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االختيار أمر ضروري يف حياتنا اليومية فهي تنتقل من اختيار ألمور بسيطة يومية 
 حياتية إىل اختيار يف تقرير مصري! 

 

لوين هناك أمور االختيار فيها أمر بسيط: فماذا ألبس! ماذا أكل؟ ماذا أشرب؟ ما 
 املفضل... ولكن أصعب منها هو: ماذا أفعل؟ ماذا اختار؟

 

 ألن االختيار والعمل مرتبط حبياتنا وبتخوفاتنا وآمالنا: 
 آمالنا ختوفاتنا حياتنا

ألننا سنكرس كل شي 
 خلدمة هذا االختيار

ألن املستقبل مرعب، 
وألن هناك تنازالت 
 أكيدة يف هذا االختيار

هو ما أريد وما أجد فيه 
 نفسي! أان رائع هنا...

 
 فماذا نفعل أمام هذه التحدايت كلها؟ من سيساعدان!



 الناحية اإلنسانية
 الختيار سليم عليك مبا يلي: 

 اعرف نفسك ومقدرتك وطاقاتك.  .1
 اعرف اهلدف بشكل دقيق.  .2
 امسع لنصيحة من سبقوك.  .3
كرس كل ما هو حولك يف خدمة  .4

 . وحتقيقه هذا اهلدف
 متت العملية بنجاح. أخرياً:  .5

مخسة نقاط سهلة وسريعة لتخدمك من الناحية اإلنسانية يف اختيارك وحتقيقه، قد 
 تبدو سهلة وسريعة ولكن يف احلقيقة إهنا مشروع حياة. 

 
 الناحية الروحية

من منكم، إذا أراد أن يبين برجا، ال جيلس قبل "
ذلك وحيسب النفقة، لريى هل إبمكانه أن يتمه، 
خمافة أن يضع األساس وال يقدر على اإلمتام، 
فيأخذ مجيع الناظرين إليه يسخرون منه ويقولون: 

 هذا الرجل شرع يف بناء ومل يقدر على إمتامه. 
 أم أي ملك يسري إىل حماربة ملك آخر، وال

جيلس قبل ذلك فيفكر لريى هل يستطيع أن يلقى بعشرة آالف من يزحف إليه 
بعشرين ألفا؟ وإال أرسل وفدا، مادام ذلك امللك بعيدا عنه، يسأله عن شروط 
الصلح. وهكذا كل واحد منكم ال يتخلى عن مجيع أمواله ال يستطيع أن يكون يل 

 ( 28 – 82: 51لوقا ) . "تلميذا



  ما رأيك... 
 

 كيف يستطيع اإلنسان أن يبين مستقباًل وهو خائف!
 يقولون: "إذا بدك حتريه خريه"

  املهزوز هو شخص عدمي الثقة بنفسه وربه!
 الراحة يف االختيار 

لكل اختيار مثن جيب أن يدفع ولكل اختيار راحة جيب 
 أن تنال 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.. مما أ ردت تبادلنا احلديث والآراء والالكم من اجيايب وسليب.

تقرر... ولكن حان الوقت ل  تسمعه ومما مل ترد أ ن تسمعه...أ ن   

  وها قد عدان من جديد



 صالة من أجل حسن االختيار

 
 أعز صديقي يلو  اي سيدي يسوع صديق الشباب

 قليب بكل ثقةلك أفتح 
 يف مهمة ختطيط حيايت ومستقبلي وأطلب نورك ومعونتك

 عليَّ بنور نعمتك ىءأض
 ما هو خري يل يف هذه احلياة اختارحىت 

 يساعدين وميد يد العون يلحبكمتك اإلهلية  إنساانً تراهأرِسل يل 
 الختار ما هو خري حليايت وخالصي 

 إين اطلب نعمتك وأعدك أن ابذل جهدي يف حتقيق هذا االختيار 
 واضعاً كل ما سيواجهين من خماطر وأفراح بني يديك 

 لآلمل والفرح وبابتاً يف اجار ي ورأرجحي راضياً اب
 مرمي العذراء ..أيتها األم الطاهرة.

 الشفيعة احلنونة احملبة للشباب
 أئَتِمنك على هذا القرار املصريي يف حيايت

 وقودي خطاي وجِ هيين ... أنِت مرشديت ومعينيت
 فأحقق مشيئة هللا يف حيايت 

 . آمني. مللكوت السماويإىل أن أِصل إىل فرح احلياة األبدية يف ا

 
هناك العديد من الطرق واالختيارات يف حياتنا ومنها: 

مازلنا حباجة ... الدعوة إىل احلياة الكهنوتية والرهبانية
 لشباب يكرسون أنفسهم خلدمة هللا... 


