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 لكن ما هي النقطة الثالثة يا أىب لكى أمسع صوت اهلل؟! قلت: 

 :تعرفأن  هيتسمع صوت اهلل.  لكىة ثالثالنقطة ال قال:
 لغة اهلل

 تفهمين؟ سهل كنت  باللغة اهلنديةكلمك اآلن أفتخيل إىن 
 . ال أعرف اللغة اهلندية كيد ال. أنا بالتأ قلت:
  د؟كنت قريب أو بعيسواء   قال:

أىن ال أعرف ، طاملا أىبقريب أو بعيد يا  ليساملوضوع قلت: 
 اهلندى فلن أفهم مهما حدث. 

كل ما تطيع وتنفذ   كامل أن حىت لو كان عندك استعداد  و  قال:
 ستسمعه؟  
ال أفهم اللغة اهلندية فلن يوجد فرق بني وجود طاملا  قلت:

   االستعداد من عدمه.
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هكذا متاما. فلكى نسمع صوت اهلل ونفهم مشيئته البد  قال: 
لنا أن نكون فامهني لغة اهلل، وال يكفى أن أكون قريب أو لدي 

   ضوع.استعداد للخ
   لكن كيف أتعلم لغة اهلل يا أىب؟ قلت:

   من خالل مصدرين.لغة اهلل تتعلمها : قال
 .  الكتاب املقدس املصدر األول هو: 

لديك فهم للكتاب املقدس وتقرأ فيه بانتظام كلما  كون يفكلما 
كان من السهل أن تفهم لغة اهلل. وعلى العكس كلما كنت بعيد 
عن الكتاب املقدس كلما كنت بعيد عن لغة اهلل ولن تفهم أي رسالة 

رمبا من أهل  يرسلها إليك وقد تفهم أمور معكوسة أو رسالة خاطئة 
قد هلك شعيب من  "  مكتوبذلك  العامل أو من عدو كل بّر إبليس. ل

 ليس بسبب شعيباآلية تقول هلك . ف (6: 4هو ) "عدم املعرفة
صوت    جتعلنا ال منيزعدم املعرفة، ألن عدم املعرفة    بسبباخلطية لكن  

تعرف   فضروري إننا نسقط يف اخلطية.    الطبيعية هي  تكون النتيجةفاهلل  
  بواسطته ذى  ال  واألساسيإن الكتاب املقدس هو املعلم األول    يا ابين

 غريب عن اهلل.   بدونه ستظلتتعلم لغة اهلل و 
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لذلك من حروب إبليس الرئيسية علينا وإن مل يكن أخطرها مجيعا 
هي إننا نبعد عن كلمة اهلل. فليس عند إبليس مانع أن حنضر 

كنيسة وخدمات ونتواجد يف الاجتماعات ونشارك يف أنشطة 
باستمرار، لكن املهم عنده أن ننفصل عن كلمة اهلل وال نتغذى منها 
كل يوم، ألنه يعرف متام املعرفة إننا إن مل نتغذى جيدًا فمع الوقت  
صحتنا الروحية ستضعف وتنحل كل قوتنا الروحية وال يتبقى منا سوى 

خدمتنا على مستوى اجلسد وحضور اجتماعاتنا  كل اجلسد، فتكون  
وحىت صلواتنا تكون على  ،كما لقوم عادة - وى اجلسد على مست

 مستوى اجلسد جمرد ترديد لكلمات جوفاء وطقوس جافة. 
 4أبداً، فكما شرحنا يف ج ما إن القراءة وحدها ليست كافية ك

فإن مل تتحول كلمة اهلل حلياة أعيشها "كيف أقرأ الكتاب املقدس". 
ووعود أفرح هبا وأصلى هبا، تصري كل حيايت بال معىن وأصري غريب 
 عن اهلل وعن مساع صوته ومعرفة مشيئته بل أصري غريبا عن اهلل نفسه.  
 لذلك حرب الشيطان هي أن أتلهى بأمور العامل ومشغولياته وأن 

 شغل متاما عن كلمة اهلل. أن
   رى املشغولية!!!مرة أخ قلت:
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"وهم نها ـهي ليست مشغولية لك  ابينقال: احلقيقة يا 
 املشغولية". 

 قلت: ما معىن "وهم املشغولية" يا أىب؟ 
لكن  ،قال: قد نوهم أنفسنا إنه ليس لدينا وقت وإننا مشغولني

احلقيقة يوجد وقت للميديا، للنت، للفيس، للواتس، للتلفزيون، 
لكن عند الكتاب املقدس نقول ال يوجد   .للمباريات، لألكل للشرب

 يوجد إدراك، ال هإن سوى لكن احلقيقة هي كلمة ال معىن هلا ،وقت
قيمتنا أمام اهلل، وال قيمة الكتاب املقدس حلياتنا، لك بعد  ادر ال يوجد إ

 يمة معرفة اهلل يف حياتنا. وال ق
 للكتاب املقدس ال يوجد وقتإنه من يقول ف

يعنى "إنه ال يوجد إدراك" فهو حيتاج أن  هو

فال مسيحية  كون مسيحي أواًل.ييدرك ما معنى أن 

بدون معرفة اهلل وال توجد معرفة هلل بدون الكتاب 

املقدس ولن نقول سوى "هلك شعيب من عدم 

 (.6: 4)هو املعرفة"



9 
 

،  (16:  1رو  )اهلل  وقوة  طبيعة  نعرفالكتاب املقدس  من خالل  ف
: 28)مت  وإنه معانا كل أيام حياتنا  (13:  15)يو  نعرف إنه حيبناو 

يكرهنا لن  ومهما سقطنا    (7:  1يو  1)، وإنه بيغفر لنا كل خطية(20
بدية األ  أيضا هو جيهز لنا، و ( 11:  33)خز  لكن يشاء أن نرجع وحنيا

بار ال  99السماء تفرح بتوبتنا أكثر من  .(2: 14يو )سعيدة
لن نعرف هذا  فمن غري معرفة الكتاب (.7: 15حيتاجون لتوبة)لو 

 . كله 
ذ ال تعرفون إتضلون لذلك قال الرب يسوع " 

. فبدون (29 :22مت ) "الكتب وال قوة اهلل

معرفة كلمة اهلل نكون يف ضالل ونسري يف طريق 

ولن نسمع صوت اهلل ابدًا، لكن سنسمع  ،ظلمةال

صوت الشيطان من خالل امليديا ومن خالل أهل 

   .العامل
عرف سألكن هل بسهولة ملا أقرأ يف الكتاب املقدس  قلت:

 صوت اهلل؟ 
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من تكلمنا  كما تقرأ بفهم، وتعيش ومتثل وتصلي،   عندما قال: 
سمع ت تستطيع أنهنا من تعرف اهلل وتفهم طبيعته و س، 4يف جقبل 

 فالطبيعي  فقط حيتاج إىل وقت والتزام،صوته وتعرف مشيئته، املوضوع  
 ل توجدهوقت وممارسة مستمرة. لحتاج اتعلمها أ لكيأي لغة أن 
 تعلمها يف يوم وليلة!! تأن مكن من امللغة 

حتتاج وقت أ  مهااتعل  لكيأي لغة    أن  الطبيعيف.  بالطبع  ال  قلت:
 وممارسة باستمرار. 

أيضا يوجد حرب خطرية يا ابين أريد أن أنبهك هلا   قال:
سيحاربك هبا إبليس يف األيام القادمة، وهذه احلرب ليست فقط 
لكى تبعدك عن صوت اهلل لكن لكى تلغى صوت اهلل م حياتك 
متاما وتعيش يف تشويش مستمر، وهذه احلرب "حرب التشويش" 

 ستكون خطر على كل الشعب املسيحي كله.  
هذه احلرب يا أىب لقد بدأت أخاف، يبدو إهنا  هي  ما قلت:

 حرب صعبة؟ 
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لكنها حرب مدمرة،  ابينهي ليست حرب صعبة فقط يا  قال: 
، فإن إهنار األساس  فلكى تدمر مبىن بأقل جمهود هو أن تدمر أساسه 

 إهنار املبىن بدون أي جمهود. 
 قلت: فعال يا أىب لكن ماذا تقصد؟  

يأيت من أو للكنيسة  لألفرادسواء  الروحيبداية االهنيار قال: 
اهنيار و االحلاد  هل تعرف من أين بدأالبعد عن الكتاب املقدس. 

 !!يا ابينوربا أيف  املسيحية
 ال يا أىب. مىت كانت بداية هذا االهنيار اخلطري؟  قلت:
تتهاون الكنيسة هناك  بدأ هذا االهنيار عندما بدأت قال:

ها يف معاهد  هذا النقدتنتقد الكتاب املقدس وتّدرس  بدأت  بنفسها  و 
مباذا  ، فلو انتقدنا الكتاب املقدس على أساس إنه علم  الالهوتية
ماذا ستكون املرجعية إلمياننا؟ إن اهنار األساس فاملبىن يكون   نومن؟!

 جمرد شكل ومنظر ينتظر السقوط العظيم وهذا ما حيدث اآلن.
هل مرجعية نفسنا!! لكن  حنننكون س. اال يوجد طبع قلت:

تقدوا الكتاب ين هل من املعقول أن  فعال هم يفعلون هكذا يا أىب؟!
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خطري كيف  هذا أمر. التابعة للكنيسة  عاهد الالهوتيةاملاملقدس يف 
 تكون كنيسة بعد؟!! 

خيضعوا هلل أن  هلم، وبدل ما    هذا ما حدث  يا ابينلألسف    قال:
أصبحوا يفهموا فكره الغري حمدود،  أن  وحياولواولكلمته املقدسة 

ختضع لفكرهم احملدود ويغريوها على  يتالكلمة اهلل هي   يريدون أن 
حنن  نقول  ذلك ننتقد الكتاب املقدس وبعد كيفحسب هواهم!!  

 مسيحيني!! 
 !! جداً  الشيطان خطريهذا فعال حاجة عجيبة.  قلت:
أفكار الكنيسة يف  جدًا أن نعرف أن ضروريال لذلك من قال:

أسقف كتب كتاب امسه "محاقة   ،ففي أورباخطرية،  أصبحتالغرب 
اجملنون أو "اللى مش طبيعى" بولس وأخر كتب كتاب عن " ،اهلل"

   !!1قال عن املثلية إهنا خطية  وذلك ألن بولس الرسول
 هل هذا حدث فعال يا أىب. مازالوا يقولون إهنم مسيحيني؟   قلت:
يقولون إهنم مسيحيني شيء مع ذلك و  .ابينري يا ثر كثوأك قال:

عجيب شخص ينكر وجود اهلل ويدرس الالهوت، شخص ينكر 
 

 26ص 5موسوعة الالهوت العقيدي لقداسة البابا شنودة ج 1
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وحى الكتاب املقدس وينكر املعجزات وقيامة املسيح وبعد ذلك يقول  
يعرتفون متاماً كما قال معلمنا القديس بولس الرسول " إنه مسيحي،

ذ هم رجسون غري إينكرونه  باألعمالهنم يعرفون اهلل ولكنهم أب
 . (16: 1يت )  "طائعني ومن جهة كل عمل صاحل مرفوضون 

يقظني واعيني و  مل نكنوإن  خطريو  شوشهناك م فالوضع 
ما وصولوا له سنصل له حنن إم أجال أم ، فلألفكار الغربية والغريبة

   !! عاجال
 !! ماذا تقصد يا أىب قلت:
يف وسط هذه  هناك يا ابين  ونتعلم الالهوت  كيف نذهب  قال: 

شخص  فأي!!! ما هو الالهوت الذي سنتعلمه!! التعاليم الغريبة
 يتأثر بفكرهم. سويتعلم الالهوت يف جامعاهتم بالتأكيد  سيذهب

 أكيد.   قلت:
ما ينتقدوه. كينتقد الكتاب املقدس  س يدريومن غري ما  قال:

  كنائسهم أصبحت  متاما مثلما  فارغةسنا ئكناستصري  ومع الوقت 
نربر اإلباحية س، و ما أحلد شباهبم سيصريون ملحدين ك، وشبابنا  فارغة 
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من مثارهم " واضح وصريح رب يسوعما برروها، فكالم الكواملثلية  
 . (20: 7مت ) "تعرفوهنم 

املسئولني حتى ننتبه ونعرف صرخة لكل  هذهف

يا إما فمسئوليتنا أمام اهلل فنحن يف مرحلة تارخيية حامسة، 

أن نسري يف تيار العامل ونأخذ شكل العامل وتتسرب تعاليمه 

حتت غطاء العلم واالنفتاح، يا  -وشعبنا إىل تعاليم كنيستنا

إما أن نظل شهود أمناء هلل ولكلمته ونكون يقظني ألي تعاليم 

الكتاب املقدس وال ننخدع بالشكل وال باملظاهر الكاذبة ضد 

 يا تيموثاوس احفظ الوديعة معرضًاكما يقول بولس الرسول "

 "وخمالفات العلم الكاذب االسمعن الكالم الباطل الدنس 

  .(20: 6تي 1)
  مسيحيشخص وهذه صرخة أخرى لكل 

)احذر من أي تعليم ينتقد الكتاب المقدس حذرك من  

 . الشيطان( 

من  حذريتعليم ينتقد الكتاب املقدس  أياحذر من  قلت:
 الشيطان!! 
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 هذه. ف ه تؤمن ب لن جتد ما، ألنك مع الوقت ابين يا  نعم قال: 
فرّغت أوربا من املسيحية ورياحها بدأت هتب  حرب شيطانية خطرية،  

بعد ستظهر  ونتائجهااسرتاتيجية شيطانية بعيدة املدى  هذهو . علينا
وها أنا أقول خطرية جدا،  نتائجهاتكون سسنة، لكن  20أو 10

 لك من قبل حىت تأخذ حذرك وتنتبه. 
 حىت ال نسقط يف نفس أخطائهم،  ولنتعلم من خربات اآلخرين

 يف اجملمع الفاتيكاىن-فبعد انفتاح الكنيسة الكاثوليكية على احلداثة
كمثل "املناداة خبالص غري املؤمنني" والكثري من التعاليم، اآلن   -الثاىن

غريها ل  وأالهي ليلية  مليندمون بعدما رأوا النتائج احملزنة والكنائس تباع  
د أن بعو أو تنهدم، ومل يبقى يف الكنائس سوى جمموعة من العجائز 

 سوى الذكريات. هناك لن يوجد من املسيحية  ميوتوا
األب تيموثى رادكليف الدومينيكى الكاثوليكي يف كتابه ما يقول  

الغاية من أن يكون املرء مسيحيا.. " كتب جورج ويفل" يف احلقيقة  
فتح اجملمع الفاتيكاين الثاين نوافذه على العامل ولكن يف اللحظة اليت  
فيها ضاعت احلداثة يف نفق مظلم ملئ بالبخار السام". وكتب إدوارد 
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الدومينيكى "بعد قرنني من املقاومة احتضن الكاثوليك  شيلكبيس
 فكرة احلداثة يف اللحظة اليت بدأ فيها العامل احلديث ال يثق بنفسه". 

 يل. وضح  مقبلةبونا لسننيأما عندك نظرة بعيدة يا ئدا قلت:
 ألن الكالم فعال يف منتهى اخلطورة وخميف. ر ثكأ

رجل أعمال كان عنده   سأقولك لك قصة توضح لك ذلك.  قال: 
بدأ يطبق خطة جديدة   لألسف، لكن  وفرينتاجها  إمصانع كبرية وكان  

عنده مصنع   آخرشخص    يوجدفبدأ خيسر ويفلس. وكان    ،يف اإلنتاج
فكر هذا الشخص أن ينمى ، لكن كان ناجح ومثمرصغري لكنه  

عند الشخص   ايتدربو ل هأن يرسل عمال قررف ،إنتاجه ويكرب مصنعه
األمور أن  من حذر البعض وبالرغم من ،ملصانع الكبريةصاحب ا

تغريت وصاحب املصانع الكبرية مل يعد كما كان من قبل، واخلطط  
اجلديدة جعلته يبدأ يف االفالس واألمر مسألة وقت وسيعلن إفالسه  

ماذا ستكون ختيل لو إنه أصّر وأرسل من يتدربون هناك  .الكامل 
 النتيجة؟!
أىب. طفل صغري يا  أو تفكري كالمهل هذا حيتاج لو  قلت:

 يفهمها. بالتأكيد سيفلس كما أفلس صاحب املصانع الكبرية.
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 . فكما أفلست أوربا وأصبحتابينوحنن كذلك متاما يا  قال: 
"بوست كريستينىت" حنن  اآلن يقولون املسيحية فيها جمرد ذكريات، و 

post Christianity . املسيحية،   أوربا انتهى عصر إنهعىن مب
 . فنحن إن سرنا خبطواهتم وتعلمنا تعليمهم فهذا ما سنصل إليه متاماً 

يف ال تطهر   انتائجهأن  هذه احلربواخلطورة يف  

ولكن وقتها  حتى تظهر  تأخذ سنوات هااحلال لكن

 األنه ،يكون العالج صعب جدًا والوقت متأخر جدًا

كون مثل شجرة ضربت جبذورها يف أرض عميقة ست

ال تضلوا اهلل "فكما يقول الكتاب وحان وقت الثمر املّر. 

يضا أياه حيصد إنسان ن الذي يزرعه اإلإال يشمخ عليه ف

 .(7: 6غل )

شكل   يأخذو   املوضوع خطر جداً ، ألن  ابينيا    اهلل يعطينا حكمة
من مثارهم  كالم الرب يسوع "ونقول  نرجع  ناالتعليم والدراسة، لكن

  سيحدث سنة  50خالل أقل من  طبقا لإلحصائياتف ".تعرفوهنم 
خطر سيكون  هذاو  -تفهمينأرجو أن -ري مرعب يف عقيدة أوربايتغ

رنا ذ حظخأون  اآلن نستعد له من  أن    فضروريعلينا وعلى العامل كله.  
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والعالج هو أن نتمسك بالكتاب القدس ال أن ننتقده، بأن نبشر 
ونكرز باإلجنيل كوصية الرب يسوع ولتنزل الكنيسة القبطية يف أوربا 

لنجهز و إىل الشارع وتتكلم عن املسيح وعن الغفران واألبدية السعيدة  
 -بدل من أن يأخذها آخرين-نأخذ الكنائس اليت يرتكوهناأن  بأنفسنا  

لتعاليمهم ال أن نذهب ونتعلم منهم  ونعمر أديرهتم اليت فرغت نتيجة  
 ما نرى نتائجه ونالحظ مثاره.

  كما هو   وهذا أقوله لك مبكرا حىت تنتبه وينتبه كل مسئول،
ن أاحرتسوا من  ،ذ قد سبقتم فعرفتمإحباء يها األأنتم أف"مكتوب 

 . (17: 3بط 2) ."ردايء فتسقطوا من ثباتكمتنقادوا بضالل األ
أليس من املمكن أن نقول نأخذ ما يناسبنا ونرتك ما ال  قلت:
 يناسبنا؟ 
رمبا يفيد يف جماالت أخرى الكالم  هذا .يا ابينمستحيل  قال:

ال نستطيع أن نفصل السم من  يف االميان.  أويف العقيدة  ليسلكن 
ن أمستحيل  متهدمأساسه  ذيالالبيت ف العسل حىت نأكل العسل.

 طاملا انتقدنا الكتاب املقدس ف . عله قوىجي اجلمايل الديكور والشكل
 االختالف ألن رجاء من أي تعليم وال من أي دراسة.  أيلن يبقى 
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َولِكنَّ  "اختالف يف األصل نفسه!! مكتوب لكن يف التفسري  ليس
اأَلْزِمَنِة اأَلِخريَِة يـَْرَتدُّ قـَْوٌم َعِن اإِلميَاِن، تَاِبِعنَي الرُّوَح يـَُقوُل َصرحًِيا: إِنَُّه يف  

   .( 1: 4يت 1) ." أَْرَواًحا ُمِضلًَّة َوتـََعالِيَم َشَياِطنيَ 
 قلت: تعاليم شياطني!! 

 " محاقة اهلل" وأخر يكتب كتاب   يألف كتاب  أسقفيعىن هو ملا  
تعاليم  كون حيرم املثلية ت ألنه بال عقل" الذي بولس الرسول"عن 

وليس ه  فيها كنيسة على زواج املثليني  عندما توافق!! أم الشياطني 
!!  أم التعاليم شياطني    كون ت  فقط لكن األسقف نفسه يكون مثلى،

وتنكر  معاهد الهوتية تشكك وتنتقد تعاليم الكتاب املقدس عندما
 ال!! أمتعاليم شياطني  كون ت عجزات،القيامة وامل
ألست خائف يا أىب من أن البعض يغضب منك أو يقولون   قلت:

 !! ومتخلف  رجعى وساحمينأنك ضد العلم  عنك
أنا لست ضد العلم يا ابين، لكن العلم الذي يفيدنا ويبنينا   قال:

وجيعلنا ننمو يف االميان وىف معرفة املسيح، ال العلم الذي يهدم إمياننا 
لكن سيدمرها متاما، فالعلم    من أساسه ولن يفيدنا يف عالقتنا باملسيح

ويسبب لنا كربياء حىت على اهلل وعلى  (1: 8كو 1) وحده ينفخ
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، فيدمرنا، ويدمر شعبنا الذي ائتمنا اهلل عليه حىت كلمته املقدسة
جتعله يتشكك   2خندمه ونوصله ملعرفة املسيح، ال أن نعلمه معرفة كاذبة 

الكنيسة وترك املسيح وبذلك دمه  رتك  وتوجه شبابه لألفكار االحلاد ول
 !! يكون علينا واهلل من يدينا يطلبه

كالم   وهل ما أقوله هو  من اهلل!!أم  خناف من الناس    هلكما إنه  
من مثارهم "قال    ذيالهو    رب يسوعال  !! أليسكالمي  أم  لرب يسوعا

وهل عندما يرى شخص خطر يظل صامت ألنه خائف !!  "تعرفوهنم 
  يتكلم ويقول أنه  أم رجعى ومتخلف،  ه بأنهمن الناس حىت ال يتهمو 

   !!مسئول عن خالص نفسه  شخصيكون كل  ما يرى وبعد ذلك
   يقول الكتابما كف

ذا جلبت السيف إبين شعبك وقل هلم دم كلم آيا ابن "

من بينهم وجعلوه  رض رجاًلخذ شعب األأن إرض فأعلى 

رض نفخ يف على األ السيف مقباًل رأىذا إف. هلم رقيبًا

ومل  ومسع السامع صوت البوق .البوق وحذر الشعب

 
عن الكالم الباطل الدنس ومخالفات العلم الكاذب   يا تيموثاوس احفظ الوديعة معرضا   2

 . ( 20:  6تي 1االسم )
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مسع  .سهأخذه فدمه يكون على رأيتحذر فجاء السيف و

 يتحذر فدمه يكون على نفسه لو حتذر ملصوت البوق و

الرقيب السيف مقبال ومل ينفخ يف  رأىن إف .خللص نفسه

منهم  خذ نفسًاأالبوق ومل يتحذر الشعب فجاء السيف و

خز ")ما دمه فمن يد الرقيب اطلبهأخذ بذنبه ُأفهو قد 

33 :3-6.) 

أه يا رب يسوع. احلرب شديدة على "  وقلت  نفسيفسرحت مع  
كنيستك إدينا احلكمة علشان منيز ونفهم. ادينا حنذر من اخلطر  
ونبعد عنه، ادينا نتمسك بإجنيلك وخنضع ليه، ادينا يارب نكون أمناء 

حببك وخلينا نعرف إنك أنت احلياة وبعيد عنك    أشبعناحىت للموت،  
املوت واهلالك، خلى كل شعبك يتمسك بإجنيلك ويكون أمني 

 ". لتعاليمك يارب يسوع
 : تعلم لغة اهلل هي أن يساعدك يف  ثاين شيء قال:

 الصالة

 .يسمع ويتكلم أن لغة معينة، ضروري  يتعلم الشخص لكيف
تكلم معه ننسمع صوت اهلل يف الكتاب املقدس و  نحنف هذه اللغة.



22 
 

سر قوه الكتاب املقدس إنك "أن قبل من عرفنا  كمايف الصالة. و 
 ." حتوله لصالة، وسر قوه الصالة إنك تصلي بآيات الكتاب املقدس

بأن نتكلم معه فقط وال أن   نكتفيشخص ال  تواصل مع  ن  لكيف
هل لو  .حقيقينسمعه فقط ولكن حتتاج االثنني حىت يوجد تواصل 

تقابل مع حكيم صيين وتكلم وهناك لصني ل ذهب مصري شخص
 ريد عليه؟ سيفهمه أو س، هل احلكيم الصيين باللغة العربيةمعه 

 .  يعرف اللغة العربيةال، إال لو كان احلكيم الصيين  بالطبع قلت:
بالصيين وهو كان  ى هذا الشخصلو احلكيم رد علو  متام. ل:قا

 ؟ شيءسيفهم  هل ال يعرف اللغة الصينية
بالطبع لن يفهم أي شيء. لكن أليس اهلل يتكلم كل  قلت:

   اللغات ملاذا ال يرد علينا بلغتنا حىت نفهمه ونعرف مشيئته بسهولة؟
املشكلة إننا نكون يف ، لكن اهلل يرد علينا ابينيا  صدقين قال:
 نسمع ونطيع.  أن رافضني  ثريةأوقات ك

 ر؟ثأك يلوضح أرجوك . يا أىب كيف  قلت: 
املصلحة   على  حنن جنعل عالقتنا به مبنيةلغة اهلل هي احملبة، و   قال:

اخلطية والشر.    يفن نظل  حنن نريد أوالشكلية. لغة اهلل هي القداسة، و 
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على   أنانيني ومتكربين. فإصرارنانكون حنن لغة اهلل هي االتضاع، و 
  لغة  ولكنها لغتنا أصالليست  هي يتال بلغتنا ونتكلم اهلل لغة رفض

 . بداً أاهلل  ذلك لن نفهمفب الشيطان،

 اخلطية لغة لغته، هذه أصبحت شخصأن  ضرت فلن لكن قلت:
ليس ألنه يريد ذلك ولكن ألن أحد مل يعلمه لغة اهلل هل   واألنانية

  يوجد له حل؟

 تعلم، لل استعداد عنده املهم هو االستعداد فطاملا الشخص  قال:
املهم عند هللا واحدة.  واحدة يعلمهسو  ما هوك  يفرح به ويقبلهس اهلل

 القتل  هي  لغته كانت   األسود  فالقديس موسي هو االستعداد.
 ان لون جلده. كهوالنهب، الزنا والنجاسة كانوا أسلوب حيات  والسرقة
من يقرتب منه كان جيعل حياته أسود كانت أسود، و   هحياتلكن  أسود  

ه  ، املسيح علمّ هوطهر  ه، املسيح غسله. لكن املسيح غري من السواد
وإن ظل لون اجلديدة.  طبيعتهاالتضاع واحملبة  صارلغة القداسة، و 

 ه صار نقياً ألن املسيح سكن بداخله. لكن قلب جلده أسود
  ها النجاسة واخلطية. طبيعتهي لغتها  تكان  املصرية مرمي أيضاً 
  وصلت  حىتت سنني طويلة يف الزنا اشالشر والشهوة. ع كانت 



24 
 

تغري. ت ا كان يقول إنه من رابع املستحيالت إهن  من يراها . لإلدمان 
 متم، املسيح هامستحيل. املسيح غرّي قلب  ليس لديهلكن املسيح 

 أصبحت الزنا والنجاسة    ة، وبدل ما كانت لغها املستحيل وشبع جوع
حبب   تالعامل بكل ما فيه واكتف  تركتاحلب والقداسة،  هي ها لغت

وحيدة غريبة عن الكل شت ااملسيح، توحدت يف صحراء جرداء، ع
 .  برؤياهوصلت لسماه ومتتعت  لكن التصقت باملسيح حىت

 ؟أىب لغة اهلل يا  اتعلم حىتاخلطوات العملية  هي لكن ما قلت:

 والوسط.  واملمارسة اإلرادة .ثالثة أمور هبا تتعلم لغة اهلل قال:
، اهلل  لغة  تعلمت  أن  واستعداد  اشتياق  لديك  يكون  مبعىن أن  اإلرادة

يف النهاية   القرار لكن يعرض فقط اهلل عليك، نفسه يفرضلن  فاهلل
ومن يريد أن يتعلم فاهلل بنفسه سيعلمه ويتدرج معه خطوة   .أنت  قرارك

  خطوة مهما كانت حالته.
   واملمارسة!! قلت:

 تبدأ عندماف ،ارسها باستمرار مت حىت تتقنها البد أن  لغة أي قال: 
  وأمهلت   نفسك  تركت  لو  لكنو   ،خطوة خطوة  اهلل  لغة  تتعلمس  تصلى
فلألسف   .تتعلم عكسهما تعلمته ومن املكن أن  ستنسى    الوقت  فمع
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كثريين بدأوا لكن بسبب عدم استمرارهم نسوا ما تعلموه وتعلموا لغة  
هي  لذلك ثالث شيء يف تعلم لغة اهلل لغة الشر واخلطية. ،العامل 

وتستمر يف التعلم   وتثابر  تصرب  أن   ضروريالمن  ، فاملثابرة واالستمرار
تبذل الطبيعة اليت ال    تكحىت يأيت الوقت اليت تصري فيه لغة اهلل هي لغ

إن   وحىتوإن مسعت أي لغة أخرى لن تفهمها    ، أي جمهود يف تعلمها
مامها أخرافه اخلاصة يذهب  )الراعى(خرجأومىت " فهمتها لن تقبلها

ما الغريب فال تتبعه بل هترب منه  أو  تعرف صوته  ألهناواخلراف تتبعه 
وقتها ستكون حياتك (. 4: 10")يو .ال تعرف صوت الغرباء  ألهنا

( ويكون ملكوت اهلل  21: 11تث )األرض حياة السماء على 
 .  (21: 17داخلك )لو 

عن األمور اليت هبا أمسع صوت اهلل  ىبأيا  لقد كلمتين  قلت:
 كمثليف موضوع معني   اهللإرادة  أىن أريد أن أعرف. لكن لو عموما

 يت الاخلطوات العملية  ما هي، سأبدأهارتباط، هجرة، مشروع 
 اعملها؟! 
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تكون قريب من   أن وهى    قلناها،  يتالتطبق الشروط    أن   بعد  قال:
توجد ثالث وتتعلم لغته.  ،وعندك استعداد للخضوع إلرادته  ،اهلل

 . خطوات عملية تعملها 
فرتة  قراراليت تريد أن تأخذ فيه جل املوضوع أمن  تصلى هلل أوالا 
 كافية.  

 فية؟ اتقصد بكلمة فرتة ك ماذا لكن  أىب.صلى يا سأ  .متام قلت:
جمرد سوبر  ليسن اهلل أتعرف أن  يا ابين ضروريمن ال قال:

ما أريد مث بعد ذلك  أخد أذهب إليه لكيماركت أو بنك مشورة، 
يكون س، وألنه  قرارايتيف كل  يللكن اهلل أب وشريك  أتركه وأمضى.

وقت    له  صلىأأسأله و   أن   ضروريمن اليف كل اختيار، ف  يمعمسئول  
 . ويرشدين يوجهين لكى ايفك

 !!  ما هو الوقت املطلوب، كم من الوقت يكون كايف يا أىب  قلت:
وقت ل فتحتاجبسيط  شيء تريدعلى حسب الطلب. فلو  قال:

اآلباء وقت أطول. واحد من ال كون ي مصرييقليل، لكن لو قرار 
 املباركني كان داميا يقول 
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ان كنت عاوز تأخد قرار مصريى زى الرهبنة "

أو االرتباط حبد معني، أنت حمتاج وقت، إدى لربنا 

وقت علشان يشّكلك ويرشدك، فقبل ما تأخد القرار 

خد التدريب ده: صلى ملدة سنة. كل يوم الصبح صلى 

دقيقة. دقيقة واحدة. اطلب من اهلل إنه يوجهك 

شدك. وتأكد إن اهلل بيسمعك والزم هايستجيبك وير

ويرشدك للقرار اللى فيه خريك. ألنه بيحبك. 

 ."بيحبك أكرت ما أنت ما بتحب نفسك

أظن ، لكن ملدة سنة!!  ليس بكثريأصلى كل يوم دقيقة    أن   قلت:
 !! أن هذا كثري جدا

عندما يطلب الشخص ، فالبد أن مترالسنني    يا ابينالصراحة    قال:
   أن يأخذ القرار بوقت كايف لن يشعر بالوقت.قبل 

لو شاب أعجب بفتاة وانتظر مثاًل لكن ساحمين يا أىب  قلت:
يسمع صوت اهلل فأظن أن من املستحيل أن  لكيسنة كاملة يصلى 

 تنتظره!!
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 أقصد إنه قبل أن يعجب لكىنو ، ابينال أقصد ذلك يا  قال: 
،  يصلى من أجل القرار نفسهالشاب بأي فتاة أو يفكر يف االرتباط 

يجهزك  ساهلل هنا بفرتة طويلة، ف تريده الذيألمر تصلى قبل ا فعندما
أفضل  ستجد تطلبه وىف الوقت املناسب  ذيالوجيهز لك االختيار 

 خلطبتها أحد تصلى وتقول يتقدم  ما أن لشابة قبل فيمكن لاستجابة. 
أنا بأسلمك حياتى، أنا بنتك وما ليش غريك. يارب يسوع "

اراداتى ومشاعرى وكل تفاصيل حياتى بني اديك. دبر يارب مستقبلى 
دبر موضوع ارتباطى يف الوقت املناسب والشخص املناسب، خلى 
كل حاجة تكون حسب مشيئتك وإرادتك ما هو أنا بنتك وأنت 

 . "سوععىن وعن كل تفاصيل حياتى. أمني يارب ي لأبوى ومسئو 
لكن ملاذا هذا الوقت الطويل يا أىب، ملاذا ال يستجيبىن اهلل   قلت:

   بسرعة. ما املشكلة يف ذلك؟
اًل تأكد متاماً أن اهلل لن يتأخر أبداً لكن سيستجيبك يف أو  قال:

أَنَا الرَّبُّ "  وأيضا سيستجيب بسرعة كما هو مكتوب  ،الوقت املناسب
 (. 22: 60 اشع)  "يف َوْقِتِه أُْسرُِع ِبهِ 
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ثانياً حنن حنتاج الوقت الطويل حىت يتم تشكيلنا وتوجيهنا فعندما 
هذا جيعلين أمسع ف عطى اهلل الوقت الكايف لتشكيل نفسييت وذهين أ

 نفسيقد أمسع صوت  فولكن إن استعجلت    ،صوت اهلل بشكل سليم
 أو صوت الناس.  

ة سنة كاملة من أجل موضوع دلكن لو شخص صلى مل قلت:
 هل هذا يكون ضمان أن القرار صحيح مائة يف املائة؟  ،تباطاالر 

. وصلى لفرتة الطويلة،  اليت قلناهاطاملا طبق الشروط  قال: 
فكما هو مكتوب يف مثل قاضى  .  سيستجيبهاهلل  أن  وحتما  ضروري  ف

 القاسيعندما ذهبت إليه امرأة الفقرية مرات عديدة حتنن قلبه    ،الظلم 
وفعل أمر عكس طبيعته القاسية واستجاب لطلبتها، فكم باألوىل  

وهذا ما قاله قاضى الظلم  إن طلبناه، إهلنا الطيب املتحنن يستجيبنا
رملة  ن هذه األأ  ألجلين  إف،  نساناً إهاب  أخاف اهلل وال  أن كنت ال  إ  "

فال ينصف اهلل خمتاريه ، ....أدائما فتقمعين   تأيتلئال    أنصفهاتزعجين  
 . (.7:  18)لو"وهو متمهل عليهم وليالً  ليه هناراً إالصارخني 

 عندما أحلت عليه ،فإن كان القاضي الظامل استجاب قال:
كلى الرمحة والتحنن   نا كيد إهلبالتأف ،املسكينة بطلبها كل يوماالرملة 
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سيتجيبك ويوضح لك الطريق الصحيح واالختيار األفضل إن 
 . بداً أ استمريت يف طلبك وأحلحت عليه ولن يضلك أو يهملك

ما يستجبىن كيف أصلى لكن   عندمايستجبىن سمتام اهلل : قلت
 ؟ هي طريقة االستجابة

تسمع صوت اهلل يف موضوع  الشيء الثاين لكيهو هذا  قال:
 : هوو  معني

.  من أجلهتصلى    مر الذيعنده خربة يف األ  شخص  تشريإنك تس
عن غري مشورة فال تندم على  ال تعمل شيئاً " فمكتوب

هذا  فعنده خربة  شخصتسأل  عندماف  .(24: 32)سرياخ"عملك
تسأله يكون   الذىمن املهم أن  يوفر عليك وقت وجمهود كبري، لكن  س

يكون أن  وأيضا ضرورى    ذى تسأله عنهعنده خربة يف اجملال ال  شخص
اْخَتبَـَر اْلنَّاِس َما " ما هو مكتوبك  حكيم وله عالقة حقيقة مع اهلل.
أن  منطقيفغري  (21: 9سرياخ ) "اْسَتَطْعُت َوَشاِوْر احلَُْكَماِء ِمنْـُهمْ 
فقد تكون مشورة وتسمع مشورته،  تسأل أي شخص وتأخذ خربته

مع رحبعام ابن   كما حدث  ، حكيمة وبدل من أن تنفعنا تضرناغري 
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رفض مشورة الشيوخ ومسع ملشورة االحداث فانشقت    عندماسليمان،  
 .  ( 14: 12مل 1) الشعبمملكته وخسر 

لكن إن سألت شخص عنده خربة وذو حكمة لكن كنت   قلت:
 مازلت مشوش ما العمل؟ 

 هذا هو ثالث شيء وهو:   قال:
 .الداخليسالمك  واختبرعقلك  كستخدما 

فعندما تصلى اهلل سيعطيك حكمة ختتار هبا فال تفعل شيء ضد 
 العقل واحلكمة وتقول هذه هي إرادة ومشيئة اهلل ابداً.  

أليس من املمكن أن يوجد أمر ليس ضد العقل لكن لكن    قلت:
 ؟ حيتاج حلبة خردل من اإلميان 

لذلك  ،أن توجد بعض األمور حتتاج إلميان مكن من امل قال:
 وجدتلو  ف   الداخلي،سالمك    اختربعندما يكون األمر حمتاج إلميان  

.  باإلميان   ذلكوتقول    ترتئي  نفسك مضطرب وقلقان فهنا األفضل أال
ىل التعقل كما إن يرتئي بل يرتئي أال يرتئي فوق ما ينبغي "فمكتوب 

 . ( 3: 12رو )" من االميان  قسم اهلل لكل واحد مقداراً 
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احتاج أمر إلميان يكون فيه تعقل، ولو    ضروريما هو مكتوب  كف
سبقوك يف الطريق،   ستجد بعد الصالة تشجيع من املرشدين الذين

 . كبري  داخليسالم  معهاهلل إميان قوى  أيضا سيعطيكو 
قلت: لكن  
لنفرتض بعد أن صليت  

مازالت   نفسيوجدت 
مشوش ومضطرب  

 ماذا أفعل؟! 
خد فرتة صالة   قال:
صوت  اعلم يا ابىن أن  الطريق، ف   اهلل لك  يوضح  إىل أن ة  ثالثانية و ثمرة  

 قلق.   أوخوف  وليساهلل يكون معه سالم وطمأنينة 
 وطمأنينةمعه سالم  كون ما يئصوت اهلل دا :)يف نفسى( قلت

 قلق.  أوخوف  وليس
ثالث عن اليوم تكلمنا   ،يا ابين يومال فيهما تكلمنا  نلخص   قال: 
 : و هان سمع صوت اهلل وكت كأمر جيعل

 من الكتاب املقدس والصالة.  ذلكاتعلم لغة اهلل. و  أن  قلت:

 كيف أتعلم لغة اهلل

التحدث

(الصالة)

االستماع

الكتاب )
(المقدس
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واتكلمنا عن خطورة أي تعليم ينتقد الكتاب املقدس. كما   قال:
 هم:  سمع صوت اهلل يف قرار معني ت لكياخلطوات العملية  إن قلنا 

فرتة صالة  ذخأ قلت:
مشورة  ذخأ، و كايفوقت  

حكيم وعنده  شخص
استخدم  د ذلكخربة، وبع

سالمى   ختربوا عقلي
 . الداخلى
 .ابينابدأ وربنا يسندك يا . يا ابينمتام  قال:

 صلواتك يا قدسك ابونا. استئذن قدسك.   قلت:
 . يا ابينوكل القديسني. سالم  ءصلوات أمنا العدرا  قال:

 أىب.  سالم يا قلت:
 

 قرار معنتكيف امسع صوت اهلل فى

مشورة 
أشخاص 

حكماء

فترة 
صالة 
كافية

استخدام 
الحكمة 
وإختبار 
السالم 
.الداخلى


