
، قَِد ٱْختَبَْرتَنِي َوَعَرْفتَ .1 .نِييَا َربُّ
.  ْمَت فِْكِري ِمْن بَِعيد  فَهِ . أَْنَت َعَرْفَت ُجلُوِسي َوقِيَاِمي.2
ْيَت، َوُكلَّ .3 ُُُرقِي َعَرْفتَ َمْسلَِكي َوَمْربَِضي ذَرَّ  .
تََها َّلَّ َوأَْنَت يَا َربُّ َعَرفْ ِِلَنَّهُ لَْيَس َكِلَمةٌ فِي ِلَسانِي، إِ .4

. ُكلََّها
.، َوَجعَْلَت َعلَيَّ يََدكَ ِمْن َخْلف  َوِمْن قُدَّام  َحاَصْرتَنِي.5
يعُ َعِجيبَةٌ َهِذِه ٱْلَمْعِرفَةُ، فَْوقِي ٱرْ .6 ِِ .َهاتَََعَْت، ََّل أَْستَ



َك أَْيَن أَْهُرُب؟أَْيَن أَْذَهُب ِمْن ُروِحَك؟ َوِمْن َوْجهِ .7
 ُهنَاَك، َوإِْن فََرْشُت إِْن َصِعْدُت إِلَى ٱلسََّماَواِت فَأَْنتَ .8

. فِي ٱْلَهاِويَِة فََها أَْنتَ 
ْبحِ، َوَسكَ .9 ِر، ْنُت فِي أَقَاِصي ٱْلبَحْ إِْن أََخْذُت َجنَاَحيِ ٱلصُّ

. ْمِسُكنِي يَِمينُكَ فَُهنَاَك أَْيًضا تَْهِدينِي يَُدَك َوتُ .10
فَٱللَّْيُل يُِضيُء . «يإِنََّما ٱلظُّْلَمةُ تَْغَشانِ »: فَقُْلتُ .11

! َحْوِلي
، َوٱللَّْيُل ِمثَْل ٱلنََّهاِر ٱلظُّْلَمةُ أَْيًضا ََّل تُْظِلُم لََدْيكَ .12

.َكٱلظُّْلَمِة َهَكذَا ٱلنُّورُ . يُِضيءُ 



ِن نََسْجتَنِي فِي بَ . تَيَّ ِِلَنََّك أَْنَت ٱْقتَنَْيَت ُكْليَ .13 ِْ

ي .أُم ِ
ةٌ َعِجيبَ . تَْزُت َعَجبًاأَْحَمُدَك ِمْن أَْجِل أَن ِي قَِد ٱمْ .14

َِْسي تَْعِرُف ذَ  .ِلَك يَِقينًاِهَي أَْعَمالَُك، َونَ
َما ُصنِْعُت فِي لَْم تَْختَِف َعْنَك ِعَظاِمي ِحينَ .15

ِْ ٱْلَخََاِء، َوُرقِْمُت فِي أَْعَماِق ٱِْلَ  .ْر
بَْت َِْرَك ُكلَُّها ُكتِ َرأَْت َعْينَاَك أَْعَضائِي، َوفِي سِ .16

َرْت، إِْذ لَْم يَُكْن وَ  .اِحٌد ِمْنَهايَْوَم تََصوَّ



َما أَْكثََر ! َما أَْكَرَم أَْفَكاَرَك يَا ٱهللُ ِعْنِدي.17
!ُجْملَتََها

ْملِ إِْن أُْحِصَها فَِهَي أَْكثَُر مِ .18 .  َن ٱلرَّ
. ٱْستَْيقَْظُت َوأَنَا بَْعُد َمعَكَ 



ٱْمتَِحن ِي. ْلبِيٱْختَبِْرنِي يَا ٱهللُ َوٱْعِرْف قَ .23
.َوٱْعِرْف أَْفَكاِري

َُِري.24 ٌل، َوٱْهِدنِيَوٱْنُظْر إِْن َكاَن فِيَّ  ُِ ٌق بَا
.َُِريقًا أَبَِديًّا



نشرة للقرارات التي أصبحت مشهورة تأتي من 
ا كان أمريكيًا وكتب نصً .الالهوتي رينهولد نيبور

عته أعتقد أنك سم-قصيًرا في أوائل اِلربعينيات 
إله،أعِني الصَاء لقبول اِلشياء التي :من قبل

تي َّل أستِيع تغييرها الشجاعة لتغيير اِلشياء ال
يمكنني تغييرها ،والحكمة في تمييز أحدهما عن 

.اآلخر



بَّأَْت َوَصايَاَي يَا ٱْبنِي، إِْن قَبِْلَت َكاَلِمي َوخَ .1
ِعْنَدَك،

َف قَْلبَكَ َحتَّى تُِميَل أُْذنََك إِلَى ٱْلِحكْ .2 ِ ِ َمِة، َوتُعَ
َعلَى ٱْلََْهِم،

ِم،َت َصْوتََك إِلَى ٱْلََهْ إِْن َدَعْوَت ٱْلَمْعِرفَةَ، َوَرفَعْ .3
ِة، َوبَحَ .4 َِضَّ َُلَْبتََها َكٱْل ِِ إِْن  ،ثَْت َعْنَها َكٱْلُكنُو
ََْهُم َمَخافَةَ ٱلرَّ .5 ِ، َوتَِجُد َمْعِرفَةَ ٱهللِ فَِحينَئِذ  تَ ب 



ي ِحْكَمةً .6 ِِ بَّ يُْع ِمْن فَِمِه ٱْلَمْعِرفَةُ . ِِلَنَّ ٱلرَّ
.َوٱْلََْهمُ 

ُهَو ِمَجنٌّ . يِمينَ يَْذَخُر َمعُونَةً ِلْلُمْستَقِ .7
ِللسَّاِلِكيَن بِٱْلَكَماِل،

ِ َوحِ .8 َُِريِق أَتِْقيَ ِلنَْصِر َمَساِلِك ٱْلَحق  .ائِهِ َِْظ 
ََْهُم ٱْلعَْدَل َوٱلْ .9 ، ُكلَّ َحقَّ َوٱِلِْستِقَاَمةَ ِحينَئِذ  تَ

.َسبِيل  َصاِلح  



.ٱْمَرأَةٌ ٱْسُمَها َمْرثَا فِي بَْيتَِهاَوفِيَما ُهْم َسائُِروَن َدَخَل قَْريَةً، فَقَبِلَتْهُ .38
ْت َسْت ِعْنَد قََدَمْي يَُسوَع َوَكانَ َوَكانَْت ِلَهِذِه أُْخٌت تُْدَعى َمْريََم، ٱلَّتِي َجلَ .39

.تَْسَمُع َكاَلَمهُ 
ا َمْرثَا فََكانَْت ُمْرتَبَِكةً فِي ِخْدَمة  َكثِ .40 ، أََما يَا َربُّ »: فََوقَََْت َوقَالَتْ . يَرة  َوأَمَّ

. «!ي؟ فَقُْل لََها أَْن تُِعينَنِيتُبَاِلي بِأَنَّ أُْختِي قَْد تََرَكتْنِي أَْخُدُم َوْحدِ 
َِِربِيَن ِِلَ َمْرثَا، َمْرثَا، أَْنِت تَ »: فَأََجاَب يَُسوُع َوقَاَل لَها.41 يَن َوتَْض ْجِل ْهتَم ِ

أُُمور  َكثِيَرة ،
اِلَح ٱلَِّذي لَْن يُ فَٱْختَاَرْت َمْريَمُ . َولَِكنَّ ٱْلَحاَجةَ إِلَى َواِحد  .42 ْنَزَع ٱلنَِّصيَب ٱلصَّ
.«ِمْنَها



يوم اِلحد السابع عشر بعد الثالوث.لرينولد نيبور" صالة الصَاء"خِبة عن 
9بواسِة القس ستيَان وارنيك في كنيسة الصليب المقدس ببريمرهافن في 
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تخيل،-1

أو إذا كنت ...تريد شراء سيارة وعليك أن تختار بين نموذجين 
حديد تريد الذهاب إلى الحفلة الموسيقية ولكنك قمت بالفعل بت

أو تريد االنتقال ...والرفض سيؤذيها كثيرا .  موعد مع صديق
ن إلى أي.وال تعرف ما إذا كانت الشقة الجديدة مناسبة لك حقًا

تذهب عندما يتعين عليك االختيار؟



ربما تكون أحد أولئك الذين حصلوا أوالً على نظرة -2

عامة جيدة ، لذلك أوالً ، احصل على المعلومات وتحقق 

أو تعطي األولوية للحدس ؛عليك أن تقرر .من الحقائق

ثم هناك أولئك الذين ، عند ".من القناة الهضمية"

شراء جهاز جديد ، يقومون أوالً بالبحث في اإلنترنت 

ويتم -بالكامل للحصول على النتيجة المثلى تماًما 

.شراء ذلك فقط



من ناحية أخرى ، ال يبحث اآلخرون عن األفضل -3

ثم تشتري ما هو جيد .، بل يبحثون عن ما هو مرض  

عند اتخاذ القرار ، .دون استثمار الكثير من الوقت

تقوم الغالبية العظمى من الناس أوالً بتقييم 

هل ستنهي صديقتي صداقتي إذا .العواقب

رفضتها؟عند اتخاذ قرارات حياتية كبيرة ، يضع 

.البعض قائمة إيجابيات وسلبيات



.ومن ثم من المهم للغاية مدى حسمي-4

بدافع الخوف المطلق من ارتكاب خطأ ، 

.تؤجل كل شيء وتتجنب االلتزام قدر اإلمكان

أو أنك من هؤالء األشخاص الذين ال يخافون 

من ارتكاب األخطاء ،

.ومن ثم يتخذ قرارات سريعة



نتخذ كل يوم مئات القرارات ، كبيرها . 5
وصغيرها .معظمهم محترفون في صنع القرار

نعتمد على القدرة على اتخاذ القرارات بسرعة 
وفي كثير من األحيان ، وهذا هو السبب في أنه 

من المنطقي إلقاء نظرة على نظام التشغيل 

.لقراراتنا



نشرة للقرارات التي أصبحت مشهورة تأتي من -6

كان أمريكيًا وكتب نًصا .الالهوتي رينهولد نيبور

أعتقد أنك سمعته من-قصيًرا في أوائل األربعينيات 

إله،أعطني الصفاء لقبول األشياء التي ال أستطيع :قبل
تغييرها رها الشجاعة لتغيير األشياء التي يمكنني تغيي

.،والحكمة في تمييز أحدهما عن اآلخر



هذا هو بالضبط ما يجده معظمنا صعبًا بشكل .الصفاء. 7

ن ولك-نريد دائًما التصميم ونقل شيء ما والتغيير : خاص

:هذا ليس هو الحال دائًما

على سبيل .غالبًا ما تكون فضيلة رباطة الجأش مطلوبة

دة المثال ، إذا اتخذ مجلس الكنيسة قراًرا ال تريده ، فال فائ

إذن ، .على اإلطالق من االحتجاج على األغلبية بغضب

.فإن فضيلة الهدوء مطلوبة



دوًرا " القبول"عند الفحص الدقيق ، يلعب ما يسميه نيبور -8

على سبيل :أكثر أهمية بكثير مما نفترض في كثير من األحيان

المثال ، يمكننا في كثير من األحيان قبول جميع القرارات في 

لكن هذا وجه واحد فقط .المستويات الهرمية األعلى فقط

أعطني :ألن من يمارس الصفاء فقط يفتقد التصميم.للعملة

ير ما هو أفضل بكث,الشجاعة لتغيير األشياء التي يمكنني تغييرها

، بمعنى أكثر إبداًعا وتنوًعا وتوجًها نحو الهدف ،هل يمكن أن 

تكون حياتنا إذا تركنا المسارات القديمة وأعدنا التفكير في 

أنفسنا؟



إلى أي مدى ستتحسن جودة حياتي إذا خضت مخاطر . 9

جديدة؟أخيًرا أقول وداًعا ألجزاء من حياتي تشلني 

قبل كل شيء ، تحتاج الحياة! أحتاج إلى الشجاعة.وتعيقني

إلى الشجاعة لتشكيل األشياء ، وركوب الموجة ، 

الشجاعة هي التدخل . والمساعدة في أن تولد الرؤى

لهذا .عكس الصفاء تماًما-إذا أردت -لذا .الفعال

نلتفت إلى هللا ونسأله عن كل ما نحتاجه إلنجاح .نصلي

.نتوقع منه الصفاء والشجاعة والحكمة.حياتنا



الشجاعة -يحصل رينهولد نيبور على كل من -10

أعطني الحكمة ":الحكمة"من خالل -ورباطة الجأش 

في بعض األحيان يتعلق األمر .لتمييز أحدهما عن اآلخر

وما يهم هو معرفة -برباطة الجأش ، وأحيانًا الشجاعة 

هذا يبدو بسيًطا للغاية ، لكنه ليس .ما هو مطلوب ومتى

.كذلك في الحياة اليومية على اإلطالق



الحكمة في الفهم الكتابي هي أكثر بكثير من مجرد ذكاء . 11

بل هي المعرفة المكتسبة من خالل .أو تراكم للمعرفة
.معرفة تمكن من حياة ناجحة.التجربة وهذا بالضبط ما تدور 

أعطني الحكمة لتمييز أحدهما عن :حوله جمل رينهولد نيبور

الصفاء أو : من الحكمة معرفة ما يجري. اآلخر

أولئك الذين يستطيعون فعل ذلك يعيشون حياة .الشجاعة

.ناجحة



الكلمة األولى .األخوات واإلخوة األعزاء-12

ندعو ".هللا"التي تسبق االلتماسات الثالثة هي 

عل عندما نقول صالة ، فإننا نف.طلبات هللا بالصالة

ذلك ألننا نثق في أن هناك قوة أعلى خيرية 

قوة ترافقنا وتحملنا في الحياة ويمكننا أن :لنا

.نلجأ إليها بضعفنا



ألنه يكاد يكون من الممكن خلق -13

والحكمة .الصفاء والشجاعة بقوتنا الخاصة

لهذا .في اتخاذ القرارات الصحيحة تغمرنا

نلتفت إلى هللا ونسأله عن كل ما . نصلي

نتوقع منه الصفاء .نحتاجه إلنجاح حياتنا

.والشجاعة والحكمة



نحن نؤمن بأن هللا يوجه أقدار :نعم أكثر-14

السياسة العالمية الكبرى ، ومسار -الحياة 

المجتمع الكنسي ، وبالطبع طريقي في 

نحن نؤمن باهلل الذي سينهي كل .الحياة

وكل خطأ مفترض وكل قرار يفترض أنه .شيء

.جيد تم التخطيط له بالفعل



نعم ، نحن أحرار تماًما في اتخاذ القرارلكن هللا . 15

منذ فترة طويلة أخذ اختياراتنا في االعتبار في خطته 
إنه مريح للغاية ومهدئ.الجيدة أن أعرف أن هدف 

ى حياتي في النهاية ال يعتمد فقط على قراراتي ، بل عل

هذا اإلله الرائع الذي وعدني بأنه لن يتركني وحدي 

.آمين.  أبًدا


