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 تقديم

عاّمة بابوّية لقداسة البابا فرنسيس  ، صدرت رسالةٌ 2015في العام 
 ا" عالجت عالقة اإلنسان بالبيئة وطرحت مسألة ضرورة حً بعنوان "كن مسب

  المحافظة على الكون واألرض...

ستطاع الرّب أن يدعو اآلخرين إلى إورد في هذه الّرسالة التالي: "
 مستمر  نتباه للجمال الموجود في العالم، ألنه هو نفسه كان على تواصلٍ اإل

ندهاش. أثناء تجّوله في واإل نتباًها ِملؤه العطفإمع الطبيعة وكان ُيعيُرها 
ذي غرسه أبوه، كّل ركن من أركان أرضه، كان يتوّقف للتأّمل بالجمال الّ 

  ).97" (العدد كتشاف ما تحمله األشياء من رسالة إلهيةويدعو التالميذ إل

ن الكون في مجمله، وبعالقاته إا: "في الرسالة نفسها، أّكد البابا أيضً 
  ).86(العدد  ذي ال ينضب"المتعّددة، ُيظهُر بطريقة أفضل غنى اهللا الّ 

في كتّيب زنابق الحقل هذا، نقوم برحلٍة روحّية وجمالّية نختبر فيها 
الدهشة أمام جمال الخليقة وتنّوعها لننطلق في رحاب التأّمل مع السّيدة 

شاءت أن يكون هذا الكتّيب اّلذي  نيران نوئيل إسكندر سلمون التي
ختصرت فيه جوالٍت كثيرة في عالم الزهور فسحًة للتعّمق في سّر "غنى اهللا إ

ا ة روحي ّبة اهللا لنا وعطاياه الالمتناهيّ اّلذي ال ينضب" واّلذي يؤّكد على مح
 ا من خالل مخلوقاته.ومادي  

ا حينً  اإلنسانجح فن ،لقد خلق اهللا اإلنسان ليشاركه في إدارة هذا الكون
  ا...وفشل أحيانً 



ا للعودة إلى هذا الّسالم مع لذا يأتي هذا الكتّيب كتحفيٍز لنا جميعً 
رتقاء من ستكشاف التنّوع البيئي المحيط بنا واإلإالخليقة وللمثابرة على 

  خالله إلى عالم التواصل مع اهللا واّلذي هو الصالة...

رحلٌة تبدأ من خالل هذه ستكشاف، إلى التأّمل فالصالة... من اإل
ا لشكر اهللا على فيض ا بديعً الصفحات لتستمّر في حياتنا اليومّية نمطً 

   محّبته ووفرة عطاياه!

   

  2018 آب 1                                                          
  الخوري نسيم قسطون                                                         

  أبرشّية طرابلس المارونّية                                        
  لبنان - القبيات الضهر –نتقال رعّية سّيدة اإل                            

                                        



 مقدمة

حين خلق اهللا الكون يقول الكتاب الُمقّدس أن اهللا رأى ما خلقه "حسن".    
جل، لقد أبدع اهللا في ما خلق، ولعل الطبيعة بتنوع أشكال وألوان زهورها أ

هو أكبر دليل على ذلك. لم يستطع اإلنسان أن يبتكر رسًما أكثر جماًال، 
 وأقصى ما إستطاع أن يفعل هو تقليد للواقع الجميل. 

لم يتوانى اهللا من إستخدام كل ما خلق لفائدة اإلنسان وباألخص لتعليم    
د اهللا. ولقد إستخدم ُكتاب الكتاب الُمقّدس اإل نسان كيف يحيا حياًة ُتمج

بوْحٍي من الروح القدس الكثير من مفردات الطبيعة كالجبال واألنهار 
والوديان، وكأنها أشخاص ُتسّبح اهللا بصورة أو بأخرى، وعلى سبيل المثال 

هلل الجباُل جميًعا ما كتب الملك داوود في مزموره: "ِلُتصّفِق األنهار وْلتُ 
)، فجعل سريان الماء وصوته كأيادي تصفق، 8 :98أمام الرب" (مزمور 

اهللا. وفي وشموخ وٕارتفاع الجبال فمالمسة الريح لها كأبواٍق تصدح بتسبيح 
أحد األيام إسترعى إهتمامي قول إحدى الصديقات بأن "الوردة لن تتفتح 

عناية اهللا لنا كونه "الراعي  دون عناية"، وحينها أدركُت كم هي عظيمة
 :33و  23الصالح" اّلذي يهتم برعّيته لتسكن في بيته طوال األيام (مزمور 

18-19.(  

سؤاٌل سألته "، َمن أنِت سيدتي، يا مريم العذراء، من بين سنابل الحقل؟"   
"أنني زهرة اللوتس،  :وٕاذا باإلجابة تأتي ،هذا الكتيب لنفسي بعد أن كتبتُ 

ولكنها تعيش دوًما  ،هي من ترابو  ،التي جذورها في تربة األرضاإلنسانة 
ن تعرف أن هذا في النور، فساقها التي تعيش في الماء دون أن ُيصيبها تعفّ 
ظّللها تُ  ي لِ العَ  درةالماء هو ماء الحياة، وتعلم بأن الروح القدس معها دائًما وق



وتنتج بذوًرا في  لتكون دوًما في النور وبذلك تفتح زهرتها على الدوام
مستودعها على الدوام لتنمو على مثالها نقية جميلة. إنني أؤمن بأن 

وَمن على مثالي  ،د في كياًنا جديًدا ُيدعى 'إبن اهللا'عالقتي مع اهللا تولِ 
   ".هللا أبناءً ولدوا من جديد من الروح سيمكنهم أن ي

ببعض  قال لي أحد األشخاص بأنني واسعة الخيال، ولقد إستعنتُ    
الزهور إليضاح بعض األمور الحياتّية، وكذلك ربطُت تنّوعها بتنّوع قلب 

ر بعض الصفات الجيدة هِ وأرجو أن أكون قد إستطعُت أن ُأظْ اإلنسان. 
فنتقّرب منها وكذلك بعض الصفات السيئة فنبتعد عنها ونتغّير نحو األحسن 

 .، آمينواألجمل بعين اهللا، والشكر هللا دائًما

 م التأمل بصمٍت للحظات بصور األزاهير وتفاصيلها...وأترك لك

  اإللهية اإلبنة التي إفتداها اهللا بمحبته
                                      æìàÜ�@Š‡äØ�g@Ýîöìã@æa�ã 
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  الزهور جميلة   
  

قول َمن يراها بأنها بشعة، ولقد تعّددت أشكال أعتقد بأن هناك زهرة يال 
الزهور لتكون متعة لَمن يراها ويشكر اهللا على ئحة وراوألوان وأحجام 
  خلقها.

  

  وُتباع.  ُتسَتْوَردهناك أزهار شائعة في معظم الدول، وٕان لم ُتزرع فهي 
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ولكنها ليست كذلك في  وهناك أزهار غير متعارف عليها وتبدو غريبة
 سبحانك يا رب. .موطنها
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  لتأمل: سبحانك يا رب.ا
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  ا رب.التأمل: سبحانك ي
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  التأمل: سبحانك يا رب.
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  التأمل: سبحانك يا رب.
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حدى إأرجو أن تكون روحي بجمال ما هذا الجمال!!! سبحانك يا رب.  التأمل:
   مين.آهذه الزهور، ولك الشكر على الدوام، 
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  حتى اللون األزرق له نصيب مع الزهور.

  
  وكذلك تمتزج األلوان بزهرة واحدة لزيادة الجمال.
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  .الصغير جميل زهرالجمال ليس بالحجم فحتى ال

  
فيتسابق الكل للتعرف  للنظر سبحانك يا رب. ال يهمني أن أكون ُملِفتةً  التأمل:

، ولك الشكر على الدوام، يكفيني أنك ُمعيني ومنك يأتي جمال روحيبل  ،عليّ 
  مين.آ
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  في الليل أو النهار الورد دائًما جميل.

  
ب. أرجو أن تمدني بردائك الُمنير فُيمّيز جمالي َمن كان سبحانك يا ر  التأمل:

في الظلمة بعيًدا عن معرفتك، وأيًضا يتقّرب منك أكثر َمن عرفك وأراد أن ُيزيد 
  الشكر على الدوام، آمين. معرفته لشخصَك، ولكمن 
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  الورد الجميل في كل مكان حتى على قارعة الطريق.

  
الرذيلة في المجتمع وتصّخرت القلوب،  سبحانك يا رب. مهما كثرت التأمل:

كما حدث في أيام لوط بسدوم وعامورة، إال أّنك تضرم قلوًبا بمحبتك وُتلِبسها 
أن  ي، فأعطنا يا رب وتقول لها "ال تخافي" جماًال ال يغلبه إبليس وتكون ترًسا لها

  نكون من هؤالء، ولك الشكر على الدوام، آمين.
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ة تود أن تخرج للقاء صديقاتها بصبيّ  ُتذّكرني بألوانها المتعددة الزهرة
وتود أن تلبس أجمل ثيابها فتذهب إلى أمها وتقول لها: "هل ألبس 
 الثوب األخضر مع اللون الوردي أو مع اللون األزرق؟ أيهما أجمل؟"،

  ".فترّد عليها والدتها وتقول: "أنِت في عيني جميلة مهما إرتديتِ 
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اصيل لكل زهرة، وجاءت األلوان وٕامتزاجها لقد أبدع اهللا في دقة التف
  والخطوط  وكيفية تشكيلها بما يعجز عن التخّيل.
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التأمل: سبحانك يا رب. أنت خالق الكل، ولقد مّيزت كل إنساٍن بجماٍل يختلف 
اإلنسان جمال وميزات  خاصة به، ولألسف لم يرَ  عن اآلخر، وأعطيته موهبةً 

الصورة الجميلة التي خلقتها بل سعى إلى  اإلنسان اآلخر ومواهبه لُيكّمل
م علينا يا رب أن نحب اآلخر كما التمييز والعنصرية إلظهار ذاته فقط. أنعِ 

 نحب أنفسنا ونسعى لراحتهم ومعونتهم بما أعطيتنا من ِنعم ولم تعطها لهم
   ، ولك الشكر على الدوام، آمين.فيظهر للعيان ملكوتك
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كن سوى أن يكتشف كم كان اهللا دقيًقا في أجل، َمن يتأّمل الزهور ال يم
  خلق كل صنٍف من الزهور لتكون "جميلة".

  
هذه الدقة لم تقتصر على الزهور الكبيرة أو الشائعة أو التي قد تدّر 
ربًحا على َمن يبيعها، إال أّن اهللا أعطى اإلهتمام لكل أصناف الزهور 

 وبسيطة التكوين، ةصغير حين خلقها. على سبيل المثال: هاتان الزهرتان 
لم ُيفّضل زهرًة أخرى عنهّن إذ ومن الواضح أن اهللا  ةجميل نّ إال أنه
   لتبدو جميلة حين خلقها.وببساطة اإلهتمام كّل  نّ أعطاه

       
" وبالتالي حاباةمُ  "ليس عندك تأمل: سبحانك يا رب. يا َمن بالخلق أريتنا بأنهال

في عملنا وأحكامنا تجاه اآلخرين  حّذرت منها، أعطنا يا رب أن نكون أمناء
  فنكون على صورتك، ولك الشكر على الدوام، آمين.
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أنواع  كثيرة من الزهور، وجعل من الصنف الواحد اخلق اهللا أصنافً 
تمأل هي الشعوب التي  ، كماألوان مختلفة متعددة، ومن النوع الواحد

 عب اآلخر.شابه فئات الشبه فئات تختلف بالفكر وتُ  األرض، وكّل شعبٍ 
الواحد مثل إختالف القلب في االنسان فمنهم  وعلون الورد مختلف للن

   سبحانك يا رب. .  ...الُمسالم ومنهم الغيور والمتكبر و
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ألوان فرح، وذاتها  كما ُيقّدم للتعزية. ورد للزينة في األفراحيستخدم ال
  سالم. 

  

  
  
  

التأمل: سبحانك يا رب. ملكوتك يا 
خدمة اآلخرين بمحّبة  رب هو "ملكوت

مجًدا لك"، أعطنا يا رب أن نكون 
سبب فرٍح لآلخرين بحسب موهبة 
روحك القّدوس فينا، ولك الشكر على 

  الدوام، آمين.
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  .ل واجهة المنزليتجمالمتسلق مع األزهار األخرى لورد كما ُيستخدم ال

  
بناءها : سبحانك يا رب. الحنان صفة تطغي على قلب األم فهي ترعى أالتأمل

أوالدها بجناحيها، أعطنا يا  ةوتخاف عليهم وال تهتم بذاتها كما تحتضن الحمام
رب أن نكون وروًدا ال تطلب لنفسها شيًئا بل سبًبا في إظهار كمال اآلخرين، 

   ولك الشكر على الدوام، آمين.
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البعض الورد، ولو على سبيل المزاح، لمعرفة إن كان أمًرا ما  ستخدمُ يَ 
ورد إستخدمت بعض الشابات ال، فعلى سبيل المثال سيحدث أو 

 "يحبني ال ،يحبني"قول تو  [أي البتالت] األوراق نفقطِ ت ن وكُ  ،البابونج
  إلى أن تنتهي أوراق الزهرة، وآخر ورقة تحدد الجواب. تواليبالهكذا و 

  
هل ": كن ال يزال يتساءل عن وجودهناك من الناس مَ : سبحانك يا رب. التأمل
يكفي على اإلنسان أن يتأمل بالطبيعة ليعرف و  "،وجود؟ نعم ال نعم ال...اهللا م

أنعم على كل إنساٍن يعيش في  .هتم بكل شيءت أنتو  ،الخالق، حي إلهٌ  كأن
ظلمٍة بعيًدا عن نورك أن يؤمن بك فُيشفى من عماه وجهله ليراك، ولك الشكر 

  على الدوام، آمين.
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  ع اهللا خلقها.أو أكثر ُتشكل لوحة فنية أبد زهرتان

 

أعطنا  ق لديَك يتطلب شاهدان أو أكثر،حشهادة لل: سبحانك يا رب. الالتأمل 
ُأمناء على قول الحق وأصحاب ثقة لدى الناس وشهوًدا يا رب أن نكون 

لمحبتك أمام اآلخرين، فما إجتمع إثنان أو أكثر بإسم اإلبن الحبيب يسوع إال 
   لشكر على الدوام، آمين.ولك اوكنت أنت "المحبة" فيما بيننا، 
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وكذلك الورد األبيض الصغير  تعانق الياسمين مع ورد الجوري الصغير
  فكان متعة للعين. مع الورد البنفسجي المائل إلى الزرقة
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تناسق الزهور مع بعضها البعض أمرًا يعجز العقل عن تصّوره سواًء زهورًا 
   من نفس اللون أو لوٍن مختلف.

  
  

نيُ  الكنيسة أفرادٌ نك يا رب. : سبحاالتأمل ونكو 
متكاملة كل فرٍد فيها له  عائلة واحدة متضامنة

عليه، والغاية  َأنَعْمتَ مواهبه ومّيزاته بحسب ما 
يا  نعم عليناأ منها عكس صورتك لآلخرين،

ُتكمل فيها صورتك الفائقة رب أن نكون وروًدا 
آلخرين، ولك الشكر على الدوام، الجمال ل

  آمين.



- 23 - 

 

واحد هو ما يجعلنا أكثر جماًال  عائلة واحدة وٕانسانٍ النعومة والتماسك ك
باقة ورد جميلة وناعمة من زهرة هي ؛ رو في نظر اآلخرين كهذه الزه

ُيطلق أسم "النورة" على مجموعة الزهرات التي تنمو من ساق  .واحدة
واحد وكأنها تمّثل الكنيسة التي تتكون من مجموعة المؤمنين بإيمان 

  احد عموده وحجر األساس فيه هو الّرب يسوع المسيح.و 
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أنت الخالق، أنت أب الجميع، أنت أبانا، أنعم علينا : سبحانك يا رب. التأمل
  ولك الشكر على الدوام، آمين.أن نفهم هذا فنعيش أبّوتك لنا بحسب مشيئتك، 
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  الزهور متمّيزة
وٕان كانت من  مئة بالمئةما ترى زهرتان متطابقتان باللون والشكل  نادًرا

نفس الشتلة، فكل زهرة لها جمالها الخاص بها، وتتمّيز عن األخريات 
بفارٍق على اإلنسان أن يكتشفه وُيقّدر قيمة التنّوع لجمال باقة الورد 

    ككل.
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 وكلّ  اتلد بنيًنا وبناتً التي التأمل: سبحانك يا رب. ما أشبه الشتلة برحم المرأة 
منهم يختلف بالشكل والطبع واألخالق والعقل عن اآلخر. هذا التعّدد  واحدٍ 

والجمال اّلذي إن إستفدنا منه بإعتبار تنّوع وتعّدد مواهب الروح القدس في 
النفس البشرية ألصبحنا بجمال الجسم الواحد اّلذي ُيمثل صورة متكاملة جميلة 

لكّلي. يا رب، ال تدعنا ننظر للغاية ُتكّمل كل زهرة وكل لون جمال الصورة ا
بإستخفاف لما لدى اآلخر من جمال وِنعم، وأنعم علينا بجماٍل هو نقطة من 

   آمين. الجمال الكّلي لخلقك، ولك الشكر على الدوام،
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  الزهور تنمو

 ،يدالجاوز بعضها حجم كف ليتكبر الورود تللزهور مواسم وعمٍر محّدد. 
  اٍل مخفي.ظهر ما كان بداخلها من جمحينها يو 

  

وٕانما كالطفل  علمْ أعطنا يا رب أن ال نكتفي بما نَ : سبحانك يا رب. التأمل
الممدودة بغذاء الروح فنتقرب منها ونغرف ما يجعلنا  كَ ليدِ ع دوًما ل غير نتطالص

 ، ولك الشكر على الدوام، آمين.ثمر بحسب مشيئتكنكبر فنُ 
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د جماًال، وكأنها إنساًنا يكبر خالل عمر الزهرة، تكبر الزهرة كل يوم وتزدا
يا زهرتي الجميلة  بكِ  ستتفّتح كل خصلةٍ فينظر إليه اهللا ويقول له: "

  ". سبحانك يا رب.وسُتصبحين أكثر جماالً 
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على مراحل، فتبدُأ كبرعم ُمقفل األوراق وصغير يكبر مع  تنموكل الزهور 
بدأ الورق الوقت وتنمو بداخله الورقة وبقية أعضاء الزهرة، ثم يَ 

وراق شيًئا فشيء األ  ، ثم تكبربالظهور للعين وتنفتح عن بعضها البعض
  إلى آخر. إلى أن يكتمل شكل الزهرة. يختلف زمن تكّون الزهرة من نوعٍ 
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  وقت   وعناية                                 
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إال حين  بعض الزهور تنمو بداخل مستودع، وكأنه رحم المرأة، وال تخرج منه
يتم تكوينها ويحين موعد الوالدة. والدة هذه الزهور ال تشبه فقط والدة الجسد 

ال بّد لها  ولكن والدة الروح أيًضا، إذ أن الروح التي تولد من الماء والروح
أوًال من أن تتواضع وتنحني رقابها أمام الخالق، فنرى أول بوادر تكوين الزهرة 

باإلنحناء شيًئا فشيء لحين إتمام عملية  هو مستودع منتصب القامة يأخذ
اإلنحناء للمستودع بمستوى أفقي فتبرز منه فتحًة تخرج منها الزهرة شيًئا 

  فشيء.
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الزهرة في المستودع تكون بشكل أفقي 
هي تتكون من عدة أجزاء متماثلة و 

وٕانما تخرج واحدة بعد األخرى بعدة 
عموديا كما اإلنسان  تصبنتأيام و 

روحيا ال يأتي بثماره كّلها  الُمثمر 
دفعًة واحدة وٕانما تظهر للعيان واحدة 
تلو األخرى ليتسنى للمشاهد من أن 

 ةيرى جمال كل جزء من الزهرة على حد
فُيقّدر جمالها ويعيها إلى أن يخرج 

  الجزء اآلخر وهكذا.   
ُج من ذات المستودع مستودع لزهرة أخرى ُيخرِ بعٌض من أزهار هذه النبتة 

بإخراج الزهرة من  أنتصب رأسيا ثم مع الوقت ينحني إلى أن يصبح أفقي ليبدي
واحد لكل منهما جماله وكيانه الخاص.  المستودع؛ وكأنه جسدان من جسدٍ 

  سبحانك يا رب.
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           يوم 25خالل          
  

  

لزًجا من نقطة خروج جزيئات الزهرة  هذه الزهرة ُتخرُج من مستودعها سائالً 
  [أنظر الصور أعاله] وكأنها والدة من الرحم. سبحانك يا رب.
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ودع وبانت عليها عالمات الموت، دفعني خرجت كّل الزهرات من المستبعد أن 
الفضول ألرى ما بداخل المستودع ففتحته بيدّي، وكأني أُبعد شفتان ُمطبقة 
عن بعضهما البعض، وتفاجأت بوجود زهرة أخرى بالداخل لم تكن لترى النور 
لو لم ُأساعدها على الخروج بفتحَي للمستودع. ال أعلم سبب عدم خروجها: 

  ؟و تكاسلت أو كانت زهرة ضعيفة ال قّوة لها على الخروجهل أنهكها التعب أ

  

التأمل: سبحانك يا رب. حين تأملت بتلك الزهرة التي خرجت إلى الحياة بعد 
: الحياة بعد موت موت األخريات لم يسعني سوى أن أفتكر بالحياة األبدية

أيًضا  الجسد، إذ لم يزل هناك حياة بالزهرة التي ُأعتبرت ميتة للعيان. إفتكرتُ 
ب يسوع للرّ  ُمقعدجلب ال[مثال:  بأهمية تقديم يد المعونة للضعفاء لكي يحيوا

مثال: تعطي العاقر ولًدا [إفتكرُت بيِدَك القديرة التي  .)]12-1 :2مرقس ( للشفاء
 حياء[مثال: إ تدعو اإلنسان المائت للحياة]، و )13- 5 :1لوقا ( حبل أليصابات

ألنهم أحياء  شفاعة القديسين بعد موتهمرُت بإفتك. )]44-1 :11يوحنا لعازر (
أنعم علينا يا رب بمعونتك اإللهية وٕايماٍن ثابت إلى الممات . معك كما وعدت

  لنحيا معك لألبد، ولك الشكر على الدوام، آمين.
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زهور تخرج للحياة ويظهر جمالها بعد أن تخلع عنها رداءها اّلذي بعض ال
فتح الزهرة ال بّد من أن تين يحين الزمن لتح لحين إكتمالها كالفراشة،ها لفّ 

تنزع عنها لباًسا كالشرنقة من حولها فتتحّرر وتخرج وردة بيضاء ُتسر 
  .النظر

  

 التوبة والتغيير ونبذ األمور الدنيوية التي تدنس الجسدالتأمل: سبحانك يا رب. "
كّل َمن آمن بأنك قّدوس والروح" هو ما دعا إليه كّل األنبياء والّرب يسوع و 

بالقدرة على التخّلي عن كّل أمٍر ُيبعدنا وبأنك خلقتنا على صورتك. أنعم علينا 
عنَك من تعّلق بالماديات أو اإلنقياد للشهوات أو حب التسلط وٕاظهار الّذات أو 

  ولك الشكر على الدوام، آمين. إعطاء األولوية في الحياة لغيرك،
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أن  في رجاءالو دوًما كاألمل مع األمل يعيش اإلنسان اإليجابي بحياته 
 .فُتفرح ناظريها يوًما ح الزهورفتّ تت

 

  

بالقيامة  ما أجمل حياة اإلنسان اّلذي لديه الرجاء: سبحانك يا رب. التأمل
أعطنا يا رب أن  .والحياة األبدية التي وعدت بها بنعمة الّرب يسوع المسيح

  نزرع الرجاء في قلب َمن يرانا، ولك الشكر على الدوام، آمين. 
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إلى أن تذبل وتتساقط  تنمو الزهرة وتكون جميلة في كل فترات نمّوها
  .أوراقها إال أنها ال تفقد رائحتها الزكية

  
  

َمن كان يعتقُد إن اإلنسان يكبر وفي كّل مرحلٍة من بحانك يا رب. : سالتأمل
ارته كلما مرت السنين الرغم من أن الجسد يهرم ويفقد نض وعلى ؛عمره له سحره

. أعطنا يا رب أن ننمو بالحكمة والمعرفة إال أن الروح تزداد جماًال كلما نمت
  الشكر على الدوام، آمين.ولك لنصبح أبناًء لك وتفوح لآلخرين رائحتنا الزكية، 
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وردتان من نفس الغصن ولكن التي أعلى هي أكبر في الصورة أدناه 
سنا ولقد تغّيرت ألوانها وهرمت ولكنها ما زالت جميلة. الوردة التي أعلى 

أوًال  فّتحتْ تكان لها نفس ألوان الوردة التي في األسفل. الوردة العليا 
اليومين تغّيرت ألوان ورق الوردة األخرى وخالل  فّتحتْ توبعد يومين 

وأصبحت كما في الصورة، وبعد يومين ستتغّير أيًضا لون  ]كبرت [األولى 
الوردة السفلى. يمكننا القول بأن هاتان الزهرتان هما من جيلين 

 متتاليين.

بعد يومين، الوردتين كبرتا فتساقطت أوراق الكبرى التي كانت فوق، 
ق بالتغيير وسوف تسقط غًدا وتظهر لون الور أوكبرت الصغرى وبد

  .حال الدنيا إذ ال يدوم شيًئا سوى كلمة اهللاهي ورود أخرى وهكذا. هذه 

  
  

ه زهر و العشب يبس " صوتًا بكلمتك قائًال: ىنادن يا مَ التأمل: سبحانك يا رب، 
"السماء واألرض  وُقلتَ  ،)8:40عيا لألبد" (أش قىوأما كلمة إلهنا فتب يذوي

إجعلنا بروحك القدوس نثبت بكلمتك  )،35 :24" (متى يزول نمي لوكال ،تزوالن
أو قلة إيمان، عالمين بأننا ال نعرف  ؤمطيعين إّياها دون ملل أو تأفف أو تباط

الساعة متى نعود إليك، محافظين عليها في قلبنا وفكرنا وأعمالنا إلى الممات، 
  .ولك الشكر على الدوام، آمين
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ح كل الزهور لنفس الشتلة في وقٍت واحد، فتّ تتفي الموسم الواحد ال 
ولكننا نعاين تفّتح الزهور بفترات زمنية متالحقة لتطول فترة التمتع 

سبحانك يا رب لهذا النظام في الخلق، وكأن كل فترة  .شتلةبجمال هذه ال
هي "جيل"، وتتالحق األجيال، وفي وقٍت واحد تعيش أجيال متعددة سوّيًة 

  إنقضاء الدهر.    وتستمر الحياة لحين
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لكل واحد مّنا َتغيرات في أجسادنا قبل أن نموت قد تختلف عن اآلخرين 
، منه في عند موسم الخريف لون ورق الشجر أوضح في كإختالفٍ 

فبعضها يصفر  ،لتظهر أوراًقا جديدة لموسٍم جديد سقطتقبل أن  الورد،
 قع وغيرها يصبح أحمر أو برتقالي.تن ألون الورقة قبل 

  
  

كل إنساٍن، سبحانك يا رب.  :التأمل
إن لم ُيفاجئه الموت، له َتغيرات 
مختلفة عن اآلخر بحسب معاناته 

نا يا رب أن نثبت . هبْ قبل أن يموت
إلى حين الممات مهما بمحبتك 

ونفتح إشتّدت علينا األمراض، 
المجال لجيٍل آخر لينمو قلبه بمحبتك 

ولك الشكر على الدوام،  أيًضا،
   ن.آمي
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فتح وتستغرق وقًتا لت من أجمل الورودبمعظم أنواعه  ارزهرة الصبّ 
  .وحكمته . سبحان الخالقولكنها ال تدوم طويالً 

  

َمن قال يا رب أن الطريق للقداسة سهٌل؟ هو طريٌق : سبحانك يا رب. التأمل
 بركٍة لطفٍل جميٍل ُمبارٌك من ِقبِلَك ليكون نوًرا وسبب  عسرةٌ  ووالدةٌ طويٌل وشاق

ولك الشكر على الدوام، أعطنا يا رب أن نكون قّديسين في حقلك،  .آلخرين
 آمين.



- 41 - 

 

  

إكليل الشوك الذي إرتضيت أن تْلبسه أصبح تاج الورد  : سبحانك يا رب.التأمل
ذي الرائحة الزكية كرائحة الُمر على جسدي الُملّطخ بالخطيئة والذي كان قد 

  وعاش وأثمر. الشكر لك يا رب على الدوام، آمين. إتشح بشوكة الموت، فَتَجمل
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 فتنتج معظم األشجار المثمرة يبدأ تكوين الثمرة بزهرة جميلة يتم تلقيحها
ثمًرا ذو فائدة غذائية لإلنسان، كزهرة شجرة فاكهة الجوافة في الصورة 

 أدناه. 

  

إلى تتحول التي في الصورة أدناه،  ،الورود الجميلةهذه  أُيعقل أنّ ولكن 
  هذا الشيء القبيح؟

         
يولد اإلنسان رضيًعا طاهر القلب متعًة للوالدين  : سبحانك يا رب.التأمل

وكالعجينة في يديهما ُيشّكالها بتصرفاتهما نحوها، فإن أحسنا التربية وزرعا 
المحبة في القلب كبر الرضيع وكان ذو فائدة ِلَمن حوله، أما إن زرعا األنانية 

في قلبه فسيكون مكروًها قبيًحا في عين اآلخرين. أنعم علينا يا رب وحب الذات 
 ولك الشكر على الدوام، آمين.أن تكون ثمارنا مجًدا لك وخيًرا لآلخرين، 
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ومصغيًة واحدة  خاطب بعضها البعضتشّكل بعض األزهار وكأنها تت
 .صبح أكثر جماالً تُ  مّر األياموحين ت لألخرى،

  
الحوار الناجم عن محبة وغايته مصلحة الطرفين ال بد  التأمل: سبحانك يا رب.

له من أن يولد السالم. هو حوار مبني على الحكمة التي تسعد قلب 
المتحاورين، فتُقيم الصلح واألخوة ويتحّول العتاب إلى نصيحة وتزداد النفس 

قاسين مع اآلخرين فيسود فيما بأن ال نكون يا رب نقاوًة وطمأنينة. أنعم علينا 
يننا الخالف واإلنقسام وعدم المغفرة؛ وفي وقت الخالف أعطنا قلوًبا صادقة ب

  ومتواضعة تسمو بنا إلى حب حقيقي دون رياء، ولك الشكر على الدوام، آمين.
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أمام الريح، ونراه  اإلنحناءجمال الزهرة الخارجي ال يمنع البعض من 
تتمايل مع . ولعل أكثر النباتات التي يميل دوًما بحسب إتجاه الريح

       الريح هي تلك التي زهرتها تشبه الريشة.

  
بالعين نرى تمايل الزهرة بإتجاه الريح، وأسأل نفسي: التأمل: سبحانك يا رب. 

إتجاهها؟ يا رب، إجعلني ريشة في حسب أي ريٍح ُتحّركني وتجعلني أميل ب
ميل أن أُ  ، فأنا ال أود)8- 4 :3(يوحنا  ريحك فأصرخ لك دوًما "لتكن مشيئتك"

 :7(متى  بعيًدا عنكصوبه في إتجاٍه مخالف لكلمتك و إلبليس فيأخذني  ذني أُ 
  )، ولك الشكر على الدوام، آمين.27- 24
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  جمال المنزل

وأزهار ، أزهار يزرعها غيرك وتشتريها أنت هناك أزهار ُتجمل المنزل:
زًء يزرعها جارك على سور منزله المحاذي لبيتك فترتفع لتصبح وكأنها ج

  .من حديقتك
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

الملكوت هو  سبحانك يا رب.التأمل: 
جسٌد واحٌد بروح الّرب يسوع المسيح، 
جسٌد "حسٌن" في عينك، وكل أعضاء 
هذا الجسد تعمل لمجدك وحبا 
باآلخرين. أعطنا يا رب أن نكون فعلة 
عاملين بالملكوت ولك الشكر على 

 الدوام، آمين.
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هة بيته بالزهور التي يحّبها، وغالًبا ما تدل زهور إنسان ُيزّين واج كلّ 
عناية فائقة للحفاظ لالواجهة على صفات هذا اإلنسان، فالورد يحتاج 

على جمال منظره وبالتالي منظر واجهة البيت. كما أن هناك أزهار 
موسمية يجب أن تزرع في وقتها ثم تزال بقاياها من التربة وتسّمد 

  زهار الموسم التالي وهكذا. هناك َمن ال يزرع أزهاًرالزراعة أ وُتهّيأالتربة 
  

التأمل: سبحانك يا رب. أعطنا أن نكون حريصين على أن تكون قلوبنا مسكًنا 
على إنماء كل خصلة جيدة ترضى عنها بدون كلل الئًقا لروحك القّدوس فنقوم 

، لآلخرين، ولك الشكر على الدوام وجمال قلبك الُمحب سمكَ إوتعكس قدسّية 
  آمين. 
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 الزهور واألشجار

ال ي أزهر فقط تُ كبيرة  اأشجارً ولكن هناك  ،ال توجد الزهور بشجيرات فقط
  بالنسبة من كل األلوان، ويبقى البنفسجي وهي  ،ثمررة إلى هالز ل وّ حتت

  
  

: سبحانك يا رب، يا َمن إّتخذَت من قّديسيك ليكونوا أشجاًرا يجلس من التأمل
ون بظّلها، أنعم علينا أن نسير على خطاهم بإيمانهم تحتها الُمتعبين فيحتم

   ولك الشكر على الدوام، آمين.لنكون على ِمثالهم لآلخرين، 
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منها أكثر يمكننا رؤية جمال الزهرة  نابتقرّ  كّلماألشجار الورود جمالها، و 
. هكذا هو اهللا، كلما إقتربنا منه كلما كما يمكننا شّم رائحتها التي تحملها

  .حّبه الكبير لناحسسنا وأرأينا 
  

  
منذ بدء الخليقة أردَت يا اهللا أن تكون بالقرب من  التأمل: سبحانك يا رب.

اإلنسان ليتعّرف عليك فيحّبك، ولعل هذا كان غاية قلبك إذ نرى تنازلك لتلبس 
جسدنا فتلمس بيدك أيدينا وترفعنا لحضنك بعد أن ألبستنا ذاتك دون إستحقاق. 

 بالرغبة الصادقة للتقرب منك، ويوًما بعد يوم يأسرنا سحر يا رب، إمأل قلبنا
قلبك القّدوس الُمحب فتزول المسافة فيما بيننا، ولك الشكر على الدوام،  جمال

  آمين. 
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حين يضع اهللا أمامك ورود ال تحلم يوًما برؤيتها فلن تقول سوى 
  "سبحانك يا رب. أشكرك".

  

سنة كنُت أتمشى ووقعت عيني على  سبعة عشرقبل  : سبحانك يا رب.التأمل
زهرة ملقاة بين األشجار كانت غريبة اللون ولكني إعتقدُت بأنها هكذا ألنها 

في البدء إعتقدت بإنها  !ةأقطعت منذ فترة فإنحنيت وأخذتها وكم كانت المفاج
قد تحجرت ولكن سرعان ما عرفُت بأنها صنوبرة وقد تفّتحت وأعطت وردة 

زلت أنظر بين األشجار لعلي أرى واحدًة أخرى ورأيت مع خشبّية. وٕالى اآلن ما
على  قادرٌ اهللا  أنّ حقا ما قيل عنَك: "، إختالف في الشكل. سبحانك يا رب

لك الشكر على الدوام،  .)9 :3 ىمت( "إلبراهيم بناءً من هذه الحجارة أ ُيخرج أن
  .آمين
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  رالزهو نباتات بأشكال 
نباتاٍت كثيرة شكًال ُيشبه لًرا وجعل أعتقد أن اهللا أحّب شكل الزهرة كثي

  الزهرة وبذات الوقت هي ُتزهر وروًدا خاصة بها وتنمو أيًضا لُتزيد من 

  
والقداسة هما صفتان يحاول اإلنسان المؤمن  الكمال التأمل: سبحانك يا رب. 

أن يّتصف بهما ليكون على مثالك. أنعم علينا يا رب أن نكون أبناًء لك بكل ما 
الكلمة من مواصفات فنعمل على تقديس أعمالنا وأفكارنا وأقوالنا  تحمل هذه

ألنك قّدوس، كما نعمل على حّب اآلخر كمحبتنا لذاتنا لنصل إلى كمال 
   لك الشكر على الدوام، آمين.المحبة التي أحببتنا إّياها، و 
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  طعاًما لآلخر
تي فتأكنجمٍة ُمنيرة، هناك بعض الشجيرات تستقطب الحشرات بأزهارها 

كالفراشة.  جميلة تطير نحو النور ن حشراتوتأكل الورق لتموت وتكوّ 
  هذه صور إحدى الشجيرات وزهرها. 

  

  

أعطنا يا رب أن نكون نوًرا للعالم وملح األرض وغذاًء  : سبحانك يا رب.التأمل
إليك جميع البشرية  الآلخرين ِمّمن لم يبلغوا بعد إلى كمال معرفة المسيح، فترنو 

 ولك الشكر على الدوام، آمين.بفرٍح عظمتك: "المجد لك"، مسّبحين 
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  .الزهور الجميلة تجذب النحل إليها فتتغذى منها وتصنع العسلبعض 

  

ما أشبه هذه الزهور بالقّديسين اّلذين بدمائهم وكتاباتهم التأمل: سبحانك يا رب. 
َمن أراد أن ينمو أعطوا الكنيسة طعاًما ُأسُتخِدم في إعداِد مائدٍة شهّية لوحياتهم 

ّدمون ذاتهم مجًدا لك، قأجعلنا يا رب ِمّمن يُ في اإليمان من ضعيفي الروح. 
  ولك الشكر على الدوام، آمين.
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  الُملك هللا
بعض األشجار تبدو وكأنها ُتلبس كل ورقة تاًجا، وكأن كل ورقة  زهور

 تناشد اهللا وتقول له: أنت تاٌج على رأسي.

  
  

قلبي وتمّلك في أنت خالقي وخالق الكل، فتعال وأسكن التأمل: سبحانك يا رب. 
، ولتكن طاعة كلمتك ومشيئتك هي غاية روحي، ولك الشكر على الدوام، عليه

  آمين.
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  "أناـ"ال
وكأن كل واحدة منها تزهو  مثل هذه، غريبةبعض الزهور قد تبدو 

  " وتنسى بأنها جزًء من مجموعة من فرٍع واحد.أنا" بنفسها وتقول

  
َمن غيرك يستطيع أن ُيطلق على نفسه كلمة "األنا"  مل: سبحانك يا رب.التأ

؟ لماذا نتكابر على "أنا الحياة" و"أنا الحق""أنا هو" والتعريف كما قلت  ـ"لـ"اب
ُمفّضلين أنفسنا عليهم ناسين بأن  ،اآلخرين ونقول الـ"أنا" في كثير من المواقف
أننا جميًعا خطاة دم بها اآلخرين، و ما نحن عليه من ِنعم إنما هي من لدنك لنخ

؟ أنعم علينا يا رب بروٍح وال يستطيع أي مّنا أن يخلص دون نعمتك علينا
حافظ على وحدة الروح تعمل لمجدك وخير اآلخرين لنُ ووديعة وصبورة متواضعة 

التي توافق كمال قامة إلى وحدة اإليمان ونبلغ الصل جميًعا برباط السالم ون
  )، ولك الشكر على الدوام، آمين.  4سيح (أفسس الم
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  التخّلي عن الذات
بعض الزهور، وهي قّلة، تكون خلفّيتها أجمل من شكلها من األمام، 

اهللا دون فيسمع كلمة  ه الخاصَمن ال يحب أن ُيظهر جمالوكأنها مثل 
  مجًدا وال يبوح بما يفعله في خدمة اآلخرينالتقّيد لرغباته الشخصية 

   

  

  

  

  
  

        
  

أن  منؤ ى الم"التخّلي عن الذات" هي أهم صفة علالتأمل: سبحانك يا رب. 
العقلية أو  هقول "أنا" سواء للتباهي بقدرتيكون مستعدا للخدمة، فال يمارسها لي

 يسبالحقيقة ل هوهو نعمة من اهللا، و  هالجمالية أو الشأن اإلجتماعي فإّن ما لدي
أن  هدون محاباة أو تمييز وبالتالي عليسوى أحد أبناء اهللا اّلذي ُيحّب الجميع 

ب اآلسِعد يُ ل هفعل كّل ما في وسعيحّب اآلخرين دون محاباة أو تمييز وأن يُ 
حين يمتلئ القلب بالمحبة تجاه أحد األشخاص فإن  يا رب، كرمه.يالسماوي و 

 ا، ولكن هذا التخّلي هو أمٌر شاقالتخّلي عن الذات ُيصبح أمًرا سهًال وتلقائي
د ذاته إن كان الطرف اآلخر هو إنساٌن غريٌب عّني ال يحترم وجودي أو بح

عدو يبغضني أو حتى إنساًنا قريًبا مني إال أّنه ُيفّضل مصلحته هو؛ ليس من 
السهل دوًما أن يرتكز فكرنا فقط على وجودك وحّبك لآلخر، لذا أنعم علينا 

  المقدرة على التخّلي عن الذات لمجدك، ولك الشكر على الدوام، آمين. بنعمة
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  اإلتكال على اهللا
تكال على اهللا هو أحسن وأجمل من اإل  أن على بعض الزهور تؤكد 

 2، و"َمن إفتخر فليفتخر بالّرب" (اآلخر سانأو اإلن عتماد على الذاتاإل
 إّتكلوا علي " :. بهذه الزهور يصرخ لنا اهللا قائالً )17 :10كورنتس 

 وباألخص لتجميل ذواتكم".

 

تشكيل الزهور وتنسيق يعتقد البعض بأنه قادٌر على التأمل: سبحانك يا رب. 
بباقٍة جميلة تسّر نظر اآلخرين ولكّنهم يتناسون أن عليهم اإلتكال عليك األلوان 

كال إتّ لجعل ذواتهم التي أبشعتها الخطيئة جميلة مّرة أخرى، وهذا اإلتكال هو ك
يا رب، ِمن أجل  اإلبن على أبيه لُيلبسه بحسب قدرته وتصنيفه للجمال.

، فألبسني ما تراه لي مناسًبا ألنك أبي وتحّبني ولن خالصي وبّري عليك إتكلت
  تتخّلى عني، ولك الشكر على الدوام، آمين.
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  نور العالم
لسور أو بعض الزهور هي نباتات متسّلقة، وغالًبا ما تزرع لزيادة جمال ا

. وهذه الزهرة المتسلقة التي 18ُذكر مسبًقا في صفحة لبيت كما اواجهة 
وٕان نراها ترتفع فوق النباتات األخرى لتبرز دون اآلخرين، إال أن هذا 
اإلرتفاع هو من اهللا وليس من الذات، رفعها ألنها نجمة منيرة في 

  سماءه. 
  
  
  
  

لون األبيض الالتأمل: سبحانك يا رب. 
منتصف بالزهرة و هذه داخل باّلذي 

أنعم علينا يا  نور. بدو وكأنهالنجمة ي
رب أن ُنسلم لك ذاتنا لُتشكلنا كما تريد 

، أنعم علينا أن نكون نوًرا للعالم لمجدك
ُنضيء الطريق لآلخرين للوصول 

، على ِمثال إليك. أنعم علينا أن نكون
ت تلك النجمة المنيرة التي دل  القّديسين،

سيح ورافقتهم طوال المجوس للم
نير لهم لئال يتيهوا، ولك مسيرتهم تُ 

  الشكر على الدوام، آمين.



- 58 - 

 

  الرجاء
زهوًرا تنمو بين الصخور وفي تربة صخرية؛ وبعضها  نندهش حين نرى

يمكن زراعته بالجدار الكونكريتي للبناية. وهناك صنٌف من الزهور 
لإلنسان أكثر  ُيسّمى "كاسرة الصخور"، وُيقال أن ال شيء ُيعطي رجاءً 

  من رؤية مثل هذه الزهور.
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كثيرٌة هي الصعاب التي تمّر بحياة اإلنسان، وهناك  : سبحانك يا رب.التأمل

نتحار. هؤالء يفقدون َمن ال يستطيع أن يتجاوز هذه الصعاب فيلجأ إلى اإل
الرجاء بالحياة ويفقدون الثقة بَمن حولهم من األشخاص إذ يشعرون أن الدنيا قد 
إظلّمت من حولهم وقلوب الناس قد تحّجرت. هؤالء قد يجهلون وجودك أو 

يا  .والثقة بأنك إلٌه مِحب يفقدون القدرة على الصالة والرجاء بالحياة األبدية
في اإليمان، والرجاء اّلذي ال تزعزعه الشدة فُنزهر  رب، أنعم علينا بالثبات

وال نستسلم للظروف القاسية التي من حولنا فننال أكليل الحياة (سفر  وُنثمر
  )، ولك الشكر على الدوام، آمين. 10 :2الرؤيا 
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  الرحمة و  التواضع
ش، ولكن هذه المرة ائغالًبا ما يتغاضى اإلنسان عن النظر بين الحش

على الرغم من صغرها زهوٌر مهّمشة، و ونظرت فماذا رأيت؟ حنيُت ظهري 
يتها إال أنها جميلة وتستحق الحياة فال أراها بل أدوس عليها بقدمي وُأمِ 

 كغيرها من الورود. 

  
في هذا الزمان ال يعيش إال الغني والقوي  يقولون أنّ  : سبحانك يا رب.التأمل

اه اإلنسان المحتاج والمظلوم واّلذي ُمتناسين "المحبة والرحمة" ليرفع اإلنسان أخ
وأِزل منها رحومة ليس له ُمعيٌل سوى اهللا. يا رب، أعطنا قلوًبا ُمِحبة حنونة 

كما يراهم قلبك القّدوس،  ظهرنا لنرى اآلخرينرقابنا و ني حْ نَ التعالي واألنانية ل
 ولك الشكر على الدوام، آمين. 
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  الخديعة
عد دون األوراق بأنها أزهار من نوع بُ  ن يراها عنمَ بعض األزهار لِ  مْ توهِ 

ي ر البعض بأنها ورد جو  تْ مَ أوهَ حين ي في الصورة تآخر مثل هذه ال
  .صغير علًما بأنها ليست كذلك

  

بعض األشخاص يلبسون قناًعا فوق وجههم يحاولون التأمل: سبحانك يا رب. 
نهم ال يخدعوا بفعلهم هذا البعض ولك به أن يظهروا لآلخرين بوجٍه حسن وقد

يدركون بأنك فاحص القلوب والكلى وتعلم ما هو في باطن كل نفٍس من جمال 
بحسب أعماله. أنعم  ئٍ إمر أو خباثة وترى األمور على حقيقتها فتجازي كل 

علينا يا رب أن نكون صادقين مع أنفسنا ومع اآلخرين وُمحبين لفعل الخير 
  مجًدا لك، ولك الشكر على الدوام، آمين.
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  نميمةال
 أو أجزاءٍ  حيواناتٍ  سّمى اإلنسان النباتات بإسماٍء جاء بعضها بأسماءِ 

، علًما بأن اهللا هو الذي أعطى السلطان منها ألنها تشبه ذلك الجزء
ل على ذلك: زهرة اث)، مِ 20-19 :2لإلنسان لُيسّمي الحيوانات (تكوين 

هذه  "فم السمكة" أو تسمى أيًضا "حنك السبع". ومن الُملفت لألمر، أنّ 
  الزهرة حين تسقط أوراقها يتبّقى منها ما ُيشبه شكل جمجمة إنسان!!

  
كم ِمن الكالم ما قتل في نظر الناس ُأناًسا أبرياًء غدًرا  : سبحانك يا رب.التأمل

كذًبا ُظلًما و فاهها أفواٌه فتحت شِ  ؟!عن حقد وغيرة وفي بعض األحيان عن تسلية
التي أوصيتنا أن نبتعد عنها واإلفتراء ميمة فكان لها الموت الروحي. هذه هي الن

). يا 32-29 :1(رومة  لن نستطيع أن ندخل ملكوتكتوجب الموت و فسنسْ وٕاال 
)، قلوًبا نقّية 34 :12"ِمن فيِض القلب يتكّلم اللسان" (متى  رب، يا َمن قلَت أنّ 

  أخلق فينا، ولك الشكر على الدوام، آمين.
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   ظلمة والنورال
أن يتغّير لون الزهرة بحسب الضوء الُمسّلط عليها، ولكن  قد يبدو غريًبا

هذا األمر يحدث مع بعض الزهور كالزهرة في الصورة أدناه، إذ إختلف 
تحت ضوء ساطع  ُوِضعتلونها من البنفسجي إلى األزرق حين 

  البياض.

        
  في ضوء ساطع البياض    في ضوء إعتيادي               

حين يعيش اإلنسان في نور معرفتك تكون تصرفاته  رب. التأمل: سبحانك يا
مفعول  و؛ وهكذا هللعيان مختلفة تماًما عن َمن يعيش في الظلمة بعيًدا عنك

على الرغم التوبة والعودة لحضن اهللا إذ أن المظهر الخارجي لإلنسان ال يتغّير 
، ولك من تغيير فكره وقلبه وأعماله. أعطنا يا رب أن نعيش دوًما في النور

  الشكر على الدوام، آمين.
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إن سأل أحدهم: هل ترى العين لون الزهرة كما تلتقطه عدسة الكاميرا؟ 
لعدسة ويأتي الجواب بأن بعض األلوان مع أشعة الشمس تبدو مختلفة 

   .لعين المجردةالكاميرا عن ما تراه ا
، لون الزهور للعين المجردة هو اللون األحمر، في الصور أدناه

اللون اّلذي يظهر في الصورة الثالثة حيث تّم  ا ذات اللون،وجميعه
تغّير لونها فقط الزهور إال أن بعض  وضع حاجز ألشعة الشمس،

وبحسب أشعة الشمس الواقعة  بالصورة التي ُأخذت بعدسة الكاميرا
    .كما في الصورة األولى والثانية عليها

  

ُتكتشف حقيقتها إال إن بعض القلوب ال يمكن أن التأمل: سبحانك يا رب. 
 رأيناها بعيون مختلفة عن عيوننا، فمن كان طّيب القلب فلن يرى سوى الطيبة
باآلخرين ولن يستطيع أن ُيمّيز الخبث، وكذلك َمن كان خبيثًا فلن يرى الخير 

كما أنه كثيًرا ما يختلف شخصان في تفسير وقبول ذات والطيبة في اآلخرين. 
  ا بعيوٍن ترى الخير والشر وتستطيع أن ُتمّيز ما بينهمايا رب، أنعم علينالفكر. 

والقضاء  وٕاصالح الشر ،فتعمل على إظهار الخير واإلشادة به بحسب كلمتك
   ، ولك الشكر على الدوام، آمين.عليه
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  التصّنع
بعض شركات زراعة الورود بتغيير لون الوردة لزيادة المبيعات، تقوم 

   إال أنها تبدو وكأنها إصطناعية.بيعية طوهذه األزهار وٕان كانت 

 

كثيرون من الناس يعتقدون بأن عليهم أن يتلّونوا بألواٍن  التأمل: سبحانك يا رب.
عديدة ليصبحوا مقبولين من اآلخرين، فيكونوا بوجه مع بعض الناس وبوجه 

إذ ال بّد لإلنسان من أن يظهر آخر مع غيرهم، ولكن سرعان ما يسقط القناع 
عند التجارب. أنعم علينا يا رب أن ال نبحث عن رضى سوى على حقيقته 

  رضاك، قانعين وممتّنين لك عطاياك، ولك الشكر على الدوام، آمين.
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 حنونالقلب القاسي ... القلب ال

في حين  ،الكتابة  كورققاسي هناك بعض الزهور يكون ملمس أوراقها 
عومة إلى أّن أية أوراقها ناعمة، وقد تصل هذه الن نجد أن أغلبية الزهور

  . تجعلها تتمايل معها ريحنسمة 
 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
 

وتتفاعل معها  "الكلمة"القلوب التي تسمع  فتَ حين صن التأمل: سبحانك يا رب. 
ال تود أن  ، في مثل الزارع، إلى قلوب من صخرتنبِ أو ال تُ  أعماًال جيدة فتُثمر

 ،ترددة بحسب الظروفوقلوب مُ  تؤمن، وقلوب تؤمن ولكن ال ُتحب إال ذاتها،
، أنت أردَت )15-5 :8(لوقا  مهما كانت الظروف ثابتة بتعاليمك ُمِحّبةوقلوب 

عم أنْ  .لآلخرينوحّبك لنا أن نفحص أعمالنا وُنغّير من سلوكنا ليعكس حّبنا لك 
، يا رب، بأن تكون قلوبنا سخّية في المحبة، ولك الشكر على الدوام، علينا
   آمين.
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  الندامة
لزهرة ُتسمى "طائر الجنة"، ومنها حجمين أحدها عمالق بلوٍن هذه ا

أبيض، وآخر متوسط الحجم باللون البرتقالي الممزوج بورق بنفسجي. 
. ولقد أستوقفتني هذه ُعرف وِمنقارشكل هذه الزهرة كرأس طائر له 

الزهرة التي بالصورة بالذات وكأنها تبكي ال أعلم إن كان أسًفا على 
إذ أن كل عرفها قد خرج من مستودعه [شكل المنقار] أو  إقتراب نهايتها

  حزًنا على الزهرة األخرى التي كانت بجانبها أو غيرًة منها أو ... 

  

البكاء أمٌر فسيولوجي  التأمل: سبحانك يا رب.
طبيعي، وليس هناك عيًبا في البكاء، ولكن 

ن يبكي كذًبا ليكسب مودة اآلخرين هناك مَ 
آخر  بجانبه ضد شخصٍ  ومؤزارتهم بالوقوف

أنعم علينا بروٍح  ،أخطأ هو بحقه. يا رب
إقترفته فتتوب  أٍ صادقة تبكي ندًما على خط

 بالتغيير وتتغّير بمعونتك اإللهية وتعدكَ 
ولك الشكر على الدوام، ، فتصبح كنقاوة قلبك

    آمين.
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  األيدي المتراخية
تبدو بعض األشجار وكأن أغصانها قد 

لت نحو األرض، هدّ تثقلت فإنحنت و 
 ؛وُسّميت إحداها بـ"الشجرة الباكية"

يستخدمها البعض في تزيين حديقة و 
  .المنزل

  
  
  

  
  
  

جميلٌة هي النفس البشرية، إال أن البعض يفقد هوانه  التأمل: سبحانك يا رب.
بسهولة فيسقط تحت تأثير الظروف ويميل إلى الشكوى والتأفف والبكاء والكآبة، 

ين وعلى اهللا إن عرفه. هؤالء لم تعد لهم المقدرة على ويضع اللوم على اآلخر 
إرتخت أيديهم وحمل صليب المسيح. هؤالء  الوقوف بشموخ ومواجهة الصعاب

بأن نعود إليَك أصابهم الكسل للعمل بحسب كلمة اهللا. يا رب، أنعم علينا و 
 بالعودة أوًال ألنفسنا ومحاسبة ضميرنا فُنصّلي بقلٍب منكسر: "إرحمني يا اهللا

شد و  "،جّدد في باطنيوروًحا مستقيمة أخلق فّي، بعظيم رحمتك، وقلًبا نقيا 
  ولك الشكر على الدوام، آمين. ساعدي ألخدمك بفرح،
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  المشورة الصالحةالمعرفة ... 
أو متى ما  غالًبا ما يشتري اإلنسان النبتة التي ينصحه اآلخرون بها

على اإلنسان أن يبحث أكثر إنبهر بجمال الزهرة التي تنمو منها. ولعل 
عن إن كانت لهذه النبتة مضار لجسد اإلنسان على الرغم من جمال 
زهرتها قبل أن يشتريها وقد يندم. أجل، هناك نباتات ُتعتبر خطًرا على 
جسم اإلنسان وباألخص الجهاز التنفّسي، كما أن هناك نباتات قد تكون 

من هذه النباتات نبتة سيئة بحسب موقع زراعتها بالقرب من المنزل. و 
متر  15عاليةً جدا قد تصل إلى إرتفاع  "لسان الحماة" الجميلة وزهرتها

   ويصعب قطعها دون الضرر بالمسكن أو أسالك الكهرباء التي حولها.

  
  

خلقتنا يا رب أحرار نختار بين الخير والشر، وكان ال  التأمل: سبحانك يا رب.
وما هو الشر  [أي التشّبه بقدسّيتك] ا هو الخيرم"َمن أنت" و بّد لك ِمن إخبارنا 

في عينيك وبعدها نختار بحرية فيكون حكمك علينا [أي نكرانك قوًال وفعًال] 
. وِمن محبتك أرسلت على وُنشابهك بالمحبة لمحبتك ونلتجئ بْ عادًال إن لم نتُ 

لك ليك؛ تقودنا إالدوام َمن ُيذّكر وُيعطي المشورة الصالحة إلختيار األمور التي 
     الشكر على الدوام، آمين.
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  حمايةوقاية و 
 

إذ أن أزهارها تنمو  ،إستوقفتني هذه النبتة
على ساق واحدة وكل زهرة تحمي نفسها 

باإلضافة إلى أن كل مجموعة زهور  بأشواكٍ 
تخرج من عقدة واحدة تحمي نفسها بأشواٍك 

لم لكني . زهرة جميلة للغاية و كالسيف طويلة
من وجود هذه األشواك: هل هي  ُأدرك الغاية

من الساق  ليقتطعيتقّرب منها إنسان لكي ال 
أو  ؟وتكاملها وحدتهافي جمالها د قِ جزًء فتفْ 

إذ أن  لمسهالكي تؤذي عن قصد كّل َمن 
كثيًرا ما تجذبنا أمورًا ف النظر؟جمالها يجذب 

يّزين لها الشيطان وحين نتقرب منها تلدغنا 
   .شوكتها

  

قال القديس بولس أّن  ك يا رب.التأمل: سبحان
 على اإلنسان أن يتسّلح بسالح اهللا الكامل

وقد  اقائمً  ظلّ وي يسايِد إبلمكيستطيع مقاومة ل
لإلستعداد لمحنة كذلك ، و تغّلب على كل شيء

 :6التبشير بالخالص بإسم الّرب يسوع (أفسس 
يا رب، إطبع في قلبي كلمتك "السيف  ).17- 10

وعن  وأدافع عن نفسي الحّدين" أحارب به وذ
ولك الشكر على  ،غيري حبا بك وبهم ومجًدا لك

  الدوام، آمين.
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 الحقيقة

يختلف شكلها بحسب إذ  بالعين، الزهور كغيرها من األشياء المرئية
إختالف وجهات ننظر إليها ومكاننا منها وبعدنا عنها، ك الزاوية التي

 ماأدناه ه تانالصور  مختلفة.فكرية هات جالنظر حين ُينظر لألمور من 
ولكن اإلختالف بينهما هو الموقع اّلذي  في نفس الوقتلنفس الزهرة 

الزهرة من األمام وفيها ُأخذت منه الصورة. في الصورة األولى نشاهد 
من أعلى  في الصورة الثانية فُأِخذتأما يظهر الشكل الحقيقي للزهرة، 

  تضع تاًجا على رأسها فتبدو كملكة. ةكأن الزهر و 

  



- 72 - 

 

لنفس الزهرة موضوعة بنفس المكان ولكن  ماأدناه ه تانالصور 
اإلختالف بينهما هو الموقع اّلذي ُأخذت منه الصورة. في الصورة األولى 
نشاهد وكأن الزهور في مسار منحنى واألشواك متالمسة، أما الثانية 
فكأن الزهور على خّطين مستقيمين، واألشواك أقل وال توصل الزهرة 

  بأخرى.

  
  

نقف أمام المسيح وننظر إليه ونتفّرس معالم وجهه، وٕاذ  التأمل: سبحانك يا رب.
كّل واحٍد مّنا يصف شيًئا مختلف عن اآلخر وبحسب ما رآه، وذلك إعتماًدا 
على موقع الشخص من المسيح. هناك أشخاٌص ينظرون إليه من بعيد أو من 

ك َمن يود أن يالزمه ن على التقرب منه والجلوس أمامه، وهناو زاوية وال يجرؤ 
ه ليعرف عنه كل شيء. منهم َمن رآه إنساًنا صالًحا ومعّلًما، ومنهم ندويبيَت ع

فجلس تحت قدميه  من رأه نبيا، ومنهم َمن عِرف بأنه اإلله المتجسد الُمخّلص
وأحّبه وأطاع كلمته وٕاعتبرها الماء والغذاء الضروري للحياة والهواء اّلذي 

عن رؤياك ونضع الحواجز بيننا بل  حيدُ رب، ال تدعنا نَ ستنشقه ليحيا. يا ي
كطفٍل صغير ال يرفع عينيه عن أبيه في طريٍق وعرة، ُمظلمة أحياًنا وُمنيرة 

   .أحياًنا أخرى لكي ال يتوه، ولك الشكر على الدوام، آمين
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  الحكمة
للحفاظ على  تلفةخوفي أوقات م كاإلنسان ”وتستيقظ تنام“بعض الزهور 

أزهار التيوليب تفتح وتغلق وفًقا لدرجة الحرارة . على سبيل المثال: انوعّيته
وأثناء  ليالً تغلق الزهرة  لذاحماية لّلقاح؛  من حولهاوالرطوبة والضوء 

حبوب  طوبة لتبقىا على األجزاء التناسلية من الر طر حفاظً مالطقس الم
" تبدأ في هرة "صباح الخير" أو ما ُتسّمى بـ"المحكمة. أما ز اللقاح جافة

لها، في الصباح الباكر، وتنفتح تدريجيا  التفتح عند مالمسة أشعة الشمس
 .حسب أشعة الشمس ثم تعود لتغلق في الظهيرة، وقت لفحة الحرارة العالية

ح منها رائحة زكّية أما زهرة "شب الليل" فهي تتفّتح مع حلول المساء وتفُ 
لهذه اإلستراتيجية، ومنها: توجد عدة فرضيات للغاية، وتنام في النهار. 

كفاءة التلقيح، الحماية من الصقيع، والمحافظة على الموارد مثل الماء أو 
  .الدفاع من الحيوانات المفترسة

  
   

  
  
  

  

روح نقية وٕاستمرارية معرفتك من جيٍل الحفاظ على ال لتأمل: سبحانك يا رب.ا
 حاذقين كالحيات"كونوا بقوله  لتالميذه ب يسوعوصفها الرّ  يحتاج لحكمةٍ  آلخر

)، كما يحتاج لثقة كبيرة بمحّبتك لنا، إذ قال 16 :10متى ( "ساذجينكالحمام و 
 :16(يوحنا  "العالم تُ بْ قد غل ينإا: و ِثق نالعالم، ولك فيُتعانون الشّدة أيًضا "

(أفسس  الكامل كسالح ،ثوب الخدمةلبس نل حكمةهذه ال ايا رب، أعطن). 33
، فننمو وُنثِمر ونتكاثر تصدى للضيقات"، ون"صفات إبنك الحبيب ،)10-17 :6

  ولك الشكر على الدوام، آمين. 
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  بالصالة األيدي المرفوعة

العضو الذكري فيها، أي األسدية، بدو ي ، وليست كّلها،بعض الزهور
  هللا. وكأنها بإنساٍن ُيصّلي أصابع يٍد ممدودة لألعلى وكأنها

  
 

والذبائح والقرابين يا َمن فرزَت أناًسا لُيقّدموا لك الصالة  التأمل: سبحانك يا رب.
عبرانيين ( وكنَت أنت رئيسهم )1 :28(خروج  عن بقية الشعب وأسميتهم "كهنة"

ين للصالة حاملين ُمحب  سل فعلة لحقلك، الفعلة قليلون والحصاد كثير فأر )5و 4
  إليك رعّيتك في قلوبهم، ولك الشكر على الدوام، آمين.



- 75 - 

 

   التوأم

الزهرة أدناه،  تنمو وكأن بها زهرتان "توأم" في زهرة واحدة. بعض الزهور
  كّل َمن رآها قال: "سبحان اهللا وكأنها توأم".

  

أنا فيك " وحيما أحّب على قلبي أن تكون أنَت توأم ر  التأمل: سبحانك يا رب.
 إلى أن أكون صورة منك   يا رب، ُكن توأم روحي اّلذي أتشّبه به"؛ لذا وأنت في
. دعني أدخل فيك وأتغّذى منك كلمًة وجسًدا، وأرتوي بك كلمًة ودًما لآلخرين

 ،المسيحفي  إعتمدتم قد اّلذين أنتمفينطبق علّي كلمات القديس بولس الرسول "
عكس كون باإليمان بالمسيح "إبن اهللا" وأفأ )27 :3غالطية " (المسيح لبستم قد

  ولك الشكر على الدوام، آمين. ،"اهللا محبة" لآلخرين
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  ر بموسم معينذكّ تُ  هورز 

   

  المجيد الميالدزمن 
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عش، فبالماء نحيا تلزهور كما أنها تناجمال  يزدادمع قطرات ماء المطر 
  د.ياة وتجديعلى العالم أجمع. عيد حونتجّدد. عيد دنح مبارك 

   المعمودية - عيد الظهور اإللهي [الدنح] 
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  ةمعينأماكن ر بذكّ تُ  زهور
تكون فرحته لرؤية زهوًرا  محين ُيهاجر اإلنسان من بلٍد إلى آخر فك

  إنتشرت بالعراق. أدناه هذه الزهور !!ُتذكره ببلده

  

الفراق  هو الُمعّزي القادر على أن ُتخّفف من حّدة أنتَ  : سبحانك يا رب.التأمل
ووقت الصعاب، فإجعلنا رسل محبة نعمل على أن ُنعّزي َمن هم في شّدٍة 

  ولك الشكر على الدوام، آمين.جسدّية أو معنوية أو روحّية، 
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  كالم اهللار بذكّ تُ  زهور
)1(  

  )27 :1"ذكًرا وأنثى خلقهم" (تكوين 

  

  صنفه"  زًرا بحسبِ ب"فأخرجت األرض نباًتا عشًبا ُيخرُج 
  )12: 1(تكوين 
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)2(  

  الزواج: "إثنان بجسد واحد"
  

  

 "يترك الرجل أباه وأمه ويلزم إمرأته فيصيراِن جسًدا واحًدا" 
  )5 :19، متى 24 :2  (تكوين
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)3(  

"كّل واحٍد مّنا ُأعطَي نصيبه من النعمة على مقدار 
  )7 :4(أفسس هبة المسيح" 

  

  وتخرجان من نفس الساقواحدة  شتلة في مختلفتان زهرتان

  

  نحمال لكنهما ت [مواهب] تجاهإ ةٍ واحد لكل ى الرغم من أّن عل
  ةواحد[صنف]  نفسٍ  صفات
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)4(  

  سنا مرفوعة لألعاليو لتكن رؤ 

  

  

"أما أنا فكالزيتونِة الغضة في بيت اهللا، على رحمِة اهللا توّكلُت مدى 
  )10 :52ولألبد" (مزمور  رِ الده

  )56على اهللا توّكلُت فال أخاف" (مزمور "
من عند  ُنصرتي؟ ُنصرتيأتي ت أين إلى الجبال، من ينيع أرفع"

  )2-1 :121" (مزمور الرب صانع السماوات واألرض
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)5(  

   مضاءة نامصابيح لتكن

  
"أما العاقالت، فأخذن مع مصابيحهن زيًتا في آنية، ... وعند نصف 

للقائه!" فقام أولئك  ْجنَ خرُ فأُ هوذا العريس! "الليل، عال الصياح: 
جميًعا وهيأن مصابيحهن. ... وبينما الجاهالت ذاهبات العذارى 

ليشترين زيًتا، وصل العريس، فدخلت معه المستعّدات إلى ردهة 
  فإسهروا إًذا، ألنكم ال تعلمون اليوم العرس وُأغلق الباب. ... 

 )13-4 :25(متى وال الساعة"  
  

  )14 :5"أنتم نور العالم" (متى 

مواهب الروح القدس ليعمل يطلب و ه وسالمِ اهللا  َمن يمأل قلبه من حب   ميحكال
الّرب يسوع المسيح  العريس مع دخليللمجد اهللا األعمال الصالحة بال كلل 
  العرس. حفلة وحضور لملكوته
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)6(  
النفخ في البوق إلعالن بدء سنة اليوبيل سنة 

  )9 :25الفرح والرضى عند اهللا (األحبار 

 
  

 )21-14 :4لوقا ( "ن سنة رضى هللاعلني جئت أُ إ: "ب يسوعقال الرّ 

: بالمسيحإلعالن أمرًا مفرًحا وبدء األعياد التي سّنها اهللا سبعة أبواق ُنفخت 
 ،التجلي ،أعجوبة قانا الجليل]و الظهور [التقدمة للهيكل والعماد ، الميالد

اإلحتفال باإلفخارستيا  ،العنصرة والقيامة، الفصح ،لبشارة والدعوة للملكوتا
 نا"."اهللا مع
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 الخليقةر بذكّ تُ  زهور
  

 طبيعة والنظامال

  

 حي  في أنظمة دقيقة جدا للُفلك ولكل كائنٍ خلق اهللا الكون ووضع أسسه 
 سبح في المياه، ولكل نباٍت أيًضا. على األرض ويطير في السماء ويَ  يدب

الشمس هي من الزهور التي ُأطِلق عليها ُأسمها ألنها تّتجه دوًما  زهرة عبادْ 
نحو الشمس. ولعل أهم ما فيها هو ذلك التناسق الرهيب اّلذي يرسم نظام 

ذي ُيستخرج منه زيت عّباد بذور الزهرة في القرص الوسطي الّ  لموقعدقيق 
مو دون أن نهذا النظام يسمح لكل بذرة أن ت .بعد أن ُيزال منه البذور الشمس

  البذرة األخرى. سبحانك يا رب.على نمو ُتؤثر 
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  شخصّياتر بذكّ تُ  زهور
  

  رتا ومريمم. 1
 العشار التائبيسي و . الفرّ 2

  
  :اإلنسان المؤمن اّلذي تعّرف على اهللا  نوعان

) 40 :10لوقا ( يذم اآلخرين رتاإهتمامه بنفسه فيقف شامًخا كم يبقيُ  )1(
كالوردة التي في أعلى  )12- 11 :18لوقا ويفتخر بنفسه كالفريسي (

 .الصورة

ي الرقبة نمنح"الكلمة" إهتمامه بكلمة اهللا فيجلس عند قدمْي يسوع  يبقيُ  )2(
) 41و 39 :10لوقا ( يماه األذن الصاغية ليسمع ويفهم كمر ُمعطًيا إيّ 

لوقا ويتوب عنها (ويطلب الرحمة من اهللا فُيمّيز خطاياه  عشار التائبوكال
  .كالوردة التي في األسفل )13 :18
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  القداسةر بذكّ تُ  زهور

  
  )17 :19" (متى اهللا وهو إال واحدٌ  ليس أحٌد صالح"

ال التي حين تفتح كّل أوراقها تبدو وكأنها كاملة الزهرة الكالقّديس: هو أو هي 
ا على شيء فيظهر من خاللها جمال روح اهللا اّلذي أبدع بخلقه يعيبها

 صورته.
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  الغير ىقتنبعدم إشتهاء مُ ر ذك تُ  زهور
  فاهللا هو موزع الِنعم

  
هذه الزهور على الرغم من أن لها خمسة أوراق إال أن ليس جميعها بها لوٌن 

  ُيزيد من جمال الورقة. غامق بنفسجي

ماذا أعطيَت لآلخرين أمرًا أستحّقه أنا ولم ُتعِطه لهللا َمن يحّق له أن يقول 
لي؟
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  زهور بكل األماكن

، ولكن اهللا خلق نباتات وفي الهواء األغلبية من النباتات تنمو بالتربة
وتفتح فوق الماء كزهرة اللوتس التي الحلوة بتربة تغّطيها المياه تنمو 

اتها، فهي إعتبرها البعض زهرة مقّدسة تدل على الخلق والتجّدد لصف
ُتغلق تيجانها وتغطس تحت الماء ليًال لتعود وترتفع وتفتح تيجانها مع 

  وكلها جميلة.ُتسمى زنابق مائية وغيرها، وهناك غيرها  .ضوء الشمس
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
كثيرون لم يفهموك ولم  : سبحانك يا رب.التأمل

سوا ما ك ألنهم لم يروك، ولكنهم قدّ ديعرفوا بوجو 
خلقت بسبب الصفات التي أعطيتها إّياها 

بطقوس عباداتهم. هؤالء تركوا  وهاستخدمإ و 
وأّلهوا الخليقة التي ال حول لها وال قوة. يا الخالق 

 ارب، أنعم علينا بمعرفتك وعبادتك إلًها محب 
ولك للبشر وخالق كّل األمور لصالح البشر، 

   الشكر على الدوام، آمين.
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  زهور األشواك

  .فيجذبك للمسه وقد تقول "سبحان اهللا" بعض ورد الشوك جميل

  
إعتباًطا فهو  المّكار لم تأتي تسمية إبليس بالمخادع: سبحانك يا رب. التأمل

 يئة بأجمل صورة فنتقّرب منها وبالتالي ُنلدغ الخط التي تؤدي إلى طريقالن ُيزي
، ولك ننجو من الشريرنعم علينا يا رب بالحكمة والفطنة والبصيرة فأ .بشوكته

  الشكر على الدوام، آمين.
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  أو ماذا؟ زهور
النباتات ُتزهر وروًدا جميلة ذات ألوان هادئة لتبدو بريئة للغاية  بعض

بتكاثرها ليكتشف بأنها كالفيروس الخبيث اّلذي ُيدّمر اإلنسان سمح يف
الحديقة بأشجارها وأزهارها فيتسّلق بكل مكان ويعلو فوق كل نبتة 

  ا جماًال من بعد ويصعب التخّلص منها.هيطر عليها فال يظهُر للُيس

  
نصحتنا ونّبهتنا من األنبياء الكذبة وقلت "إّياكم  التأمل: سبحانك يا رب.

 ذئابٌ  باطنهم في، وهم في لباس الخرافيأتونكم  ين، فإّنهمبااألنبياء الكذّ و 
ّدوس: الحكمة )، أنعم علينا يا رب من مواهب روحك الق15 :7ة" (متى خاطف

لُنمّيز ثمار اآلخرين  والمشورة الصالحة ومخافتك دْ لَ والعلم والمعرفة والتقوى والجَ 
إن كانت خبيثة أم ال، ولنكون أشجاًرا ذات ثماًرا طيبة، ولك الشكر على الدوام، 

 آمين.
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	א������� 	

  

، يا َمن خلقَت كّل يا أيها البستاني ،ربي وٕالهيالتأمل: سبحانك يا رب. 
في قمة رأسك  زتْ رِ قد غُ  ق الجسد واألشواكُ مزّ ... ما لي أراك مُ  َحَسن ءٍ شي

وجرٌح عميق في قدمْيك!!! أُتراك مشيت في أرٍض مليئة باألشواك لتقطع 
وتمسكه من ساقه المليء بالشوك وتضمه إلى صدرك ثم الجوري الورد 

حملته راك جمعت الكثير منه فترفعه لرأسك لتستنشق رائحته الزكية!!! أتُ 
 !!!بآالم الشوك مسحوًرا بعبير عطره به غير مبالٍ  رتَ على ظهرك وسِ 

 .على الدوام، آمين أشكرك
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