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  .سلسلة مبادئ يف احلياة الروحيةاسم الكتاب               :  
ـــد ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ   .ملغرتبنيابيت حمبة هللا للطلبة م خدا اد       :إعـ

ــعة        : األوىل  ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ   ٢٠١٤الطبـ

ا برتتيب مالحظة : لإلستفادة الكاملة من هذه السلسة الرجاء قرأ
األجزاء كاملة فعدم الرتتيب ميكن أن يسبب تشويش وعدم االستمرار 

  قد يسبب إحباط.
  

  
  
  

لنا رجاء فى المسیح ان تصل ھذه * 
السلسة إلى ید كل شاب مسیحى بأقل 

.تكلفة  
یمكنك ان تشاركنا ھذا الرجاء بإھداءھا *
.ألصدقاءك واحباءك   
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  البا تواضروس الثاين قداسة
  )١١٨ اإلسكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية (
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  تقدمي

ا الكسل،  الصالة مراحل     أول مرحلة هى مرحلة التغصب، وحر
قشنا إننا نقاومها،  والزهق وامللل، وأيضا اليأس من كثرة السقوط، و

هى مرحلة  ىن مرحلة مببدأ التدرج، واإلدراك، والرجاء وعدم اليأس.
ا  ،التعود د  االكتفاءوحر ن أحذر من ا ن أكون أمني و ونقاومه 

  الباطل واإلدانة وانظروا ومتثلوا.
    ُ  الثةكمل معك الطريق ويدخل معك إىل املرحلة الثوهذا اجلزء ي

االشتياق، وهى مرحلة ليست للقديسني فقط بل هى وهى مرحلة 
 ،الروحى البد أن يصل إليها مرحلة طبيعية كل من يسري ىف الطريق

اية بل كل يوم يكون فيه جديد ىف احلياة الروحية، يدخل  وليست هلا 
اإلنسان ىف صالة دائمة ال تنتهى ويبدأ يتذوق األبدية من هنا وتنطبع 

  فيه صورة املسيح ويقبل اجلميع مبحبة واتساع قلب.
فظنا نكمل الطريق ىف وداعة واتضاع قلب وحيليعطينا الرب أن    

ء والتهاون.    من الكرب
محايته وسرته حنن يف  فبدون-الطريق  حيفظك ىفالرب يسوع    

وي قداسة خطر شديد . بشفاعة أمنا العذراء مرمي وصلوات أبينا الطو
د إىل األبد آمني.   البا تواضروس الثاين وإلهلنا ا
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اخلى أردد ىف دوجدت نفسى دون أن أدرى إىل أىب  ىطريقىف     
وابتسمت  ؟!ىل" انتبهت لنفسى وقلت ماذا أقول "وغفر ىل" و"غفر

ها أىب، فما أمجل الغ ا ترنيمة الغفران الىت علمىن إ ا ران ومفوتذكرت إ
أمجل أن ينطبع ىف الذهن كلمات مقدسة وتصري كل احلياة للمسيح، 

نه مل يبدأ بعد ىف الطريق الروحى وقلت مسكني مش أوتذكرت أخى 
ومل أكمل الكلمة حىت اصطدمت بصخرة وسقطت أرضا ولوال  ،عايش

شمت. وصلت وأ أشكر  رمحة هللا وسرته لسقطت من فوق اجلبل و
هللا ومل أريد أن أخرب أىب عن موضوع السقوط وقلت اليوم سنكمل 

  .الصالة  .أىبمراحل 
اليوم سنكمل املرحلة  قالو الحظ أىب توترى ومل يريد أن حيرجىن 

  ىف مراحل الصالة وهى:  الثالثة

 الصالة حبتصري فيها  ،احلياة الروحية يفمرحلة رائعة  وهى   
بل  ،فال يوجد تغصب حيت اصلي ،دمانإن جاز التعبري إوعمق و 

يف  .بل تصري حيايت كلها صالة ،القداسيل الكنيسة و إاجري جر 
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ب عن يصري هللا صديق حبيب ال يغي وأثناء النوم، ،العمل أثناء ،الطريق
 يغيب عين، جلس الأعندما  وأيضاوقفة الصالة  أحب يل حلظة،

ئم احأو  وأيضا مستيقظ أو  أكلمه كل ذلك حبب وليس  ،لم به 
ا أدركها ،اقصد معناها أقوهلاجمرد روتني وتعود بل كل كلمة   ،واشعر 

 ،جدا وحيبينقريب مىن جدا  أباشعر انه 
 مامأجيرى ويلعب  معه كطفل صغري وأعيش

مع  .ويستقر فيها أبيه أحضان إىلمث يقفز  أبيه
هذه املرحلة يصري هللا هو  يفاالستمرار والنمو 

 أحياوبه  ،أعيش أن أستطيعبدونه ال  حيايت
  فيها. يشاركينهو  أعمايلوكل  قرارايتكل   يفجده أو  ،وأحترك

  ؟اليهإ أصل أنىب هل من املمكن أمرحلة رائعة   قلت:
 لكيبل  ،خل املدرسة ال ليظل يدرس طوال عمرهالطالب يد قال:

   .رج وحيصل على الشهادة ويبدأ يعملاليوم ويتخ يت






 

الرب إلھك تحب 
وتسمع لصوتھ 

وتلتصق بھ ألنھ 
 ھو حیاتك

) 20: 30(تث  
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الصالة التصاق باۦ 
في جمیع لحظات 
الحیاة ومواقفھا 

فتصبح الحیاة كلھا 
صالة واحدة بال 

 انقطاع أو اضطراب
الكبیر باسلیوس .ق  

  يزهق منها؟ أومن هذه املرحلة  أبدا اإلنسانوهل ال ميل  قلت:
هلذه املرحلة  أنلو  ،يزهق أوميل أن  إلنسانللطبع ممكن  قال:

 أعماقاحلب واالشتياق جيد  يف اإلنسان ولكن كلما ينمو .اية
يشرب  أنولكن يريد  ،كلما يشرب من حب املسيح يرتوى ،وأعماق

وبني حمبة  ،ا فرق كبري بني شرور العامل وحمبة اخلطيةوهذ .وأكثر أكثر
   املسيح.

  ؟أىبكيف   قلت:  
 ،ال يرتوى وال يشبعشرور وشهوات العامل من يشرب منها  قال:

ملتعة واللذة ويطلب املزيد ل فأول سيجارة  ،وال جيد األوىليشعر 
حيصل  لكي ،حشيش هلا متعة خاصة

ع ذلك تقل يزيد اجلرعة ومىن مرة عليها 
تقل  أيضا يف كل مرةو  فيزيد اجلرعة املتعة،

تمتع وال اللذة ختتفيحىت  ...املتعة وهكذا
جمرد تعود وتبقى القيود، تصبح احلياة 

والعبودية  إلحباط بعدهيشعر  ،شرير
حية األفالممع  ،هكذا مع كل الشرور واملذلة، والعادات  اإل
لتفصيل كيف نتحر الشبابية  ،ر منها بنعمة املسيح)(وهذه سنحكى 
وتزيد اجلرعة ويقل التمتع حىت تصري  تتناقص.تبدأ مبتعة عالية مث فكلها 
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ة عبدا من اجل متع وصريين حرييتوسلب  ربطينجمرد قيد  ،بال متعة
   وقتية انتهت مهما كانت اجلرعات.

لتعب والتغصب مث  مع املسيح الوضع خيتلف متاما، بينما  يبدأ 
وكلما ننمو يزداد التمتع  .مرحلة االشتياق والتمتع إىل لمث ننتق ،التعود

وهكذا  أكثرواشبع  أكثرمن الصالة فافرح  وأزيدفرح أشبع و أوالفرح ف
  .وفرح يدوم ويزيد أكثربعبودية بل حبرية  ًا أبدوال اشعر  أبدا أزهقوال 

  لى ليس ألن هذا فرض أو طقس بل حبفأص
 .وحبيبيأبى  اهللا أنا أحب أن أكلم

بني احلياة الروحية ومتع  ىبأالحظ هذا الفرق  أ أكنمل  :قلت
ملتعة الوقتية الزائلة  أدركناكشباب لو   إننا وأظن .ولذات العامل لضحينا 
سنظل  إننالينا هو إولكن كل ما وصل  احلياة الروحية، يفوبدأ نتعب 

ال و والطريق الضيق وكآبة الوجه،  ،احلياة الروحية يفطوال حياتنا نتعب 
لراحة   أواحلرية  أويوجد ما يسمى 

بل  ،تقول عنه الذيالتمتع  أوالفرح 
جهاد وتعب ودموع وضيقات كثرية 

احلياة وهناك  وصلنا   يفهنا 
داخلنا  يف فجعل ذلك موصلناش،

  وعدم قبول للحياة الروحية. ثقل

الفرح ھو طعام النفس 
الذى بھ تقدر أن تقاوم 

أعدائھا وتدوسھم، وبغیره 
 تصیر ضعیف ومھزومة

 ق أنبا أنطونیوس
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 الناقصة عن احلياة الروحية أواملفاهيم املغلوطة  ،ابين  فعال قال:
ولكن  ،روا منها، وجعلت الناس ينفجعلت منها ثقل وهم وملل وحزن

فنتحرر من  قديسني وفرحهم،لللننظر  لنرجع لكالم املسيح وتعاليمه،
سوال نصغى لكالم  ،حيل الشيطان وكذبه وختويفه مل خيتربوا احلياة  أ

لتقوى ويتصنعون التدين ،الروحية ومل يعيشوها :  ٦يت١(فقط يتاجرون 
٥(.  

حلقيقة تكونوا  إنفالرب يسوع قال "  : ٨(يو "أحراراحرركم االبن 
ويكون يوم يرحيك " )٣٢: ٨(يو "تعرفون احلق واحلق حيرركم" )٣٦

الرب من العبودية القاسية ومن كل أتعبك ومن كل 
 ومحليهني  نرييعليكم الن  نريي"امحلوا  )٣: ١٤(اشعانزعاجك"

:  ٨(نح"هو قوتكم ح الربال حتزنوا الن فر خفيف" والكتاب يقول"
لرب  )١٥: ١٦(تث فرحا" إال"وال تكون  )١٠  أيضا وأقول"افرحوا 

لرب فيعطيك سؤال قلبك" )٤:٤(ىفافرحوا"  )٤: ٣٧(مز "تلذذ 
لقدير وترفع إىل هللا وجهك"   )٢٦: ٢٢(اي "ألنك حينئذ تتلذذ 

تاستندت على  أنكىب كما أ  ساحمين قلت:  أيضاهم  آ
تلى يستندون ع   ؟آ
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تننكر  ): المبتسماً قال( يستندون عليها بل حنن نرجع  اليت اآل
ولكن ليست كل  مرحلة التغصب والتعب،أول مرحلة أى  يفليها إ

  .ليست كل احلياة مع املسيح مرارة وملل ،احلياة تعب

 ويعيش حسب اجلسد، جسداين اإلنسانيكون  البداية يفبل  
 ،البداية اجلسد ينام ويتكاسل يف فيحتاج لنقلة ليعيش حسب الروح،

بل تصري  ىف كل حني الصالة صريت ولكن بعد فرتة تغصب وتعود،
حىت لو اجلسد  ،مصدر فرح وتعزية ،حضور القداسو احلياة كلها صالة، 

ضغط يذهب للقداس  أيبدون  اإلنسانجتد  ،مريض أومتعب 
ً  فرحاً  ،والصالة قولك " يأنت مريض "ريح نفسكللواحد تقول و  متعز

 فرحان كده" أمسرتيح كده  أ"
       




      
 

  السماء؟ يفالراحة تكون و  األرضليس فرتة التعب هنا على أ قلت:
فتفرح  أراكمعندما قال الرب يسوع لتالميذه " :)مبتسماً (قال
وعندما  ،األرضمل يقل عندما متوتون بل على  )٢٢: ١٦(يو قلوبكم"
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سكان   )٤: ٤(يف افرحوا" أيضا وأقولقال بولس الرسول "افرحوا   أل
ركم حر  إنوالرب يسوع قال " السجن، يفوكان هو  األرض يفعائشني 

  مل يقصد بعد املوت. )٣٦: ٨(يو"أحرارااالبن فباحلقيقة تكونون 
  .سؤالني يل أىب  ساحمين قلت:
  .تفضل قال:

 يفبولس الرسول كان  إنالضيق كما ذكرت  يفكيف نفرح  قلت:
مرحلة االشتياق والتلذذ ال يكون  يفهل  السجن ويقول افرحوا،

  ماذا؟ أمضيقات 
وهو على مجيع الناس  ،لضيق موجودالعامل ا يفطاملا حنن  قال:

احلياة الروحية  يف اإلنسانولكن عندما ينمو  ،مؤمننيوغري  ؤمننيم
 الذي ،يغلب العامل الذيلرب  أعمقوعالقته  ،قوىأتصري طبيعته 

كيلو ٢طفل عندما حيمل كمثل   .الضيقات يفوفرح  وإميانيهب ثقة 
شيء،  يولكن عندما يصري شاب فال يشعر  ،يشعر بثقل شديد

ولكن عندما  ،الضيقات تتعبنا ،احلياة الروحية يف أطفالهكذا وحنن 
وهذه سنشرحها  ،الضيقات وفوائدها أمهيةننمو ال نتعب بل ندرك 

  لتفصيل فيما بعد.
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جمیع الفضائل التي 
نقتنیھا بالتعب إن 
كنا نتھاون في 

عملھا تضیع قلیال 
.قلیال  

  مار اسحق السریاني

 إن. تكلمت عن احلرية كثريا فهل معىن "الثاينالسؤال  متام. قلت:
رحلة االشتياق لن إنين عندما ادخل يف م "أحراراحرركم االبن تصريوا 

  من اخلطية متاما؟ وأحترر أخطئ
يكون هناك حرب خارجية من  ،بداية احلياة الروحية يف قال:

ولكن عندما ننمو  ،وحرب داخلية من الطبيعة العتيقة، الشيطان والعامل
 يفيبدأ مع الدخول  ،احلياة الروحية نتحرر داخليا (وذلك تدرجييا يف

حلرب اخلارجية مرحلة االشتياق) ولكن تظل ا
عندما يتحرر داخليا  اإلنسانموجودة، ولكن 

 أواون  إن وأيضا ،يفرح ويشعر بنعمة وبقوة
حروب مرحلة  هيوهذه  أخرىتكرب يسقط مرة 

  االشتياق.
  ىب؟   أ  أيضاوهل ملرحلة االشتياق حروب  قلت:
ولكن  ،العامل لن يكف الشيطان عن حروبه معنا يفطاملا حنن  قال:

عندما تكون احلرب من الداخل واخلارج يكون اية احلياة الروحية، ىف بد
قيها منني وال منني" ولكن عندما المتعب جدا ويقول "ها اإلنسان

لفرح  اإلنسانتكون احلرب من اخلارج فقط يسرتيح  نفسيا ويشعر 
الرتباط الدائم مع املسيح.   و
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  أول حرب هى  

 واإلحساسة االشتياق ىل مرحلإ اإلنسانيصل  أنوهل بعد  قلت:
اون؟ حبةمب تيه    هللا 

اون خمتلف عن التهاون  قال: مرحلة التغصب،  يفنعم ولكن 
الصالة واالرتباط  أمهيةبعد  أدركمل  ألينمرحلة التغصب  يففالتهاون 

 أصبحت ألينمرحلة االشتياق يكون نتيجة  يفولكن التهاون  ،
 اإلنسان، فيبدأ شيءكل وعرفت   أدركت ألين ،من كثريين أفضل

  .         األوىلومشاعره  دراكهإيتكاسل ويرتاخى معتمدا على 
وىف الثانوية العامة كان من املتفوقني ومن  ،طالب متفوق ماجد  
اون معتمدا على تفوقه  أوائل اجلمهورية، دخل كلية الطب ولكنه 

ن األوائل فهو م يهتم، مل يسمع النصيحة ومل األوىل وإمكانياتهوشهرته 
لنسبة له.على اجلمهورية  فهة   وغيه يعىن مذاكرة دى أمور بسيطة و

لذلك يقول الكتاب  دخل االمتحان مل يكن مستعد فرسب. وعندما
كو ١(هو قائم لينظر لئال يسقط" مْن " )١٥: ٥(اف "اسلكوا بتدقيق"

: ٥بط ١(زائر" أسدعدوكم  إبليس"اصحوا واسهروا الن  )١٢: ١٠
  .)٣٨: ١٤(مر "وا وصلوا"اسهر  )٨
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هى غريبة شوية  األشخاصت مع أحد لأقولك قصة حص ها
  ولكنها حقيقية؟

  ):اغلب القصص غريبة  أىب؟مبتسماً قلت(
قال: شخص حكى أنه ىف بداية فرتة املراهقة بدأ الشيطان حياربه 

ولكنه كان يصلى  - فينا زى أى حد–ألفكار والنظرات الشريرة 
قديس وأن النظرات الشريرة ال  ه فكرة أنه أصبحويصوم كثريا، فجاءت

يقدس فتستطيع أن تتعبه بل أن شعاع روحى خيرج من عينيه 
 م،ويقدسه تؤثر عليه بل هو الذى يؤثر عليهم فال واملناظر األشخاص

وبدل من أن يهرب من العثرات بدأ يبحث عنها ليقدسها وبعد فرتة 
الذين ستوى الشباب على نفس امل مش عارف السبب. أ يتعب وهوبد

م ال يعثرون.   يتهاونوا حبفظ حاسة اللمس ويقولون إ
قلت: يعىن الواحد يتوسوس  أىب فينظر ىف األرض وال يسلم على 

  أحد على علشان يبقى كويس؟
قال: ال داعى للزعل وال للمزايدة. املوضوع بسيط كل واحد عارف 

لشهوات يبدأ يدقق،  بدل من أن نفسه اللى حيس انه بيتحارب 
يسقط تدرجييا وهو ال يعلم. القديس أنبا أنطونيوس يقول "ال متأل 
عينيك من وجه امرأة" والقديس األنبا موسى األسود يقول "ال متسك 

  .يد رفيقك بدون داعى"
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(يد  قلت: ممكن موضوع النظر ماشى لكن إيه موضوع اللمس
  دا ميكن غريب شوية. رفيقك)

: ١٩(تكب امسها حرب الشذوذفيه حر  ،قال: صدقىن مش غريب
للمس و   )٢٧:  ١(رو )و٥ لتفصيل وهى تبدأ  هذه سنناقشها 

ا وكيف نتغلب عليها؟ إبدأ اسلك بتدقيق حىت ال تكون  ونعرف أسبا
الشارع ومعه القليل  يفيسري  الذيفالشخص  .ىف مرمى سهام العدو

 فالآولكن من يسري ومعه  ،يل رخيص ال يقلق كثريامن املال ومو
ومن يسري ومعه ماليني اجلنيهات  ،اجلنيهات يكون منتبه ومتيقظ

وهرات وهو  انتباها ويقظة وال  أكثرالطريق للبنك يكون  يفوبعض ا
، سويكون معه حر  فيها خطورة أماكن أوشوارع مشبوهة  يفيسري 

حذرا وتدقيقا بل  أكثراحلياة الروحية يكون  يفهكذا كل من ينمو 
  ا مؤشر للنمو.لك هذ أقول دعين

  ؟أىبكيف   قلت:
 أوالعالقة مع هللا  يفمن يسلك بدون تدقيق فهذا مل ينمو  قال:

  خطر. يفحىت لو كان له عمق فهو 
مرحلة االشتياق يزداد  يفوهل معىن ذلك من ينمو ويدخل  قلت:
ُ  أيبد أوتعقيدا،    على الناس وحيتقرهم؟ ضيقي
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   ة:ب الثانياحلر  هيهذه  ابينمتام   قال:

 وحالوة العشرة مع هللا،فمن يبدأ يدرك جمد املسيح وعمق الصالة   
لكسللن حياربه  ا ،الشيطان  ستكون لعبة مكشوفة ولن حياربه  أل

ء ويقول له  ،تذوق وعرف معىن النعمة ألنه ،مللل لكرب ولكن حياربه 
  يف...." وهو أنتعرفت معىن النعمة واحلرية  أنتبقيت كويس  أنت"
  ل كالمه صادق.ك

   صادق!!! قلت:
 ،حتسن وبدأ يدرك احلرية والفرح والعمق اإلنساننعم فعال  قال:

ولكن الشيطان ال يقول احلقيقة كاملة. فكل هذا الكالم صادق ولكن 
 وأيضاضعيف ومسكني،  وحده بنعمة املسيح وبقوة املسيح لكن هو

الرب يسوع  كل من اقرتب من  أناحلياة الروحية  يفمن مؤشرات النمو 
يقرتب  فالذيتنطبع عليه صورته، فالرب يسوع وديع ومتواضع القلب، 

خذ صورته، الرب يسوع كان رحيم وكان يقبل الضعفاء واخلطاة  .منه 
 ويساعدهم أجلهممن  فكل من ينمو يتسع قلبه وحيب اجلميع ويصلى

 الذى كبريال خويكون كاأل جيتازوا مراحل النمو، ويشجعهم حىت
  ومازال صغري ألنهخوه أمن حيتقر  أما ،املشيخوه الصغري على أ يساعد
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فالبلوغ إلى درجة روحیة 
عالیة لیس ھدفا فى 

 عبادتنا إنما نتعبد بشكر
الدرجة ألنھ ال یھمنا 

شغل الروحانیة وال ت
أذھاننا بل كلما تطلعنا 

نتوق أن إلى المذبوح عنا 
ھذه ھى  نذبح حبا فیھ

 العبادة الحقیقیة
 ق. یوحنا فم الذھب

للرب يسوع خوته و إلفالنعمة تبتعد عنه ويصري مصدر تعب  ،حيبو  
فتتخلى عنه النعمة  )٥:  ٥بط١(والكتاب يقول "يقاوم هللا املستكربين"

نتكلم عن الفأر امليت حرب شديدة وهذا سنناقشه عندما  يفيدخل و 
  حلياة الروحية.  ا يفحرب  وهى أصعب

، فممكن يف مرحلة املراحل متداخلةأن هذه  ابىن وإعلم   
التغصب تتذوق شيئا من التلذذ والفرح الروحي، وممكن بعدما تصل 

تيك فرتة فتور ترجع إىل التغصب  للتعود 
مرة أخرى، فهي مراحل متداخلة لكن توجد 

واعلم إن مرحلة  مسات عامة لكل مرحلة،
ن حب كبري للمسيح ممكن التغصب تعرب ع

  أن يكون أكثر من املرحلتني األخريني.
قلت: كيف هذا وأ أكون بدون مشاعر 

  وبدون تركيز؟
، أنت تتلذذ واالشتياق ال: يف التلذذق

لشركة معه،  لوجود مع املسيح وحببه، و
لسالم والفرح على ذلك  تعودتأنت    والدموع، ويف مرحلة التعود،  و

لذنب، أما مرحلة التغصب فال أنت ال أوال تستطيع  تصلى، فتشعر 
لذنب إن مل تصلى،  حلب والتلذذ إن صليت، ولن تشعر  تشعر 
فمعىن إنك تصلى إنك تضغط على نفسك، وتفعل ما ال حيبه 
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جسدك، وما ال تسرتيح له نفسك، كل ذلك من أجل اشتياقك لعالقة 
ا تعرب عن  ،ملسيح، فهذا دليل على حبك الكبريحقيقة مع ا كما إ

جديتك واحتياجك احلقيقي للعالقة مع يسوع، "مش زى ما تيجى 
ن مل استفيد لن اصلي مرة أخرى "ال هاصلى إتيجى" أحاول اصلي و 

ذين ال هاصلى مهما حاصلى". أما ال"يعىن هاصلى" كما يقولون 
خذون شيئا على اإلطالق.  املوضوع ال فيثابرون وميلون بسرعة ال 

، انظر  ابين يف الدراسة نصرب أكثر منيهمهم كث سنة لنحصل  ١٦ريًا
على شهادة، ومن اجل احلصول على عالقة حقيقية مع املسيح ال تريد 

 حيبك وأنت ىف أى مرحلة. بل ىف مرحلة التغصب أنت فا أن تصرب.
  حتتاج ملساندة ومساعدة أكثر.

ه مل أكن أظن ان مرحلة التغصب مهمة هكذا.     قلت: 
منر به يف بعض  ل: تبقى لنا مصطلح مهم يف مراحل الصالةقا

؟""هل تعرف ما هو وهو البجم و  األوقات  
لضبط، ، ال اعرف ما هو  َجمْ   لكن امسع هذا االسم؟    قلت: الب

م يقولون ذلك أ  ه: وال اعرف)مبتسماً (قال ، لكن اعرف إ أيضًا
الكالم أو مع  عندما يكون إنسان ال يتكلم وال يتفاعل مع

  .)ْد (ال بيصد وال بُري األحداث
حلياة الروحية. ماهذا قلت: نعم    أعرفه أ أيضًا لكن ما عالقته 
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نوع من  أیضایوجد 
الصالة یسمى الوجود 
فى حضرة هللا، عندما 

فى  اإلنسانیتركز 
 أمل هللاویتقلبھ تماما، 

موجود  كأنھداخلیا 
  وفى داخلھ أمامھ

 ق. ثیوفان الناسك

تى أوقات تكون فيها دموع وصلوات ومشاعر، وأوقات     قال: 
تى أوقات أخرى، ال  جمرد كلمات.    ال مشاعر وال أحاسيس،    أخرى، و

لمات، أمامك اإلجنيل وجبوارك مشاعر وال أحاسيس، وال حىت ك
ولكن حىت الكالم القطاعي والبسيط ال  تستطيع وأنت ال االجبية

  تستطيع أن تقوله.
ا  أيب، .متام ):قلت(مندهشا حىت ولو كانت  هذه فرتات أمر 

م تيين فماذا  على أ فهذه فرتات أكون فيها  ؟!فعلأمتباعدة ولكنها 
د عىن أو أن ، وأظن أن هللاجدًا  متعب روحياً  ُ ع َ دت  الذي ىن أبـ ُ ع َ بـ

  !!عنه
ال  ابىن هذه مرحلة طبيعية جدا  قال:

ىف احلياة الروحية وكلنا ندخل فيها ولكن 
لذنب  ا يشعرون  الن الكثري ال يعرفو
م بعيدون عن هللا وأنه زعالن  ويظنون أ

يف  اجلسيف هذه الفرتات منهم ، ولكن 
د اجلس ها الكنيسة، أو يف حجرتك،

  قل للمسيحو  فقط انظر لصورة املسيح.



٢٠ 

لیست الصالة فقط كلمات، فدمعة 
القلب صالة،  العین صالة، خفقة

صالة. اإلحساس بوجود هللا  
 البابا شنودة الثالث

      


  
  وهل هذه صالة  أيب؟  قلت:

هذه صالة  ابين  قال: نعم
كد   وصالة قوية جدا ومقبولة، 

ملسيح حيبك يف كل وقت، ا أنابين 
ويقول لك حببك حىت لو كنت مثل 

   البجم.
وكان مشغوالً    املنزل، مرة كان رجل أعمال يف مكتبه الذي يف       

ُ  تقارير،جدًا يف اتصاالت وكتابة  بنه الذي عمره عشر فاّج وإذ به ي أ 
؟ حبيىب  لشيءفقال له هل حتتاج  سنوات جيلس معه يف املكتب.

تكلمين يف موضوع؟ قال ال  قال هل حتتاج أن . شكراً، فقال ال 
ال له األب ولكىن أجلس معك شوية. فق لكيفقط جئت  ، 

أنىن أكون جبوارك  يكفيقال له االبن مش مشكلة  .مشغول جدا اآلن
ألب حيتضن .   الذي جاء ال لطلب شيء أو ألخذ     .ابنهفإذا 

   جبوار أبوه. مشورة بل فقط لكي يكون
أيضا املسيح سيفرح جدًا بك  ابين، إن جلست معه، حىت  هكذا

، وحيتضنك كما فعل هذا األب مع ابنه.    وإن مل تقل شيئًا
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 حروب مرحلة االشتیاق 

 التھاون الكبریاء االدانة

  فاملسيح أحن من كل أب.
أشكرك   :)الن املسيح حيبين حىت لو كنت جبم (وكلى فرحقلت

لذنب ال  .رهيبأىب ألنك أوضحت ىل أمرًا مهم كان يسبب ىل شعور 
لن أقول أريد تدريبات عملية ىف و 

ليها إصل أمرحلة االشتياق ألىن مل 
 أمرة أخرى بعد ولكىن اسأل 

 ِ فهل هى فعال  ،ليهاإصل أسى فْ ن
وكيف  ممكنه أم فقط للقديسني

  ؟أعرف أنىن وصلت هلا
بل توجد  ،االشتياق ةملرحل ةال توجد تدريبات عملي بداية قال:

كما هذه املرحلة تصري كل احلياه صالة،  ففى مؤشرات ملرحة االشتياق، 
وكما يقول "صلوا كل  )٤:  ١٠٩(مزيقول الكتاب "أما أ فصالة"

 أحببتكم " .)١٧:  ٥تس١("صلوا بال انقطاع" .)١: ١٨(لوحني"
   .)٩٧:   ١١٩(مز "شريعتك اليوم كله هي هلجي

  .ها ألجل يسوع*تصير كل أمورنا صالة، أي أعمل
ملناسبة  أىب قلت ىل ستحكى ىل قصة ألجل شارىل  قلت:

  .عندما ذكرت ىل من قبل مصطلح ألجل يسوع ومل حتكيها ىل

 أول مؤشر لمرحلة االشتياق
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خصوصا  يءيعجبىن ذهنك احلاضر  ابىن وانك ال تنسى ش قال:
. أما قصه أيضا تدريباتنايكون ذلك ىف كل  وأمتىن أن ،ىف القصص
لعاملية الثانية كان يوجد جندى من فرنسا ففى احلرب ا، ألجل شارىل
حيارب مع قوات احللفاء وكان والد هذا اجلندى عنده مطعم امسه شارىل 

ىف فرنسا وكان أي عسكرى ينزل ىف إجازة ويدخل املطعم عند أبو 
خذ منه ، شارىل فريفض ويقول له  شيءحياول يعطيه  ،فلوسأى فال 

كم" وعرف ذلك العساكر فكل "ربنا معاك ومع شارىل ومع كل اللي زي
زل إجازة يروح على مطعم أبو شارىل وزى ما بيقول ه "أبو بالش  و اللي 

  .كرت منه"
  .ىف فرنسا كدا برضه قلت:
م ذهب عسكرى الساعة  كدا،  ىف كل حتة قال: وىف يوم من األ

، ملطعم العاشرةميعاد االتاسعة مساءًا فوجد املطعم مغلق استغرب ف
 -فشقتهم فوق املطعم- ، لع اخو شارىل الصغريالباب ط خبط على

" قال ةش هو تعبان شويهل قفل املطعم بدرى النهارده مع" هوقال ل
.دخل الولد  "مش علشان املطعمىن ىف موضوع  هكنت عاوز له "

 لهقل قال  يقدر يقابل حد النهاردة"اوطلع وقال " بيعتذر مش ه
دخل الولد بصراخ ". عطيه لهاىن معى جواب من شارىل كنت عايز أ"

ألب بسرعه نزل ا. "من عند شارىل معاه جواب من شارىل"  ده 
ألحضان  "زيك وازى شارىل عاملني إيهإ" وفتح للعسكرى وأخذه 
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شارىل معا ىف الكتيبة وهو كويس وبيسلم "طمئن العسكرى وقال له
عت اجلواب    أأزيكم .شارىل  أ" األببسرعة فتحه  "دهعليكم و

لى معاه اجلواب ده صديقى ىف اجليش زى لكويس حمتاج صلواتكم وا
ل موا له العشاء والزم قد. "ضبط أرجوكم اهتموا به ألجل شارىلاخو 

 .هم يومني والزم أروح لألسرةكل  داقال شكراً  .النهاردةتبيت معا 
 األبها اءر قال معا تذكرة،  ةلقطار وملا احبوا يقطعوا له تذكر ل وهوصلّ 

نية وقال البنه اقطع له درجة   .، درجة أوىلأوىلوقال دى درجة 
ال تعب وال حاجة  قالوا ."ودعهم وشكرهم "شكرا حملبتكم وتعبكم

  .ربنا معاك ومع شارىل، كله يهونشارىل   ألجل
قمىن أهو خلقىن و ، ألجله أحيا، عندما أحب الرب يسوع فهكذا

عملها من أ األمورفكل ، جمد امسهأو  فيها وامثر ألعملاحلياة  هذهىف 
لفعل هو معى ،نه معىأكما لو  .أجله ا بل  ألجلاعملها ال  ،بل  ذا

ُ  األمور هذهفتصري ، هو ألجله مهما كان ثقلها  ىل لنسبةحة فِر م
   .وتعبها

  ؟ أىب  األمور هلذهوهل يوجد سند كتاىب  قلت:
 اجلنةدم ووضعه ىف آهللا اخذ  أنقال: نعم  ابىن فالكتاب يقول 

رد من اجلنة وصر ىف بعد السقوط طُ و  .)١٥:٢(تكليعملها وحيفظها
من سقى " فقال ،ح حول هذا الشقاء لفرحشقاء وتعب ولكن املسي
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مسى ال يضيع  رد  ر و مأفكل  "ةأجر حىت احد الصغار كآس ماء 
 فبولس الرسول يقول ،يصري هلا معىن عظيم وعميقفالرب  ألجلنعملها 

د هللا" شيء أيفعلنا  إن" د  أكلنا إن يكون  شربنا مننا سهر 
ويشرب ويشكر هللا والذى ال  كلفالذى ".)٣١:١٠كو١(الرب
 .)١٦:٤كو٢(وال يشرب ويشكر هللا كلال  ،وال يشرب كل

فعندما ، فيصري حلياتنا معىن عظيم وعميق .يسوع ألجلفتصري حياتنا 
 ،كاهنخيتلف عندما تقدمه ألب   ئكأصدقاحد تقدم كوب ماء أل

املاء هو كوب  فكوب، هللبا نفس أو األسقف ألبل ةعندما تقدم
فعندما تقدم كل حياتك ، ن قدمته لهمل، ولكن املعىن خيتلف ،ماء

هنا  ،ملسيحتعملها ألجل ا والبسيطة الصغرية أعمالككل ،  للمسيح
   .تدخل ىف مرحلة االشتياق أتبد

عىن، كل شيء تعمله مهما كان بسيط عندها تكون حلياتك م
ا يكون عنده نفسه،  ،يصبح عظيم جدا ألنك تقدمه حلد عظيم

وهو جاء  ،)٤: ١(يوةففيه احليا ،)٢٠: ٣٠(تثاملسيح هو حياتك
ملسيح .)١٠: ١٠يو(لكى يعطينا احلياة  فتصري حياتك ملتصقة 

هو  ألنهحتب الرب اهلك و تسمع لصوته و تلتصق به فمكتوب "
خذ تأ تتبدو ملسيح  وتفرح ).٢٠: ٣٠(تث"اتكحي ذوق امللكوت و

وطقوس  أمورفتصري حياتك ليست جمرد ، عربون احلياة اجلديدة
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جمرد نظام روحى تضع  أووصلوات تغصب نفسك عليها وتتلوها 
ال تشبع من الكالم مع ، بل تكون حياتك كلها صالة، نفسك فيه

  .و الصديق الدائم واحلبيبفه، ففى كل أعمالك جتده جبوارك املسيح
   .املرحلة هذهىف  فعال ): وهل ال يوجد ملللهوقلت  أىب(قاطعت 

  ملرحلة اإلشتياق؟ هذا هو املؤشر الثاىن قال:
  قلت: وما هو؟

  املؤشر الثاىن هو:قال: 
  ى وعدم الملل من الصالة.زيادة القطاع
  شيء ممكن  أىب؟ قلت: وهل دا

  ىف مرحله اخلطوبة)؟ أي( شخص خاطب من قبل رأيتهل قال: 
  .قلت: نعم

لساعات وال ميلأهل ر  قال:  أرضيةن كانت حمبة فإ ،يته يتكلم 
كونه ىف تلك وما الذى حي ماذا يقولون، ساعات خذذا الشكل 

حلرى هللا الذى ، عالقة بشرية حمدودة وهذهالساعات الطويلة،  فكم 
 أنرفت علية حتب وكلما تع ننتهىهو غري حمدود وحمبته واسعه ال 

ال ينتهى الذى  هعند ،عنده الكثري ليقول له لكهو ف ،ية اكثرتتعرف عل
 .كلما اقرتبت منه تكتشف عمق اكثر واكثر فال يوجد ملل  ،ليخربك به

ما جيلس معه يتعلم جمدى يعقوب فكلالدكتور مثل طبيب جديد مع 
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 أنيريد فالتلميذ ال  ،التلميذ مبهور مبعلمه .جديد يءاجلديد يعرف ش
  . يكف عن التعلم واملعلم معلوماته ال تنتهى

 أووليست جمرد مشاعر  ،ليست معلومات وكلمات عالقتنا و 
بلغة  شيء ،ال ميكن وصفه وال التعبري عنه بكلمات يءش ،أحاسيس

لروح هم فقط من فا روح والذين يصلون  ،كتب وال تقالال تُ  أخرى
يزهدوا هذه الدنيا  ذلك يعيشونوعندما  ،ذلك ويعرفونه يعيشون

 لالحتاد وىف داخلهم اشتياق لالنطالق حنوه ألجلهويعيشون فيها 
  .ينتهى الذي البه  األبدي

أب مسافر وتالقى هو وابنه بعد سنوات طويلة جدا، فاالبن  نكأ 
ــا، واألب يصرخ و ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــابــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ يقول ىف أحضانه و  خذهيصرخ ويقول بـ

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــىن.ابـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ وىف مرحلة االشتياق نبدأ نتذوقها  ،األبديةهذه هى  ـىن ابــ
هم ىف اجلسد ليسوا حزاىن وال يكونوا و و . )١٤:  ١(اف من هنا
 ،الصغرية قبل الكبرية هلا معىن فأمورهم ،ألجلهفهم يعيشون  ،مكتئبني

هلم حلظة، والقطاعى ال ي نتهى وال يطيقون أن يغيب اسم املسيح عن 
ستمرار، م   فصورة املسيح مرسومة أماهم كل حني، ومطبوعة ىف قلو

لذي ينتظرونه على لوىف داخلهم اشتياق عميق وحب شديد لالنطالق 
   .رجاء
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هل فعال سأصل  ،قلت : تتكلم ىف مراحل عالية جدا على  أىب
  ؟!وكيف أصل إليها ديسني فقطهى للق أملتلك املراحل 

فغرض املسيح إن كنت مسيحى فهي لك،  .قال: هى للمسيحني
وكل حياتنا  ،أفكاروكل  ،قلوبناكل حنبه من   أن ،نتحد به أنهو 

تى  ،تكون له عظم أحبنا حب ليس أ "نه احبنا فضالإ"قبلنا  إنوهذا 
جيب  ،نانعطيه حيات أنلذلك جيب علينا  ،حياته أعطاهو ، فمنه حب

 ،حبه لنا وحنن خطاة ،أوالنقبل حبه  ن، أأوالنقبل حياته  أنعلينا 
   .تكلمنا عنها كثريا من قبلوقد وهذه من نقط البداية الصعبة 

 اإلعادةففى   أىب أخرىكلمىن مرة   أرجوكقلت : احتمل ضعفى 
   .إفادة

 ن مل نسقط ىفإو  ،صمنا أو ،صلينا إنهللا حيبنا  أنقال : حنن نقبل 
ماخلطية ملدة  وحنن ساقطني ىف اخلطية وخصوصا لو  أما ،أسابيع أو أ

يقبلنا قد  األقلعلى  أو ومرفوضني أجناسخطا ختص اجلسد فنحن 
احلذاء  ،املفتوحة واحلب الغىن ومكافأة الرجوع األحضان أماقبول العبيد 

ريت يرضى  ، دافليس لنا فيها نصيب ،العجل املذبوحو والرداء  "
   ."علينا

ة والفسقة  أو م ليسوا خطاة كثريا مثل الز بعض الناس يظنون ا
فهم متدينون  ،القبيحة واألموراخلطا الشبابية  والذين يسقطون ىف



٢٨ 

ال  أيضا هؤالء .يصلون ويصومون وخيدمون مشامسة ومدارس احد
فاملريض فقط هو الذى يعرف معىن   ،يشعرون مبعىن احلب وال القبول

ُ  بينما مهما قال الشخص السليم ،يتهاوأمهكلمة طبيب  ر قّد أنه ي
ولن  حقيقيفهذه معرفة جمردة ليس فيها مشاعر وال ادراك  الطبيب،

لو دخل ىف مرض وكلما زادت  إالاملشاعر  أو اإلدراكهذا  كوني
   .خطورة املرض زادت درجة معرفته واحتياجه للطبيب

  ؟أيبوما احلل   قلت:
م  يثقوا ىف غفران   نأوخطاة البد  اسأجنقال: للذين يشعرون ا

كل   إنرح ىف البحر ويثقوا الكل طُ  ،%١٠٠كامل يعىن كامل ،  كامل
ن هللا حيبهم أو  ويرتجونه، تصري نقطة قوة وينتظرون ذلكسنقطة ضعف 

ومرمي الزانية  األسود موسى حب القديسني وسيغريهم كما غّري كما أ
ثقة الغفران  مل تكون هلم فإن ،وقديسني أبرار إىل ،الفاجر وأوغسطينوس

تظرون من نفسهم ال ينف ،بل وثقة التغيري وانتظاره ،هذه وثقة القبول
م وتذهلم، أجناسوسيظلون شيء  م و  ،الشياطني تلهو  قد يظنون ا

ليس اتضاع بل صغر نفس ومذلة وضياع حيزن  هذا، ولكن متضعني
 اساألجن ، ليحولليحرر ،فهو جاء ليخلص ،وجيرحه قلب املسيح

  .برارأل واألشرارلقديسني 
  ؟أخرىن سقطوا مرة إو  قلت:
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م  أقال: وهل  قلت لك ارفع  أهل ، ىف حلظة او يتربر سقلت ا
فاحلياة ، ًا بدأ فيها طية ولن تسقطاخلقد خلصت من  وأنتيدك لفوق 

 تتأثرحلظة مشاعر  تحياة تعاش وليس ،خطوة تالروحية طريق وليس
سنا ونظن  إحباطنا وتذهب املشاعر ونظل ىف، ا هللا ضحك  إنو

سنسري ىف طريق  أي، فهو قال الصديق يسقط سبع مرات ويقوم، علينا
مغفورين ، ولكن حنن ىف الطريق مقبولنيالتغري  القداسة على رجاء

 ،نادى على هللا بكل طاقتنالنو لنجاهد بكل قوتنا اإلمث واخلطية، 
 أخطاءسقطنا نقول  نإو  ،إمكانياتنااخلطية بكل  أسبابلنهرب من 

ىن وهللا  ونقوم ،ونقبل الغفران الكامل يسوعرىب   وجناهد من 
ل الطريق وسيكون معك كمّ  أويقول ال ختف  حبيىب  يطبطب عليّ 

لتغصب ، وكل سقاطاتك أتعابكفيه من كل  سأرحيكيوم  ستمر 
، فقط اصرب .األرضوالتعود وتصل لالشتياق وتكون حياتك مساء على 

  .تنال الفرح الكامل وبرجائك اإلكليلبصربك تنال ف
  ؟أىبقلت: مهما كانت خطيىت  

،  عادات شبابية، حلادإ، شذوذ، ز ،مهما كانت خطيتك قال:
يسوع صار  إنجاهد وسر ىف الطريق وثق ، جناسة أفكار، كالم قبيح
هو الذى يضمن لك ، )٢٢: ٧(عبمنًا لعهد افضلاضفهو ضامنك (

، ختف ال تقلق يديه البني نفسك  اترك ،)٢٥: ٧ب(عسالمة الوصول



٣٠ 

فهذا وهم  ابىن فلن تصل ملرحلة ، وال تتوقع اخلالص ىف حلظة
  .االشتياق ىف حلظة

رفضت وجحدت الشيطان وكل  أ، حقا هى ىف حلظةالبداية . 
ال تشمىت ىب  عدوتى سأجاهد وأقول ولكن ، أعمالهطرقة وكل 

ىف  أحيا أنىف اجلهاد خري ىل من  وتفأم .سأقومسقطت  إن) اخلطية(
، تصل لعالقة حقيقية مع املسيحوال تكتفى حىت ال ترضى  .السقوط

 للقديسنيمرحلة  هذهالشيطان ويقول لك  كمهو ال ي، اشتياق حقيقى
ملسيح أيملسيحني ة لكل امرحل فهذهفقط،    .الذين هلم عالقة 

ليأس و  هؤالءقلت : عن الذين ال  م خطاة وماذاإالذين يشعرون 
  ؟م خدام ويصلون ويصمونم خطاة أليشعرون 
   .األوائلحالتهم اصعب من  هؤالءقال :
  !؟من الذين يسقطون ىف خطا جنسة أىبصعب  أ قلت:
، ىف التعامل معهم صعوبةنعم  ابىن فاملسيح نفسه كان جيد  قال:

م و ز خطاة لقوى الزم نقول  أبراروطبعا مش  ،أبرارم إم يظنون أل
حسن من غري مش أولكن  ،يعىن عيب نقول قديسني ،االتضاع وكدا

  .ايعني اللى مش مؤدبنيالض األشرارزى الناس 
  ؟: وهل يوجد حل ملثل هذه احلالةقلت
فال  ،وفسدوا فكلنا فاسدين اجلميع زاغوا إنليفتكروا  أوال: قال

والغفران هو  ،ال خنطئ فليس احلق فينا إننان قلنا إو  ،فتخارداعى لإل
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 مؤشرات مرحلة اإلشتیاق

ازدیاد 
القطاعى 
بحب 

 وعدم ملل

قلب  
متسع 
وحنون 
على 

 الضعفاء

كل أمورى 
تصیر 
ألجل 
 یسوع

الكل ففلوال رمحة هللا ونعمته  ،ادهم الشخصىهوليس جب ،بدم املسيح
  .أصوامنا أوهالك وليس بكثرة صلواتنا 

 ألوىلالكالم فقط بل  إدانةخطية وليس  اإلدانة أنذكروا تلي نيا
 واإلدانة، الناس أمامالفكر فالفريسى دان العشار ىف فكرة وليس  إدانة

بل خطية ليست فقط خطية 
اعظيمة  تعرب عن وجود  أل

ء الذى قال عن ة الكتاب الكرب
" ومل يقول "يقاوم هللا املستكربين

ة األجناسهللا  يقاوم بل كان  والز
   يقبلهم.

  وهذا هو املؤشر الثالث ملرحلة االشتياق.
  قلت: وما هو  أىب؟

  املؤشر الثالث هوقال: 
  عدم اإلدانة وقلب متسع للبعيدين.

نمو ىف احلياة الروحية يقرتب من الرب يسوع، فتنطبع فيه فمن ي
خذ شبهه، والرب يسوع كان طيب وحنون على اخلطاة حىت  صورته و

  امسكوا ىف ذات الفعل. الذين
ىف أحد بيوت املؤمترات كان أبو املوجود مع املؤمتر مير على  

لليل، وىف املمر ك م يشوف فيلم من األفالبشاب  ان فيهاحلجرات 
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حية على الالب توب،  ، ولكن اإل بل تظاهر أنه مل  رجهمل حيرآه أبو
شاء هللا.  نشوفك بكرة ىف القداس إن له بكل حمبة يالحظ شيء وقال

 ،مل يستطع أن ينام ،مل يطيق الشاب حمبة أبو .وسلم عليه وتركه ومشى
 كيف مل  كيف مل يوخبه أبو  ،لب على السرير أكثر من ساعتنيقفظل يت

عجيب احلب ده. دا أ وقال لنفسه " حيرجه بل دعاه حلضور القداس
ألسئلة  حاول احرجه  لسه مهاجم أبو ىف االجتماع وكنت 
 التشكيكية، وكنت جاى املؤمتر لنشر أفكار اإلحلاد" مل يسرتيح حىت

أخذه أبو ، فذهب ألبو وأيقظه من النوم واعتذر واعرتف وقدم توبة
   بكرة تتناول. له ىف أحضانه وقال

والصراحة إحنا الشباب من يعاند معنا نعاند معاه  ،قلت: حب كبري
  وعدم القبول؟ ومن يقبلنا حنبه. ولكن ما هو عالج االدانة

فعلى اجلميع  وقاية.وهو ليس عالج فقط بل هو ، عالجأهم  قال:
 ىف مرحله االشتياقالذين هم ليس  خذونه

  غصب أيضا.التالتعود و  فقط بل الذين ىف
  ؟أىبقلت : ما هو  

ه من قبل وهو  قال: هو ما قد ذكر
كل يوم (كل   أقول أناالسبوسيد وهو 

رب عرفىن بشاعة .غلب)أ أووليس بعض  كل يوم مع صباح اخلري "

 اسبوسید الحیاة الروحیة
یارب عرفنى بشاعة "

خطیتى وخلینى أقبل 
"حبك  
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يقوهلا مخسني مرة  تشتد عليه احلربومن  ،يىن اقبل حبك"لخطيىت وخ
   .خذه أنر امليت بعد أليها عالج الفإوسنضيف ىف اليوم 

مرات  ترديدهاتركز على الصلوات القصرية وعلى  أىب  أراكقلت :
  ؟معينة

ن الصلوات القصرية هى صلوات وطلبات واضحة أل أوال قال:
"مش  هأيكثرية نطلب وبعد الصالة تقول طلبت   أوقاتففى ، وحمددة

طلبت   أ(، "مش عارف" لكن الصلوات القصرية إيهعارف" منتظر 
  سالم.....)  _طهارة_ كذا ومنتظر كذا)_(حمبة _اتضاعكذا وعاوز  

 فالكتاب يقولكرار فهو موجود ىف الكتاب املقدس، عن الت أما
ارًا وليالً  موسه يلهج   يوصى هللا موسى وأيضا .)٢: ١(مز""وىف 

حينما جتلس حينما متشى حينما  الشريعة هذهويقول "حتدث بكلمات 
ارا وليال"تنام" وليشوع "اهلج بكلمات هذه  والتكرار يعرب  .الشريعة 

فالتكرار  ،عن اللجاجة مثل صديق نصف الليل واملرأة وقاضى الظلم
. وينسى اثننيحيتاج فيطلب مرة  من ال أمايعرب عن االحتياج الشديد 

. فال ينسي املريض فال ينسي من حيتاج أما ،تلهيه أخرى أمورف
وحنن نغصب على انفسنا  ،احتياجه للعالج وال اجلائع احتياجه للطعام

ونلزم انفسنا بطلبات معينة ومع النمو والتدرج ستجد نفسك  األولىف 
ستمرار وتصري رد فعل انعكاس    ى.تعملها بفرح و
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  ؟ىقلت : وما معىن رد فعل انعكاس
اخلري مع  حتعملها بشكل متكرر مثل صبا  شياءقال عندما تربطها 

على يديك جتد نفسك تقول  املاء مع الوقت كلما جاء ك،وجهغسيل 
وعندما تنام جتد ، رب خليىن احبك ....." حىت لو ىف املساء"

كل  ،نفسك تتذكر ضبط الزوا وتقدم توبة وتثق ىف غفران وعندما 
لروح القدس" وعندما تنزل من السلم تتذكر  رب املئىن   ترنيمةتقول "

نتكلم عن سر تدريبات عملية كثرية عندما الغفران وهكذا وسنأخذ 
  استجابة الصالة.

ه املنهج مش روحى بس ده فيه حاجات نفسية قلت  :  
وهللا  ،هى حياة متكاملة جسد ونفسيا وروحيا اإلنسان: حياة قال

نتعامل مع انفسنا  أنوحنن جيب  هتم بنا اهتمام كامل بكل حياتنا،ي
لذلك فموضوع الرابط وموضوع التكرار مهم جدا  ،األساسعلى هذا 

بىن ا ولكل تدريب له عمق روحى نفسي مل نناقشه لكن هذه حقيقة 
قد جربه الكثريين قبل أن يصبح منهج و  وهذا املنهج هو منهج جتريىب

  . عملى
ىف اليوم هل مرة  ٥٠مثال عندما قلت لك البلطجة الروحية قوهلا ف
   .بت عليهاواظ
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 أھمیة الصلوات القصیرة

تعبر عن 
 االحتیاج

التكراریقدس 
 الذھن

طلبات 
 محددة

جمرد  إنه حسبأاستمريت كام يوم ونسيت وكنت  أىب  .هآقلت : 
ملعىن  تشجعىن وانه ليس تدريبا 

   .احلرىف
فكل تدريب  ابىن  قال : ال

له معىن وعمق وليس كالم 
ارجع  أرجوكللتسلية  أوتشجيعى 

للبلطجة "وال يهمىن يسوع 
خذ قوة ضد اليأسر تكبيحبىن" فهذا عندما  ضد مهوم  ،ره جتد نفسك 

قى حبب حقيتشعر  ،ضد حروب الشيطان وخماوف املستقبل ،احلياة
القلب يؤمن به للخالص والفم للمسيح فالكتاب املقدس يقول "

خذ قوة  .)١٠: ١٠(رويعرتف" فعندما تعرتف بثقتك ىف املسيح وحبه 
ونعمة عجيبة وصراحة هذا التدريب يعطي شفاء للنفسة املرتددة اخلائفة 

ثرت برتبية قاسية وبصدمات من الناس  ال  وأيضاجربه  أرجوكالىت 
قى  تنسي مور دائما أن األوتذكر  .تفق عليهاالىت ن األموراالسبوسيد و

ا.قرأن العملية لن تستفيد منها إ أتركك اآلن واملرة  ا فقط ومل جتر
  القادمة نكمل سر استجابة الصالة.
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  ميكنك أن تساعد
لنا رجاء فى وصول هذه السلسلة لكل شخص مسيحى، *

كأب ألنه ال معنى للمسيحية بدون عشرة حقيقية مع المسيح 

ملية وثقة كاملة فى الغفران الكامل. وهذه خطوات ع ،وصديق

أيضا وتساعده  ،كل من يريد أن يبدأيمكن أن تساعد وبسيطة 

  على االستمرار واإلثمار.

فالكل يخدم بمحبة هو مجد المسيح وخالص أوالده. غرضنا 

ومن يصممون  ،فى الطباعة ناوبساطة، من يكتبون ومن يساعدون

  ومن يوزعون. ندعوك أن تشاركنا فى هذه الخدمة. األغلفة،

  مراكز التوزيع:
  )٠٢٢٢٥٨٥٩٦٥- ٠١٢٨٥٦٢٥٣١٤*القاهرة(

  )٠١٢٢٣٩٣٦١٩٩*اسكندرية(

  )٠٨٦٧٩٩٤٧٥١-٠١٢٨٠٤٣٠٣٥٩*المنيا(

  .نرحب بمن يساعدنا فى باقى المحافظات

  

  قرشا) ٢٥سعر أى جزء من السلسلة(
ويمكن الحصول على كميات من أول جزء مجانا لكنائس 

  القرى.


