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قاء أبى  ـــرت لل يل س ناس يقطعون النخ بعض ال
شان يطلع أكيد  فيوقلت ستغربت إف سى ليه دا عل نف

ــنين ــلمت صــلت و .أخذ س إلى أبى وجدته ينتظرنى س
ــت  ــألنيعليه وجلس عن  س

حياتى الروحية والقطاعى 
ـــبط الزوايا  واإلنجيل وض

لــه لــت ق .زى كــل مرة
بادئ  مل م هانك هاردة  الن

ـــب وغير  فيى فات أخذنا لالعمل المرة ال وقت مناس
   .مناسب

ى يدرك لزى ما اتكلمنا المرة الى فاتت إنه ال قال:
إن لم نكن أيضا و .ى يسكت ما أدركشلما يسكتش وال

ى مش هايجيب ثمر لالصــن غالو ينبوع هانكون بركة.
  .ها يقطع

 وال نفوسنا نخلص ال كنا فان
 ال شر فأى ،اآلخرين نفوس

!؟ بنا يحل  
 ) الفم ذهبى يوحنا القديس(

)الحب الخوى  
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ـــان كدا  قلت: ـــفتهم بيقطعوا  فيعلش الطريق ش
ــتغربت ازاى يعط ــجار النخيل واس ــنين وها أش بعد الس

  نتظروها علشان ينمو.ى الالطويلة ال
قت إن لم  قال: عد و ـــجر بثمر  يأتيفعال ب الش

الرب وصــية . الحياة الروحية فيإحنا وكدا يقطعوه. 
 )١٥: ١٦لكل الشــعوب(مر لنا أن نكرز بفداءه وخالصــه

ـــول يقول  نا إنو نحن فكيف ننج"وبولس الرس  أهمل
ـــ قدارهخالص هذا م تلالالمرة . )٣: ٢عب ( "ا  فا  تى 

وقت مناســب وغير مناســب اليوم  فيم الالكتكلمنا عن 
  الثانى وهو. المبدأهانتكلم عن 

  موارب الباب ، أتٌرك

  الحوار مفتوح. أى أترك باب 
  قلت: ما معنى ذلك يا أبي؟

ستطيع أن تتكلم عن كل األمور الروحية  قال: لن ت
 ،وتدرجنا يا ابني كما بدأنا مع بعضف واحدة،في مرة 

   .البداية وحدها غير كافية وألبد من أن نُكملف
عةش ً أخسإ    .ئثاغئ عغ دا
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أن تبدأ في الكالم عن األمور الروحية مع أحد قد ف 
فالناس لم تتعود  ،يكون شـئ جديد وغريب بالنسـبة له

البد المسيح، عن بشكل مباشر أن شخص عادى يكلمهم 
ـــكل بأن يكون  لدعوة ش ـــؤال أو ا تقليدى لمجرد الس
ه من األمور المحزنة أن يكون الكالم عن وهذ ،إلجتماع

سيحيين ولكن أن نتكلم في  سيح غريب عنا نحن الم الم
شيء (الكورة  سة وكل  سيا صاد وال حتى األمور واالقت

شيء طبيعى.  سلم لهذا ولكن التافة ...) يكون  ست لن ن
ب ـــن يا ابنى وس  نلكمرة  بعد أن تتكلم أولدأ والواقع 

أى قُل  ،ذلك أترك الباب مواربل ،سهلة تكون التكملة
ضبط األفكار وما تأكلش "له  والمرة اللى جاية نأخد 

نأخذ مؤشـــرات المســـيحي هاوبعد كام مرة  ،الجبنة
ـــتطيع أن  ،الحقيقى بة حتى تس قا تدخل الن وألبد أن 

وهكذا يا ابني  ."تحافظ على اســـتمرار نموك الروحي
ـــة،كما تعلمنا معاً. فال تُغلق الحوار بعد أول   جلس

ـــيءكما لو أن هذا كل  بل أخبره أن هذه مُجرد  ش
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ية  ألنك إن أغلقت الحوار وأن دا عبارة عن منهج بدا
  .وانتظار للموجة تحتاج لبداية أخرى المرة القادمة

ياء مرة  ـــ كل األش حد أن يعرف  لت: وإن أراد أ ق
  ؟من حاجة مع بعض أكثرواحده أو 

ها  يا ابني ألن كون مُجرد يدا هاقال: ال تفعل ذلك 
سلية صص للت صص تمأل الكتب، فال  ،ق داعى لهذا والق

ـــه تكملة الطريقها كدابالطريق، ألنه   ،يقطع على نفس
ضوع  ويتحول سات  مُجرد معلومات ال حياةلالمو وجل

  .اجتماعية ال خطوات روحية
         



 

ــيب اثني ــاد مرة اُص ن بدور ببرد فكتب الطبيب مض
ـــعيد قال "نهمحيوى لكل م ياه ، فاألول كان من الص

سه  ضاد الحيوىننتظر هال سبوع نأخذ الم هات كل  ،أ
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شان الواحد يبقى زى نأخذهم مرة واواألقراص  حدة عل
صان  . هل تتوقع"الح

يُشــفي ويكون ها هأن
   ؟الحصانزى 

قلت: بالطبع ال بل 
ثر هــا ك مرض أ ي

  يموت. وممكن
من  هكــذا  قــال: 
كل  يد أن يعرف  ير

ستفيد بل  ،ءشي لن ي
قد يتعب أكثر عندما 
يرى أمور أعلى من 

ستواه الروحي  سييأس وم صل إليها،  ستطيع أن ي ال ي
وقد يموت فيه اإلحساس الروحي أصالً، ويظن أن هذه 

ــة،األمور مُجرد كالم  ـــلي أو كالم لآلخرين  للتس
  فال يستفيد منه. وللقديسين
  ؟إيه اللى حصل معاه المريض الثانى يا أبيقلت: و

 إنماليست مجرد كرامه،  الرعاية
 أفرادهي مسئولية عن كل فرد من 

كان إن وكل نفس تهلك و الرعية
من أجلها  الصالةفي  الكاهن مهمال

طريق  إلي وإرشادهاث عنها والبح
تطلب من يده ومن يقدر  خالصها

قيمتها.أن يفي   
أقول في مرارة المر كم من 
مرضي نزورهم نحن الكهنة 

ونحدثهم في كل شيء ما عدا ربنا 
 يسوع الفادي

الحديث عن ربنا يسوع كفادي 
ومخلص شخصي لكل نفس فيندر. 

 يا لها من حسرة
)٣٧٥الحب الرعوى.(ص   
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صعب قوى  ."١٠٠٠ياه مضاد حيوى قال: الثانى قال "
ـــ ـــبوعين، كل بوع أو وثقيل نأخذ واحدة كل أس أس

  ؟يشفىها  هونشفي على المهل" هل تفتكر أن
ضاد أكيد مش هايبقى فيه تأثير  طبعا ال.قلت:  للم
  . الحيوى
سبب كسلهم أو مشغوليات  دول اللىقال:    الحياة،ب

قد يفرحون أول مرة تكلمهم ثم بعد ذلك أمور الحياة 
  تأخذهم. 
  ؟اهم إيهنعمل معقلت: و

وكل واحد حسب  ،ال تتركهموقال: خليك ورائهم 
ـــتعداده، بعد  (بدأ أن يعمل)فيوجد من دخل النقابة اس

ــل ٦ ــنة. والبعض وص ــهر، وآخرين بعد س أربع  إلىش
سب اختارالمهم  ،سنوات وكلّمهم فيه وال  ،الوقت المنا

ـــبوراً  يأس منهم وكُن ص ناس ألت بال ن اهللا وترفق 
ـــلواوإن ت ،يترفق بنا ـــعى أنت ورائهم كاس (طالما  إس

سماع) ستعداد لل . فالراعى هو الذي ذهب وراء عندهم ا
  الخروف الضال ولم ينتظره حتى يأتى وحده. 
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ث أن  درةغشق ئ ظ روح ا   .ضعن 

هو دا في الموضوع  فمن أجمل الكلمات الذي تجدها 
ما جاء في ســفر أعمال الرســل عن الخصــى الحبشــي 

يه فيلبس" بادر إل تاب "ف  يعنى .)٣٠: ٨اع (يقول الك
ـــفش!!  ماتكس خافش!!  بد أن تكون ما نا فال روح ل

   .المبادرة
قال "اذهبوا ـــوع  ناس  ."فالرب يس قل أن ال ولم ي

ذهب ساعات لي ٦مشى ستأتى إليكم، والرب يسوع نفسه 
والخروف  وهو الذي دعا تالميذه. السامرية،إلي المرأة 

ـــل لم يقل الراعى  يا خروف له عندما ض نت فين  "أ
وهانتكلم عن  .تعالى يا خروف أنا مستنيك يا خروف"

  المبادرة بالتفصيل مرة تانية.
ـــيء إيهقلت: و الثالث في الخطوات العملية يا  الش

  أبي؟
سب. سب والغير منا  قال: أول خطوة هو الوقت المنا

ثالث  .الحوار)تُغلق  (الثانى خطوة أترك الباب موارب 
  خطوة
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اد    .سط إظ
  ؟يعنى إيه على إنفرادقلت: 
ــليم قال:  ــل طريقة لتس الروحية  ئهذه المبادأفض

  هي أن تكون على انفراد يا ابنى. 
  يا أبي؟ قلت: ليه

   .لثالثة أسبابقال: 
غ  طحن ف :أوق ة ئ اغصئطععا ثر ج ا   :ظ

ما   ند نه ع فال تتوقع إ
تتكلم، الكل ســيُرحب من 

ففي البداية قد  ،أول مرة
صُدك البعض ضل في، يَ ف

ذلــك بينــك كون أن ي
ناك  نه حتى يكون ه وبي
الفرصــة إلعادة المحاولة 
ـــعور بــإحراج.  دون الش
ــمن مجموعة  ــا ض وأيض

هر ف ظ ي يحــب أن  قــد 

 خالقنا صالح على ادل ليس
 هترك من اكثر للبشر ومحبته

 طلب فى ليسعى والتسعين التسعة
 منتبها إذن فكن الضال الخروف

 كل وابذل المكرم األب أيها
 كل طاقتك كل محبتك كل غيرتك

 اهللا لدى ضراعتك كل عنايتك
 تماما ضل الذى ذاك لمنفعة
 األمراض حيث ألنه وتحطم

 أيضا هناك خطيرة والجروح
.المكافاة شك وال تعظم  
)٤٠٢.(صلسلما   
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ـــتهزاء بالكالم ويُ ظهر عدم اهتمام أحدهم فيبدأ باالس
  على اآلخرين. فيؤثر ذلك بالسلب

ـــخص  قال "عندما بدأت معأتذكر أحد األخوة  ش
مهألك ما ،ل عدم اهت باالة وإم والأظهر  دا الكالم  نم

ـــنة بدأت معه مرة أخرى  ،يعرفه كويس ولكن بعد س
باركينوهو اآلن من األخو فالكالم على  جداً". ة الم

إنفراد يجعلك تقبل الرفض بسهولة، ويعطيك فرصة 
  أخرى للمحاولة. 

  قلت: وما هو السبب الثاني يا أبي؟
  للكالم على انفراد: السبب الثانيقال: 
اقف         ة ا   .اس

  قلت: إختالف إيه؟!
مات كل ال مشقال:  ية قا حدة لالروح لجميع وا

ــابهةمش وظروف الكل  تركيز ففيه اللى يحتاج  ،متش
ــجيععلى  ــد اليأس، التش تركيز وفيه اللى محتاج  ض
وفيه اللى محتاج  ،(الكبرياء)الكالم عن الفار الميتعلى 

ممكن أن تــذكره من  الغفران، واللىتركيز على 
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فكل  ممكن ماتناســـبش واحد تانى!! القصـــص لواحد
وما يتقبله  ،له أســلوب في الكالم ،شــخص له ظروف

ـــرعة يحتاج  واحد تانى إلي وقت طويل حتى أحد بس
   .يقتنع بيه

يه خأ ف ـــ بل ص اش تق
سهولة عن  أمور كثيرة ب

ــة اهللا و لمحب عيا  ،قطــا
ـــوف ولكن وال جه مكش و

خذ يقد غفران الخطية  أ
ـــان وقت طويل  معه علش

ها ند قوجر ع من  ةح عمي
ضى ممكن حد تانى و ،الما

شان ال سية  ظروفعل القا
ل يقب فسه بسهولة والسامح نيفي التربية مش بيعرف 

 .شديدالعقاب ال غفران المسيح ألنه متربى على أسلوب
صية،  اختالفات شخ  في التربية!!وفردية كتيرة في ال

يقول المرشد لكل من  أنال يليق 
الطريق حرجة وال  أن هليإ يأتي

النير حلو والحمل  أنللجميع 
 أنخفيف بل بالحرى ينبغى 

يراعى حالة المرتشد ويهيئ 
بطريقة مالئمة فالذين  األدوية

يرهقهم نير خطايا هم فاشرفوا 
على قطع الرجاء يناسبهم القول 

 ىإلالثانى وبالعكس فالذين يميلون 
ظنون العجب واالستعالء يوافقهم 

.األولالدواء   
)٣٩٢.(صلسلما  
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ية ـــر نا البش مل  أمور في طبيعت عا ها ونت ألبد أن نقبل
  معها.

سبها الكالم في االجتماعات  واإلختالفات دى مش بينا
هو أن تكون  شــيءأو في مجموعات كبيرة بل أنســب 

  على إنفراد.
  قلت: وهل هو إعتراف يا أبي؟

يا ابني خذ  ،قال: ال  تأ لك أن  فاتال أقول   ،اعترا
كاهن خذه األب ال يأ لك أن فاالعتراف  له  ما أقو ما  ، أ

بة  ية، وعن مح بادئ روح له هو أن تتكلم عن م تفع
سير في الطريق الروحي ولكن  ،المسيح وعن كيفية ال

ولكن ال تدخل في آلخر، األسـلوب يختلف من شـخص 
بل قا ما كنا نت ند فات، وهل ع يل واعترا ـــ فاص من  ،ت

ضوع  ،المتكلم هل أنا أم أنت من الذي كان يختار المو
  لنتكلم فيه؟

  ا أبي. قلت: أنت بالطبع ي
ـــح وطريق  قال: هكذا يا ابني أنت لك منهج واض

ــعى  ،وخطوات ــمع اعترافات وال تس ذلك بل  إلىال تس
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ـــير  ،رفضا في خطوات ثابتة وفي منهج ثابت وال وس
ماعيةتجعل أى أمور  ـــغلك عنأو مجادالت  اجت  تش

قة  ـــيح وث ية مع المس قة الحقيق فك وهو العال هد
ـــعيدة ـــيل.  الغفران واألبدية الس وال تدخل في تفاص

ـــتركة توجد و في الكالم لجميع الناس احتياجات مش
عن محبة المســيح والغفران والســالم والحياة األبدية، 

ـــا أكثر الناس عندهم خجل في و عن  ايعبروأن أيض
ية جاتهم الروح يا لك منهج احت ما يكون  ند ، ولكن ع

بت ومرن في  قت،  نفسثا عدك في الكالم بالو يســـا
  .الناس اللى بتسمعى هل الموضوع علويس

يا أبي للكالم على  لث  ثا بب ال ـــ ما هو الس لت: و ق
  إنفراد؟

  قال: السبب األول إن ليس الجميع يقبلون.
  الثانى: الختالف القامات الروحية.      
ئإ         : ا ب ضغجا   .عع ا

  التركيز يا أبي؟يعنى إيه قلت: 
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الصغيرة قال: مرة أراد أحد األخوة أن يمأل األكواب 
ـــرب فيها بعد التناول، فأخذ الدورق وبدأ  بالماء للش

ه يده ويرش علي ية يملئ  ها نا في ن ما يرش أبو ا ك
قداس علشــــان تتملئ  ال

ــرعة . تفتكر هاتتملئ بس
  !؟بسرعة

لت:  عاق خذ هاال  طب تأ
طووقــت  هودأ ج م  ل و
أغلب الماء  علشــان، أكثر

  . خارج األكواب هاينزل
يا ابني ولكن  قال: تمام

إن أخذ الدورق، وبدأ يمأل 
  واحدة واحدة. 

  عمل أسرع وأضمن. هايكونقلت: بالتأكيد 
قال: هكذا يا ابني الفرق بين ســماع العظات والكالم 

   .مع مجموعات وبين الكالم على إنفراد

 للقوات شريك انه سيظهر
 ذاك المتجسدة غير الروحانية

 من وهبها التى ةوالنقا بفضل الذي
 أخرين أوساخ ويطهر يغسل اهللا

 دنس بال قرابين مثل اهللا ويقدم
 هذا دنسين قبال كانوا الذين أولئك
 والخدمة الفريد الجلد العمل هو

 جميع مكتوب هو كما المقدسة
 هدايا له يقدمون حولة الذين

.النفوس بخالص  
)٤٠٢.(صلسلما   
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نو  كا ت طريق تعليم الكنيســـة عن طريق هذه 
سيحيين عمدين من سواء لألطفال أو للم ،شبيناإل الم

ــبين  الجُدد، فكان البد من إش
ـــخص  ــابع الش نموه  فييت

الروحى ويكون مســـئول عنه 
مام اهللا هذه  .أ  أيضـــا هيو

كل  في األديرة طريقة اآلباء
نة جديد البد  من يريد الرهب

 اأيضو، ان يكون له أب يسلمه الطريق الرهبانى ويتابعه
يدة  جد ـــرة ال باألس ـــبين يهتم  جد إش في الزواج يو

فنحن يجب  .لمسـاعدتهم للنمو في الحياة الجديدة معا
نفعله وال يكون مجرد طقس وشكل  ونعيش ماأن نفهم 

ــبين ــبين" يعنى إيه إش ــئولياته  ،وظيفته إيه ،"إش مس
ما ية أ ـــئول يه؟!! دى مس خذإ ـــخص أ  م اهللا!! كل ش

لشاب" "ألسرة". هو مسئول " “مسئولية اشبين "لطفل
ـــة  تحتاجعن متابعتها أمام اهللا.  أن ترجع لفكر الكنيس

توضح وتفهم وتعلم عن موضع االشبين وأهمية اآلباء و

 ويصير عنكم اإلشبين يجيب
 المدينة فى لكم مرشدا

 ألجل وقائدا السماوية
.فيها نكممواط  

)ثيؤدور األب(  
  ٤٢٣الحب األخوى
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ـــليم الروحى مش مجرد كلمة  في فاألمر مهم .التس
وســط عالم إمتأل بالشــرور واإلباحية واإلثم وإنشــغل 

نائهم متابعة اآلباء عن  ية مهات واألروحيا أب عن العنا
هو نأكل إيه نلبس إيه ونتعلم فين ببناتهم وكل الهم 

ـــيح  نخجل مور أالحياة الروحية و واإلنجيللكن المس
ها  ية  أونتكلم عن ها أهم ـــتغرب ال نعطي لك ال تس لذ

ـــمع عن  ـــارعندما نس ـــى  اإللحاد إنش  اإلباحيةوتفش
يت ال يهتم و ما الب طال ية على األبواب ف نا والمثل جعل

أو الجمعيات األهلية  االجتماعيةمثل النوادى الكنيســة 
ـــطة االهتمامكل و والمهرجانات وغابت كلمة  لألنش

ــاع رجاء األبديةالغفرا ــالة وض فال تنظر  ن وقوة الص
سوى  صاعد  وطالما التمرد و الرفضثمر من الجيل ال

هو مش شــبعان ســيذهب ليشــبع جوعه حتى لو من 
  .لم وسمومهاقاذورات الع

قلت: الصراحة أول مرة أسمع كلمة اشبين أو أفهم 
ـــئولية. فعال حافظين مش ف اهمين!! ولكن أن ليه مس

  يسلم إيه؟ اإلشبين
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. يسلم الحياة المسيحية يعلم الشخص اإلشبينقال: 
ـــيح وغفرانه وملكوتهكيف ينمو ويدرك   .أبوة المس

ـــيحية يا  وهذه هي المس
ابنى. وهذا المنهج "مبادئ 
الحيــاة الروحيــة" منهج 
كل  ـــط ممكن أن ال مبس
ستخدمه لألطفال للكبار  ي
  للنمو في الحياة الروحية. 

ضا النقابة  وفى نحن أي
مسئولين عن كل شخص 

يسمع منا عن المسيح البد  أنواالشتياق  دعنده االستعدا
  أن نتابع معه ونحتمله ونصلى من أجله. 

ساعد على  االمتالء،  إلىالوصول سرعة فالتركيز ي
ـــان وي أكثر االحتياجات فهو يعرف ركز عليها، علش

  ر.يكون الكالم مباشب
   عظة!! ماك سمعتفتكر هل ممكن ت 
   !!حضرت اجتماع ماكو

 كثيرا، العمل بهذا اله يرضى
 كل اإلنسان مارس فلو

 لبك جسده قمع ولو التقشفات،
 ونام كلها حياته صام ولو نسك،

 كل وزع ولو التراب، على
 و الفقراء على مقتنياته
 توازى ال كلها هذه المساكين،

  . سالنف خالص على غيرته
 يوحنا ذهب الفم ق.

 ٢٣٥األخوىالحب 
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  مؤتمر!!شاركت ام فى كو
جة  حا ظاتكل من  هل تفتكر   !!؟الكثيرة دى الع

  مة غيرت أمور فى حياتك. افتكر كدا؟!وكم كل
افتكرت يمكن  قلت: بصراحة مش فاكر كويس ولو
  عنوان العظة لكن التفاصيل مش فاكر!!

لك  لت  قال: لكن لو ق
 أوكيف نتقتنى محبة اهللا. 

ـــبط الفكر أو  كيف نض
كـيـف نـقـرأ الـكـتــاب 

  ؟!المقدس
قلــت: فــاكر كويس 
ـــيل أو على األقل  بالتفاص
طوات  خ ل ين وا ــاو عن ل ا

  ما إحنا كل شوية نراجع. ،العملية
 ش اجتماعات، ولكنحضرقال: بالطبع مش بأقول مان

   !!والتعميمالفرق بين التركيز  بنوضح

 ذهبا مملوء عاءو وجدت لو هل
 اهذ يأخذ ال لم نفسك فى تقول

 بل...فالن؟ أو فالن الوعاء
 تأخذه و الخاطف كالذئب تبادر

 !إنسان أي قبل
 نحو االشتياق هذا للك ليكن

 نفسك واضعا الساقطين، تكأخو
 هو جدا، ثمينا كنزا وجدت
.  أخيك خالص بأمر اعتناءك

  ٨٢٣الحب األخوى
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يكون للعمل على إنفراد نفس ثمر قلت: لكن هل ها
   !العمل مع مجموعة من جهة العدد؟

ـــقال: لو ع ـــيف مع  وارض عليك العمل أثناء الص
ــهر واحد، وتم تخييرك بين  ــياحة لمدة ش ــركة س ش

ـــرون جنيهنظامين  ونظام  ،للمرتب، مرتب لليوم عش
ــــ  ٢آخر أن تبدأ أول يوم بجنيه واحد ثم ثانى يوم بـ

ــاعف يوميا، ٤وثالث يوم بــــــ ألن العمل في  أى يتض
  ؟إيه تختار. مع الوقت زيديهايكون قليل ثم هاالبداية 
ـــرين جنيه تفكير): (بعدقلت  في  أختار مرتب عش
  اليوم. 

قال: ولو كان المرتب مائة جنيه في اليوم والنظام 
  هو؟ زى مااآلخر 

لت  ئة  : )بدون تفكير(ق ما عاً  في اليوم (ولكن طب
   فيه سر!!الموضوع  تراجعت) وقلت باين

ـ  .فعال فيه سرقال:   ١٠٠٠فالنظام األول حتى ولو ب
سيكون بعد عشرين يوم يكون المرتب  ،جنيه في اليوم، 

  عشرين ألف.
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ني (التضاعف) بعد واحد عشرين يوم أما النظام الثا
يهها عد ثالثي ،يكون مليون جن خل في حوالي ب تد ن 

مليار  ٢ن بــــويكون اليوم الواحد والثالثي ،مليار جنيه
  جنيه. 

   !!مش ممكن ): ياهباندهاشقلت(
  جرب واحسبها. أنت عمرك كام النهاردة؟قال: 

  قلت: عشرين سنة.
ــنة  ــرين س قال: بعد عش

  يكون عندك كام سنة؟
  قلت: أربعين.

ــال: لو بــدأت تعمــل  ق
ناس فى  بدأ مع ال وتحاول ت
مل  نك تك حت أ الكالم ونج

ـــنة وبدأوا هم كمان يعملوا  فقط"اثنين "مع  في الس
مع اتنين كل ســنة في خالل عشــرين ســنة تكونوا 

   مليون واحد.مجموعتكم 

اهللا  إلىاحدة التقرب بنفس و
بالتوبة افضل عند اهللا من 
جميع القرابين اذ ليس فى 

العالم عند اهللا افضل من النفس 
ى . الن كل ما ف اإلنسانية

النفس  إالالعالم يزول 
ال تزول.  فإنهاالمذكورة 

.  (القديس يوحنا الدرجى)
  ٤٢٣الحب األخوى
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أن ملكوت اهللا مثل قال الرب يســـوع  علشـــان كدا
له خميرة تُخمر العجين  متك . وفى خالل )٣٣ :١٣(

فرد من البســطاء والفقراء  ١٢ فقط ثالث ســنين اختار
  غير بيهم العالم كله. 

ال تســتهين بأن تكلم شــخص واحد وتتابعه حتى ف
 ،ال تستعجل ين.حتى ولو أخذ الموضوع سن يبدأ العمل

  . المهم أن يبدأ يعمل هو اآلخر
لو كل واحد مســـيحى كان أمين في هذا  صـــورت

ــوع، ــنين الموض على األرض  هعمر كل واحد خالل س
  باآلالف بل بالماليين للرب يسوع.  يقد أتيكون 

أخذت عهد بأن تعمل بكل أمانة في فلو بدأت اآلن و
ـــوع وتابعت النقابة. فلو عملت بكل أمانة  مع الرب يس

ــين ــخص ــنة حتى يبدأ حتى لو ش هم  وايعمل واكل س
ـــرين عاما  مليون  وا مجموعة منتكونكمان، بعد عش

  عاملون مع الرب يسوع. شخص 
ماريكووأظن أن دا  قدير من أن  ن أكثر إث واعظ 

، النــاس وماليين آالف وأب عظيم بيوعظ ويؤثر فى
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حد منهم  حد منهم اتعلم الوعظ وال وا ولكن وال وا
ـــلموا ازاى يخدم هو كمان!!  أولما يموت الواعظ  س

ب (وطبعا كلنا هانموت) كل خدمته تموت وكل األ
   !!يموتواهاظهم عاللى بيو

ـــليم حياة وليس مجرد  فالعمل على انفراد هو تس
  ).٢:٢تى٢(فيوعظ. وهذا من مبادئ النقابة موجود 

  قلت: إيه المبدأ دا!!
  قال: يقول بولس الرسول لتيموثاوس 

 أمناء أناسا أودعهمني بشهود كثيرين  وما سمعته"
  أيضا". آخرينيعلموا  أن أكفاءيكونون 

سول ال يتكلم عن وعظ ولكن  سليم فبولس الر عن ت
من شـــخص لشـــخص. وأيضـــا يتكلم عن أربع  يودع

   آخرين).-أمناءأناس -تيموثاوس–بولس (أجيال. 
سلهم قال  صاهم وأر سوع تلمذ وعندما أو والرب ي

ــبب األهم للعمل دا و"تلمذوا".  لهم انفراد هو على الس
  :إنه

عع. ب غ   طظعب ا
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السموات مثل خميرة  إن ملكوتفالرب يسوع قال 
زرع فتصير العجين، ومثل حبة خردل تصغيرة تخمر 

  شجرة عظيمة وتصنع أثمار كثيرة.
كان و ـــنوات  ثة س مة ثال خد يكلم الجموع خالل 

اهتم بهم  ميذ فقطله اثنى عشـــر تلكان الكثيرة لكن 
سرار  شيء وائتمنهم على أ سر لهم لكل  وعلى انفراد ف

الصــيادين الجهالء ، وهؤالء )١٠: ٨(لوملكوت الســموات
نشروا المسيحية في كل البسطاء والضعفاء هم الذين 

  .)٦: ١٧(اع  العالم، وفتنوا المسكونة
ـــيُقيمك على  فقط ناً في القليل واهللا س كُن أمي
ر الذي أنت فيه يصـــغكن أميناً في المحيط ال ،الكثير

ـــتغل الف ـــوع قال يل المتاحةرص وأس ك، فالرب يس
بأورشــليم ثم اليهودية فالســامرة ثم أقاصــي  ادأوابت"

  .)٨: ١(اعاألرض"
يبدأ في و الشخص على انفراد وعندما نكمل مع 

ن للرب ويأتى كثيري العمل هو أيضا تتسع الخدمة،
نضع الموضوع في أولوياتنا بل نحتاج أن يسوع. فقط 
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هى يجب أن تكون فالشهادة للمسيح  ،يكون هو حياتنا
. ١والرب سيهتم بكل احتياجاتنا في الحياة الهدف األول
أناس يذهبون للهالك، ونحن بيدنا أن نصرخ فكيف نرى 

  .وننقذهم ولكننا جالسون متفرجون
ن ظ ثى  ش عع عع شغ عقك أ ب غ   ثون ا





 







    

 

 قلت: لم أتخيل أن يكون للعمل الفردي كل التأثير
مذهلة ،دا ـــورة ال هذه الص وهذا  وأن المجال مفتوح ب

                                                             
  .)٣٣:   ٦(مت  لكم ملكوت اهللا و بره و هذه كلها تزاد أواللكن اطلبوا ١ 
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ــان .االحتياج الكبير ــته أو  ولكن هل يترك اإلنس دراس
  عمله من أجل الخدمة؟

فقط ضــع  أبداً يا ابني، كدا قولمش ممكن نقال: 
ضوع في أولوياتك صلى  ،المو صبح   زى مافكل يوم ال

  صالة العملاتفقنا 
  ."القدوسلمجد اسمک یارب استخدمنى "

في دراسته  تفوقلي إمكانياتهبكل  جتهدكل واحد يو
ـــ ،وفي عمله ـــوع، وفي أثناء ذلك يش هد من أجل يس
   .عنه تكلميللمسيح، و
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 ن للكالم عن المسيحناس محتاجيليه مش بندور عن 
ـــامن  كأب حنون وكمخلص وغافر لكل الخطايا وض

ضل وحياة جديدة تنتظرنا ! والناس المحتاجة ؟لعهد أف
   كتير!!

ـــغيرة بل  كما أن النت حاليا جعل العالم قرية ص
  ركن صغير.

 على الـطوال النهار والليل الشـــباب في الصـــيف  
ــ وفيس بوك)(  يتكلمونمش بشهدوا وليه  ، )شات( الـ

الهتموا المسيح مع  ةحقيقيلو لهم عالقة  .سيحالم عن
دا لو كل  .ومحبته وغفرانه عن المســـيح ايتكلمو بأن

الشــباب المســيحى كان خدمته بس إنه يعمل "شــير" 
ها  ولفيدي ـــع  تاب، لموقع، الوض ـــيحى، لعظة، لك مس

يختلف. والناس ها تحس إنه فيه حاجة مهمة!! قوتنا 
شباب يتفقوا إنهم لفي وحدتنا. ف سة كل ال و كل كني

شير لعظات معينة او  سبوع تكون خدمتهم عمل  كل أ
فيــه تــأثير كبير في النــاس  كونلموقع معين هــاي

  البعيدين.
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ـــير  ١٠٠ديو أو عظة اتعملها يقلت: فعال لو ف  أوش
  شير الموضوع بيفرق. لكن مش بنعمل كدا ليه؟ ١٠٠٠

ــان محدش قال لنا كدا(وآدى إحنا  قال: ممكن علش
عرفنا)!! ممكن علشـــان بنخجل. والناس تعمل شـــير 

جدهم في خزيهم واح حة وم جل منألمور قبي  نا نخ
سيح ومن الكالم عنه، سة الم شجع  !!أمور معكو الزم ن

حنا نشـــهد عن المســـيح إفي االجتماعات والعظات إن 
ـــاعد على كدا المذبح العائلى الناس تتعود لما ف ،ويس

ص صلى وتقرأ الكتاب مع بعض في البيوت ولما تح  لت
  نكون متعودين على كلمة ، احتياج، امتحان،مشكلة

" ق ظخط   "غ
أمور ، لفكر يتغيرأن ا تتغير، تنـاثقـافأن نحتـاج 

ــيع باإللحاد  ــيعت أجيال والباقى منتظر يض تعبتنا وض
واإلباحية والمثلية، فإن لم تتحرك الكنيســة ويتحرك 
لذى  بات ا نا والث لذي يقتل األفراد ونتحرر من الخجل ا
جعلنا مثل األصنام التي ال تتحرك وال تسمع أو تتكلم. 

نت من كثرة ر كة أنت ثل بر نا م ـــر ياهص  ،كود الم
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وتصــلبت وتنتظر البتر وأغصــان ال تأتى بثمر فجفت 
ستغلها لئال  والنار الحارقة. صة لعلنا ن واهللا يعطينا فر

نشابه األمم التي بجوارنا وتنتهى المسيحية كما انتهت 
شاب  عندهم وتكون مجرد ذكريات للتاريخ!! فتقول لل

  .صلى "يتكسف" لكنه تقوله "اشتم" يفرح ويبتهج
  دا مش بس للشاب دا حتى للطفل!!قلت: 

ـــاير) قال: آه يا ابنى.  تقوله إيه األربع أناجيل(بش
تالقيها  !!أســماء األفالم والممثلينإيه مش عارف لكن 

 !!كله دا بســبب الخجل .حاضــرة في القلب والذهن
  أمور هاتدين هذا الجيل إن لم يتحرك.

تانى للعمل الفردى باب عليهم  .نرجع  ـــ زى ما الش
سب ثقافتهم  شير يتكلموا (وإمكانياتهم دور بح يعملوا 
كدا (طبعا مش هايقدروا يعملوا على النت عن المسيح)

 والصالة قبل ما يقعدوا نين من كلمة اهللااعلو مش شب
  . )على النت

مة في  خد لذين أنهوا ال عاشـــات وا لذين على الم ا
ـــمس حياتهم على المغيب عندهم أعمالهم  وقاربت ش
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يدفنوا كل دا!!  يه  قة وخبرة ووقت!! ل يه مش لطا
يدوروا عن  ـــيح ناسب حوا ويفرّ يكلمونهم عن المس

سيح بأوالده وهما رحين ليه كل  يبعتوا آيةممكن  ؟الم
ـــبح وبالليل يبعتوا يوم ل لناس اللى يعرفوهم في الص

قول آباء. ممكن يصلوا ويكتبوا أسماء يصلوا من أجلها 
من  االثنينيوم  .ألقرباءا من أجل األحديوم  .بانتظام

جل قاء أ ثاء الجيران .األصـــد األربع  يوم .يوم الثال
ـــة ـــر .والخدام الكنيس يوم  .يوم الخميس بالدنا مص

الجمعة كل أســرة تختار دولة تصــلى ليها(الصــين 
  الهند...).

ليه مش  ،ناس في أعمالهمبيتعاملوا مع كل الذين  
عاهم بيتكلموا ـــيح؟ م بة مع زمالئهم، ا عن المس لطل

يذ،  ـــين مع التالم مدرس ـــى، وال باء مع المرض األط
ــائعين مع ا ــائنوالب ، والمزارعين مع جيرانهم، لزب

  الجميع يستطيع أن يتكلمون.ف
وأدركنا أهمية الفداء لو وضعنا المسيح أمامنا 

  .أبداًنستطع أن نسكت  والخالص، لن
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  قلت: لو مش بأعرف أتكلم أعمل إيه؟
ت تفتكر العمل في النقابة بالكالم بس!! فيه أنقال: و

 مرة نتكلم عنها بالتفصيلهاثالثة مستويات من العمل 
لقيمة  وإدراكلكن المهم يكون عندك اشتياق  .تانية

مع بعض لسه الموضوع  جها نتدرالعمل وخطوة خطوة 
الموضوع مش صعب وال مستحيل ولكن كن ل مطول.
لواحد مدرك شوية شوية بالخبرة الموضوع ا طول ما

  .بيكون سهل
قتر  رة سظ بقبئ أطعر:و   أن ضقطظ سئ

طغئ. *صخئ   عة س   *طئثأ *
  .صخئ :أوق

ـــمعها تنام فيها ألنها مجرد  فكثير من العظات تس
ها  يل ولكن بادئ من اإلنج لة وم قد تكون جمي بادئ و م
صص تكون جافة لذلك في كل  ألنها ال تحتوى على ق

ـــص واألمثال و ـــتخدم القص مبدأ الرب  داكالمنا نس
ـــه ـــوع نفس إنه بدون مثل لم يكن "فمكتوب عنه  ،يس

  ). ٣٤: ٤يكلمهم(مر
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  قلت: وها جيب قصص منين؟
ـــص تكون من الحياة. كما كان يفعل  قال: القص

ـــوع ـــداقة ،كان يتكلم عن األبوة .الرب يس عن  ،الص
والصياد والشبكة. ومع الوقت والخبرة  ،ارذبالزارع وال

ســتكون قصــاص. المهم دائما أن تكون القصــة واقعية 
  كون موجهة ناحية الهدف التي تريد أن توصله.وت

فال تقل نقطة معينة دون ذكر قصـــة أو مثل من 
ناس  فال ياة،  الح
بطبعهم يميلون 
ــقصـــــص ــل  ل

  . والتمثيل
ضا وأنت  وأي
تــحــكــى لــهــم 

القصة، ال  حاول أن  ـــص   تعيشالقص
ـــلوب فاتر بارد، فإن كانت تحتاج لحركة  تقُلها بأس
تحرك، إن كانت تحتاج لحزن غير صوتك للحزن إن 

  كانت عن اإليمان تكلم بثقة. 

فالمعلومة تصل للناس
بثالثة نسب  


body 

languag
e50%
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ـــة مؤثرة عن  مرة أحد الخدام أحب أن يحكى قص
قة ال  ها بطري قال نه  ية، ولك ندم على الخط بة وال التو

صة، انفجر ال شعب في تعبر عن ذلك، بل في نهاية الق
  الضحك بدالً من أن يتأثر ويحزن.

ــب هي(الكلمة ــل للناس بثالثة نس  -فالمعلومة تص
  )body languageالتفاعل-األسلوب

  قلت: كيف ذلك يا أبي؟
من  %٢٠قال: مجرد الكلمات توصــل نســبة حوالي

  المعلومة.
  %٣٠نسبة حوالى بينما أسلوب الكالم يوصل 

  %٥٠ةنسبحوالى أما التفاعل(لغة الجسد)توصل 
يظهر ذلك حتى مع األطفال فعندما نقول مجرد 

وبالطبع  كالم، يختلف عن لو األسلوب يعبر عن الكالم،
يكون التأثير أكبر لو كان بجانب األسلوب، التفاعل ها

  .أو التعبير وتمثيل ما نود شرحه أو توصيله
ظغ طئثأ:   ب
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صله يم الكالال بد أن ف حتوى على مبدأ تريد أن تو
سلية مشو لذلك بعد أي كالم البد  ،مجرد قصص للت

أن تلخص ما قلته. مثال كيف نتقنى محبة اهللا(قطاعى 
ـــبط الفكر(اقفل  ـــوف مقارنات). كيف أض وجه مكش

  .الصالة السهمية) -قل ال-الحنفية


 

أن ممكن حد لذلك تجد كالمنا كله ســهل وأى  
ــاطة. ف ــمعأنت يقوله ببس عظات كثيرة لكن كم  تس

  !!عظة تتذكرها
ـــراحة قليل جدا. فما أتذكره هي إنها  قلت: الص

  وبس!!عظات جميلة 
: كم عظة تستطيع أن تقولها أنت لحد علشان قال
  تفيده؟

  قلت: وال واحدة!!
ــحة قال: وهذه أهمية  ،تلخيص الكالم لمبادئ واض

ثالثة فبوتالحظ أن كل موضــوع عبارة عن ثالثيات. 
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ـــوع تذكر الموض مات ت هو الفرق في  دا. وكله كل
سهولة  ستطيع أن يقول الكالم ب شخص ي النقابة أن أي 

  وليس فقط بل هناك مبدأ هام. وهو 
سثظ ع ط"أن ا عا  "عغ   غضعظعا أشدض طظظ

  يا ابنى.في العمل  ىمن تكون أفضلهايعنى أنت 
  قلت(بابتسام): دائما تحب تشجعنى يا أبى؟

  .كالم الرب يسوعمش كالمى دا  داقال: 
  قلت: فين؟!

سه قال للتالميذ " سوع نف من يؤمن بي قال: الرب ي
عظم أيعمل و أيضــاعملها يعملها هو أ أناالتي  فاألعمال

ها فالل)١٢: ١٤يو (ماض إلى أبى" ألني من يأتي هاى . 
ل عليها بما يعطيه له بعدنا يأخذ كل خبرتنا ثم يكمّ

بل  ـــة لن تنمو  لك الكنيس مع الوقت الرب. وبغير ذ
ـــمحل وتموت.  منفعة أن ال فزى ما قلنا إيهتدمر وتض

واعظ أو أب يعظ لمليون شخص ولم ينمو واحد فيهم 
ليعظ مثله!! ومات هذا األب. ســتموت خدمته وتنتهى. 
لكن لو عملنا بمبدأ الرب يســـوع "اللى بعدنا أحســـن 
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سة تنمو وتزداد في النمو. وهذه ال  أتى إال تمننا" الكني
ــليمبالعمل الفردى والتلمذة  يجب ألب لكل ما ف .والتس

وهو كان منهج  ، يبخل عليه بشــئالبنه واليســلمه أن 
   .)٢٣: ١٣مر ( اآلباء بل منهج الرب يسوع

  أن يكون قصة ومبدأ ثم  إنه البدنكمل كالمنا قلنا 
طغئ عة س ب    :ب

ـــص تكون كالم جافبدون  المبادئف وبدون  ،قص
كون مجرد كالم نظرى يمكن تنفيذها تخطوات عملية 

ـــمع وال يجدون عندما والناس  ،للتطبيق غير قابل تس
 فتأتىشــيء يعملونه فيكون كمن بنى بيت على الرمل 

ـــف  رياح التجارب وعواص
الحياة فيسقط ويكون 

ـــقوطـه عظيمـا . ٢س
ــرس  ــط ــك ب ــذل ل

ـــول عندما وعظ  الرس
ـــين قال  في يوم الخمس

                                                             
صدمه ف أساسمن دون  األرضبنى بيته على  إنساناالذي يسمع و ال يعمل فيشبه  أماو٢ 

  )٤٩:   ٦النهر فسقط حاال و كان خراب ذلك البيت عظيما (لو  

تقسيم الكالم

خطوة 
عملية قصة مبدأ
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ـــوع الذى قام من الموت الذى تنبأ  لليهود "هذا هو يس
وبأيدى الذى أنتم قتلتم القدوس البار هذا  ،عنه األنبياء

ـــلمتموه".  فقالوا له. ماذا نفعل ماذا نفعل؟!! آثمة س
  خطوات عملية. يعنى عاوزين 

ــعب  ــح وتبين وتوبخ والش فكثير من العظات توض
   نعمل إيه!!! !!يصرخ نعمل إيه

ـــى  نا نفس يام طفولتى وأ يا أبى من أ لت: فعال  ق
شبه بهم وأ سين وأت سلك في طريق القدي تحرر من أ

لكن الخطوات  ،الخطيــة
جدا  يل  كان قل ية  العمل
أن نســـمعها. فصـــراحة 

موضــوع دا فرق معايا ال
-القطاعى-(صــباح الخير

ــا  ــزواي ــط ال ــــب  –ض
سيد سبو ولما  ليها نتيجتها فعال...) و-صالة القيمة-األ

  .أتكاسل بأعرف فيساعدنى على الرجوع تانى

 المبادئ األساسية فى
النقابة

علـى 
إنفــراد

اترك 
الباب 
موارب

 فى وقت
مناسب 
وغير 
مناسب



٣٩ 

 

هو المؤشر  قال: ودا
لذى  ـــخص ا للنمو فالش
تتابعه مؤشــر النمو أنه 
مور  كر هــذه األ يتــذ
ويأخذها بجدية. وغير 
ذلك يكون مجرد قصص 

   .وجلسات اجتماعية للتسلية
  

حتى ال ننسى كيفية   .
   العمل بثالثة أشياء :بداية 
  الوقت مناسب وغير

  مناسب.
  قليالً قليالً مع ترك

  الباب موارب                             
 .على إنفراد   

منهج الرب يسوع

أهمية العمل على انفراد

التركيز الختالف 
الناس

عدم 
القبول 
بنفس 
الدرجة

 من المؤمن ليحذر لكن
 مجرد الن العدو، خداعات

 ليس -المخدومين-بهم االلتقاء
 وسيلة هو إنما، ذاته فى هدفا

 على والتدريب بيسوع لاللتقاء
 والصالة اهللا مع الشركة حياة

. الدائمة  
.)باالديوس القديس(  

األخوىالحب   
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اآلن ونستكمل المرة القادم بنعمة المسيح عن أترك 
ذ أخت علشان نتكلم عن محاذيرفكرنى و مستويات العمل.
  عمل الفردى.ال بالك منها فى

  
  للحصول على باقى السلسلة: 

Website: mbade2.com       facebook.com/mbad2  

  قرشا فقط٢٥النسخة من أى جزء: سعر 
  

 


