السيد المسيح
للقديس اغسطينوس
السيد المسيح ھو الباب المؤدى إلى اآلب  ،ليس ھناك طريق لالقتراب من اآلب إال به ...
المسيح عرفه اليھود فصلبوه  ،أما العالم فسمع عنه وآمن به ...
المسيح اختار الصليب ليذوق العذابات  ،إذ يموت موتا ً بطيئا ً ...
المسيح يضئ النفوس ويجعلھا مستيقظة  ،ولكن أن أبعد نوره تنام ...
المسيح الذي ولد من األب وليس بمخلوق أخذ جسداً من امرأة ھو صنعھا قبالً ...
المسيح صار جسداً  ،لكي يطھر نجاسات الجسد ...
المسيح أعطى اليھود أن يمسكوه  ،حتى ينفذ إرادته بواسطة الذين ال يعرفون إرادته ...
المسيح استبقى آثار جراحاته  ،لكي يشفى جروح أرواح تالميذه  ،جراح عدم إيمانھم ...
المسيح ظھر أمام عيون تالميذه  ،وأظھر لھم جسده الحقيقي  ،ومع ھذا ظنوه روحا ً ...
المسيح ھو الحق ليكرز بالحق سواء بعلة بواسطة اإلجراء  ،أو بحق بواسطة األنبياء ...
المسيح يصلى فينا كرأس  ،وعنا ككاھن  ،فنصلى إليه كإله ...
المسيح يأمرك بالقليل فال تفعله  ،والبخل يأمرك بالكثير وإياه تفعل ...
المسيح يأمرك بأن تكسو الفقير  ،فال تطيع  ،والبخل يأمرك بالغش فتطيع ...
المسيح لدى اآلب ھو الحق والحياة  ،ولما أخذ جسداً صار الطريق ...
المسيح يجدد نفوسنا وأجسادنا بعد ِخلقتھا  ،وذلك بروحه القدوس في المعمودية ...
اسم المسيح من المسحة  ،فمن قبل المسحة صار شريكا في الملكوت ومحاربا ً للشيطان
أيضا ً ...
َ
حتفظ المسيح بآثار جروحه  ،لكي تلمس بواسطة توما المتشكك  ،فتشفى جراحات قلبك ...
ا
ً
حقيقة ...
أكل المسيح بعد قيامته ال الحتياج جسده إلى طعام  ،بل ليقنع التالميذ أن جسده
أيھا المسيح  ،أنت ھو الكاھن  ،وأنت الذبيحة  ،أنت المقدم  ،وأنت التقدمة ...
ليل دامس ...
أيھا المسيح  ،أيھا النور الذي بدونك يصير الكل في ٍ
أيھا المسيح  ،أيھا الطريق الذي بدونك ال يوجد سوى الضالل ...
أيھا المسيح  ،أيھا الحق الذي بدونك يخيم الموت على الجميع ...
أيھا المسيح  ،أنت ھو النور ألوالد النور ...

أيھا المسيح  ،الذين خرجوا عنك يسلكون في الظالم  ،ويعيشون فيه  ،إذن فلنلتصق بك ...
أيھا المسيح  ،إن نھارك ال يعرف الغروب  ،نھارك يضئ ألوالدك حتى ال يعثروا ...
أراد آدم اختالس مساواة ﷲ  ،أما المسيح فھو مساو لألب ال خلسة بل بالطبيعة ...
أمسك نفسي عن غضبى  ،وأعود إلى ھدوء قلبي فالمسيح أمر البحر فعاد إليه الھدوء ...
أعطِ المسيح مكانا ً بين أبنائك ليضاف ربك إلى عائلتك  ،ليضاف خالقك مع ذريتك ...
أقترب من المسيح بفرح  ،إن ذھبت إليه متواضعا ً فلن يطرحك خارجا ً ...
تسر حيث أنت تريد ...
الطريق الذي سار فيه المسيح سِ ْر أنت فيه  ،وال ْ
إن كنت تسير في طريق المسيح فال تسلك في طريق آخر غير الذي سلكه ھو ...
إن استحوذت دوامة األمور الزمنية حينا ً  ،فلنسرع ليسوع ونمسك به ذاك الذي أخذ جسداً
...
إن الرب يسوع لم يصنع المعجزات حبا ً في الظھور  ،بل بدافع الحنان والترفق ...
إن الدخول بالمسيح معناه االقتداء بطرقه ...
إن السيد المسيح واحد تتحد به الكنيسة ...
جاء الكلمة )المسيح( متجسداً  ،فھو ال يريد أن يكون غريبا ً عنا بل قريبا ً إلينا ...
ينبغي أال يخدع اإلنسان نفسه لمجرد تسميته باسم المسيح ...
يھوذا باع المسيح واليھودي اشترى  ،فأتيا شراً  ،وبالحكم عليھما ھلكا  :بائعا ً ومشتريا ً ...
ينبغي أن ُيبنى بطرس على الصخرة ) اإليمان بالمسيح ( ال أن تبنى الصخرة على بطرس ...
يالشقاوتى  ،فإنه لم يكن لي معرفة إن في المسيح غِ ناي  ،أنا الذي ليس له وجود ...
كلمة ﷲ الذي ھو المسيح  ،يكون في السحاب أي في الكارزين بالحق ...
كانت جراحات التالميذ الروحية ُتدمى  ،فتقدمت آثار جراح المسيح لشفائھم ...
ال يمكن إلنسان أن يقيم نفسه بنفسه  ،إنما السيد المسيح وحده الذي فيه الحياة ...
ال تظن نفسك وحيداً  ،متى كان المسيح حاضراً في قلبك باإليمان ...
ليس من الحكمة أن تفاخر بحكمة المسيح إنما تفاخر بصليبه ...
ليس من أحد قدم حياة وأخذ موتا إال المسيح ...
من أراد أن يبقى فيه رأى المسيح  ،عليه أن يسلك الطريق الذي يسلكه ھو ...
من كان يستطيع أن يلمس ﷲ الكلمة  ,لو لم يكن الكلمة صار جسداً وحل بيننا ...
من يعرف المسيح بكونه ﷲ ينكره كإنسان  ،ال يكن المسيح قد مات عنه  ،إنه مات كإنسان
...
من ينكر المسيح كإنسان ال يجد مصالحة مع ﷲ بواسطة الوسيط  ،إنه ال يتبرر ...
من ھم أولئك الذين يتعثرون أو يضعون عثرة ؟ إنھم الذين يصطدمون بالمسيح ...
ما حاجتنا أن نجرب االبتعاد عن المسيح  ،فمن يبتعد عنه يتوغل في ظالم الخطيئة ...

نھر العالم يجرفنا مع أمواجه  ،ولكن ربنا يسوع المسيح كشجرة مغروسة على مجارى
المياه ...
نحن نتعارف على أعضاء المسيح  ،بواسطة عالمة الصليب التي يحملونھا ...
رأسنا ھو المسيح مصلوبا ً ومدفونا ً وقائما ً وصاعداً إلى السماء ...
تضطرب سفينتك ألن المسيح نائم فيك ...
خالق الزمان يولد في زمن معين  ،لقد اختار المسيح لنفسه يوما ً لتجسده ...

