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  .. هناك خطر رهيب، يتهدد حياتنا جميعاً هو
  

 
  

وهذا شئ رهيب، ألن اإلنسان فى أصله       .. معنى أن ال يهتم اإلنسان إال بما هو زمنى أو مادى أو أرضى            
  . روحى، أبدى، وسمائى: وجوهره

  

 باإلنسان واإلنسانية من علياء الـسماء، إلـى طـين           من هنا كانت االهتمامات األرضية فقط، هى نزول       
األرض، فاإلنسان أصالً مخلوق إلهى، نسمة من القدير، استودعت فى التراب، المادة، األرض، لفترة محددة            

  . من الزمن، ولكنها سرعان ما تعود إلى أصلها السمائى اإللهى الروحانى، حيث الخلود فى الملكوت
  

نسان فى الزمن، هو خنق خطير إلمكانيات اإلنسان األبدية، وكذلك فإن التركيز لذلك فإن محاولة حصر اإل
على الترابيات فقط، دفن لروح الخالد فينا، فإذا كان فى اإلنسان جسد يسعى على األرض، ويقتات بالطعـام           

التقـويم  الحسى، الذى تنبته لنا األرض، ففى اإلنسان روح خالد يتطلع إلى السمائيات، ويتجاوز التـراب، و               
  . السنوى، والمادة، والكواكب بكل أنواعها، متسامياً إلى الالهوت واألبدية

  

 
  

على أن هذا االهتمام األبدى، ال يعنى اطالقاً اهمال األرض والجسد والمادة والتاريخ وقـضايا المظـالم                 
إلنسان األصيل كنفحة قدسية، تتجـاوز   بل بالعكس، فإن الكشف عن جوهر ا      .. اإلنسانية لألسرة والمجتمعات  

إنسانيتها، وترابيتها، وتعرف على مصدرها األساسى، الرب، وموطنها الحقيقى، السماء، هذا الكـشف عـن           
جوهر اإلنسان، يجعله ليس مجرد إنسان، بل إنساناً حقيقياً، صورة اهللا، إنساناً إلهياً، سمائى الطبيعة، يتسامى                

  . ء كاهللا، ومحب كالمسيح، يبذل نفسه عن أخوته، ويعطى حباً عملياً بال حدودعلى االطماع الفانية، معطا
  

كما أن االهتمام األبدى، واإليمان باهللا، يعطى سنداً قوياً لإلنسان أمام مصادمات الحياة اليومية، واحتيـاج           
  . الخبز

  

 لحياته معنى وقيمـة، إذ     كذلك فإن هذا االهتمام يشرق على أيام اإلنسان فى الزمن، نوراً خاصاً، ويعطى            
  . يحس أنه سفير عن السماء بين سكان األرض، ورسول للمسيح المحبة، فى عالم تنقصه المحبة

  

  . أن الزمن محتوى فى األبدية، ال فصل بينهما، وال تناقض بل تقديس وارتفاع وأحياء
  

لكوت ليس مستقبالً بعيداً، بل هو      لذلك فحينما نهتم بالملكوت، نحن نخدم أنفسنا، وأحباءنا والعالم كله، فالم          
  .  ": "حضور اهللا فى داخل اإلنسان
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إذ نكون فـى  .. الخلود الذى ال ينتهى أبداً    .. الملكوت بداية فى القلب، ينمو مع الزمن، وينتهى إلى الخلود         
  !! اهللا

  

 
  

إن المستقبل هو نتاج الحاضر، وإن ما نزرعه اليوم نحصده غداً، هذا هناك تصور خاطئ فى ذهن الناس، 
التصور معكوس فى الواقع، ذلك أن اإلنسان يرسم خطوته الحاضرة على ضوء توجه معين فى المـستقبل،                 
وليس العكس، فالمستقبل حاضر فى ذهننا كاختيار، وتوجه، ورؤيا، وأمنية، والحاضر هو خطوات متتاليـة،               

  . بنا إلى هذا الحلمتود أن تصل 
  

  . وأخطر شئ فى حياة الشباب إال يكون له حلم، وتكون له رؤيا
  

  . لذلك فرسم المستقبل هو السبيل السليم الوحيد، من أجل حاضر مثمر وسعيد
  

 
  

ر فـى   وطبعاً هناك فرق بين إنسان يرسم مستقبله الزمنى فقط، وال يهتم بمستقبله األبدى، فاألول محصو              
الزمن، يغمط اإلنسان حقه فى الخلود وشركة الطبيعة اإللهية، أما الثانى فيتسامى باإلنسان إلى أصله الحقيقى، 

  . كصورة اهللا، ابن السماء، والمستقر نهائياً فى السماء، فى شركة مع اهللا الخالد
  

و مواهبك االجتماعية واإلدارية، لذلك فنحن ال نلومك أيها الحبيب، حينما تهتم بدراستك أو ملكاتك الفنية، أ         
أو مهاراتك التى يمكن أن تساعدك فى تكوين أسرة سعيدة مكتفية مادياً، هذا كله مطلوب ومحبـوب، ولكـن          
األهم واألخطر، هو أن نسقط من الخلود ونرتبك فى الزمان، ونختنق فى ترابه، األفضل أن نهـتم بأبـديتنا                   

  . " "...وخلودنا، وليس فقط بأمور هذا الزمان
  

 
  

إذ أنـه  .. أنه تشبيه جميل، ذلك الذى يفرق بين مجتمع النمل ومجتمع الصراصير، فالنمل يخزن للمستقبل           
 ما تحت أقـدامها،  لديه رؤيا، لذلك فلديه خطة فى الحاضر، واجتهاد فى العمل، أما الصراصير فال ترى إال        

  .وليس لها رؤيا مستقبلية
  

" "ولعل هذا هو الفرق بين مجتمعات العالم المتقدم، والعالم النامى المتخلـف حقيقـة، أنـه      
)Futurology.(  

  

 .أما األهم واألخطر فهو أن نرسم للمستقبل بمفهومه األوسع والخالد، وليس فقط بمفهومه الزمنى والضيق


