أى مقودة بروح    (وشيطانية،  )الخاطئة التى تموج بها النفس    

 .)... العامل فى أبناء المعصية، إبليس
 


 

من هنا كان البد لإلنسان أن يتخذ قراراته فى الحياة اليومية           
حسب مشيئة اهللا وفكر المسيح، ومن خـالل قنـوات محـددة            

وهذا أمر فى غاية األهمية، فـال       . نستعرضها فى الفصول التالية   
ودة،  أن استسالم اإلنسان لفكره أو شهواته أو حكمته المحد         شك

"أمر خطير، يورد اإلنسان موارد التهلكة، ألنه        

 " فال ،
 :وذلك،  ""تكن إذن 

 ... ألنك محدود فى إمكانياتك الفكرية-١
 ومحدود فى قدراتك التنفيذية، فقد تقتنـع بـشىء مـا،            -٢

 .ال تستطيع الوصول إليهولكنك 
 ومحدود فى معرفة ما هو لـصالحك، فالحيـاة مليئـة            -٣

 .بالمنعطفات والمتاهات
 ومحدود فى معرفة المستقبل والغيب، فقد تختار ما تراه          -٤

صالحاً اآلن، ثم يثبت أنه غير صالح فـى المـستقبل،           
 مثاالً لذلك قد تختار شريكة حياة معينة وتتـشبث بهـا،         

 ..ا قد يصيبها فى المستقبلوال تعرف ماذ
 

لهذا فاألفضل أن تعترف بضعفك ومحدوديتك، وتتفاهم مـع         
 :اهللا طالباً منه أن يقود سفينة حياتك فهو

 

 .. اآلب الحنون الذى يحبك، صانع الخيرات-١
 .. وهو القادر على كل شىء، ضابط الكل-٢
 وهو العالم بمسار حياتك، وحياة غيرك، حتـى الـنفس           -٣

 .ل حتى األبديةاألخير، ب
 

الحنان، األقتدار، والعلـم، يـسلم   : ومن هذا المنطلق الثالثى   
اإلنسان نفسه فى ثقة ورضى واقتناع، ليختبر كل يـوم عجبـاً      

 !من فيض حنان الرب
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يمكنك يا أخى الشاب أن تعاند مشيئة اهللا وتتمـسك بفكـرك      
 .الخاص، لكن ثق أن هذا الطريق مهلك، وفاشل

 

 شيئة اهللا فى كل أمـر، فتـسير فـى          ويمكنك أن تستطلع م   
 ، وحراسة اإلله، فتثمـر وتـنجح       النعمةنور المسيح، ومساندة    

 .وتعود فرحاً
 

. لقد أراد الرسول بولس أن يبشر فى آسيا، فمنعـه الـروح           
فنـام فـى    . فقصد أن يذهب إلى بيثينية، فرفض الروح أيضاً       

هدوء فى ترواس منتظراً إعالنـات اهللا، ولمـا رأى الرجـل            
،  ": "مكدونى يناديه قـائالً   ال

 .ذهب إلى اليونان، ونجح هناك مؤسساً خمسة كنائس مباركة
 

" "     ألنـه عبـادة للـذات، أمـا ،
" "         ،فهو كفيل بـأن يجعلنـا أوالد اهللا  

 !وما أعظمه من مركز
 
 
 
 

 
 
 
 
 

هناك قوى عديدة، لكل منها وطأتهـا وضـغطها ودفعاتهـا           
إنهـا  . وتأثيرها الخاص، ومن حصيلة هذا كله يصدر القـرار        

إذا أستعرنا التعبير الذى تستعمله الـدول       " مراكز صنع القرار  "
فما هى مراكز صـنع     . وهى تتخذ قراراتها المصيرية والهامة    

 القرار فى حياة اإلنسان؟
 

١-  :     وهى ذلك العنصر اإللهى الذى يقـود اإلنـسان
إلى التأمل فى اهللا، والغوص فى بحار ما وراء الطبيعة          
والمادة والموت، عنصر الخلود، واإليمانيات، والتعرف      

 .على أمور الحياة األخرى والعالم السماوى
 ٢-  :        وهو ذلك الصوت القادم من السماء، حيـث

إنه صـوت يهـز     . ال المطلق اهللا، الخير والحب والجم   
أعماقنا فى الداخل، مرة يباركنا حينما نصيب، ومـرة          

وهو بالقطع ليس نتاج المجتمع أو      . يوبخنا حينما نخطئ  
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 التربية أو القيم السائدة، بدليل أنه يحرمنا مـن النـوم،           
ال من أجل خطأ علنى، بل من أجل خطيئة سرية، بين           

 .اإلنسان واهللا فقط
٣-   : لطاقـة المفكـرة فـى اإلنـسان، والتـى          وهو ا 

 تجعله ينـاقش، ويـدرس ويحلـل، ويـستنبط، ويـربط،           
إنه التفكير البشرى، المحدود طبعـاً،      ... ويستدل، ويستنتج 

 عـن  ) مـع القـوتين الـسابقتين   (والذى يميز اإلنـسان    
 .الحيوان والنبات

٤-  :       وهى ذلك الجهاز اإلنسانى الذى يحـوى الكثيـر
 :لشخصية اإلنسانية مثلمن مكونات ا

 

 أى الدوافع األساسية فى اإلنسان، والتى ولد بها،:  -أ
كغريزة الجـوع   . من أجل حفظ الحياة، والنوع البشرى     

 .إلخ... والعطش والجنس وحب الحياة والتملك والخوف
 التى أكتسبها اإلنسان أثناء مسيرته فى الحيـاة،       :  -ب

الة، ودراسة كلمة اهللا، والتـردد      سواء كانت نافعة كالص   
المنتظم على الكنيسة، والتناول، والتعامل الراقـى فـى         
الكالم والتصرف، أو كانت هدامة مثل إدمان المخدرات        

 ...أو الخمور أو التدخين، أو األلفاظ النابية، أو الغضب

هى الخطوط الرئيسية التى يسير فيها قلـب        :  -ج
 ذا يتجه نحو جمع المال، وذاك نحواإلنسان وشهواته، فه

خطايا الجسد، بينما الثالث يتجه نحو الدراسة والتفـوق         
 ...العلمى، أو نحو تكريس القلب والحياة هللا وللخدمة

 هى المشاعر التى تتكون وتتثبت نتيجة انفعـال       :  -د
 متكرر تجاه شخص ما أو شىء ما، فهذا نحبـه، وذاك           

 ...لفضائل والرذائل المختلفةال نحبه، من األشخاص وا
 

٥-  :         والشك أن له وطأة خاصة فى اتخاذ القرار سـواء 
 ..من جهة الضعف والقوة، أو الجمال والقبح، أو الطول والقصر         

الشاب يختار العمل المناسب لطاقته الجـسمانية، ويختـار       
 .شريكة الحياة واضعاً فى اإلعتبار المالمح الجسمية وهكذا

٦-  :         ألن اإلنسان اجتماعى بطبعـه، وال يـستطيع أن
فى جزيرة منعزلة عن الواقع المجتمعى المحيط به، بما           يحيا

لهذا فقد يفشل زواج ما ألنه      .  من قيم وتقاليد وعرف    يسوده
لم يراع الفوارق االجتماعية بين العروسين، أو قد يفـشل          
 .مشروع ما بسبب عدم مراعاته لظروف المجتمع وتقاليده

 

. ومن هذا الخضم الهائل من القوى، يصنع القرار       ... وهكذا
حقيقة أن قوة قد تبرز لتأخذ مكان الصدارة، وتنقاد لهـا بـاقى         

 . هناك دور ما لكل من تلك القوى- على العموم -القوى، ولكن 
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 :مثال
 

 :نجد أنه، إنسان يريد أن يختار شريكة حياته
 

 . يصلى طالباً من الرب أن يقوده ويوفقه-١
هل أخطأ أم أصاب، سواء فى      :  يسأل ضميره باستمرار   -٢

 .االختيار، أو فى السلوك
 يفكر بإمعان فى إمكانية إتمام هذا المشروع، من جهـة           -٣

موافقة األسرتين، واالمكانيات المادية، ومكان المعيشة،      
 .وهكذا... ونوع العمل، والمشاركة فى األعباء المنزلية

 من نحـو هـذه الشخـصية،        يتحسس راحته العاطفية     -٤
وهل هو مستريح نفسياً لها، ويحس أنها ستساعده فـى          
تحقيق اتجاهاته وتتوافق مع ميوله وعاداته، وسـتكون        

 ...سبب سعادة له
هل هناك فيمن اختارها قـدر مناسـب مـن          ...  ينظر -٥

 ...الجمال، دون مغاالة أو تطرف
دة فـى   هل يتفق قراره مع التقاليد والقيم السائ      ...  يدرس -٦

المجتمع الذى يعيش فيه، أم أن هناك مآخـذ سـتقض            
 مضجعه إذا أتم هذا المشروع؟ 

 وهكذا تكون هذه القوى سيمفونية متنافسة ومترابطة، 
 والنشاز هنا هو أن تنفرد قوة أو . وليس فيها نشاز

 ...تبرز بحيث تتوارى خلفها باقى القوى
 

: 
 

 شريكة الحياة، ويتناسى   يهتم اإلنسان بالجانب الروحى فى       -١
 بقية الجوانب، فقد تكبره سناً، أو يكون هناك عدم إرتيـاح          

 .فى المشاعر، أو عدم إمكانية تنفيذ عمل للمشروع
 أو أن يهتم اإلنسان بالمشاعر فقط، فيولع بمن يختارهـا           -٢

بطريقة متطرفة تعمى عينيه عن أمـور اجتماعيـة أو          
سـرة، أو   روحية أو عملية، فيدخل فى صراع مـع األ        

مخالفة روحية، أو يكتشف بعد ذلك صعوبة االستمرار        
العملى فى الحياة، خصوصاً بعد أن تخبو نار العاطفـة          

 .المتأججة، لتحل محلها المسئولية العاقلة
  أو أن يركز الشاب على زاوية الجمال الجسدى متجـاهالً          -٣

 عقليـة وروحيـة، إذ      غيبوبةجمال الروح، فيسقط فى     
 وربما ينسى . ن التفكير، والروح عن العمل    يتوقف العقل ع  

 الشاب أن الجمال الصارخ كثيراً ما يخفى وراءه غـروراً         
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 خطيراً، أو بالهة عقلية، نتيجة التركيز على الحسيات دون        
بل كثيراً ما يكون الجمال الـصارخ سـبب      . المعنويات

 .غيرة وتشكك لدى الزوج، يحول الحياة إلى جحيم مقيم
 شاب بنسب األسرة ومالها، وما يمكن أن يحـصل  أو قد يهتم ال  -٤

عليه من مقابل مادى فى هذا الزواج، فيتحول الـزوج          
 إلى صفقة تجارية سرعان ما تنفض عنها غبار العواطف        

 .التمثيلية، ليبقى منها الصراع على التراب والنقود
 

??? 
 

  مـن -وإن كنا قد ركزنا األمثلة فى إطار اختيار شريك الحياة          
 . إال أن هذا ينطبق قطعاً على كل قرارات الحياة-طبعاً الطرفين 

 

: 
 

يحتاج إلى صالة، وتفكير، وسؤال     : إختيار نوع الدراسة   ?
آخرين قـادرين علـى إعطـاء المـشورة، ودراسـة           

 ...لإلمكانيات العقلية والنفسية وظروف المجتمع
بتوليـة أم   : اختيار نوع العمل واختيـار خـط الحيـاة         ?

 ...فس القوى تشترك فى هذا األمر أيضاًن... زواج؟
 

وهكذا تتناغم تلك القوى، لنحصل فى النهاية علـى ترنيمـة     
 .عذبة وقرار مريح


 

إن كل ما مضى من قوى، هـى قـوى بـشرية محـضة،              
ومحدودة، عاجزة عن إسعاد اإلنسان، أو إنارة الطريق، ما لـم     

اإلنـسان فـى    تكن جميعها تحت مظلة الصالة، أى أن يكون         
روح صالة مستمرة قبل وأثناء وبعد المـشروع، وأن يكـون           
أيضاً فى روح تسليم مستمرة طوال المشوار، تاركاً للـرب أن           
يقول كلمته فى أى مرحلـة، ومهمـا كانـت، بالموافقـة، أو             
بالرفض، أو بالتأجيل، فى ثقة كاملة أنه أكثر حنانـاً، وأكثـر            

 علـى اهللا باسـتمرار أن       لذلك فهو يلـح   ... قدرة، واكثر علماً  
يكون سائراً فى طريقه، وأن تكون مشيئته متسقة ومتحدة مـع           

" " .    ومـن خـالل
الصالة والتسليم، يتدخل اهللا، ويتمم مشيئته المقدسـة، ويعلـن          

 .رأيه فى األمر، ورأيه هو الرأى البناء والكامل والمريح
 

:  ينبغى أن يرفعه اإلنسان هو قـول الكتـاب         إن خير شعار  
"، ". 
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  األثر البعيـد،   - بالضرورة   -إن أى قرار نتخذه فى حياتنا له        
لذلك كان ال بد من ضوابط تساعدنا علـى   . إما إيجابياً أو سلبياً   

 إذا تذكرنا محدودية    الوصول إلى القرار الصحيح، وخصوصاً    
 عقله وقدراته، ورؤيته، وعدم قدرتـه علـى معرفـة      : اإلنسان

ما يحمله المستقبل من مفاجآت، والمـصادمات اليوميـة فـى           
 ...الحياة مع النفس، ومع اآلخرين، األكبر واألصغر منا

 

 ، وال ينمو بـدونها،    "الحرية"وكما أن اإلنسان يحتاج نفسياً إلى       
. ، ويستحيل أن ينمـو بدونـه   "الضبط"إال أنه محتاج أيضاً إلى      

فلـو أننـا    . هنا يكون اإلتزان والتوازن، وهذه شريعة الحيـاة       
أسرفنا فى اعطاء أنفسنا الحرية، انفلتنا إلى نوع من الفوضـى           

ولو أننا أسرفنا فـى جرعـة    . أو التفكك أو اإلحساس بالضياع    
 .والقنوط وحتى اليأسالضبط المطلوبة، سقطنا فى اإلحباط 

 

من هنا تحتاج الطبيعة اإلنسانية إلى مزيج بناء من الحريـة           
 والضبط، بحيث ال نتطرف يميناً نحو انفالت مدمر، أو يساراً نحو        

ولهذا السبب بالضبط خلقنا اهللا أحراراً، وتركنا       . إحباط يحطمنا 
نختار طريقنا وطريقتنا فى الحياة كما نريد، ألنه ال يحـب أن            

نا دمى تافهة أو قطع شطرنج فى جنته السعيدة، بل يريـدنا            يرا
كما أنـه   . أن نختار الحياة معه وله، عن قناعة وفرح ورضى        

وضع فى أعماقنا الضمير أو الـشريعة األدبيـة أو النـاموس            
الطبيعى، حتى يساعدنا بأنواره الكاشفة وأصواته البنـاءة فـى          

اعـب  تحديد المسار فى حريـة وفـرح، بعـد أن نختبـر مت            
 .اإلنحراف والمعاندة، وبركات الحياة مع اهللا فى طريق الخير

 

فما هى يا ترى الضوابط التى تساعدنا على التحقـق مـن            
 صحة اختيارنا وسالمة قراراتنا؟

 


 

 العامل فى الضمير، ذلك الصوت اإللهى، الذى يأتينا من عنـد          
 فـالروح . ح اهللا فينا  اهللا، والذى يزداد إرهافاً وحساسية بسكنى رو      
إنه األقنوم الثالث   . القدس غير الضمير، وغير الروح اإلنسانية     

 فى إلهنا الواحد، األقنوم الذى يفعل فينا، وينقل إلينا بركات الفداء،          
يبكتنا كلما أخطأنا، ويشجعنا كلما أصـبنا،       : ويضئ لنا الطريق  

ـ           رس ويسكب النور فى قلوبنا، فنميز األمور المتخالفـة، كمـا يغ
... وهكذا. بالنور فنعرف كيف نسير وفى أى طريق نتجه        طريقنا
واإلنسان . ، "" فالذين
يحب أن يضبط مساره، ويتأكد من صحة قراره، عليـه أن            الذى
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 فى إلحاح، وبروح كلها إخالص فى طلب معرفة مشيئة          يصلى
إذ يـشعر   .. وهكـذا .. دة اهللا وتفكيره  وفى تسليم صادق إلرا   اهللا،  
 ضمير، واستقرار وسالم نفسى، دون انفعال أو تـشنج،          براحة

وبـالطبع  . يحس أن روح اهللا مستريح فيه لهذا القـرار أو ذاك  
 .فالبد أن يكون القرار متفقاً مع معطيات اإلنجيل وطريق القداسة

 

 ر فى هذه قوة ضابطة هامة، عودتنا الكنيسة أن نطلبها باستمرا        
 أيها الملـك : "صالة الساعة الثالثة، ونكررها فى صلوات نصف الليل     

 الحاضر فى كل مكان والمالئ الكل     ،  السمائى المعزى روح الحق   
 هلم تفضل وحل فينا وطهرنا من     ،  كنز الصالحات ومعطى الحياة   

 وما تطهير القلب من تلوث    ". أيها الصالح وخلص نفوسنا   ،  كل دنس 
والمشيئة الذاتية األنانية، سوى خير     الخطية وانحراف الغرض    

ألم يقل لنا الرب عـن      . ضماناً لسالمة المسيرة وصحة القرار    
،،: "الروح القدس 

 "        ،؟ علينا إذن أن نصلى باستمرار كلما تحيرنا
 اتجاهطالبين من الرب أن يكشف لنا مشيئته، وسوف نستريح إلى           

معين، يشهد الكتاب المقدس على صحته وسالمته، فنتحرك فى         
هذا اإلتجاه فى روح الصالة والتسليم، تاركين للرب أن يكمـل         

 .الطريق أو يلغيه، كاشفاً لنا مشيئته التى سنتقبلها بكل فرح
 

،: "وليكن شعارنا قول المرنم   
 " .فى كل حين وعد الرب    ولنسمع " :

،، ". 

 

 :وهذا ضابط آخر غاية فى األهمية، ذلك عمالً بقول القديـسين         
وتنبـع  . الذين بال مرشد، هم كأوراق الخريف سريعاً يسقطون       
 :منطلقاتأهمية أب االعتراف فى القرارات المصيرية من عدة 

 

 األب الحانى المحب، الذى يهمـه أمـرى، ويحـب أن            -أ
 .يطمئن إلى كل خطوات مسارى

 وهو وكيل السر، الذى يصلى معى أثنـاء االعتـراف           -ب
 .طالباً من الرب أن يرشده ويرشدنى لما فيه خير حياتى

 وهو األكثر خبرة، بسبب المواقف الكثيرة التى عاشـها          -ج
 ... ةشخصياً، أو من خالل الخدم

 وهو االنضج سناً بحيث يرفعنى من انفعاالت واندفاعات         -د
 ...الشباب المبكر، وينبهنى إلى خطورتها

 وهو الصوت الروحى والصوت العاقل، الذى يمكن ان         -  ه
الذى احياه حـين ادرس     " الحصر النفسى "يخرجنى من   

 ". خزانتى النفسية"مشكلتى بمفردى داخل 
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  أمام أب روحى، كفيل بأن     النفس وكشفها " فضح"إن مجرد   
أعيد تقييم األمور، إذ أفرغ شحنتى اإلنفعالية فال تتحكم         
نفسى فى وال عواطفى، وال انفعاالتى، بل يـتحكم روح        

 .اهللا، والعقل المستنير بالروح واإلنجيل، فى مسار حياتى
وهكذا يكون دور أب االعتراف غاية فى األهمية فى ضبط          

ـ المسار واتخاذ القرار،     .  فـى األمـور المـصيرية      ذاتوبال
خصوصاً إذا أضفنا إلى ذلك عنـصر إخـالص األب إلبنـه            

 .الروحى، وصلواته من أجله، وكتمانه ألسرار حياته
 

لذلك ليتك تعرض أفكارك يا أخـى الحبيـب علـى أبيـك             
الروحى، ويجب أن يكون واحداً ثابتاً، ال يتغير، ما لـم تكـن             

ار حياتك مـن    هناك ضرورة قصوى، حتى يكون شاعراً بمس      
مرحلة إلى مرحلة، وبظروفك الفردية والعائلية والعامة، ومـن         

 .هنا يقدم لك المشورة المناسبة مسترشداً بروح اهللا القدوس
 


 

وهذا هو الضابط الثالث فى الحياة، فما أخطـر أن يعتمـد            
اإلنسان على فكره الخاص، ويرفض أن يتحاور مـع غيـره            

 . حتى فى أموره الخاصة
 

إن فكرك الخاص هو بالقطع فكر محدد، معرض للـصواب          
، "شـرك نفـسى  "كما أن تفكيرك بمفردك يسقطك فى     . والخطأ

كمـا  . هو التفكير االنفعالى المقود بالعاطفة، وأحياناً بـالغريزة       
أنك بمفردك ستركز على زاوية فى الموضوع ناسياً أو متناسياً          

قعة الذاتيـة إلـى     أما خروجك من هذه القو    . زوايا أخرى هامة  
 شركة المحبة، مع األسرة، أو األصدقاء البنائين، أو خادمك فـى          

هذا كله يغمـر موضـوعك   ... الكنيسة، أو أبيك فى االعتراف    
 بالضؤ، ويساعدك على اكتشاف نفسك، ودوافعك، وزوايا الخطـأ        
 والصواب فى األمر، والمسار المطلوب والبناء، وطريقة الوصول       

والحياة داخـل   " اإلنحصار فى الذات  "أما  . اوهكذ.. إليه وتنفيذه 
قوقعة ذاتية محضة، فأمر أشبه بالحياة داخل حجـرة تـسرب           

 .فيها الغاز، وأضحت محفوفة بالمخاطر الخانقة أو الحارقة
 

إذن، فلنخرج من ذواتنا، ونناقش فـى روح هادئـة، قابلـة           
وبحقيقـة أن اإلنـسان     . للنقد، والتعلم، معترفة بإمكان الخطـأ     

وهكذا بالحوار الوديع، بقلب مفتوح، وعقل      ..  ومحدود ضعيف
 .واٍع، نصل إلى القرار الحسن

 

 ولكن هذا ال يعنى أن أحاور أى إنسان أو كل إنسان فى أمـورى،             
 ال تكشف نفسك إال أمام من يمكنه أن يساعدك        : "فقديماً قال اآلباء  
ـائي       ". لخالص نفسك   ن،فالكالم هنا ينطبق على األسرة واألصدقاء البن

 ولكنه بالقطع ال ينسحب إلـى     ... والخادم الكنسى، وأب االعتراف   
ـدهم   "الشلة"  .، أو األصدقاء المنحرفين، الذين هم فى حاجة إلى مـن يرش
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 فال تكن مثل رحبعام بن سليمان الملك، الذى ترك مشورة الشيوخ          
بأن يخفف على شعبه ويعاملهم بحب وإتضاع، وانـساق إلـى           

ه بأن يقسو على الشعب، فتمزقـت       مشورة الشبان الذين نصحو   
: ولنذكر كلمات الحكيم  . المملكة، واستمرت هكذا لمئات السنين    

"، ". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  :واآلن بعد أن أدركنا
 

 ضعفنا البشرى ومحدودية معرفتنا بالحاضر، وجهلنـا         -١
 .بلبما يخبؤه المستق

 ضرورة توافق مشيئتنا مع مشيئة اهللا المحـب، القـادر           -٢
مع قناعة كاملة، وثقة    ... على كل شئ، صانع الخيرات    

 .فى حنان اهللا وحكمته
 ضرورة اإلحتماء بمظلة الصالة وروح التسليم طـوال         -٣

 مسيرتنا، ونحن نناقش موضوعاً معيناً، لنستطيع أن نضمن       
 .وفى اللحظة المناسبةالتدخل اإللهى بالصورة المناسبة 

 ضرورة أن تتناغم كل قوى النفس، وتعمل معاً، بقيـادة           -٤
 الضمير والعقل والـنفس   : روح اهللا القدوس، فيأخذ كل من     

 .والجسم والمجتمع، الدور المناسب، بالحجم المناسب
  أهمية سؤال اهللا باستمرار، والتشاور مع أب االعتـراف،         -٥

 ن تشبث أو عناد، بل    والدخول فى حوار هادئ وهادف، دو     
 .فى إحساس بالضعف والقصور، والحاجة إلى مشورة بناءه
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 كيف أميز مشيئة اهللا؟ هل هناك عالمات معينـة        .. بعد كل ذلك  
 أستطيع بها أن أتأكد أن ما أستقر عليه الرأى هو مشيئة اهللا؟

 


 

يتصور البعض ضرورة أن يعطينا الرب عالمات معجزية         
ف بها على مشيئة اهللا، كأن نحلم بـشىء أو          أو محدودة، نتعر  

. إلخ... يحدث شئ محدد، أو نسمع كلمة معينة من شخص ما         
 :ولكن هذا األسلوب غير سليم ألسباب

 

 أن اهللا أعطانا روحه القدوس ليرشدنا إلى جميع الحـق،    -١
فال يصح أن نتعامـل مـع اهللا مـن بـاب الخرافـات       

معنا، وعامل  والتخمين والرؤى واألحالم، ألنه حاضر      
 ...فينا وقادر على إرشادنا

 سهولة تدخل عدو الخير فى هذه األمـور، إذ يعـرف            -٢
إلحاحنا عليها واهتمامنا بها، وهكذا يـصور لنـا هـذه           

 ...العالمة أو تلك ليسقطنا فى حفرة
 احتماالت الخداع النفسانى، فالشك أن األحـالم مـرآة          -٣

ـ        -راً مـا    لشهوات واهتمامات النفس، فإذا اشتهيت أم
 فمـن الممكـن أن يـدخل فـى          -حتى إذا كان سلبياً     

 !.وحتى اإلنحراف.. أحالمى، ويحدث اإلرتباك

فاإلنسان المؤمن ال يعلق نفسه بأمور غريبة، فكـم         .. وهكذا
أضاعت الرؤى واألحالم قديسين، فقدوا االفراز أو اإلتـضاع،         

 بـان هناك باب فى بستان الره    . انساقوا وراء إيحاءات عدو الخير    
كما أن القديس أنطونيوس الكبير يعتبر      . مخصص لهذا الخطر  

فضيلة اإلفراز أهم الفضائل، وبدونها تتحـول الفـضائل إلـى     
فهذا يصلى دون إفراز لدوافعه، فيطيل فـى صـالته           . رذائل

 طالباً مديح الناس، فتحسب صالته عليه وال تبنى حياته إطالقـاً،          
 .وهكذا... برياءبل بالحرى تضخم من ذاته فيسقط فى الك

 

 لذلك ال يصح أن ننتظر عالمات غريبة لنعرف مشيئة اهللا فـى       
أمر ما، بل هناك روح اهللا القدوس، وهناك التفكير اإلنـسانى،           

 .إلخ... وأب اإلعتراف، واألسرة واألحباء والمشيرين
 


 

 على مشيئة اهللا،    يتعرفيلجأ البعض إلى هذا األسلوب لكى       
والحالة الوحيدة  ... ا األسلوب غالباً ما ال يكون مناسباً      ولكن هذ 

 :التى يكون فيها مناسباً تستلزم شروطاً صعبة التنفيذ وهى
 

 أن يكون اإلنسان مخلصاً تماماً فى التعرف على مشيئة          -١
 .اهللا، وتاركاً النتيجة بصفة نهائية وحاسمة هللا
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 بحيـث    أن يكون اإلختيار بين أمرين متساوياً تمامـاً،        -٢
 .إستحال على اإلنسان أن يختار هذا ويترك ذاك

 . أال يتردد اإلنسان بعد خروج النتيجة، بل يعتبرها نهائية-٣
 

وعموماً، هذه األمور صعبة التواجد فى الحياة اليوميـة، إذ          
  - بروح اهللا، وبـالتفكير، وبالمـشورة        -البد أن يجد اإلنسان     

حظـه عمومـاً أن     وما نال . ما يجعله يرجح كفة على األخرى     
 :اإلنسان بعد خروج النتيجة يتضح أنه

 

 إما كان يشتاق إليها فيستريح، وقد يكون اشتياقه علـى           -١
 .أساس خاطئ

 وإما أنه كان ينتظـر الـرفض مـثالً فتـأتى النتيجـة           -٢
 .، فيطلب تكرار القرعة)أو العكس(باإليجاب 

 وإما أنه أقتنع فيما بعد بإختيـار لـم تفـرزه القرعـة              -٣
 .أنه خالف المذبح... يتشككف

 

لهذا فيستحسن عدم اللجؤ إلى القرعة الهيكلية عموماً، ما لم          
وإذا ما تحير اإلنسان فعليه     . تتوافر الشروط التى ذكرناها قبالً    

 من الصالة والتفكير والتـشاور، والـرب        المزيدأن يلجأ إلى    
 .سيحسم األمر ألوالده سلباً أو إيجاباً بآالف الوسائل

 :آلباء الرسل لم يلجأوا إلى القرعة إالإن ا
 

 ... قبل حلول الروح القدس-١
 فى حالة تـساوى االختيـارات، فالـشروط تـوافرت           -٢

 .بالتساوى بين متياس ويوسف 
 

فنصلى من عمق القلب طالبين تـدخل الـرب، وإرشـاده،           
 !وحسمه لألمور، وقطعاً سيتدخل، ويوضح كل شئ

 


 

إن مشيئة اهللا، حينما تتضح لنا من خالل الصالة المتـواترة           
التى تلح على روح اهللا، والتسليم الصادق لمشيئة اهللا عن ثقـة            

... واقتناع، والتفكير الهادئ الرزين، والحوار البناء مع آخرين       
 :تحمل معها عالمات معينة

 

١-  :      إذ يحس اإلنسان بصفاء نفسى وسالم
ى نحو القرار الذى اتخذه، مع ضمير مستريح أنـه      داخل

ترك للرب أن يحدد ما يختاره بحكم علمـه الواسـع،            
 .وحنانه الدافق، وقدرته الالنهائية

٢-  : ــارض ــستحيل أن يتع إذ ي
اإلختيار اإللهى مع وصايا الكتاب، فمكان العمل المعثر        
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ـ          ن اهللا،  والذى يسبب نكوصاً على األعقـاب لـيس م
وشريكة الحياة البعيدة عن روح المسيح ليست من اهللا،         
والقرار المادى الذى تفـوح منـه رائحـة الطمـع أو            

 .وهكذا.. استخدام وسائل غير مشروعة ليس من اهللا
٣-  :        إذ يتحرك اإلنسان تحت حمـى مظلـة

الصالة، تاركاً للرب أن يتدخل بالصورة التى يراهـا،         
حينئذ سوف يتدخل اهللا    . ئته كل مشيئة  بحيث تسود مشي  

وسـوف يكـون   .. قطعاً، إما إيجاباً أو سلباً أو تـأجيالً      
اإلنسان فى قمة الراحة ألى اختيار إلهـى مـن هـذه            

... "الثالثة

،.

 ". 
 

وهكذا يتحرك اإلنسان فى الطريق دون توتر، ودون شـهوة      
: "ذاتية أو مشيئة خاصـة، وصـرخة قلبـه المـستمرة         

 ". 
 

،: "من حقه أن يطلب، حسب وصـية الـرب    
 "  ،"،

، " ،
ولكنه يسلم كل شئ هللا، تاركاً لـه تحديـد المـسار والنتيجـة            

وقديماً قـال   .  ": "النهائية
سوف يأتى وقت فيه نشكر اهللا على الصلوات غيـر          : "اآلباء

 ".المستجابة أكثر من الصلوات المستجابة
 

 كثيراً ما نطلب دون أن نأخذ، ألننـا حـسب تعبيـر             ونحن
: "الرسول

 " .  فنطلـب"،
 ". 

 

فليعطنا الرب القلب المرتبط به، الحياة السالكة فيـه، واألذن     
ته، لنتعرف على مشيئته المقدسة، ونصنعها بفرح       الواعية لصو 

 . ": "قائلين
 . ""والشك أن مشيئته 

 

 :واآلن أتركك يا أخى الشاب لتراجع ما قلناه، وإذ تقف متحيراً          
 " : "ماذا أفعل؟ تسمع الـصوت اإللهـى   

 ،" "،،الرب مع روحك  


