
 مسدود األنا والال روحية الروحية

 . إذا كثف المرء حياته الروحية، فسوف يفهم بشكل أفضل بعض المواقف في العالم وبعض المواقف التي يجب أن يتخذوها

إن روح الخدمة شيء، وروح األنا شيء مختلف تماًما. في بعض األحيان تخلق هاتان األرواح المتميزتان توتراً وصراًعا 

 .الشخصداخل 

تفكر روح الخدمة في كيفية استكمال جهود اآلخرين ، وكيفية التيسير، وكيفية المساهمة. ومع ذلك، فإن روح األنا تفكر في 

 .الحكم والتوقعات والمزايا الشخصية

من نقطة هناك فرق كبير بين النظر من الداخل إلى الخارج، والنظر من الخارج إلى الداخل. عندما ينظر المرء إلى الداخل 

 .نظر خارجية، من األسهل رؤية األخطاء واألخطاء. لتكون قادرة على القيام بذلك فضيلة. لقاء مع النفس. إنه نقد ذاتي

األزقة المسدودة للنفس مثل دورة ال نهاية لها وغير منتجة. لكي تخلص من هذه الدورة، من الضروري أن تنتقل إلى تأثير 

نتقال سيجدون الراحة وحل الصعوبات. أولئك الذين ال يستطيعون االنتقال سوف يستمرون في الروح. أولئك الذين يقومون باال

 .أزقة األنا المسدودة ويكافحون فيها بشكل يائس

 الروح نور. يسخنك. ينفي الخوف. يتجاوز. إنه عاشق الحياة. إنه محب السالم. إنه يحب الذات ويحترمها ويقدرها ويمتلكها

"لنكون أفضل ما ليتحقق إرادة الرب( يعني نفس التعبير،   "nehve sebyonokh": ، فإن القول السريانيووفقًا لفكر الروح

 ".يمكن أن نكون. عندما نقول هذا، نقبل أيًضا أن الرب لديه خطة ومساهمة ليقدمها في حياتنا

مناصب أعلى(، يجب أن يكون مستعًدا عندما تصبح الحالة االجتماعية للشخص مرتفعة )وخاصة بالنسبة ألولئك الذين يدخلون 

للنمو الذي تحفزه الطاقة التي تتطلبها مسؤولية أكبر. لمثل هذا الشخص، فإن تجربة المشاكل واإلحباطات لها هدف: اكتساب 

       Shukone rabe lo othen elo en" :فكرة جميلة على هذا النحو Nineve من Mor Ishak أعلن هذه الطاقة والنمو

bothar nesyune rabe."   :من دون تحمل المحن العظيمة، ال تُمنح مكافآت كبيرةأي"" 

إن تقدم أولئك القادرين على التعلم من المحن العظيمة سوف يكتسبون السرعة. األحداث ستتطور بشكل تلقائي. ومع ذلك، إذا 

  .فسوف يعلق التقدم في الوحل لم يكن لدى الشخص انضباط ولم يتطور نحو شخصية صخرية، في مرحلة ما في طريقه،

إذا أصبحت الروح باردة ، فإنها تسبب الهشاشة والكشط. لتدفئة الروح، من الضروري السيطرة على الدفة الروحية. الماء 

مثل الروح. بدون رش الماء، يصبح الطين صعًبا للغاية بحيث ال يمكنك حتى األرض. فقط الماء يمكن أن يزيل الصالبة. 

 .الشخص المتصلبهكذا هو 

من أجل أن تكون التربة الصلبة قابلة للتطبيق وأن تصبح متوافقة، يجب أن ترتفع الروح. هذا مهم. أولئك الذين يعتنون بهذه 

إذا قرر الشخص بحزم أن يحصل على شيء ما، حتى إذا كان يعتقد أن جهوده تسير كما هو مخطط لها، فال  الحاجة ، ينمون

 .كن أن يكون مرتاًحا ومريًحا. عندما ال يكون الشخص مرتاًحا ومرتاًحا ، يزداد عدد أخطائهيزال هذا الشخص ال يم



هناك أسباب إلبقاء النتائج تحت السيطرة. أولئك الذين يعتقدون أن ترك األشياء تسير على طريقتها الخاصة سيؤدي إلى 

شئون روحية أو سياسية ستمضي قدما من تلقاء  الفوضى هم أولئك الذين يتجاهلون خطط الرب. من ناحية أخرى، ال توجد

الرب هو األمر المطلق والمجيد. إنه الحب المتوسع باستمرار، في العمل، في جميع األبعاد ومن . هناك سبب لكل شيء نفسها.

 .أجل الحياة. الثقة به مثل الثقة في قوة الجاذبية

، ال يزال الناس يحاولون وضع خططهم الخاصة بدالً من على الرغم من أنه من المستحيل إضافة أي شيء إلى خطط الرب

 .خططه. بالنسبة للناس، من الصعب فهم كيفية تحقيق خطط الرب الخاصة. وليس من الضروري أن نفهم

واجب الشخص هو أن يتالءم قلبه وعقله مع روح هللا بالداخل. هذا يناسب الحالة البشرية. الحاالت قد تغير التروس. يجد عقل 

الشخص اللطف. كلما وجد عقل الشخص اللطف والشفاء، سيظهر تأثيره على اآلخرين تلقائيًا. لن يكون من الضروري التفكير 

في أي موضوع يمكن التحدث عنه. سوف تتبادر إلى الذهن كلمات ممتازة وضرورية من تلقاء نفسها. ألن العقل، أي الروح، 

 .ي العمل، بل قوة أخرى داخل السلطةأصبح تحت تأثير الحب. لم تعد قوة الشخص ف

 .بساطة الروح )أو القلب( التي يوجهها العقل، ليست الفقر بل الثروة

ال ينبغي أن ننسى أن أولئك الذين تحركهم الدافع للمساهمة ، والخدمة ، وإحداث فرق، يرتقون إلى مثل هذه السلطة الروحية 

 .طبيعيةواألخالقية التي تأتي النجاحات العالمية نتيجة 

  

 شغطملفونو يوسف ب


