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  سلسلة مبادئ يف احلياة الروحية.:   باسم الكتا

                  
  ملغتربني.اخدام بيت حمبة اهللا للطلبة  :إعـــداد
  ٧٤٥٥/٢٠١٦رقم اإليداع:

  I.S.B.N ٩٧٨-٩٧٧٩-٠٣-٨٥٩-٩ الترقيم الدوىل:
  

  
سة الرجاء قرأا مالحظة:  سل ستفادة الكاملة من هذه ال لإل

بترتيب األجزاء كاملة فعدم الترتيب ميكن أن يسبب تشويش وعدم 
  االستمرار قد يسبب إحباط.

  
  

لنا رجاء فى المسيح ان تصل هذه * 
السلسة إلى يد كل شاب مسيحى بأقل 

.تكلفة
يمكنك ان تشاركنا هذا الرجاء بإهداءها  *

.ألصدقاءك واحباءك
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  )١١٨بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية (
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 ،أسبوعذهب أليب الروحي كعاديت كل أ أن قررت

ة السيار كبألروىف الطريق  .معه منهجنا الروحي ألتابع
لت قاب ،غناءوجدت يف الشارع صوت فرح و ،ألذهب للدير

يعين  ،يسمونه" كما احلنة "ليلة نهإ وعرفت منه أصدقائيحد أ
 دعوهاليوأهل العروسة جمتمعني  أنو ،اليوم الذي قبل العرس

 املوضوع صعب عليهمو ،تذهب مع العريسألا ستتركهم و
هي ستذهب معه إىل و ،أمريكاألن العريس مقيم يف بزيادة 
 ألم كبار يف-فيما بعد أهلهاقد ال يراها ، وتقيم معههناك ل
  ؟ي وهل أهلها حزاين أم فرحني. فقلت لصديقالسن

وا ستتركهم وقد ال ير إا: يف احلقيقة موضوع صديقي
العريس  ألن ،. لكنهم يف منتهي السعادةر فيهم جدًاؤثثانية ي

 . فستكون نقلةأمريكاذو شان عظيم يف ممتازة و شخصية
  كل املستويات. علىيف حياا كبرية 

تذهب لة لون ابنتهم مبنتهي السهوكيف سيتركقلت: و
أيضا و، وقد ال يروها مرة ثانية لبالد بعيدة وحدها مع شخص

  !!؟م فرحني جدًاتقول إ
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 يهفكان فقد  ،السهولة ذه املوضوع ليس !!: الصديق
كل  هفيشخص رائع وال وعرفوا أن هذا ،فترة خطوبة طويلة

فهو كان  ،شخص حكيم جدًا أيضاهو اجلميلة. والصفات 
مدة  فطول. اختار بعد فترة طويلة هولكن ،الكثريات أمامه

 اطمأنت جدا أسراعرفوا بعض جيدا، و بينهم التعامل
 أفضلتكون معه سا حيا أنحمظوظة و إادائما يرددون و
  .كانت معهم مما

خ اصوت صر أكملت املسري ويف شارع جانيب، مسعت
كسر كلها مرارة وحزن ي أصوات ،حزن كئيبو وصويت
دات يسستغربت من كثرة الناس!! ، اكئب النفسيالقلب و

 وشباب ،ينحنيصرخن وصغريات، كلهن وشابات  ،كبار
 رأيتو ،بعضهم يلطمون وجوهم كالنساءو ،ورجال يبكون

 اادثنحت ،فيه أسريالذي  االجتاهيسري يف نفس  دراسة زميل
  .ما املوضوع لهقلت و

  ؟شاب صغري مات فيه: زميلى
 ؟عالقة باملسيح وبالكنيسة له: هل قلت

 لذلكحمبوب من اجلميع كان مشاس وخادم و :زميلى
  !!كما ترياجلميع حزاين ويبكون 



٦ 
 

كما  ،املوضوع بزيادة -لكن ساحمين: و(باستغراب)قلت
 يسإلبل!! ليس للنعيمللجحيم و يسلمونهسإم كانوا لو 

  .وليس للمسيح
  ؟!: ماذا تعينزميلى

 ابة"ليلة حنة " لش رأيت احتفالقلت: يف بداية الشارع 
  .ألمريكاستذهب مع عريسها 

  .: اعرفهازميلى
م إ. بالرغم من جدًا فرحون أهلهاوكان : قلت
ما . ختيل لو إم فعلوا كم قد ال يروا مرة ثانيةإ متأكدون

ماذا تفتكر،  .من بكاء وصراخ ،أهل هذا الشابيفعل 
  !!ستكون مشاعر عريسها

  صدم!!سيستغرب وُي أكيد: زميلى
هل هذا العريس  !!أفضل من السماء أمريكاهل قلت: و

  !!على نفس هذا الشاب من املسيحعلى الشابة،  أمانةكثر أ
!! لمن قب بهنفكر  أن! مل نتعود ديد!!: منظور جزميلى

 !!مل نفكر يفعشنا علي مستوي اجلسد واملشاعر لألسف
مجل مبا ألاعريسنا الذي ينتظرنا يف فردوس  إنهمشاعر املسيح 

  وال بغريها!! ابأمريكال  ،يقارن
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رض هذا الشاب الذي مات تاف .: ساحمين يا صديقيقلت
الشيخوخة  أمراضكان يعاين من و ،سنة ٩٠ اآلنكان عمرة 

ا ماذ .حمبته ح ورافضكان بعيدا عن املسيلكنه و ،ومات
  وأهله؟! أسرتهستكون مشاعر 

 ."ريحأست" سيقولون إم أظن: (بابتسامة حزينة) زميلى
قة . يف احلقيوال هذا البكاء ،ل هذا الصراخمث لن يكون هناكو

 هو علي املستوى املاديفعال كل تفكرينا  موضوع حمري!!
ىف و ويف املسيح األبديةغاب عنا التفكري يف املشاعر. وو

  !!عالقتنا معه
  :قلت




   
    

     
    
 

  معکوسۀ !! أصبحت الصور
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ش أصبحنا نعيو ،معكوسة أصبحت: فعال الصورة زميلى
كأن ال رجاء لنا سوي يف هذه احلياة و ،علي مستوي اجلسد

كما يقول بولس  ،مجيع الناسي شقألذلك صرنا 
  .)١٩: ١٥كو٢(الرسول

  
ت السيارة ونزلت يف بداية ركبمسريي و أكملت

ينتظرين سلمت  أيبسرت حيت وصلت ووجدت و املدق،
ن نتكلم عفقال يل اليوم س ،كل ما حدث حكيت لهو عليه

كيف نكون مستعدين كلنا ليوم و ،هذا املوضوع بالتفصيل
   .عرسنا احلقيقي
    

    


   

 

ور شع !!نفسي أصل هلذا الشعور أيبريت يا قلت: يا
  !!!للقاء املسيح بفرح وحب كعريس وحبيب الشتياقا
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 عداد ليكون يوم العرس فرح وجةخطوة لالست أول: قال
  هو 

  ۀ الحبعالق
 ،بريةعالقة حب ك خطيبتهفعندما يكون بني اخلطيب و 

فمشاعر هذا اليوم تكون  ،يشتاق كل منهما ليوم العرسس
  نتيجة للعالقة بني االثنني.

 ،يحعالقة حب بيىن وبني املس تكونت أىبكيف يا  قلت:
  ؟مثل عالقة احلب بني اخلطيبة وخطيبها

   .قد تشوه عالقة احلب يف البداية نتكلم عن صور قال:
  صورة هى عالقة املصلحة. أول

هلا  أيتينه لو العالقة بني اخلطيب وخطيبته، فقط إف 
 ،املجوهرات واملالبس أغليويشترى هلا  أمريكاباهلدايا من 
 .ا أيتيالىت  باألشياءولكن  ،امها ليس خبطيبهافيكون اهتم
فيد وقت حىت تست أطولتطول فترة اخلطوبة  أنوقد حتب 

تكون على عالقة حب بشخص  أنمكن من املولألسف  ،منه
مع هذا  رب أوتفسخ اخلطوبة  بأياموقبل يوم العرس  ،خرآ

  الشخص.
  (قصة)
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  باملسيح؟ على عالقتناذلك  وكيف ينطبق قلت:
 تكون كل عالقتنا بالرب يسوع مصلحة؛ أنممكن  قال:

عرفة لكن ال توجد م ،نطلبه ىف الضيقات وىف االحتياجاتو
مثل هذا الشخص  شخصيه به وال يوجد حب لشخصه هو.

ن ، وإحمع املسي ىف عالقته للنهايةوقد ال يكمل  ،ىف خطرهو 
-ىتح-وتكون  -يعىن بالعافية -خيلص كما بنار ،صخُل

ىت ال حيعىن  ،فقط مصلحة ،دة بالنسبة لهالسعي األبدية
مع  وعالقة ليس حب وفرحيكون اشتياقه إليها و ،يتعذب
  .املسيح

دا فيه ناس كتري عايش ذا الفكر. كل  قلت: ياه!!
عالقتهم باملسيح فقط حىت ال يتعذبوا!! وحىت ينجوا من حر 
 نار جهنم!! لكن حب مع اهللا واشتياق للوجود معه شيء

  مش ممتع بالنسبة هلم!!غريب وكمان 
لكم ملكوت اهللا داخقال، الرب يسوع  علشان كداقال: 

هو دا  ، من هنايشعر حبب اهللايعىن بيبدأ من هنا، فاللى ها
ب ، واللى مش هايشعر حبمع اهللا يف السمال يكّم يقدراللى ها

من هنا، هناك مش هايعرف حيب. زى اخلطيبة اللى مش 
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 هل بعد الزواج هاتعرف، بتحب خطيبها يف وقت اخلطوبة
  حتبه!!

  قلت: أكيد ال.
مش هناك  ،حيب ربنا من هنا قال: اللى مش هايبدأ

هايعرف حيبه هناك. واللى كل عالقته بربنا عالقة مصلحة، 
 !!أكل وشرب. ففي السما مش هايبقى فيه كل األمور دى

هانبقى أرواح. علشان كدا الوصية األوىل والعظمة هي حتب 
 بطوابريتب هو اللى هايستمر. وأى اتنني الرب إهلك. فاحل

كون البداية ت ما ينفعش أبدًا ببعض بتكون البداية هي احلب.
قة منفعة، بعد احلب بيكون فيه منفعة عالقة مصلحة وال عال

وجة والز ،والزوج يوىف إحتياجات البيت املادية ،ومصلحة
 لكن .لكن كله دا بعد احلب ،تقوم بترتيب وتنظيف البيت

لو كل اهلدف إن إنسانة ترتبط بشخص  ،جايبقى زواه هل
ال مش بتحبه ولكنها وإنه يوىف إحتياجات البيت من أجل 

  بتطيقه؟
  قلت: طبعا ال.

سل فقط لكى تغ -يوجد شخص يرتبط بإنسانةقال: هل 
  ا وبيتخنق ملا يشوفها!!حيبه وتطبخ وتكنس وهو مش
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 مفعال عالقة املصلحة تشوه مفهو طبعا مش زواج. قلت:
  هى الصورة الثانية اليت تشوه احلب؟! مااحلب وتدمره. لكن 

  هيتاىن صورة تشوه احلب  :قال
  .عالقة الروتني 
فلو اخلطوبة متت بني اخلطيب وخطيبته بشكل روتيىن  

 أمريكايعىن واحد من  .زى ما يسمونه "جواز صالونات"
 وشخص مهذب وحمترم، ،وعنده فلوس كتري ،مستريح ماديا

ولكن لو بقيت  ."ةالشخص يكون "عريس لقطفمثل هذا 
ر وال يبني بشكل روتيىن ال تعبري عن املشاعالعالقة بني اخلط

ة حىت يكون للعالق ،فقط كالم رمسى ىف املناسبات ،حب
ال يوجد ويوجد حب  الولكن ال توجد مشاعر  رمسي،شكل 

هل يوم العرس  ،واالهتمامات األفكارتبادل ومشاركة ىف 
بها هل سيكون فرحها خبطي ؟!!سيكون يوم فرح اخلطيبةهلذه 

  ؟!وأقربائهااكتر من فرحها باهلها 
 ،كربأسيكون  وأصدقائهاهلها بأفارتباطها  ال، أظن قلت:

ن كان وإ وسيكون يوم العرس بالنسبة هلا يوم حرن وغم.
حياا  هلا من أفضلسيكون  أهلهاوحياا ىف بيت  !!البد منه

  ىف بيت خطيبها.
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 ،ن تكون عالقته بالرب يسوع روتنيكل م هكذا قال:
ىف  نهأل الكنيسةبريوح  ،مسيحى أتولد ألنهمسيحى سيعيش 

لكن ال  يصلى الن كل من حوله يصلون، جمتمع كنسى،
 وأصدقائه أهلهعالقته مع و مشاعر. وال ،وال عمق ،فهم

 هوأصدقائ ألسرتهحبه وعمق من عالقته مع اهللا، ستكون أ
وسيكون شبعه من  رب يسوع.قوى من حبه للستكون أ

وس له فروض وطق بالنسبةاهللا ويكون  ،الناس وليس من اهللا
هذا فكدا". املفروض وكل الناس بتعمل "هو دا  ألنيؤديها له 

يوم حزن  له بالنسبة "يوم لقاءه باملسيح" الشخص يوم العرس
 ،وأصدقائه أحبائهسينفصل عن  ألنه ،يوم أمل وتعب

  به روتني وشكل وفرض.وسيذهب لشخص كل عالقته 
كتري عشنا وإحنا خايفني من املوت وكنا حنسب  قلت:

أن دا الطبيعى، لكن لألسف طلع بسبب حياة الروتني 
  الثالث الذى يشوه احلب؟ الشيءما هو والشكلية، لكن 

  الثالث هو الشيء قال:
  اخلوف. 
بني اخلطيب وخطيبها هى  العالقةعندما تكون كل  

  .عالقة اخلوف
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  خلوف!! يعىن إيه اخلوف!!قلت: ا
اخلطيبة تكون عالقتها خبطيبها عالقة خوف وليس قال: 

 اجربوها على الزواج منه، أهلهاالن حب، وفقط تكمل معه 
مل مل تك إنفهى  ،وافقوا على هذه اخلطوبة أهلهاووطاملا هى 

 .وهى "مش اده" .وهو شخص صعب ومقتدر ،معه سيعاقبها
كله كالم غري وارد ىف حب ومشاعر وفهم ومشاركه لكن 

صعب وىف حالة  ألنهفقط ستكمل معه ذه العالقة!! ه
يوم العرس هلذه  إنفهل تظن  .االنتقام موجود ،رفضها
  !؟وهل ستشتاق هلذا العريس ،سيكون يوم فرح اخلطيبة

  طبعا سيكون يوم رعب ويوم خوف. قلت:
 ب يسوع مبنيه على اخلوففكل شخص عالقته بالر قال:

وم دا على العكس سيكون ي ،قائه ولن يفرح بهلن يشتاق لل
 الرب يسوعوممكن  له، بالنسبةالن الصورة صعبة  رعب،

ار الن فستكون العقوبة مصريه، يكون "مش راضى عليه"
فوجوده معه هذا الشخص  عقوبةوحىت ان مل توجد مثواه، 

  !!االله الصعب بشكل دائم هو العقاب ىف حد ذاته هذا أو
همت الصور الىت تشوه احلب وهى ف .كدامتام  قلت:

لكن ما هى عالقة احلب  عالقة الروتني واملصلحة واخلوف.
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احلقيقى الىت ا يكون يوم العرس يوم فرح واشتياق وليس 
  يوم خوف ورعب؟!

  :عالقة احلب احلقيقى تكون مبنيه على قال:
  .املعرفة احلقيقية 
ا م كل ،معرفة واضحة بني االثنني فكل ما كان فيه 

فحىت يوجد حب  كانت العالقة اكثر عمقا واستقرارا،
 تأتى رفةاملعنعرفه معرفه حقيقيه وهذه  أنجيب  ،حقيقى هللا

ه لذلك جتد كل من ل ،عن ذاته ىف الكتاب املقدس إعالنهمن 
 ،يكون له عمق حقيقى مع اهللا ،عمق حقيقى ىف الكتاب

رف اع ألنه ،فرح وجه بالنسبة له يوم ويكون يوم العرس
اهللا  ،اهللا الصادق اهللا الغافر، ،رايح هللا املحب ،هو رايح ملني

كن من ال ل ليستقبلنا. أحضانهالذى يشتاق للقائنا وفاتح 
مشوهة من العامل فيكون معرفته  أويعرف كل هذا عن اهللا 
يوم انتقام وحساب.  يوم رعب، ،يوم العرس، يوم جمهول

 أو ه من العاملومعرفت املقدس فكل من هو بعيد عن الكتاب
 ،ذا اليوم يوم رعب وعقابيكون له ه ،اخلاصة أفكارهمن 

  لكن يوم عرس وحب واشتياق فكالم غري وارد ىف قاموسه.
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ليكون فيه حب حقيقى هو املعرفة  شيء أولمتام  قلت:
ممكن  ؛ىبألكن ساحمىن يا  احلقيقية وتأتى من الكتاب املقدس.

برضه عارف نفسى  أناعارف صالح اهللا وحب اهللا لكن  أنا
  باسقط كتري ىف اخلطايا وشهوات العامل.

  هي: حقيقىالنقطة التانية لوجود حب  وهذه قال:
  .القبولثقة  
فبالرغم من ضعفى وفقري وسقوطى الكثري ىف خطايا  

انه يوجد حب غري مشروط وتشجيع  إال ،وشهوات العامل
ق مملوء والطري ،ىف عامل حياربنا إنناالن اهللا عارف  ،بال حدود
هل  ا،نفهو ينظر الشتياق قلوب ،الذين يقاوموننا باألعداء
دنا ، فثقة القبول والغفران وان اهللا يساننرفضه أوليه نشتاق إ

بعدنا  أن، وحىت  حربنا وعندما خنرج يضمد جراحناىف
عرب عن هذه النقطة ت ،، عندما نرجع يقبلنا ويرحب بنابإرادتنا

  ذلك يكون يتشوه احلبحبه احلقيقى لنا، وان مل نثق ىف
د فال يوجد اح ونكون عرضه للسقوط ىف اليأس والضياع.

حارب تكلنا لنا ضعفاتنا ومادمنا ىف هذا العامل سنظل ن ،كامل
السقوط موجودة. ولكن حمبته لنا ثابته وقبوله لنا ال  وإمكانية

  يتغري أبدا.
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 ، لكن السقوط الكثري متعبأىبهذا الكالم رائع يا  قلت:
  !!ومهني

  :هى النقطة الثالثة لوجود احلب وهى وهذه قال:
   التواصل. 

يبه وترح أخالقهفلو عندى معرفة بشخص ومبدى مجال 
عامل ، فالتمعه فلن يوجد معىن أتواصلالدائم ىب ولكن ال 

عرفة التفاصيل يزيد احلب وتصري املعرفة م أصغراملستمر وىف 
  نظرية.عملية وليست جمرد معرفة 

  هو دا القطاعى زى ما علمتىن كتري. أيب،متام يا  قلت:
 ،فكل ما يزيد التواصلفعال، ودا مؤشر مهم للحب  قال:

وكل ما يكون ىف  ،ةكل ما يقل حتصل فجويزيد احلب و
  مق املحبة.ع، كل ما تزداد املعرفة وتتاكرب التفاصيل واصغرها

األساس األول الستعداد ليوم العرس هو وجود حب 
  هو: حقيقى األساس الثاىن

  تجهیز بیت العرس.
  ؟أىبيا  ودا يكون إزاى قلت:
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جتهيز بيت العرس ىف حياتنا يبدأ باتفاق على مكان  قال:
طرف  مشاركة الطرفني، كلمث تأسيس املكان من خالل 

  على قدر طاقته.
 ومكان عرسنا هو السماء، فالبداية االتفاق على مكان،

 أنريد ال تالىت  اخلطيبةهو يشبه  ؛فمن ينسى هذه احلقيقة
وعالقتها خبطيبها تكون فقط من خالل  ،أبوهاتترك بيت 
لنسبة العرس يكون يوم غريب بايوم  يأيتوعندما  التليفونات،

ورعب وذهاب للمجهول. فضرورى جدا  مفاجأةويوم  ،هلا
 ىف ونفكر كتري ،وندرك أن حياتنا هنا فترة مؤقتة نعرف أن

 لىت ال توصف الىتوالراحة ا ،ينتظرنا الذياملكان السعيد 
يعدها لنا احلبيب، والصراحة اجلمال ليس ىف املكان لكن ىف 

ئ ش فتذكر مكان العرس واالنشغال به، الوجود مع احلبيب.
  فتخيل شابه خمطوبة كل ما يقولوا هلا: ،جداضرورى 

  الشقة؟ أخبار إيه-
  مش عارفة هو هايوديىن شقة؟! دا هايوديىن خرابة.-
ل ؟! هل كدا بتحبه هإيهتبقى تفتكر مشاعر خطيبها  

  كدا واثقة فيه؟!
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خطيبها  لو عرف أكيد كدا ال حمبة وال ثقة. قلت:
  هايزعل جدا!!

بيقولوا مش عارفني هانروح  لألسفلكن كتري  قال:
ة ربعد كل احلب دا!! بعد كل العش هانروح جهنم. أوفني!! 
!! الصراحة حاجة بعد كل تعب الصلب والتجسد !دي!

   !!تكسر قلب اهللا
  :هل ممكن خطيبه تقول

 اوال كويس، هايكمل معاياخطيىب مش عارفه أنا  -
 يبيعىن ويسيبىن اتبهدل ىفها ملا نروح امريكا 

  الشوارع!!
إا  نقولتفكريها عن خطيبها .ازاى  لو فيه شابه هو دا

  ازاى تطمئن له؟!وتحبه، ب
"هانروح  كلمة أو "فكلمة "مش عارفني هانروح فني

ىت كلمة شيطانية. ح قاتلة على كل املستويات، كلمة .جهنم"
 "فلنأكل ونشرب نفقد الرجاء فنستسلم للضياع ونقول
  ونعمل اخلطية ألننا غدا هانروح جهنم".

هو تذكر يوم العرس  لكن االستعداد احلقيقى للعرس
  ومجاله وكيف سنكون مع احلبيب، ودائما نسأل احلبيب؛
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  سنا!!مواصفات املكان يا حبيبنا وعري إيه-
 أذنما مل تراه عني ومل تسمع به  مكان رائع؛-

  !!إنسانومل خيطر ببال 
حىت مش ممكن تتخيله!! حىت ولو صورة - 

  بسيطة علشان نطمن.
؛ هاتشوف وتذوق مجاله يا حبيىب أعماقكىف -

  وتعرف حالوته
 السعيدة كتري جدا ىف الكتاب األبديةالقى الكالم عن ون
م  الترانيم وخصوصا الترانيوىف ،الليتورجياوىف  ،املقدس
ن بفرح وثقة يعطينا اشتياق للوط األبديةفتذكر  ،األصيلة

  وليوم العرس.
ب طي رايح جهنم" كلمة شيطانية. أنافعال كلمة " قلت:

  لكن بالنسبة للتأسيس بيكون ازاى؟؟ دا بالنسبة للمكان.
؛ كل واحد بيعمل االثننيالتأسيس بيكون من  قال:

اللى بيدفع والعروس هى اللى بتشترى. حاجة. فالعريس هو 
 أعمالفالرب يسوع هو اللى بيدينا القوة واحنا بنعمل 

خد الفلوس النة أو بتأفلو اخلطيبة كانت كس .صاحلة
فهايكون بيتها فاضى. وكل ما تكون نشيطة  ،وتضيعها
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 ناإنهتأسس بيتها كويس. فالبداية الزم نعرف  ،وواعية
ة فمهما حاولت اخلطيب ؛قراءولوحدنا هانفضل ف ،ضعفاء جدا

تعمل وتشتغل علشان جتيب حاجة ىف الشقة بتاع امريكا 
سنني و ،اواحلاجات هناك غالية جد ،هتالقى فرق العملة كبري

لكن العريس غىن ومعاه  حاجة، أيتعبها وشقاها مايشتريش 
  دوالرات كتري ويقوهلا

فلوس انىت عاوزاها واشترى احسن  أيخدى -
  فسك ىف اى حاجة.حاجة ماتتعبيش ن

مة تعتمد على نعمن غري ما ففيه ناس بتحاول وجتاهد 
عبها مش وىف النهاية ت ،وقوة املسيح فتفضل تعبانة ،املسيح

  .نتيجة أيبيكون ليه 
  ؟!دا بيكون ازاى .بالنسبة لتحديد موعد العرسوقلت: 

يها ن سنقول فالنقطة حتتاج تركيز أل هذهالصراحة  قال:
  وصعب شوية. كالم قد يكون جديد

كالم و املوضوع من بدايته جديد،قلت: بصراحة يا أىب 
  لكن احلقيقة هو مهم وخطري لكل واحد فينا. مرة امسعه. أول

  يوم العرس لكل واحد فينا مش معروف. قال:
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. ف كل واحد فينا يوم عرسهما اهللا يعّر !!طيب ليه قلت:
  . وخيلى الواحد يكون مطمن اكتر.أفضليبقى 

الن  ،مانعرفش اليوم دا إننااحة من حمبة اهللا لينا الصر قال:
  لو عرفناه ممكن يضحك علينا ابليس ويقولنا؛

 اعمل اخلطية ،عيش حياتك. لسه بدرى عليك-
  وقبل ما متوت ابقى توب.

ن املشكلة لك ،وقت هانتوب فيه اهللا هايقبلنا أيوفعال ىف 
 .طية مش هايعرف يتوب عنها بسهولةاللى هايتعود على اخل

يقول كدا دا ماعندهوش واللى ب ،اإلدمانبتبقى عاملة زى 
دا كل عالقته مصلحه. هل  ىف عالقته باهللا. حب وال أمانة

  لو خطيبه قالت:
ومسافر ومش هاييجى قريب،  ،خطيىب طيب-

ن م أصلحل ما ييجى بشوية اعمل اللى أنا عاوزه وقب
  حاىل.

نها متهل العريس ينفع يأ ؟!فهل دى تبقى أمينة خلطيبها
  !!تعيش معاه إاعلى 
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 علشان ،ميعاد عرسهفاهللا مش بيخلى الواحد يعرف 
عدين مستنفضل ولكن  .علينا وخيدعناالشيطان مايضحكش 

  وجاهزين.
 الواحد مايعرفش يوم عرسه فيضل أنكدا كويس  قلت: 

  .كل يوم ىف احسن حال
  .ذهاننا عنهأحمتاجني جتديد ىف  وبالنسبة ليوم العرس، قال:

يوم "أو  "يوم املوت" من حاجة تغيري امسه بدل أول
  "يوم العرس".يكون امسه  "الوفاة

  .كلمة العرس جتيب فرح وجةف 
 هلأاللى ورثناها من  ،وتاىن حاجة تغيري كلمات التعزية 

" "الباقى يف أجرك"عظم اهللا  العامل "شكر اهللا سعيك"
ى وكلمات ال معىن هلا على املست .حياتك الباقية"-حياتك

 اآلباء. اقوال الروحى وال مرجعية هلا ال من اإلجنيل وال من
 -وهى تعبري عن الفكر اآلبائى األصيل- األديرةلكن يف
  يقولون 

  باحلقيقة قام"- املسيح قام"
  ليسوس أنسىت"أ–" أخرستوس آنسىت 
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 بدأولنحمتاجني تغيري هذه الثقافة من خالل العظات 
  ة الشعب كله.باخلدام والشمامسة. حىت تصري ثقاف

  أيضا طقس يوم العرس حمتاج تغيري؟ 
  قلت: ما معىن طقس يوم العرس؟!

قال: امسه يوم العرس ونصلى باللحن احلزيىن!! ختيل 
عروس يوم عرسها، أهلها يبكون وينوحون ويولوون 

  ويستأجروا الندبات ليندبوا هلا. ماذا سيكون رد فعلها؟!
  ؟!ن تقبل ذلكقلت: أكيد هاتكون يف منتهى الذهول. ول

قال: كل واحد فينا فلريفض أن يبكوا يف يوم عرسه!! 
راحيى. وا عليه بالطقس الفلكل واحد فينا ليكتب وصية أن يص

كل واحد فينا وثق إنه ذاهب لعريسه السماوى يوصى أال 
ك". ياتالباقى يف ح-"شكر اهللا سعيك يقولوا الكلمات الغريبة

عرسه  كلم عن يومكل شخص وثق يف أبدية سعيدة يبدأ ويت
ويرتب له. هذا هو الدليل على فرحه وسعادته وثقته. بينما 

هو مازال يف  ،من يكون تذكار هذا اليوم له رعب وخوف
وليس عالقة األبناء األحباء، هو يف  ،عالقة العبيد واجلوارى

  عالقة اخلوف والروتني وليس عالقة احلب والثقة.
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عامل لورثناه من أهل اوتفكرينا العتيق الذى  إن تغري ذهنا 
إىل ذهن املسيح ذهن احلب  عن اخلوف والرعب من العذاب،

حضان اإلهلية والعرس السماوى. سيتغرب بسهولة واال واألبدية
ونستطيع أن نصلى بالطقس الفراحيى ونقول املسيح سلوكنا 

وبسهولة نلبس ثياب بيضاء وليس ثياب سوداء تدل على  ،قام
  احلزن والكآبة. 

 ،يرانا أهل العامل يف هذه الصورة املفرحة املبهجة وعندما
وعن  ،وأعظم شهادة عن مسيح حى ،ظم كرازةعكون أست

أبدية حقيقية. فيتسألون عن هذا االله الذى يدعوه أتباعه 
يسألون عن هذا الرجاء العجيب والفرح  ،عريسهم وحبيبهم

ر ونتمم لكل بشاألكيد. عندئذ نستطيع أن نكرز مبلكوت اهللا 
 أن اجلميع خيلصون وإىل معرفة احلق يف ،السماوى أبيناادة إر

يقبلون. فالبداية ليست بتغيري السلوك لكن بتغيري الذهن 
 فيكون تغيري السلوك شيء تلقائى وحقيقى .أوال والتفكري

عر تغيري يدوم وليس جمرد مشايكون فوليس تغيري شكلى، 
مؤقتة، يكون يقني حقيقى وليس طقوس خارجية. يصري 

اخلنا ونعيش األبدية من هنا والفرح السماوى دملكوت اهللا 
. من العسل وألذ من الشهد أحلينتذوقه من هنا فيصري داخلنا 
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فنصري كرازة حية كالمنا و فينعكس ذلك على سلوكنا
ويصري كالمنا عن يسوع  ،وشهادة حقيقية عن ملكوت اهللا

 يدرك كل أنلكل شخص ضرورة وليس إختيار. وإشتياقنا 
 اشتياق ال ،بدية ومجال العريس السماوىإنسان حقيقة األ

فيض تو ،ويلتهب قلبنا فينا خبالص كل النفوس ،يقاوم
كلمات اخلالص من أفواهنا وبشارة امللكوت من ألسنتنا 

  وتنساب من شفاهنا كرازة األبدية السعيدة كل أحد.
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