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قري ف رجًال يف الطريقسائر للقاء أىب الروحى وجدت وأنا 

 ضياه الرجل دا شكله مريفقلت يف نفسى " ،متعب ومريض
غري مبلغ صغري، كان  ، لكن لألسف مش معاياوتعبان جدًا

 كتر من كدا. ربنا يساعده ويشفيه".نفسى أساعده بأ
هللا واثق يف أبوة ا هل الرجل الفقري دالكن "وقلت لنفسى 

وغفرانه والا ال، هل عنده رجاء يف احلياة األبدية والا ال!! كدا 
تعب هنا وهناك. طيب يارب أنا ممكن اعمل له إيه!! يف يبقى ها

صعب أكلمه عن األمور دى، وبرضه حرام أسيبه كدا تعبان!! 
  وأشوف هايقول إيه!! أىب الروحىخالص أسأل 

  ت عليه.مظرىن فسلوجدته منتوصلت ملغارة أىب 
  محد على سالمتك. :قالف

  .اهللا يسلمك يا أىب :قلت
  . ابىنإيه أخبارك يف العمل مع اهللا يا  :قال

قلت ىل، كل يوم الصبح  بنعمة ربنا بدأت زى ما :قلت
بأصلى صالة العمل. بس لسه برضه مش عارف أبدأ إزاى. 
النهاردة وأنا جاى شفت حد فقري ومريض، وفكرت هل هو 
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مستمتع بأبوة اهللا والا ال، هل عنده ثقة يف أبدية سعيدة والا 
  األول.يف بس قلت أسأل قدسك  ،ال. وفكرت ازاى اساعده

: اليوم هانتكلم عن موضوع مهم ىف كيفية العمل مع قال
  مستویات العمل.اهللا وهو 
  يعىن إيه مستويات العمل مع يا أبونا؟ قلت:

: وجود الدافع جواك إنك تتكلم عن املسيح، دا شيء قال
مهم ورائع، ولكن إزاى نترجم إدراكنا ومشاعرنا ونساعد 

دة. الناس إا تتمتع بأبوة اهللا، وتثق ىف الغفران وىف األبدية السعي
  دا اللى هانتكلم عنه النهاردة بالتفصيل. 

 ياريت يا أبونا. ألنه ىف أوقات كترية بيكون جوايا قلت:
  ىن أتكلم عن املسيح لكن بأكون مش عارف ابدأ منني؟إاشتياق 
: فيه تالتة مستويات للعمل مع اهللا، فاملوضوع مش جمرد قال

  كالم بس. فأول مستوى للعمل مع اهللا هو 
  شتياق.اإل

  يعىن إيه مستوى االشتياق؟  :قلت
: مستوى االشتياق، هو املستوى األول للعمل مع اهللا، قال

. وزى ما بيقول الكتاب والكل مطالب بهوهو متاح للكل. 
، )٢٣: ٢٥ (متاملقدس "األمني ىف القليل يقيمه اهللا على الكثري"
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فاألمني ىف املستوى دا مع الوقت هاينمو ويدخل ىف املستويات 
  شياقات. التانية. ومستوى االشتياق هو إنك توزع إ

وزع اشتياقات. ممكن أمش فاهم يا أبونا يعىن إيه  :قلت
  قدسك توضح اكتر؟ 

   توزع اشتياقات اخلالص: قال
فاالشتیاقات هی صلوات بسیطة 

مکن تصلیها من اجل کل وسریعة، م

شخص بتشوفه 
إننا بنشوف ناس كتري كل يوم، ناس يف الشارع،  فالطبيعى 

ناس يف املواصالت، ناس يف الشغل، فلما يكون جوانا دافع 
 ٢يت ١(قوى، هانصلى من أجل كل الناس دى. فمكتوب يف 

َفَأْطُلُب َأوََّل ُكلِّ َشْيٍء َأْن ُتَقاَم ِطْلَباٌت َوَصَلَواٌت ")١: 
  ".َجِميِع النَّاِسَواْبِتَهاَالٌت َوَتَشكَُّراٌت َألْجِل 
، يعىن أهم كل أول كل شيء هنا بولس الرسول بيقول

شيء، إننا نصلى من اجل خالص الناس، فخالص الناس هو 
أهم حاجة بالنسبة هللا، فكل شخص هو ابن هللا وقيمته تساوى 

وإنك تصلى من أجل كل الناس اللى بتشوفهم دا حاجة دمه، 
  ك إنك تصلى.سهلة، وفما فيش حد يقدر يعطلك أو مينع
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طبعا هاأصلى ىف سرى، وما حدش يقدر مينع حد عن  قلت:
  الصالة. لكن ها اصلى أقول إيه؟

  تصلى لكل واحد بتشوفه وتقول قال:
ه وقدسه". ّ   "يارب حرره ونور

يعىن يارب حرره من سلطان اخلطية، ونوره بنور املسيح، 
  وقدسه بالروح القدس. 

  يعىن ملا أقول الكلمتني دول إيه اللى هاحيصل؟! قلت:
دول مش جمرد كلمتني، دى صالة والصالة ليها فايدة  قال:
، فلما تقول كدا لكل حد بتشوفه الروح القدس ابىنكبرية يا 

  هايعمل يف جواه ويقول له
لیه ما تأمنش بالمسیح، المسیح بیحبك، هو فداك ومات "

فیه ضمان للحیاة بعد الموت،  علشانك، معاه مافیش خوف، معاه

معاه فیه غفران لکل ذنوبك، لما تأمن بالمسیح، الله هایبقی 

أبوك، یعنی تقدر تقول لله "یا أبانا"، وهایکون عندك سالم ما 

بعده سالم، وفرح ما بعده فرح، هنا وبعد الموت. فالمسیح هو 

 الفرح، والمسیح هو الحیاة، آمن بیه وقوله أنا عاوز أکون معاك

لطریق، فهو الطریق والحق في السماء، وهو هایقبلك ویعرفك ا

  والحیاة".
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سان، نفزى ما قلنا قبل كدا، اهللا بيعرض نعمته وحمبته لإل
  والشيطان بيعرض شره وخطيته.

بيساعدوا الشيطان يف عمله بكل مهة  والناس األشرار 
  .ونشاط

املفروض نساعد اهللا يف عمله، لكن لألسف ما  وإحنا 
عندناش غرية زى غرية الناس األشرار، يف مساعدم البليس يف 

 الشر واخلطية اللى مالية العاملالشر واخلطية، فشوف كمية  أمور
ي َألنَّ َأْبَناَء َهَذا الدَّْهِر َأْحَكُم ِمْن َأْبَناِء النُّوِر ِف"أد إيه!! مكتوب 

   )٨:   ١٦(لو   "ِجيِلِهْم.
فضرورى يكون عندنا غرية إننا نوصل كلمة اخلالص لكل 
اخلليقة، فإحنا علينا مسئولية كبرية، ناحية خالص كل البشر. 
فاملسيح منتظر مننا إننا نساعده ونعمل معاه، بيقول القديس 

المصباح ال یضئ لذاته بل للجالسین في "يوحنا فم الذهب

، رد إنسانا ضلالظلمة، وأنت مصباح ال لتتمتع وحدك، إنما لت

  ة".غیره، وال یرد أحداً إلی الفضیلألنه أي نفع لمسیحی ال یفید 
وإحنا معانا إمكانية كبرية، وهي إمكانية الصالة وتوزيع 
اشتياقات اخلالص، وهى سهلة ومتاحة للكل، فاهللا عاوز يقول 

  لكل واحد فينا: 
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تعالوا یا أوالدى اعملوا معایا، أنا محتاج "

مساعدتکم، علشان توصلوا محبتی وغفرانی لکل 

البشریة. وزى إبلیس ما فیه ناس بتعمل معاه، 

أنا عاوزکم تعملوا معایا، عاوز یبقی عنکم غیرة 

وحرارة علی خالص إخوتکم في البشریة، أنا 

فدیت العالم کله وکل العالم والدى، حتی الناس 

، هم نیومرار اللی بیعملوا مع إبلیس وبیقاواألش

برضه والدى وخلیقتی، ونفسی إنهم یعرفوا 

الحق، ویعرفوا محبتی لیهم ویرجعوا ألحضاني، 

وانتوا اللی هاتساعدونی، وزعوا اشتیاقات 

الخالص علی کل اللی بتشفوه، فالکل محتاج 

خالصی، واعرفوا إن کل اشتیاق لخالص الناس، 

وهایجیب ثمر في الوقت  لیه قوة وفاعلیة،

  فضرورى تعرفوا إن الصالة ال تموت".المناسب، 

كبرية إن بعد املسيح ما جه ومات وإدانا الغفران  فخسارة
 .واألبدية، إن ناس كتري تفضل مش عارفه وال قّبله غفرانه

فالشخص الفقري اللى شوفته وأنت جاى النهاردة. حىت لو 
، إتعاجل ىف أفضل املستشفياتساعدته مبال الدنيا كلها، ولو 
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لكن لو فضل حمروم من معرفة املسيح وأبوة اهللا ليه، وماكنش 
عنده رجاء األبدية السعيدة، فكل متع الدنيا مش هاتفيده يف 

  أي حاجة!! 
  يعىن كدا الواحد ما يساعدش الفقراء؟  قلت:
دل أن تبمهمة جدا يا ابىن. و مساعدة الفقراء حاجة قال:

 هو . وحبسب طاقة كل واحد وإمكانياتهسيحجوانا حمبة امل
  مطالب أنه يساعد الفقراء.

بكدا،  بكدا، فلو اكتفينا، إننا نكتفى لكن اخلطر كل اخلطر 
زى اجلمعيات األهلية اللى بتساعد الفقراء، ودى ممكن هانكون 

كتري ة غري مسيحييعملها حىت امللحدين، وفيه منظمات وهيئات 
  الفقراء واأليتام. بتساعد

  تقصد إيه أبونا؟ قلت:
االكتفاء باألمور املادية أمر يف غاية اخلطورة، وخيلى  قال:

عمل الكنيسة، عمل إجتماعى حبت. لكن عملنا الرئيسى يا ابىن 
هو الشهادة للمسيح. وإعالن اخلالص لكل إنسان، وهى دى 

 حيونفهم املسي" املسيحية. بيقول األب تادرس يعقوب ملطى
  املسيحية هي دعوة للخالص"إن يف الكنيسة األوىل، 

  (فاملسيحية بإختصار هي قبول اخلالص والكرازة بيه)
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واخلالص يعىن الغفران واألبدية. ودى رسالة املسيح، 
فاالكتفاء باألمور االجتماعية واألنشطة، شيء يف منتهى 

ن م اخلطورة، والتالميذ كانوا ىف منتهى الوعي واليقظة للفخ دا
  ابىنزمان يا 

  وإيه هو الفخ دا يا أبونا؟ قلت:
الفخ إن يتحول كل عملنا مع اهللا، لعمل إجتماعى  قال:

نشطة واأل وبس، يعىن تم مبساعدة الفقراء واألرامل وااليتام
ونكتفى بالدور دا، علشان كدا آبائنا الرسل كانوا  واملهرجانات

اإلصحاح  واعني جدا للفخ اخلطري دا، ففي سفر األعمال
دمة تقصري يف اخل السادس، حدث تذمر من اليونانيني بسبب

ألرملهم، لكن التالميذ ماإنشغلوش باخلدمة االجتماعية وىف 
لكن انتخبوا جمموعة إهتمت خبدمة  ،نفس الوقت مل يهملوها

ال يرضي ان نترك حنن كلمة اهللا و خندم  الفقراء وهم قالوا"
رجال منكم مشهودا هلم  سبعة األخوة أيهافانتخبوا موائد

و .مملوين من الروح القدس و حكمة فنقيمهم على هذه احلاجةو
  )٤-٢:   ٦  أع( حنن فنواظب على الصالة و خدمة الكلم أما

عندها وعى بالرسالة األوىل ليها،  والكنيسة فمن القدمي 
ودفها األساسي، اللى هو خالص النفوس والكرازة باسم 
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مهمة كل شخص مسيحى، ورسالة كل واحد  املسيح، ودى
امتتع بالغفران وعنده رجاء األبدية السعيدة. فهو ما يقدرش 
يسكت ويسيب إخواته يف البشرية حمرومني من حمبة املسيح 

 بىناونعمة أبوته. دى املهمة األوىل بتاع كل شخص مسيحى يا 
  لكننا لألسف مقصرين ومشغولني عنها.

ونا إحنا مشغولني جدا، فيه بس فيه مشكلة يا أب قلت:
  مسئوليات كتري، ميكن دا هو السبب يف تقصرينا يف الكرازة؟!

: املوضوع مش يف املشغولية وال يف كتر املسئوليات، قال
  ولكن يف اإلدراك.

  : إزاى يا أبونا؟قلت
: لو أدركت أنه بسب اشتياقات اخلالص، اللى قال

ملسيح، مش حبب اهاتصليها يف قلبك، ممكن أن ناس كتري تتمتع 
  هاتنسى. 

  بة املسيح، هو دا اجلحيم احلقيقى.فاحلرمان من حم
فالناس مش حمتاجة متوت، علشان تعرف يعىن إيه اجلحيم  

والعذاب. فكل شخص حمروم من حمبة املسيح، هو يف احلقيقة 
غلبان ومسكني. فاللى حمروم من حب املسيح ومن أبوة اهللا، 
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جحيم أكتر من كدا، ربنا  هو من هنا يف جحيم، مش مستىن
  يعينه ويفتقده.

  : إزاى يا أبونا مش فاهم؟قلت
حمبة املسيح، دى حاجة عميقة جدا ومشبعة جدًا. أبوة  قال:

اهللا بتدى فرح ما بعده فرح. واللى وثق وتذوق حب املسيح 
ته ألنه هايبقى الغفران الكامل، هايعطف على إخو وعرف

. شاب من منطقة ابىنيا عارف حرمام وغّلبهم. هاقول قصة 
فقرية جدا، سافر سويسرا، وهناك كّمل تعليمه ووصل ألعلى 

سنة رجع الهله، فلقيهم لسه فقراء  ٢٠الدرجات العلمية، وبعد 
وتعبانني، والشوارع ماليانة قاذورات، وطفح املجارى يف كل 

  مكان، فقال هلم:
كدا، الدنيا صعبة قوى والتلوث بقى  إزاى أنتوا عايشني-

  حاجة صعبة جدًا!!
يعىن إيه يا ابىن تلوث!! الدنيا  ه قالت (باستغراب):أمف

  كويسة وأدى إحنا عايشني كدا من ساعة ما إتولدنا!! 
تلوث يعىن الرحية مش حلوة، واجلو مش  فقال هلا االبن

  صحى. ممكن نشوف لكم مكان أحسن من كدا شوية؟!
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إحنا إتعودنا على كدا، هو فيه أحسن من كدا. : أبوهقال 
  الدنيا متام وأدى إحنا عايشني زى ما أهلينا عاشوا!!

بس طاملا فيه حاجة افضل ليه ما نستمتعش  فرد االبن وقال
، ومكان أشوف لكم شقة يف مكان هادئ ونضيفبيها. ها 

يبقى فيه خضرة وتسترحيوا شوية، طاملا فيه إمكانية إننا نعمل 
  كدا!!

يا ابىن ما تتعبش نفسك. وهو إحنا صح  م(بيأس)فقال األ
  تعبانني، لكن مش فامهني الكالم اللى أنت بتقوله دا!!

تعالوا جربوا ولو ما عجبوكش فتوسل إليهم االبن وقال: 
احلال يبقى ارجعوا تاىن. مش هاختسروا حاجة. هتالقوا فرق 

  كبري يف الراحة واهلدوء والسالم.
وبعد جمهود ووقت طويل، إقتنعوا إم جيربوا شقة  قال:

  دة يف منطقة راقية، وبعديها:جدي
ما كناش عايشني، إزاى كنا حمرومني من  م(بفرح) قالت األ

  كل الراحة دى!! إحنا كأننا كنا ميتني!!
قلنا من اجلحيم، للنعيم!! إحنا نإحنا كأننا اتوقال األب: 

  بقينا كأننا يف اجلنة!!
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ى عايش طول عمره حمروم من حمبة املسيح، واللى فالل قال:
ماجربش أبوة اهللا، واللى لسه الغفران بعيد عنه، هو إنسان غلبان 
ومسكني، وحمتاج إننا نكرز ليه ونقوله تعاىل وانظر، تعاىل 
وجّرب حمبة املسيح، تعاىل وثق يف غفران املسيح، هو دا الفرح 

  امربوسيوس احلقيقى واألبدية السعيدة، بيقول القديس
هل یمکن أن یوجد من هو أسعد من المسیحی؟! هذه "

اللحظة التي أعیشها هي أسعد لحظات عمرى في الرب، لست 

أحزن علی عبور الماضی وال أخشی المستقبل، بل کل لحظة 

  أشعر بأنها أسعد من کل ما قد عبر".

فاهللا يف املسيحية مش عاوز مننا فروض وال عبادة،  قال:
لكن عاوز يدينا حبه وغفرانه، اهللا يف املسيحية هو اهللا الطيب 
املتواضع اللى بيغسل أرجل والده، وبيشلهم يف حضنه وبيضمد 
جراحهم، اهللا يف املسيحية بيتحمل ضعفنا، وبيمسح دموعنا، 

ني يكون دة. حمتاجوبيطهر ذنوبنا، ومستنينا يف األبدية السعي
عندنا أمانة وإجتهاد يف الصالة من أجل مجيع الناس، بص 
حوليك فما شاناش حد!! ال اللى بيتكلم يف السياسة وال اللى 
بيشجع الكورة، وال اللى بيتابع الفن، الكل عنده محاس وغرية 

  وإحنا يف بالدة عظيمة.
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م بس فيه ناس بتقول إن املسيح قال للتالميذ بس إ قلت:
  اللى يكرزوا!

أمال إحنا تالميذ مني؟! تالميذ إبليس!! إحنا تالميذ  قال:
املسيح يا ابىن، فالرب يسوع قال امضوا وتلمذوا مجيع 

، يعىن مجيع األمم تالميذ، كل اللى بيآمن )٢٤: ٢٨(متاألمم
باملسيح هو تلميذ للمسيح، ومطالب إنه يتكلم عنه ويكرز بيه. 

ومة من معرفة اهللا ومن حمبة املسيح. فكتري من أمم العامل حمر
ونعمة املسيح متاحة للكل، حمتاج بس اللى يوصلها، فالعيب 

  بس يف حلقة التوصيل، اللى هم إحنا. 
ولكن تيارات اخلطية واإلمث شديدة يف العامل األيام  قلت:

  دى مش زى أيام التالميذ!!
 ، فاللى معانا أقوى من اللى يفابىن: ما تقلش كدا يا قال
املسيح  وحمبة، قوة اهللا أعظم وأقوى من كل تيارات الشرالعامل، ف

ه، ، وحترره وتشبعإنسان من مستنقعات اإلمثقدر جتذب أى ت
فمحبة املسيح فيها الشبع وفيها الكفاية. كما إن حال العامل 

  خيتلف عن حاله أيام التالميذ. ملدلوقىت 
فيه النت واإلباحية  إزاى يا أبونا، االيام دى بقى قلت:

  واإلحلاد، وافتكر أن دا ما كنش موجود أيام التالميذ!!
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: أيام التالميذ ماكنش جمرد نت وال صور إباحية، لكن قال
ها إباحية، وكان فيه سحر افسس، كان طقوس العبادة نفس

ولكن جمموعة من الصيادين الفقراء واجلهالء، أثينا،  وإحلاد
  عرفة اإلجنيل. ألم إمتلؤا بالروح القدسغّريوا العامل، وأناروه مب

  (فاللى ميتلئ بالروح القدس هو اللى يقدر يغري املسكونة)
بس أبدأ ازاى يا أبونا. هل فجأة ها أكون زى  :قلت

  التالميذ واكرز يف العامل كله؟
: نرجع تاىن ملستوى االشتياق، هو مستوى سهل قال

حد يكرز وهو يف مكانه،  وبسيط ومتاح للكل، وممكن ألى
من غري ما يروح الفريقيا والا آلسيا، ومش هايأخد وقت، فإنك 
تصلى من أجل كل واحد بتشوفه، وتقول "حرره ونوره 

 وقدسه"، دا بيكون كرازة وعمل عظيم قدام اهللا.
  موضوع سهل وبسيط. لكن هل ليه فاعلية يا أبونا؟!! قلت:

ين إننا نفتكر . فاملشكلة يا اب: طبعا يا ابىن ليه فاعلية كبريةقال
  إننا إحنا اللى بنغري الناس أو كالمنا هو اللى بيغريهم!!

  : طيب إيه اللى بيغري يا ابونا؟!قلت
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 ": الروح القدس هو اللي بيغّير الناس. فمكتوب يف .قال
الرُّوِح ِإالَّ ِب» َيُسوُع َربٌّ«َوَلْيَس َأَحٌد َيْقِدُر َأْن َيُقوَل: 

  )٣: ١٢كو ١(  "اْلُقُدِس
فالروح القدس هو اللى بيخلى الناس تآمن باملسيح،  قال:

وهو اللى بيبكت الناس وخيليهم يتوبوا، والروح القدس بيعمل 
من خالل كالمنا أومن خالل صالتنا، فلما بنشتاق ونصلى 
صلوات قصرية، اهللا بيقّدرها وبيسمعها وبيستجيبها، واألمني يف 

 لسما اهللا هايكافأه بالكتري، وهايكونالقليل اللى معاه هنا، يف ا
سل والتالميذ، فممكن يف السما واحد من اخلدام، زى الر

  يشوف حد زميله يف اخلدمة فوق جنب بولس الرسول، فيقوله
توع ب، كل اخلدام ، تعال كلنا هنابيتريا يا بيتر.  :مايكل

  الكنيسة هنا!!
  مااقدرش املالك قاىل خليك هنا دا مكانك!! :بيتر

يا ابىن تعاىل دا انت كدا جنب بولس الرسول،  :مايكل
  تعاىل بالش كربياء حلسن جيى حيرجوك؟

من نفسى!! املالك قال ىل أنت ما أقدرش أحترك : بيتر
  مكانك هنا.

  وملا جه واحد من املاليكة عدى جنب مايكل قاله؟!
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هو صح يا مالك، إن بيتر مكانه هناك جنب بولس  :مايكل
  الرسول؟!
فعال يا مايكل، مكان بيتر هناك جنب بولس  :مالك
  الرسول.

إزاى دا كان معانا يف اخلدمة، وكان شخص عادى : مايكل
ما كرزش ال يف اهلند والا يف الصني. إزاى يبقى جنب بولس 
  الرسول، اللى قضى حياته كلها يف الكرازة يف كل دول العامل.

عدى يأصل بيتر كان أمني يف االشتياقات. ما كنش ب :مالك
عليه وقت غري ملا يصلى لكل الناس اللى بيشوفهم، يف الشارع، 
ويف املواصالت، ويف الشغل، ودى كانت وزنته وهو كان أمني 

  فيها. فاهللا كافأه على أمانته.
بيشتاق يكون زي إن كان علشان جمرد  معقولة: مايكل

  !!بولس الرسول
للى الواحد واملحبة ا بيبص لالمانةفاهللا  أيوه يا حبيىب.: مالك

  بيقدم بيهم اخلدمة، والواحد بيتكافأ بالنسبة مش بالكمية.
: حقيقي يا أبونا!! دى حاجة ممكن حتصل والا جمرد قلت

  قصة؟
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دى حقيقة ممكن حتصل يا ابىن مش جمرد قصة،  قال:
  . "بالنسبة مش بالكمية"فاملكافأة بتكون 

  يعىن إيه املكافأة "بالنسبة" "مش بالكمية"؟! قلت:
أب  ول ختيل، يعىن ابىنركز معايا وانا هاشرحلك يا  قال:
عّمر و ،وبىن كنائس واستثمرها ،وزنة ائةمإداله اهللا  بطريرك،

 بورسم أساقفة وكهنة، وجا ،ف كتبووعظ وأّل ،أديرة
  املية؟!جاب كام يف كدا  وزنة، يبقى نيتسع

  ية.امليف  نيتسعيبقى  قلت:
 ، وزنة وتاجر وتعبنيمخس دأسقف أخ أب متام، ولو قال:

مباين خدمات عمل و ،ورسم كهنة ومشامسة ،كنائس بىنو
ام يف ككدا ، يبقى ني وزنةجاب سبعة وأربعو ،ومستشفيات

  ؟ةيامل
  .ةييف امل ٩٤ يبقى قلت:
 وطيب، اهللا إدالهشخص غلبان . ولو بواب كان متام قال:

فكان ليه عالقة عميقة مع املسيح، ورىب والده  ،وزنة واحدة
تربية مسيحية حقيقية، وكان أمني يف عمله البسيط، وجاب 

  وزنة واحدة. يبقى كدا كام يف املية؟!
  مية يف املية.: يبقى قلت
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 األب منبكدا هايكون البواب يف السما، أفضل و قال:
  األسقف. األب البطريرك ومن

  معقول يا أبونا!! قلت:
ه إيه نبأيوه يا ابين، ألن دا نوع من العدل، فالشخص ذ قال:

اىن إيه فضله إن عنده أو شخص ت ‼إنه ما أخدتش مواهب كتري
فإن املكأفاة تكون "بالنسبة" مش "بالكمية" دا  ‼مواهب أكتر

  نوع من العدل.
  كالم منطقى يا أبونا، لكن فيه دليل على كدا؟ قلت:
كالم اإلجنيل ومن سري اآلباء. هو  دا مش كالمى، دا قال:

مني اللى كان يتصور إن خياط بسيط هايبقى يف السما افضل 
س اله وأسمن االنبا أنطونيوس أب كل الرهبان، اللى باع كل م

تجوزين ات ممني يتصور إن اتنني ست ‼نظام الرهبنة يف العامل
 ‼، هايبقوا زى القديس العظيم أبو مقار يف السماوعندهم أوالد

 ففي السما هانالقى مفاجأت كتري، زى ما قال الرب يسوع ىف 
 ١٣(لو  "أخرينيكونون  أولونو  أولنييكونون  أخرونهوذا "

  :٣٠(  
فاملهم تكون أمني يف وزنتك، حىت لو كانت قليلة.  قال:

 ، وما حيتقرش إنه يوزعأمنيفياريت كل شخص مسيحى يكون 
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ة ، فدى حاجة متاحاشتياقات اخلالص على كل اللى بيشوفه
للكل، والكل يقدر يعملها، ولو عملنا كدا العامل كله هايتغري 
ويعرف املسيح، ويف النهاية كل واحد مكافأته هاتكون على 

  حسب تعبه وحمبته
طيب دا من ناحية املكافأة، لكن إزاى االشتياقات أو  قلت:

  الصلوات البسيطة دى هاتغري الناس؟ ؟
 اللى بيغري مشيغري مش كالمنا، للى بقلنا ازى ما  قال:

األلفاظ لكن الروح القدس، فالروح بيبقى يف الكالم، يف 
الصالة، يف االشتياقات، املهم اإلميان واملحبة اللى بنقول بيهم 
الصلوات، واللى بنقدم بيهم االشتياقات. فما تستهنيش 
بصلوات بسيطة بتصليها، فممكن ملا تروح السما تالقى فجأة 

  حد بيقول:
 "هو دا هو دا"!! : مينا

 اللى حصل!! إيه اللى حصل!!  :ماركو
أنت اللي خلتىن أعرف املسيح!! شكرا ليك شكرا  :مينا

 ليك، أنت انقذتىن، انا هنا بسببك.
بس انا ماشوفتكش قبل كدا، وحىت لو  ‼: إزاىماركو

 شفتك ما افتكرش إىن كلمتك عن املسيح!! إيه احلكاية!!
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، وأنا طفل صغري عندي تالت سنني كنت ها احكيلك :مينا
مع والدى يف املترو، وانت شفتىن فصليت ىل وقلت "حرره 

قى وب ونوّره وقدسه"، وملا كربت عرفت املسيح وآمنت بيه
، وملا جيت هنا شكرت بيتر علشان هو اللى ساعدىن امسى مينا

  إى أعرف املسيح، فواحد من املاليكة قال ىل
رى تشكر ماركو، ألنه هو مش بس تشكر بيتر. ضرو"-

  سنني. ٣اللى صلى لك ملا كنت طفل صغري عندك 
  إزاى يا مالك؟! -
وانت صغري كنت مع والدك يف املترو، وملا ماركو شافك  -

صلى لك، والن الصالة مش بتموت، ملا كربت الروح القدس 
عمل يف قلبك، وخالك تفكر يف املسيح وخالك تسأل بيتر عن 

  ر ماركو زى ما بتشكر بيتر. املسيح، فضرورى تشك
فانا بأشكر يا ماركو، باشكرك على صالتك البسيطة  :مينا

اللى صليتها ىل وميكن إنت نسيتها، لكنها كانت سبب يف إىن 
آمن باملسيح وأجى احلياة األبدية. شكرا، شكرا كتري. يا 

  ماركو.
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وزع ي : كالم رائع يا أبونا خيلىي الواحد ما يبطلشقلت
اشتياقات، لكن هل فيه دليل على استجابة ربنا لالشتياقات دى 

  يا أبونا؟
واء ، فأي صالة بنصليها اهللا بيستجيبها، سابين: كتري يا قال

الصالة دى يف الكنيسة، يف البيت، يف الشارع، فاهللا موجود يف 
كل مكان، واهللا بيستجيب الصلوات القصرية، زى ما 

ْهَوُة َوَش" ة، مكتوب يف سفر األمثال بيستجيب الصلوات الطويل
  .)٢٤: ١٠ام ("الصِّدِّيِقَني ُتْمَنُح

يعىن بس إننا نشتهى حاجة، اهللا بيديها لنا، وشهوة خالص 
للرب يسوع، فهو جه خمصوص  النفوس أمجل شهوة بنقدمها

ومات وبذل دمه من خالص العامل كله، فخالص النفوس أهم 
واعظم طلبة نقدر نقدمه للمسيح. وكمان مكتوب يف سفر 

  .)١٩: ١٤٥مز ( "الرب يصنع إرادة خائفيه" املزامري 
شفت مكتوب إيه!! الرب بنفسه هو اللى بيصنع إرادة 

، واهللا يريد أن اجلميع خائفيه!! الن إرادة خائفيه هي إرادته
 خيلصون وإىل معرفة احلق يقبلون، فلما تكون صلواتنا واشتياقاتنا

من اجل خالص النفوس، اهللا هايسمعها ويفرح بيها 
َراِئيَل َهَكَذا َيُقوُل الرَّبُّ ُقدُّوُس ِإْس"مكتوبويستجيبها، وبرضه 
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َوِمْن ِجَهِة َعَمِل  َبِنيَّاْسَأُلوِني َعِن اآلِتَياِت. ِمْن ِجَهِة «َوَجاِبُلُه: 
   )١١: ٤٥( اشع   َيِدي َأْوُصوِني.

 بيقول لينا اطلبوا من أجل إخوتكم، ووصوىن على عمل فاهللا
إيديا، فاهللا منتظرنا نعمل معاه، ليه بنتكاسل!! ليه مش مقدرين 

ليه مش واثقني إن كل كلمة بنقوهلا اهللا بيفرح بيها  مشاعره!!
درين قيمة الناس، وأن خالصهم مهم وبيستجيبها!! ليه مش مق

ْدُعوَن َوَيُكوُن َأنِّي َقْبَلَما َي"وغاىل عند الرب يسوع. ومكتوب. 
  )٢٤: ٦٥اش (."لَُّموَن َبْعُد َأَنا َأْسَمُع.َأَنا ُأِجيُب َوِفيَما ُهْم َيَتَك

فاهللا عارف اللى يف قلوبنا، وكل اشتياق هو بيسمعه 
، وأمجل وأعز حاجة على قلب الرب يسوع هو وبيستجيبه

خالص خليقته. فاستغل الوقت املقتول يا ابين، يف الشارع، يف 
املواصالت، اشتاق لكل إنسان أنه يعرف املسيح، وزع 
اشتياقات اخلالص يف كل مكان، فدا مش هايكلفك حاجة، 
لكن هايكون سبب خالص لناس كتري، وهاينجيهم من اهلالك 

اعمی  رأیت إن" ل القديس يوحنا فم الذهباالبدى. بيقو

 نأتمد یدك له وتسنده حاال، فکیف لنا  أما سیسقط فی هوة،

د ی إلیهمساقطین فی مثل هذه المخاطر وال نمد  إخوتنانرى 
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وهم مشرفون علی السقوط فی الحفرة الجهنمیة  اإلعانة

  ".الخالدة
مستوى االشتياق كلنا مطالبني بيه، فهو سهل وعملى ف

وفعال، فهو سهل، ففي أي مكان وبكلمات بسيطة، يقدر كل 
واحد فينا يبقى كارز ويكون زى التالميذ، ومن غري ما يروح 

  دول تانية.
  ‼ما فيش أسهل من كدا قلت:
وتاىن حاجة االشتياقات عملية، ففى أوقات كتري  قال:

  بنسمع عن ضرورة الكرازة.
مة. ة مهضرورى نكرز. الكرازفبنسمع كتري ناس بتقول "

  م اهللا إننا نكرز بيه ونتكلم عنه"كلنا مسئولني قدا
لكن ما فيش خطوات عملية للكرازة نقدر نطبقها يف حياتنا 
اليومية، لكن موضوع االشتياقات عملي جدا، فما اكتر الناس 
اللى بنشوفها كل يوم، ونقدر نصلى لكل واحد فيهم بسهولة 

  ونقول "يارب حرره ونوّره وقدسه".
صلى ، فإنك تفّعالةيف أمهية االشتياقات إا حاجة وتالت 

حاجة سهلة، ومافهاش جدل وال مشاكل مع حد، وما حدش 
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هايقدر مينعك إنك تصلى له يف سرك، وتطلب له اخلالص 
  ومعرفة املسيح.

خالص يا ابونا. من النهاردة مش هاتضيع وقت  قلت:
كتري  وقت وهاأوزع اشتياقات اخلالص لكل اللى بأشوفه. كفايا

  ضاع. بسبب جهلنا وعدم تقديرنا لقيمة الصالة وقيمة النفوس.
یارب یسوع سامحنی، ضیعت وقت کتیر وأنا مش عارف  "

أهمیة خالص النفوس، یمکن علشان ما کنتش واثق في 

ابدیتی، وماکنتش عارف أهمیة الصالة وال فاعلیتها، کنت 

ع حتی مأحسب أن الصالة هي في الکنیسة وبس، لکن إنك بتس

اشتیاقات القلب ما کنتش مقدر کدا، خلینی أأقدر قیمة کل 

في  وحرارةنفس قدامك وإنها تساوى دمك، خلی عندى غیرة 

قلبی وأحس بأد إیه کل واحد مهم بالنسبة لك، وخلی أثق إن 

  کل کلمة وکل اشتیاق إن بتسمعه وبتستجیبه یارب یسوع.

  ‼سرحت يف إيه يا ابىن قال: 
وخطري يا أبونا. صلى ىل علشان أقدر قلت: كالم مهم 

  اعمله.
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املستوى ربنا يديك كل نعمة وبركة. نكمل كالمنا  قال:
األول يف العمل مع اهللا هو مستوى االشتياق، املستوى التاىن 

  هو 
  .مستوى الصالة

طيب إيه الفرق بني مستوى االشتياق ومستوى  قلت:
  الصالة، مش االتنني صالة من أجل اآلخرين؟!

مستوى االشتياق يعىن توزع اشتياقات على كل الناس  قال:
اللى بتشوفهم إم يعرفوا املسيح ويقبلوا فدائه، أما مستوى 
الصالة فبيكون فيه شيء من التخصيص، يعىن كل واحد بريكز 

أشخاص ودولة، يعىن كل واحد خيتار تالتة أشخاص  ٣على 
سيح ور املبأمسائهم، ويصلى ليهم كل يوم علشان يسنريوا بن

  ويعرفوا حمبته.
دا بالنسبة لألشخاص لكن إيه هي الصالة من اجل  قلت:

  دولة؟!
والصالة من اجل الدولة، يعىن كل واحد خيتار دولة  قال:

معينة، ويطلب من أجلها كل يوم يف اية صالته، زى ما بنصلى 
صلوا من اجل خالص العامل " يف القداس كل يوم ونقول

  "واألديرةومدينتنا هذه وسائر املدن واجلزائر 
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صلوا من أجل "أبونا بيصلى ويقول  اآلالمويف أسبوع 
  ."خالص اهللا يف الشعوب

  يعىن إيه خالص العامل؟! قال:
 واألوبئة واألمراضميكن خالص العامل من احلروب  قلت:

  وحاجات زى كدا يعىن!!!
وهل تم ونصلى من أجل خالص الناس من األمراض  قال:

واحلروب واألمور املادية، وننسى نصلى من أجل أبديتهم، 
ساحمىن يا ابىن، ما هو اللى مش هاميوت النهاردة يف احلرب والا 

  باملرض، هاميوت بكرة موتة طبيعية.
  طبعا كلنا هامنوت. قلت:
ة ليه أبدياملهم الواحد بعد ماميوت هايروح فني، هل  قال:

وال الا؟! فخالص العامل، يعىن العامل خيلص مبعرفة املسيح وبقبول 
الفداء، لكن لألسف بقى كل اهتمامنا وحىت تفكرينا يف الصالة 
على مستوى املادة، بقينا ميتني (أموات) روحيا. بيقول القديس 

یا لها من خسارة عظیمة في اإلخوة، " يوحنا فم الذهب

فقلیلین هم الذین یهتمون باألمور الخاصة بالخالص، یاله من 

جزء کبیر من جسد الکنیسة یشبه المیت الذى بال خسارة ف

  حراك.
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لى ل إيه على الشفت القديس يوحنا فم الذهب بيقو قال:
إنه  يقولبالكرازة، ب مش بيهتماللى يعىن  ‼مش بيهتم باخلالص

ية فالدليل إننا مؤمنني باملسيح وواثقني ثقة حقيق ‼يشبه امليت
  يف األبدية، إننا تم خبالص كل شعوب األرض.

طيب مش هي دى مهمة اآلباء الكهنة واخلدام مش  قلت:
  الناس العادية يا أبونا؟!

ليه يا ابىن!! هو الكهنة واخلدام بس هم اللى هايروحوا  قال:
م اللى املسيح فداهم وحدهم!! هم اخلدام السما!! هو الكهنة ه

بس هم اللى مسيحيني!! كل شخص وثق يف الغفران واألبدية، 
 هو مسئول إنه يكرز باملسيح، بيقول القديس يوحنا فم الذهب

الشعب أقدر من األسقف أو الکاهن علی الکرازة، إذ یختلطون "

باآلخرین، في األسواق واألعمال والمدارس، فالطفل یمکنه 

األکثر أن یجتذب صدیقه الطفل للتمتع بالثالوث القدوس من ب

  ."الکاهن، والشاب صدیقه، والسیدة صدیقتها
والصالة مش حمتاجة خدام والا كهنة، الكل يقدر  قال:

يصلى، فصالة الكرازة إنك ختتار دولة وتطلب كل يوم من 
أجلها، إن اهللا يرسل فعلة وخدام يكرزوا بامسه فيها، وإن كنت 
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هاتروح الدولة دى تكرز فيها، لكن تقدر بنعمة املسيح مش 
  وأنت يف مكانك تأثر فيها.

الصراحة ما إتعودناش على كدا، أول مرة امسع الكالم  قلت:
  دا يا ابونا. بالرغم من إن الكالم شكله مهم وخطري؟

مش بنصلى إلننا مش مقدرين قوة الصالة، فلو عرفنا  قال:
وب، وإنك وأنت يف مكانك تقدر أد إيه الصالة تقدر تغري شع

تؤثر يف دول كاملة، مش هانسكت ابدا، البابا كريلس كان 
 رجل صالة، ألنه كان مقّدر قيمة الصالة. وكان داميا يقول

  حنن بالصالة حنرك اليد اليت حترك العامل كله."
فالصالة فيها قوة عظيمة، فبالصالة نعمة املسيح بتعمل  قال:

ح، لى الناس ترجع وتتوب وتأمن باملسيبزيادة يف القلوب، وخت
عايش يف الشر واخلالعة لكنها  فالقديسة مونيكا ابنها كان

صلت سنني طويلة وفضلت مثابرة يف الصالة حلد ما اتغري وبقى 
  القديس العظيم أوغسطينوس.

فالصالة ليها قوة وفاعلية عظيمة، ملا كل واحد يأخد تالتة، 
، ش خالصهم هناإم يعرفوا املسيح، وإن ماشاف ويصلى ليهم

  هايشفوهم يف السما، فالصالة ال متوت.
  وبالنسبة للدولة أصلى ليها إزاى؟ قلت:
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تيجى ختتم صالتك تقول "اذكر يارب كل يوم ملا  قال:
دولة كذا، ارسل كارزين يكرزوا مبحبتك ومبعرفة اجنيلك 

  آلباء قالخليهم يستنريوا مبحبتك وبنعمتك" واحد من ا

کل أسرة تختار دولة ویصلوا لیها مع بعض في  یاریت"

المذبح العائلی، محتاجین کل کنیسة یبقی فیها روح الکرازة 

وتختار دولة معینة وتصلی لیها، یعنی کنیسة تصل من أجل 

الصین، وکنیسة من اجل الهند، وکنیسة من اجل زامبیا، 

ویبقی فیه صالة یومیا في الکنیسة اسمها صالة الکرازة، یعنی 

الشباب یتجمع کل یوم ویصلوا صالة الغروب، وبعدین یرنموا، 

وکل واحد یصلی من اجل طلبة معینة للدولة دى، واحد من 

اجل الکارزین، واحد من اجل المسئولین، وواحد من اجل 

االقتصاد، وواحد من اجل الشعب. هي دى الطریقة العملیة 

 جع روح الکرازة لکنیستنا من تانی"الوحیدة علشان تر
 ك قيمة صالتنا، وإن كل شخص مسيحىحمتاجني ندر قال:

أدرك معىن اخلالص ووثق يف الغفران واألبدية. عليه مسئولية 
  كبرية، بيقول األب تادرس يعقوب ملطى

سر ضعفنا الیوم هو فی نظرتنا الضیقة إلی رجال الکهنوت  "

والخدام، إنهم الفئة الوحیدة العاملة في الکنیسة، هذا المفهوم 
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یل أن یقضی علینا بالجمود، فالکنیسة في حیویتها ال تقبل کف

هذا الروح، بل تنطلق حتی باألطفال الصغار شهود للمسیح 
فاجلميع عليهم مسئولية الكرازة، كل واحد حبسب  قال:

إمكانياته ومواهبه، فالناس اللى على املعاش والكبار يف السن، 
كله!! ليه مش  عندهم طاقة وخربة ووقت!! ليه يدفنوا دا

بيدوروا عن ناس يكلموم عن املسيح، ويفّرحوا املسيح بأوالده 
  ومها راحيني ليه؟ واحد من اآلباء املباركني قال 

اللی طلعوا علی المعاش عندهم وقت فاضی کتیر، دا وقت  "

 ممکن یکون برکة کبیرة، ولو استثمروه في الصالة، هایقدروا

یغیروا العالم کله. فممکن یکتبوا أسماء ویصلوا من أجلها 

بانتظام. فمثال یوم األحد یصلوا من أجل األقرباء. یوم االتنین 

من أجل األصدقاء. یوم التالت من أجل الجیران. یوم األربع 

من أجل الکنیسة والخدام. یوم الخمیس من أجل مصر. یوم 

یمجدوا المسیح في آخر  بکداو الجمعة من أجل دول العالم.

  أیامهم، ویکونوا کارزین بمحبته ونعمته.

دا بالنسبة للصالة، لكن أنا فيه حاجات كتري مش  قلت:
عارفها يف الالهوت. فمثال لو حد سألىن من الشباب يف اخلدمة 

  وقال ىل، هو اهللا واحد والا تالتة. أقول إيه؟
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  .األقاليماهللا واحد يف اجلوهر ومثلث يف  قال:
معلش استحملىن يا أبونا. يعىن إيه جوهر ويعىن إيه  لت:ق

  أقانيم؟!
جوهر اهللا يعىن طبيعة اهللا. أما كلمة أقنوم، فهى كلمة  قال:

  سريانية معناها صفة ذاتية. وفيه نوعني من الصفات.
  إيه هم؟! قلت:
 يف تعامالتى مع الناس، زى ملا صفات خارجية بتظهر قال:

أقول أنا حمب، كرمي، خبيل. وصفات ذاتية من غريها الكيان 
مايكونش ليه وجود، يعىن ملا أقول أنا جسد ونفس وروح، 
اجلسد املادى بيأكل ويشرب وينام. والروح هي النفخة من اهللا، 
اللى بعد الواحد ما ميوت نقول روحه صعدت للسما. والنفس 

االدراك واملشاعر. يبقى كدا انا شخص واحد والا هي العقل و
  تالتة؟!

  كدا شخص وحد. متكون من جسد ونفس وروح. قلت:
فعال شخص واحد، لكن ليه تالتة صفات ذاتية. من  قال:

غري واحدة فيهم ما اكونش أنا موجود. مثال تاىن، الشمس 
بتتكون من قرص وشعاع وحرارة، كدا يبقى دى مشس وال 

   تالتة مشوس؟!
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  مشس واحدة. :قلت
مشس واحدة، لكن ليها تالتة صفات ذاتية، بدون  قال:

واحدة فيهم ما تكونش الشمس موجودة. زى كدا لكن مع 
  الفارق يف التشبيه. اهللا واحد يف طبيعته لكن مثلث االقانيم.

طيب ويعىن إيه املسيح ابن اهللا، هل اهللا اجتوز  قلت:
  وخلف؟!
ول كدا، بيعرب إن فكره فكر حاشا هللا طبعا. اللى يق قال:

جسداىن مادى. لكن فيه أربع أنواع من البنوة. بنوة جسدية، 
  وبنوة جمازية، وبنوة بالتبىن، وبنوة بالطبيعة.

  يعىن إيه يا ابونا؟ قلت:
بنوة جسدية يعىن واحد اجتوز وخلف. نقول فالن ابن  قال:

  فالن.
  دى سهلة ومعروفة. قلت:
، زى ما بنقول ابن النيل، ابن تاىن حاجة بنوة جمازية قال:

  مصر، ابن السبيل. هل معىن كدا النيل اجتوز وخلف نيل صغري؟!
  طبعا ال. دى حاجة جمازية. قلت:
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نه تالت حاجة بنوة بالتبىن. يعىن واحد اتبىن ابن. بقى اب قال:
ل بالتربية. أما البنوة الطبيعية يعىن من طبيعة الكيان دون أن ينفص

  عنه.
  إيه؟!زى  قلت:
زى ملا نقول الشعاع اتولد من قرص الشمس، هل  قال:

  معىن كدا القرص اجتوز وخلف شعاع؟!
  طبعا ال قلت:
وهل بعد الشعاع ما اتولد من القرص، هل سابه  قال:
  ومشى؟!
  طبعا ال. قلت:
زى كدا مع الفراق، االبن اتولد من اآلب قبل كل  قال:

  "نور من نور". الدهور، زى ما بنقول يف قانون االميان
لكن هل معىن آب وابن يبقى فيه واحد قبل وواحد  قلت:

  بعد، أو واحد أكرب وواحد أصغر؟!
ال طبعا، فالبنوة بالطبيعة ما فيهاش فارق زمىن، زى ملا  قال:

بولع عود كربيت، هل بعد عشرة دقايق أو مخس دقايق أقول 
لنار، ا "ياه دا فيه نار". والا يف نفس الوقت اللى بتتكون فيه
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بيتولد فيه الشعاع اللى بأشوفه، وبتبثق منه احلرارة اللى بأحس 
  بيها!!

، يف نفس الوقت اللى النار بتتكون فيه، بيتولد الشعاع قلت:
  وتنبثق احلرارة.

زى كدا برضه مع الفارق يف التشبيه، منذ االزل، اآلب  قال:
 هاتولد منه االبن، وانبثق منه الروح القدس، لكن التالت إل

  واحد، وكيان واحد، منذ األزل.
لكن إزاى اهللا الغري حمدود نقول إنه بقى حمدود يف  قلت:

  شكل طفل صغري؟!
  ، لکن ظهر.)لم یحد(اهللا    قال:

ففي العهد القدمي اهللا ظهر ملوسى يف شجرة العليقة أو 
اخلع حذائك من رجليك الن املوضع الذي  " العوسجة. وقاله

وظهر ليه تاىن يف اجلبل ملا أخد . "واقف عليه ارض مقدسة انت
  الشريعة، فهل معىن كدا أن اهللا احتد يف الشجرة أو يف اجلبل؟!

  طبعا ال ما احتدش. قلت:
فاهللا اللى ظهر يف الشجر ويف احلجر ومل ُيحد يف العهد  قال:

  القدمي، بنقول عنه يف العهد اجلديد 
  "يف جسدعظيم هو سر التقوى اهللا ظهر "
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فاللى اللى ظهر يف الشجر واحلجر ومل ُيحد، هل  قال:
، اللى هو تاج اخلليقة واللى اإلنسانمايقدرش يظهر يف شكل 

على صورته ومثاله ؟!!! زى ملا يكون عندنا مباراة يف كأس 
العامل، هل ملا بأشغل التلفزيون وأشوف املباراة، هل بأخد كل 

  يه يف اجلهاز بتاعى وبس؟!اإلرسال اللى يف العامل كله، وأخل
طبعا ال. االرسال بيظهر يف التلفزيون، لكن بيفضل  قلت:

  موجود يف كل العامل أي حد يقدر يشوفه.
زى كدا اهللا ظهر يف شكل اجلسد، لكن الهوته فضل  قال:

  مالئ العامل كله وفضل غري حمدود.
متام اهللا ظهر وما احتدش. لكن ازاى اهللا يأكل ويشرب  قلت:

  ؟!وينام
   قال:

  (الهوت هللا غري مادى. يؤثر ويطهر ويقدس دون أن يتأثر)
زى شعاع الشمس ملا بيرتل يف مكان ملوث، هل بعد شوية  

  نالقى الشعاع إتلوث أو رحيته اتغريت؟!
ال طبعا. فالشعاع هو اللى بيطهر وينقى ومش ممكن  قلت:
  يتأثر ابدا.
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باألمور املادية ابدا،  يتأثربزى كدا الهوت اهللا مش  قال:
زمان ملا كان ييجوا يعملوا سيوف ورماح وسكاكني، كانوا 
بيجيبوا احلديد اخلام وحيطوه يف النار، وبعدين يطّرقوا عليه 
  علشان يشكلوه، هل كدا بيطّرقوا على احلديد والا على النار؟!

  أكيد على احلديد. قلت:
اللى  بس هوكانوا بيطرقوا على االتنني، لكن احلديد  قال:

  بيتاثر، هل النار هاتتاثر بالطّرق، سواء قوى والا ضعيف؟!
  طبعا النار مش هاتتاثر ابدا. قلت:
زى كدا، اهللا ملا ظهر ىف شكل اإلنسان، الالهوت ما  قال:

أتأثرش باألمور املادية، لكن اجلسد بس هو اللى إتاثر باألمور 
  املادية، بالرغم من عن الالهوت كان متحد بيه.

متام الالهوت ماإتأثرش باألمور املادية، زى النار  لت:ق
مابإتأثرتش بالطّرق، لكن إزاى اهللا ميوت. ميكن دى صعب 

  شوية. مش فامهها يا أبونا!!
اهللا جتسد، يعىن أخد شكل إنسان كامل، واإلنسان  قال:

  الطبيعى ملا بيموت، إيه اللى بيحصل له؟!
  الروح بتفارق اجلسد!! قلت:
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ا املسيح ملا مات انفصلت الروح اإلنسانية عن زى كد قال:
اجلسد اإلنساين، لكن الالهوت كان مالئ اجلسد والروح ومالئ 

  ؟!ابىنيا  امل، ها أقولك مثال يوضح لك كدا. دا إيهكل الع
  دا قلم. قلت:
ملا حنط القلم دا يف طبق ميه، وهو جوا امليه نفصل  قال:

كن انفصل القلم عن الغطاء، لالقلم عن الغطاء بتاعه، يبقى كدا 
  هل القلم أو الغطاء طلع بره امليه؟!

الا االتنني انفصلوا عن بعض، لكن لسه االتنني جوا  قلت:
  امليه.

زى كدا انفصل الروح عن اجلسد، لكن الالهوت  قال:
كان بيملئ الروح واجلسد، وميلئ العامل كله، زى مايكون عندنا 

  ت اهالوى والا زمالكاوى؟!مباراة بني االهلى والزمالك. ان
  اهالوى. قلت:
لنفترض كان فيه مباراة بني االهلى والزمالك،  قال:

والزمالك فاز، وكان فيه واحد اهالوى عصىب شوية، اتضايق 
 يببقى كدا اللى. ومسك حديدة وضرب التلفزيون فانكسر

  اتكسر التلفزيون والا االرسال؟!



٤١ 
 

ر ابدا. ممكن يتأث اللى اتكسر التلفزيون، االرسال مش قلت:
  وهايفضل زى ما هو يف املجال كله.

زى كدا اللى مات هو اجلسد، لكن الالهوت ماميوتش  قال:
  ابدا، علشان كدا بنقول

  "قدوس اهللا قدوس القوى قدوس احلى الذى ال ميوت"
فالهوت اهللا مش بيموت ابدا، لكن اللى مات هو  قال:

حاجة  اجلسد. فهمتالطبيعة اإلنسانية، يعىن انفصل الروح عن 
  .قلت:يا 

  فهمت يا أبونا فهم حاجات كتري. قلت:
عن  النهاردة اتكلمنا ابىن.نلخص اللى قلناه النهاردة يا  قال:

  مستويات العمل وكان اول مستوى هو 
أول مستوى هو مستوى االشتياق يعىن أصلى لكل  قلت:

  واحد بأشوفه. وأقول "حّرره ونوّره وقدسه".
  التاىن هو واملستوى  قال:

أشخاص ودولة  ٣هو مستوى الصالة. يعىن أخد  قلت:
  وأصلى إم يدركوا الغفران ويثقوا يف األبدية السعيدة.

واتكلمنا عن شوية أسئلة يف التثليث والتوحيد حمتاج  قال:
  .قلت:تفهمها كويس وبعدا كدا حتفظهم يا 



٤٢ 
 

فعال أسئلة مهمة وأول مرة أمسع ليها إجابات سهلة  قلت:
  ضرورى یتفهموا ویتحفظوا.نعة يا أبونا. ومق

خطوات عملية سواء توزيع عن إتكلمنا  النهاردة قال:
اشتياقات اخلالص أو مستوى الصالة لألشخاص والدولة، 

 لو يف كنيستك تبدأ مع الشباب يف وأسئلة الالهوت. وياريت
تطبيق صالة الكرازة كل يوم يف الغروب. ومع أسرتك ختتاروا 

  دولة وتصلوا هلا كل يوم.
بنعمة ربنا هااعمل كدا يا أبونا صلواتك كتري يا أبونا  قلت:

  علشان أقدر أكمل.
  صالة أمنا العدرا وكل القديسني.  قال:

  سالم يا أبونا. قلت:
ربنا معاك ويباركك. بنعمة ربنا نتكلم  بىناسالم يا  قال:

  املرة اجلاية عن املستوى التالت وهو مستوى الكالم. 


