
 تفّهم الحياة 

 الشيء الرئيسي هو فهم الحياة. إنها تبني جسور جديدة بدالً من الجدران. 

 ألن الحياة مرة واحدة فقط. إنها رحلة. 

إذا كان هناك شيء واحد واضح في هذه الرحلة، فهو عيب وجودي. يتحول هذا النقص  

 في بعض األحيان إلى قلق. 

 أجله. نبدأ في المشي من 

 لهذا السبب نريد أن نعرف.

 لهذا السبب نجري. 

 لهذا السبب نحن نمضي قدما.

 هذا هو السبب في أننا نختبر التناقضات.

 لهذا السبب نحن نكافح. 

 لهذا نعبد ....! 

في الواقع، نحن نبذل قصارى جهدنا للتخفيف من هذا القلق ولنكون كاملين. في الواقع 

 نحن نكافح للعثورعلى المصدر. 

 باختصار، نحن نبحث عن المصدر. 

 هذا المصدر هو الرب. هذا المصدر هو الحب. 

لهذا السبب يجب أال نهمل ما نحتاج إلى القيام به في سياق الوصول إلى المصدر بينما  

 نندمج في تيار الحياة االجتماعية. 

الرئيسية هنا هي  يجب أال ننسى أننا بشر وغير مكتملين في عمليات أداء واجبنا. مهمتنا  

 إكمال نقصنا. 



هو زيادة مشاعر الروحانية التي تأتي من ثراء القلب. يجب أن نتذكر / نذكر استمرار  

 أننا أعضاء مختلفة لنفس الكائن الحي. 

إذا تعاملنا معها بفهم تكميلي، فسيظهر تلقائًيا أن الحب الذي يتكاثر وينمو مع تقاسمه  

 هو أعظم كنز. 

الحياة تشارك. الحياة خدمة. الحياة هي زيارة القلوب. الحياة  لهذا أقول، الحياة   تذكر. 

 والء. الحياة ضمير. 

 يمّكننا الضمير من التواصل مع الخاص، واالجتماعي، والعالمي. 

ألن كل شخص لديه وظيفة ومهمة فريدة في الحياة ؛ يجب على كل شخص أن ينجز  

استبدال أحد وال تتكرر الحياة. في    مهمة محددة يجب إكمالها. في هذا اإلطار، ال يمكن

هذا الصدد، مهمة كل شخص فريدة من نوعها، وكذلك الفرصة المحددة التي يحصلون  

 عليها لتحقيق ذلك. 

الكرامة   لتخليد  التفرد يعني الحب و والعيش والتعلم والتطور والعمل بمسؤولية،  هذا 

 اإلنسانية  وإرثها. 

التفرد، فإن اكتشاف واستخدام   المقدمة من  في هذا  المواهب والفرص والهدايا  بعض 

أجل المنفعة المشتركة للمجتمع والجميع يثري الحياة االجتماعية. يحافظ على توازن  

 الحياة االجتماعية. يثري الحياة.

والوفاء   والتفاهم  للذات  بالنكران  يتسم  مرن  موقف  خالل  من  التوازن  هذا  يتشكل 

 بمتطلبات الحب. 

 جزاء المفقودة وغير السارة من الحياة يجب أن تمتلئ بالحب. لهذا السبب أقول إن األ 

 دع الوعي االجتماعي والنضج يتطور. 

 دعها تتطور بحيث تظهر الحياة في األساليب المحبة للحياة. 



دعها تنبض بالحياة حتى تجعلنا جميعًا نتصرف بمسؤولية أكبر. تقوى األصالة والحرية.  

 ف سلبي. يجب أال يكون هناك تحيزات أو تكيي 

بالحب،   القلوب  تمتلئ  عندما  ووالء؛  بمسؤولية  والمعنى؛  واإلنسانية  الحياة  مع  ألنه 

 يتضح معنى كل شيء. 

ألن البشرية ليست في الفضاءات الباردة والمظلمة  ولكن في ضوء الطريق الذي يمر  

 عبر اإلنسان، في تدفق الطريق، في عرض الطريق، في نظافة الطريق. 

 

 

 اش ملفونو يوسف بكت 

 رئيس جمعية الثقافة واللغة السريانية وادبها / ماردين       


