
 

        Overcoming the World             الت غ ل ب على العال م                      

                     الملفونو يوسف ب كتاش

 

رت تعاليم ه مفاهيم  الختبار                                                                                        يسوع المسيح لم يق ل  أي  شيء خال  من الب عد الروحي، وقد طو 

: ١٦                          ال ع ال م " )إنجيل يوحن ا           غ ل ب ت                                                         في الحياة الفانية. أحد  هذه المفاهيم قوله "أ ن ا ق د  الروحانية 

٣٣.) 

ن  من مليارات النفوس )األنا(. كل  شخص بمثابة ع ال م صغير  وبالحقيقة .                                                                         إن  "العال م" مكو 

                                                        أن نت خذ  "العالم" لي صبح هو الذات الطبيعية، أي النفس.        ي مكننا

                                     أن يتم  إن لم يكن هناك ال ذات وال نفس. -كمال الروح -            لن ضج اإلنسان        ال ي مكن

 

                                                                              من الضروري التغل ب على الرغبات األنانية ألجل كمال الروح وإدراك الحقيقة. وبتدريب 

                                                                                 الذات الطبيعية، تدخ ل الروح في المسار وينمو اإلدراك. ت عتبر الحياة رحلة، فهي طريق 

ا في هذه الرحلة، فهو عدم الكمال والحاجة، اللذان                           طويل. إن كان هناك شيئ ا وا                                                           حد ا حاضر 

الن بسرعة إلى ظمأ.                        يتحو 

 

                                                                                 وعليه، ألجل إرواء عطشنا نبدأ بالسير. وهذا هو سبب رغبت نا في التعل م والذي يجعل نا 

                                                                              نركض. وهو السبب في تقد منا أيضا. وهو السبب الذي يجعلنا نواجه التناقضات. فلهذا 

                           شد ة. ولهذا السبب ن صل  ي.السبب نكافح ب

 

                                                                                 نحن نفع ل كل  شيء إلرواء هذا العطش وإيجاد الرضا، ونبذ ل أنفس نا للوصول إلى المصدر 

 الذي نبحث عنه.

، وابن هللا هو تجسيد لمحب ة اآلب. إن ها المحبة األبدية، أي المصدر                                                                                  هذا المصدر هو الرب 

 الذي نسعى إليه، وهو المسيح.

 



 
 

ن  لهذا السبب، عند ط في عجلة الحياة اليومية، وأثناء كفاحنا ت جاه  إحباطاتنا، فم                                                                          ما ننخر 

                                                                        األفضل عدم تجاهل األشياء التي يتعي ن علينا القيام  بها للوصول إلى المصدر.

 

 غير كاملين ومحتاجون. ومن                                                                 إن  مهم ت نا أال ننسى أثناء  عملي ة  تأدية مسؤولياتنا بأن نا بشر،

                                                                     انب غير المكتملة فينا لزيادة الشعور بالعال م الداخلي المنبثق من ثراء                   واجبنا إكمال  الجو

                                                                                 القلب، وأن نتذك ر دوم ا ون ذك  ر  بعضنا البعض بأن نا أعضاء مختلفة في الجسم ذاته.

 

ف ق ا لمنهاج إكمال غير الكامل فينا، فسي صبح بديهي ا أن يكون أعظم  ك نز لدينا هو                                                                                             إن ع شنا و 

                                                                        تضاعف وتنمو كل ما زادت مشاركتها. لهذا السبب ت عتبر الحياة  فرحة. والفرح               المحب ة التي ت

                                                                                   يعني الت ذك ر. فالحياة هي مشاركة. الحياة هي خدمة. الحياة هي لمس القلوب )أي التواصل 

                                                                                مع اآلخرين من القلب  للقلب(. الحياة هي الوالء؛ الحياة هي الضمير. إن الضمير  يؤم ن 

                                                     صل الخاص  والعام  وعلى مستوى األبعاد العالمية للحياة.                  مقدرت نا على التوا

 

                                                                                وانطالق ا من أن  لكل  شخص على وجه التحديد عمال  ومهم ة فريدة من نوعها طوال حياته، 

                                                                                    فالمطلوب منه أن ي لبي واجب ا ماد ي ا ملموس ا من الواجب تحقيقه. في نطاق هذا اإلطار، ال 

، وال ي                                                 مكن تكرار الحياة. ومن هذا المنظور، فإن  واجب                                    يمكن استبدال شخص بشخص آخر 

 الجميع بمثابة أمر منفرد ال نظير له، مثل الفرص المتاحة لدى كل شخص.

 

، نعيش ونمنح  الحياة لآلخرين، وأن نتعل م، ون طو  ر أنفس نا  د يتطل ب من ا أن ن حب                                                                                            هذا التفر 

ف بمسؤولية، وأن نترك وراءنا بعد                               الرحيل كرامة  إنسانية وتراث ا                                                   واآلخرين، وأن نتصر 

 للبشرية.

 

ف عليها ونستخدمها في إطار هذه المهم ة                                                                                  عندما نكتشف بعض ا من مواهبنا وفرصنا ونتعر 

                                                                                المتفردة، فإن نا بذلك ن ثري حياة  المجتمع، ألن هذه المواهب والفرص  قد أ عطيت ألجل 



 

                             وازن ضمن حياة المجتمع. إن ها                                                     الصالح العام  أي للمجتمع وللجميع، ويحافظ ذلك على الت

ف غير األناني، المتفه م والمرن                                                                                      تمنح  الحياة  للكنيسة. ويصاغ هذا التوازن من خالل التصر 

                             الذي ي لب ي متطلبات  المحبة.

 

                                                                                      لذا أقول، د ع وا مجاالت  الحياة غير الكاملة والتي ال معنى لها، وكونوا م فعم ين بالمحبة. 

جهات النظر  دعوها تمتلئ لينمو الوعي                                                       االجتماعي  والنضج. دعوها تنمو إلعادة تنشيط و 

ب ة للحياة. دعوها تنشط لكي نت جه نحو  سلوك أكثر  مسؤولية. دعوا األصالة والحرية                                                                                     المح 

 تتعززان.

 

                                                                                     عندما تمتلئ الحياة باإلنسانية والواقعية، وتكون المسؤولية مليئة  بالوالء والسرور، وتكون 

                                         حب ة، عندها سيظهر معنى األشياء إلى العلن.                  القلوب مفعمة  بالم

 

                                                                               ألن  الروحانية واإلنسانية  ال ي مكن إيجادهما ال في البرد وال في الظالم، بل باألحرى في 

                                                                             وضوح الطريق الذي يسير  فيه المرء، وفي الحركة المتدف قة على الطريق، وفي رحابة 

 الطريق واستقامته.

 

جدانية.                     رافق طريق نا أيام  يت   ي  نرجو أن                                                 ضاعف  فيها وعي نا الروحي وعالقات نا الو 
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Overcoming the World 

Jesus Christ did not say anything that did not have a spiritual dimension. His teachings develop 

concepts for experiencing spirituality in the temporal realm. 

One of these concepts is, “I have overcome the world.” 

The “world” is made of billions of egos. Every person is a microcosm, a little world.  Here we can 

legitimately take the “world” to be the natural self, the ego. 

Human maturity—the perfection of the spirit—could not happen if there were no self, no ego. 

It is necessary to overcome selfish desires in order to perfect the spirit and comprehend the truth. 

As the natural ego is trained, the spirit comes into line, and comprehension increases. 

Life is a journey. It’s a long road. 

If there is one thing that is ever-present on this journey, it is incompleteness and want. This 

incompleteness and want turns rather quickly into thirst. 

Therefore, to quench our thirst, we begin to walk. That is why we desire to learn. That is why we 

run.That is why we go forward. That is why we experience contradictions. That is why we struggle 

desperately. 

That is why we worship. 

......... 

We do everything to quench that thirst and find fulfilment. We are wearing ourselves out to reach 

the source. 

We are searching for the source. 

That source is the Lord.  The Son of God is the embodiment of the love of the Father.  He is eternal 

LOVE—the Source we seek, the Christ. 

That is why, while we join in the daily rush of life, while we struggle in our frustrations, we had 

better not neglect the things we need to do in order to reach the source. 

Our mission is, while we are in the process of performing our responsibilities, to not forget that 

we are human, incomplete, and wanting. Our duty is: to complete our incomplete aspects; to 

increase the feeling of the inner world that comes from richness of heart; and to always remember, 

and remind each other, that we are different organs of the same organism. 

If we live with a completing-our-incompleteness approach, it will become self-evident that the 

greatest treasure we have is the love that multiplies and grows the more it is shared. 

That is why life is a joy. Joy is remembering. Life is sharing. Life is serving.  Life is to visit 

hearts—to have heart to heart encounters with others.  Life is loyalty. Life is conscience. 



 

The conscience secures our ability to connect to both the private, the public, and the universal 

dimensions of life. 

Because, everyone has a work and a mission unique to himself in his own life-span. Everyone is 

required to fulfill a concrete duty, the accomplishment of which is obligatory. Within this 

framework, no one person can be substituted for another, and no life can be repeated. From this 

perspective everyone’s duty is inimitable, as are the special opportunities that fall into each 

person’s hands. 

This inimitability requires us to love, to live, to bring life to others, to learn, to develop, to develop 

others, to behave responsibly, and afterwards to leave behind a humane honor and a legacy of 

humanity. 

When we discover, recognize, and use some of our talents and opportunities within this inimitable 

mission, we enrich the life of society; because these talents and opportunities are given for the 

common advantage of the community and for everyone. This keeps balance within the life of 

society. It gives life to the church. 

This balance takes form in an unselfish, understanding, and flexible disposition, which fulfills the 

requirements of love.  

So, I say, let the areas of life that are incomplete and without taste, be filled with love. 

Let them be filled, so that social awareness and maturity will develop. 

Let them develop, so that life-loving approaches will be re-vitalized. 

Let them be revitalized so that they direct us to more responsible behavior.  Let originality and 

freedom be strengthened. 

Because when life is full of humanity and reality, when responsibility is full of loyalty and delight, 

and when hearts are full of love, the meaning of everything comes out into the open. 

Because spirituality and humanity, are not found in the cold nor in the darkness, but rather in the 

brightness of the road by which a person travels, in the flowing movement upon the road, in the 

breadth of the road, in the cleanness of the road. 

May we be accompanied along our way by days which increase our spiritual awareness and 

intuitive associations. 

 

Yusuf Beğtaş 

 

 



 

 


