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تها ماحظة لرجا قر لسلسة  لكاملة من هذ  د لإستفا 
لترتيب يمكن  يسبب  أجز كاملة فعد  بترتيب 

أ حبا استمر قد يسبب  عد   تشويش 
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لبابا ت سة  لثانيوقد س  ضر



 

 

 تقديم

     ، لسا   ، لسا له   ، لسا لمسيح هو ملك 
لمسيح جا ضّيشي ُي لكن  لقلق،  لهم  ع سامنا هو 

نا  مو عدنا  كل  يريحنا من همومنا،  تعبنا  ليحمل 
مع  أاسنحتى شعو  ،تهمه جد –لبسيطةحتى –

لمسئوليا كثر  لحيا  ندخل   ند في  ،سرعة 
لهمأئر  فش، شد اماتخ" لنصائح كثير لقلق 
لعمليةأأما يهمكشأأ ،حيلك لخطو  لمهم هو  لكن   أأ" 

لنبذ ستجد      حد عمليةفي هذ  ،    خطو 
لقلق لهم  تحر من  لسا   لكيجّربها  تحصل على 

لر تشويشهأيريحك  حذ من كمو  يضا      أ 
لسلسلة هي خطو عملية    كمةآهذ  لطريق  فيآمتر

أجز  تها بترتيب  لرجا قر لكاملة  حيأ لاستفا  لر
ليومية  لعملية في حياتك  تها  بصفة تطبيق خطو

ستجد بنفسكمستمر لمسيحآأ جّر  نمو آبنعمة  عمق 
حية لر يجي في حياتك   أتد

 
بينا  صلو  لعذ مريم  منا  لحقيقى بشفاعة 
لى  لمجد  إلهنا  لثاني  ضر  لبابا تو سة  لطوبا قد

مين  أبد 



 

 

لصبافي   لطريق شعر بشي لك  في  بي   قصد 

استقر جد  ،من عد  لكني لم  لسبب  فكر في  خذ 
جد نفسى     ضح، شي سي  أفكا تد في  بينما 

بي  حب بي  هنا  لذ نتقابل فيهأ  لمكا  بي في  ما 
ليو مهموماأ  قا لي مالك 

خلي قلق  لكن في  بي  ضحا يا  عر سببا  قلتد ا 
أ تيا  عد 

؟ لد خلي من قبل يا  لد لسا  د هل تكلمنا عن   قا

عدت بي لكنك  شد قلتد ا يا  نا في  ليو  ني من قبل، 
 حتيا لذلكأ

خليأ لد لسا  ليو سنتكلم عن  بيد  قبل  نتكلم  قا 
خب يه  خلى  لد لسا  لخير يا عن  صبا  لقطاعى  ا 

 بنى؟

لقطاعيأ متقطع نسىأ  !قلتد  يا  فيه  فتكر  يا  فيه 
لخير ماشية كويسأ  لكن صبا 



 

 

لخير من  د صبا  ستر نتائجها قا  ، لمهمة جد أمو 
ظب  نت مو ، لكن تأكد طالما   كا بعد فتر

ه يستجيبك ستر باستمر أبد   نمو في محبته ، 
لمهمة جد للنمو  لمؤشر  لقطاعى من  تحس بيهأ 

حى نك تنمو في حياتك  ،لر لقطاعى يعنى  فكلما  
حية ننا نتلر عندما يقل يد  لحيا ،  جع في  ر

حيةأ لن يطلع  لر علم  كل شي خطو خطو  لكن 
أ  قن فجأ ية قبل  يهلك شنب  يا  لز خبا ضبط 

؟  لنو

؟ لنو ية قبل  لكن ما هي   ، يا بأنسا لز  قلتد ضبط 

تثق في قبو  يا  تتو يو بيو  لز د ضبط  قا
فر فهذ  ،يو بيو غفر ، استمربيعطيك قو 

لثانى ،تتذكر حا    ، نسيت يو ا تنسى 
آية فهى لتقديس  ما  لثالثأ  نسيت يومين ا تنسى 

أ فآخر شي هنك  ية حتى  تنا حامك  تر 
لشي تحلم بيهأ يقو  خ تقر  تقوله هذ ما تفكر فيه 

لقديس يوحنا سابا(  حانى) سمك "لر طوبى لمن نا و



 

 

لشياطين ا تسطيع أ تقتر  لقدوس على شفتيه فإ 
 منه"   

لتز بىتما يا قلتد  لمقصو  ،صلى لى حتى  لكن ما 
خلي؟! لد   بالسا 

نه لر يسو  لمقد عن  لكتا  د يقو   )ملك قا
، إله  لسا ، معطي  لسا ، ر  لسا ، رئيس  لسا

)  .لسا

!قلتد كل   هذ

لذ تنمو فيه كل  لوسط  بني فالسا هو  د نعم يا  قا
 ، لمخلوقا لذ تعيش فيه جميع  لهو  لفضائل، مثل 
نسا   لهو مسممأ هل يستطيع  يعيش  تخيل لو 

  ؟حيو  نبا

 قلتد بالطبع اأ

لقلب، لن تعر  بني  لم يوجد سا في  د هكذ يا  قا
لنا بل تكو   تصلي بل لن تحتمل  تكو مشوشا، 



 

 

يضا في  أ  ا هد يمانا  لن يكو لديك  عصبيا، 
ية، يقولو  لما فعندما  ،"ا تنمية بد سا"أمو 

ا   ، عا جديد يكو هنا حر ا يكو هنا مشر
لة تكو موجهة  لد ، بل كل طاقا  ا طر  ، مد

أسلحةأ  للحر 

ليس مظهر ابد أ  خلي  ، سا د لسا يكو 
 شكل

لك؟  قلتد ما معنى 

جي في منتهى  لخا إنسا  د ممكن  يكو شكل  قا
لمائكي لكامل ،لهد  خله بركا ،لسا  ، هو في 

!! همو حز  حد  تعا  لقصة  مر حكى لنا هذ 
خليأ لد لسا   آبا عن 

بي؟  قلتد ما هي يا 

د لكلية كا يذهب لرحا قاقا أ عندما كا في   
كا معهم   ، هب إلى لبنا لرحا  حلة من  في   ، كثير

ام حاني ة يدعى "س مؤ  شما  " كا خا 



 

 

لجميع يحبونه،  مه خفيف، فكا  لك  كا باإضافة لكل 
لخضر  أ  شجا  يتفرجو على  كانو يصعد للجبا 
شخص  سامة  أ  كا هذ   ، لفند ثم ينزلو يبيتو في 

لنو يجلسو يتسامر ثاثيةخر في حجر  قبل   ،
نه ا تمضي يضحكو ثم يصلو   ، أ يقو هذ   ، ينامو

هو نائم بع ساعة ثم نجد سامة ينفخ بقو  "  سو 
ف" ف نقو لهف نوقظه،  مالك يا سامة " ، نذهب إليه 

نت مريض هل  ؟!هل  كتو نا "أ يقو نجيب لك  ا ا 
كثر من يو فجلس معه  لموضوع  كويس كويس" حد هذ 

قا له  أ  لنا إ"هذ  ُ تّضحك  لنها يه يا سامة طو 
كيد فيه حاجة عب  لليل تعمل لنا  قا له  "تأتي في 

أ  "ا ا مفيش"سامة  خي مالكإحنا "قا له   "خو يا 
 فيه طبعا، هل تحسبونني فرحا كيد  "قا له سامة 

نا تعبا لنا  خل،  مبسوط عشا بضحك  لد ممز من 
بنا يرحمني صلي لي صلي لي،  أ"عشا 

لقصة شرحت لي لغز كبير كا يقابلني مع  قلتد هذ 
!! لنا مع  لحقيقي ليس بالمظاهر  فحقا نفسي  لسا 
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جيلشكل  لسا لخا قتني  بي  لكن كيف يا   ،
خلي؟   لد

بني لسا يا  نو من  د يوجد ثا    دقا

 سام الصباح أوًا:

ما معني سا  ؟قلتد   لصبا
لصبا هو د سا  حد  عندما يقو "سام المسئولية" قا لو

سة  محاضر  يا مد يقو  لهم،  يشيل  لصبح 
لعمل مع  متحا مهم،  مشاكل في  عند  صعبة 
حد  لو لصبح  من  يف،  لمصا لعيا  مشاكل  لمدير، 

لكتا  لغم،  لهم   يقويشيل 
شكله  (12د 21  حد عند عشرين سنة  لو تشو 

لقلق شكل لهم  يجيب سبعين سنةأ بينما يقو  همن 

يضا هو يعولك"" لكتا  لر همك   (11د 22)مزلق على 
نا  أحما  لثقيلي  لمتعبين  تعالو إلي يا جميع  "

لر يسو كا (12د 22مت)"يحكم جالس مع أ مر 
نهم كانولتاميذ،  ظن(  عيونهم تتحر  ) مهمومين 



 

 

لقلق، قا لهم ما لكم مهمومين!يسا ميمينا   !ن 
أ ؟ نظر لى فو ؟ قالو  نظر  فقا لهم ما تر

ليس لها عصافيرأ  ا تحصد  لعصافير ا تز  قا هذ 
نتم أبوكم ،مخا فضل يقوت !!بوكم  نتم  ها كم 

ها عجمي سكمحتى شعو  ؟!من عصافير كثير
حد حد  سههنا  ،محصا  لى  بى  قا شعر  شا 

يضا محصىأ  لخفيف   سي 
يضا محصى؟ سي  هل شعر   !قلتد 

د بالطبع،  نعم هو كثيف شوية ها يتعب (بابتسا)قا 

حد حد  لكنه محصى   لمائكة 

لمدينة، لكي     لقرية إلى  لسن من  هبت سيد كبير في 
لذ يمر بين  لقطا  كبت  لحقل،  تبيع بعض محاصيل 

لنا  كبت قا لها  بعدما   ، لقفة "لقر يا ستي نزلي 
" قالت لهم "ليه مش  لقطا كبتي  ستريحي إنتي خا 
ين نتقل عليه"أ قالو "نتقل على مين"أ قالت "على  عا
يحمل  كبتي فهو يحملك  "أ قالو "يا ستي طالما  لقطا



 

 

، لحسن ما يجيش تاني"أ  يضا"أ قالت "ليه كتر خير لقفة 
لقفةأ بد  يقنعوها  تنز   لم يستطيعو 

لقصة؟ بي هذ  هل حدثت حقيقة يا   قلتد 

يضا تحد كل يو عندما ن بني،  د نعم يا  لهم،  شيلقا
ل مشاكلنا، بكامل ، بكل مسئوليتنافالمسيح حملنا بك

لخر " تعابنا، يقو في سفر 
لتثنية (4د 21خر") أأ " فى 

لي (أ قا12د 2تث)"أأ 
أخو عندما  لحد  نهحكيت له عن هذ  تشبه  اقصة، 

ا يريد  يتركهأ ،لمسيحي بهمه لذ يشيل همه    

لعصفو     مها  معها  لشجر  مر عصفو صغير على 
لهم ،لكبير شايل  شكله حزين  حد ماشى  أ شافو 

لصغير إمها  لعصفو  ماله يا ماما شكله حزين "فقالت 
ت أ قال"باين عند مشاكل كتير"قالت لها  "كد ليه؟!

باستغر هو ما عندهو إله طيب يحل له مشاكله  "
 قالت لها باين ما عندهو يا بنتىأ "أإله بتاعنا!!



 

 

لعصافير تستهز بنا!! حقا فقد صرنا هز حتى    
ترفر ظرنفلن تمر  لسما تفر  ليس لها  ،لطيو 

ا  لبنك،  صيد في 
ا  معا تعتمد عليها، 
شها تتباهى بها، فقط 

له قا لنا نحن  آتثق في 
ا  نتمآلهمليس 

حدقة عي نى، حبائي 
 مسكحتى شعو 

لك نهمنىت بعد كل    قلق!!، 

لمسئول هل معنى سا  فعل شييقلتد  نني ا  ، ة، 
ه" " لنجا" خليها "عل  تا حتى يأتيني   "نا 
؟!! لشبا  كما يقو 

للي خلق لك مخ؟ بني، هو مين  د بالطبع ا يا   قا

هأ   قلتد بالطبع 

ج الطٖل إلٲ ال٦رضَ  ٵح
 ٰٗ٢ ج ال٦ لٶحٶ ٥٪ٮ ٯٵح

ل٘ لٶحٶ ب٬، لٰ  إلٲ ال
 ٥ رٝ اأ٣ الطٖل ٍ٪

٧ ٨٥ اأص٢ح ل٬ أا  ٫ لٞ ٢
.٫ رٝ٪ اه ٢  ....!!!فٮل ٵ
ر ٵَٰٚ السرٯجٴ ٗ. ٥ 



 

 

د  مكانياتك، قا هبك  مو ا تضع ستخد مخك 
لثاجة يا مخ مخ جميل "كل يو تقو  ،مخك في 

قتك، بل كن  "لسه سليم تضيع  خي  تر ا تنا بكسل 
لّه لكن عند  مكانياتكأ  هبك  م تذكر مينا بقد مو

لغد يهتم بما لنفسه  ا“ لرقو  تهتمو بما للغد أ 
" ليو شر  (14د 6مت)يكفي 

تز  غسطينوهنا قو للقديس  يوضح كيف تعمل 
 بسهولةأ

بى؟ ما هو يا   قلتد 

د  أمن كل قا أمر يعتمد عليك  لعمل كما لو أ  عمل كل  "
أ هأيما كما لو أ   ".مر كله يعتمد علي 

ا      فإبذ كل مجهو لكى تتمم ما هو مطلو منك 
كرنا  عمل كل شي بأمانة إجل يسوتتكاسل،  )كما 

ا  من قبل( لمجمو  جل  كر ليس من  فنحن نذ
لمرتب  جل  ا نعمل من  آعلى قد فلوسهم–لتقدير، 

كونو  عملو  نعمل أ يسو قا  كر  لكن نحن نذ



 

 

احتياجا مسئوليته هو، لمجمو   ، عندما  منا
ه لموضو تماما في يد  لهم تأكد   لقلق  ، يأتيك 

مين في مسئوليته   أهو 

لكني ق طيو  قطا  بي عصافير  لتد كا جميل يا 
لخطو  بي، ما هي  تني يا  يد خطو عملية كما عو
لمسئولية حصل على سا  سلكها حتى  لتي  ، لعملية 

يه عمل  لهم   !؟عندما ياتينى 

قو لك  ثاثة، بل  ثنين  حد  قو لك  د لن  قا
لكنها عملية حد  حد بجملة  طالب أ  نفذتها خطو 

لمسئولية بنتيجة هملتها فأنت تتحمل  ،  نسيتها 
أ   حد

بي؟ ما هي يا   قلتد 

لباب سة  حد قالها قد د هي جملة  هي اقا   شنو 

حو كل فكر إلى صا



 

 

، لى صا لقلق، حوله  لفكر بالهم   عندما يأتيك 

! ما "تقو  بد من أ  تحا م عند 
حد مش  لو بة  كر حاجةصععع حتى لو  "فا

كر شوية تنساهمأ   مذ

قو هكذ
 

ل الشغل ،شت م الغاء بد من أ ة  ومش والش
بل ست ي وييجل الس  ،وال ط ضغط ي ل  ،بوف ش وال

هية   .م

ه"  "بيحط همه نفس في ما بيقولو "بيحط همه 
لضغط، لو في في بطنه" فالهم لو  لقلب يجيب  قف عند 

لو  لبنكريا يجيب سكر،  لمعد يجيب قرحة، لو في 
لقولو  أمعا يجيب  لو طلع للمخ يجيب لعصبيفي   ،

شلل حسن لينا أجلطة   ، أتعا أمر   بد من كل 

نقو

 



 

 

 يحبك أكثر مما تحب أنت نفسك. فاه

لقو 11د 2مية) ففي ية في منتهى  ).  

بى؟ آية يا  ما هى هذ   قلتد 

آية تقو د    دقا

بنه بل بذله أجلنا أجمع" ين كيف ا لذ لم يشفق على 

 "يهبنا أيضا معه كل شيء

لهم قل لنفسك بقو لذ مات " نتهرها عندما يأتيك 
شر أ من  يحميني أنجاح  يهبنيكيف ا  أجلى

. "كانت إمشكلة مهما أ يحل لى  أمهما إ كا 
بنى؟! يه يا  لهم يبقى  للى يشيل   بعد  كله 

(د سامحنى ي لسبب  أبى يبقى عبيطا قلت)بابتسا يه  لكن 
؟ حنا فيه  للى  بى للعبط   يا 



 

 

ش  ش نعمة   فقرمش 

د  هو قا لرئيسي  بنى  أياهذ في مشكلتنا لسبب  يا 
لمقد ننا لكتا  حية فحياتنا أا نوظب على قر   لر

ا نعر  نعيش  الممنوحة لن مكانياتناضعيفة  ه  من 
لصعيد يقولو فى فقر  ، فى 

ئما تركز  بىقلتد  بنا سو  شي كل  يا  ندخل فيه 
؟ لمقد لكتا   بالصا  

بنى هذ  د تما يا  قا
لقديسين أ هو سر قو 

ه تعطى  فنعمة 
للمتضعينأ فعندما 
ه فى  تطلب 

همومك  مشاكلك
نك غلبا  تعلن 

يخلصهممس ه ينظر للمساكين   أ(44د  13)مزكين 
ه  عو  لكتا  فييضا عندما تكو معتمد على 

لمتغير يما مبنى ليس على مشاعر   ،لمقد يعطيك 

اء أ٥  اشٖ٘ ٢ٍٶ٪ ٯ٩ح٨ أٍ
٥ صر٩  طٶٌ أ٧ ٵحٖي٪ بَ ٵس
جٶ٨  ء ٯل٤ ٩َ بَ ٥ح ٙ أص

 ااب٨ ٥ر إلٲ أ٧ ٵ٦ٰ
ٲ ال٤ٖ ٭ .....ٗ. ٵٰح٪  ٩ٶ  ث



 

 

عمالنا  لنجاسة، بل  لتيا على  لشر  فيها كثير من 
هذ سنأخذها بالتفصيل عندما  لثابتة  ه  على كلمة 

هأ لصر مع   نتكلم عن 
فالكتا قا 

سألو تعطو  يضا (6 د4)في ")مت طلبو"  3تجد
نقذ "قا  (3د لضيق  قت  تدعوني في 

فأنت عندما تطلبه ستأخذ هد  (22 د24")مزتمجدني
هكذ في كل ضيقة في  لهمأ  لتشتت  سا بدا من 
هد  لمسيح تجد سا  طلب   كل مشكلة في كل قلق، 

يقو لشيطا يبد يبعد عنك  "بدل ما أروح أحاربه  هنا 

أحسن" هأتركه في حالأخليه يصلي،    

عبر عن  لموضو  جل  ففي كل شي صلى من 
لكن   دلنهاية قو فيشتياقاتك 

للى تشوفه يا ر أنا   حسنأهاشوف و

لك يا " ففي بستا جسثيمانى قا ،فالر يسو علمنا 
لكأف ،كل شي مستطا لك آ با  أجز عني هذ 
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( 16د 24مر)نتبل ما تريد  نا يدلكن ليكن ا ما 
ح لمسيحيةأ ةصر لحيا  صعب نقطة في   هذ 

ما هي يا   بى؟قلتد 
تك  تخضع  أمو ه  د هي  تسلم كل  تماما قا

 لهأ
نها ليست صعبة ظن  حب   ،قلتد  له كل  سلمفأنا 

خضع له تماماأ  أمو 
لكن  لكا سهل  د  قا

ظهر في لحقيقة ت
لصعبة قا   مثا أأ

خطب "عندما تكو عا ت
هل عند  حد معينة"

للى  ستعد  تقو 
لموضع  تشوفه يا  

ستعد  تقو  هاجر"لو عا ت" أيكمل  ا هل عند 
أ هاجر  ماهاجر  حد عا  هكذللى تشوفه يا "

حد لجيش"  كلية معينة" " هل عند أأأهايدخل 
أموستع ؟! د  تقو في كل هذ   للى تشوفه يا

ض٨ ٳ  أ٩  ٯجٰ
 . ٢٥ ٵ ٝ ٳ رٍ ٜ إٵ ٵ برٍ
ض٪ٴ ٢ٍٲ  ح فَ ٯاح 
ط٢ٌ إلٲ  ٯا٣ ٝأ٩ٜ ا  ال

 سٮر ٢ٍّٲ .خر غٶرٱآ
٢ٶٚ  ٝأ٩ٜ ٩سٶ ٝل ال

ٵ .أج٢ٲ ٪ٴ ٍط  ٛٮ
ٜ  ٝأ٩ٴ ٱ ٥ٰضًٰ ح ٯح

        ٗ.أغسطٶ٪ٰس



 

 

لموضو مش مجر  اختباهنا  لحقيقى للتسليم، 
أ   كا

 قلتد كيف؟
أ   د ابد  يكو له ثما عد  يظهرقا عند سا 

نا عند تسليم  حد يقو  لو يفضل قلقا قلقأ مش 
!! مش عا ينا  خايف 

لموضو صعبأ  ضح   طبقه عمليا؟قلتد   لكن كيف 

لنهاية قو  لكن في  غبتك  د كما قلنا عبر عن  قا
" للى تشوفه يا  أ"

فعل؟ لقلق ما  بنى  ستمر يحا  قلتد  

د  ببالطبع سيستمر قا ،يحا لخو لقلق  لن تشعر بالسا  ك 
قن. . فلن يطلع لك شن  حد  بمجر صا 

(قلت فعل؟)باستغر ما   !د 

د   ستمرحو كل تفكير لصا  قا
لقلق تمو  منحسن  لطلبفي  ستميت  أمن 

 



 

 

  تثقد كثر شي يجعلك ترتا هو 
ه يحبك أكثر مما تحب أنت نفسك*    .أ 

يستطيع كل شيء* ه هو إله قدير    .أيضا 

مش بخيل*  .أيضا هو كريم 

حد  بى  تكفيقلتد هل نقطة  لسا  لكييا  حصل على 
لقلق لهم  قت  ؟ ،في  خر يبا   يد تد

د مشكلتنا يا  أيا  بنيقا ا نعمل  نناهذ  نسمع كثير 
يبا ،شي لتد لوعظ  كثر  لفائد في كثر   ،فليس 

يضا ا  هذ  لتطبيق  لعمل   !!تكفيلكن في 

بى يكفي لذما هو قلتد   ؟!!يا 

د  أقا لمثابر أ يستخدمو  استمر  عة  في 
ضي لرماكينا  لى ل ،أ لترعة  لميا من  تنقل 

لنمو للز ابد  فلكي ،لحقل ستمر  تظل هذ  يتم 
عند توقفها فتر  طويلة يذبل لماكينا شغالة باستمر 

أ  يمو  لز 



 

 

يضا حية  هكذ  لر منهج  هينحكى فيها  لتيلخطو 
كمي عملية  ،تر نها بسيطة  كمية يضافائدتها   ،تر

لكن شوية شوية  جدية  لموضع بفر  ية تأخذ  لبد ففي 
لخير  تنسى، تفر بصبا  تنسى تفتر  شوية  لقطاعى 

لبسيطة؟ أمو   هكذ باقى 

ب لحل؟!قلتد فعا  يه  لكن   يحصل 

إستمر  تكاسلنا نرجع  نسينا  لمهم هو  د  قا
يت نتيجتها بنفسك  مو  نعو نتذكر، فطالما جربت 

أ  ا تيأ بد جع   باستمر  لم تطبقستميت 
خذنا شي جديد  لقديم لن  تضيفه لم كلما  على 

حية تستمر لر لنمو في حياتك  فالر يسو قا  أفى 
يثمر هؤا " (21د 12لو )نفسكم"بصبركم تقتنو "

لكن كم عظة  (22د 2لو )"بالصبر فكثير ما سمعنا عظا 
؟تتذكرها   !آ

أأأ يا ا  فقط  تذكر  أآ تذكرقلتد 
ينأ  تذكر عنا



 

 

هذ أمو بسيطة في شكلها لكن إ حافظت عليها صا كل 
كل لحظة يك  ، لر يسوع، ويومك صا  لك عاقة مع 

لشيطا مدخل   يقلقك. لكيلن يجد 

د لذلك  تعمل  جوقا آ لقطاعي)باستمر  تتذكر 
نا حيةآلخير صباآ لمقا لر آيسو أجلآ لبلطجة 
  أأ(آلاشعو تقديس

قت معنف حبهاا ن أموقلتد هذ  تذ ها اقد جربتها 
لكن توجد  لمسيح  لعاقة مع   فيها  نسي يامعنى 

 تكاسل؟
د كرنا من ق قا قن كما  نه لن يطلع لك شنب  بل 
لمهم فجأ لطريق  نك،  لطريق تماما ففى  ا تتر 

 أبدلكن ا تستسلم  ،تسقط  ،تتعب يمكن 

معنى للحيا بدو عاقة مستمر وحقيقية مع  فا يوجد
 .لمسيح كأ وصديق

أ ترككقبل    حذ من كمو
بى؟ ما هو كمو يا   قلتد 



 

 

لفلسطينيي لهة  له من  د هو  كا نقا عبا عن تمثا أ 
لمفرضخ لنحا  نه  هعيإنسا يمد  ،م من  كما لو 

سفله حتى  كا يوقد نا شديد  يأخذ شي ماأ 
لنحا لذبائح ،يتوهج  لك يقدمو له   هي ،بعد 

أ تكان لصغا أطفا   من 
!! أطفا ( من   قلتد )باستغر

د نعم أبريا يأخذ كا أ قا يضعونهم في أطفا 
أفلتمثا  يد لحا  يحترقو في 

همأ بيسمعو مش أمها آباقلتد  ا  صر 

لطبو بقو د كا كهنة كمو يضربو  )  قا
يتعاطف معهأ أأ( لصو  حد  هكذ  حتى ا يسمع 

لشيطا يا   ؟بنييعمل معنا 

 بى؟قلتد كيف يا 

لكنسية  لشيطا في  د يأتي  يقو  نتقا لقد  في 
، "لك  كر عيد مهمة مذ لشغل  ،عند مو مشاكل 

 ، لعيا لشمامسة ليه مش  يه،لنها  أكلمشاكل 



 

 

فكا كثير مثل هذ "منظمين ليعمل لك  ،هكذ 
تشتتأ   تشويش 

فعل؟ معيقلتد فعا بيعمل كد كتير  بى فما   يا 

د ا تح بهاقا تحا أنه سيجر من  ،  تتفا معه 
لن تعر  تتخلص منهأ  موضو لموضو 

فعل ؟! ما   قلتد 

د  هأ قلقا ما  لحا  لشيطا  كشفه في  "يا  
بني أكل يحا س في.... بالتفكير في  لقد يا   ،أنا في 

كز في  أ يهر في  ه" فعندما تكشفلصاخلينى أفكر فيك 
كترأ خلت معه في حر سيشوشك  لكن لو   لحا 

لى    بسيط في  ئي،كا هنا طفل صغير ها   بتد
لقلم  ،كا يجلس بجو طفل شر فقا له خذ 

لطفل  "قفا"ميه في   ، لسبو هو بيكتب على  أستا 
أستا مشى ناحية  لقلم  خذ  لكنه تذكر   ،لبسيط 

أستا لبيت قالو له ا تفعل شي قبل  تستأ  ، في 
ستايا "فقا  ستا ،ستا يا  ستا يا  لولد  بيقو  ،يا 



 

 

عمل كد ميلى  ؟ لقلم في قفا  ستا قا له " !يا 
غلط كد حبيبيا يا "أستا  لد "عيب  نه  )أنه عا 

نظر لولد  بغضب بسيط(  ماقولتش "فصر  ،لشقيلى 
لولد "قولتش حاجةحاجة ما بل قا له  ،لشقيأ لم يسكت 

ضربه على  لليهب للولد " سه في  صف 
نه ا يسأ  "تعالى لكنه تذكر  لبسيط  لولد  هب 

ستا ستا يا  ضر  ،أستا فقا "يا  لولد بيقو لى 
عمل كدلولد على  " قاله  سه  ستا ا يا حبيب  "يا 

خو كد  أ"غلط صحابك 
لّى لولد  دبى بالسؤ هنا توجه  سيقو له  لشقيهل 

 حاجة تانى؟
(قلت  د بالطبع اأ)بابتسا

لشيطا بك  يضا عندما يحا نت  د هكذ  بالتشويش  قا
لحا  ،لتشتت ه "كشففي  ما     يسو يا ياه 

أفكا بتقولىأأأ كز في  ساعدنييسو  خلينى  يا 
"أ كر لمذ أمو  جو  لصا  في  هتم بكل 

تجد نمو  لتي نتفق عليها حتى تتطالب بنتيجة  لعملية 



 

 

عظ  ا يكو كامنا مجر  حية  لر في حياتك 
  أقصص

لمسيح سأهتم، سأهتمأ  قلتد بنعمة 
مة سنتكلم عن موض لقا لمر  د  أهمية وقا  في غاية 

لغر  هو سا  لمسيحية،  بى هو عتبة  هنا هم 
أ  بالقيا

 
لقلب أ نر كتب مخفضة أ  لما كا* شتيا من كل  لنا 

أطفا  أبنائنامجانية  اشتيا أيضا )لشبا  لر يضع هذ 
لمسئولينكل في قلب   نريد أ نر في كنيستناف -لرعا 

 د(هتما كافى بنشر كتب مجانية أ مخفضة
لمد* لنجوع  لقر  لكنائس في   .*تصل لكل 
ءتكو ** لقر تشجع  بسيط تسهل    .بأسلو سهل 
 ،أنفسهم أما في مسئولية لشبا بها أمو عملية تضع**

لحق  مغّي أتعطيهم   ر لحياتهم.يطالبو بنتائج محسوسة 
لسلس نشر هذ  تشجيعكم استمر  تكم  لتصل ليد  ةلنطلب صلو

آ سبعو جزء جاهز للطباعة( لجميع  .)حتى 
كر يا  سمك"" ستخدمه لمجد  كمله  كه  لعمل با  هذ 

ل لمساهمة في نشر هذ  صل    (07330000210خدمة)للتو
COMGODLOVEHOSTEL@GMAIL. 
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