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مالك يا مشيل كل أسبوع تروح الدير بتعمل إيه   مرمي:

 هناك؟
 ‼روح ألبونا باخوم هو أىب الروحىأب-
 ‼يعىن بتعرتف كل أسبوع-
اعرتاىف هنا يف الكنيسة    فأب ال طبعا مش علشان اعرتف  -

"منهج مبادئ احلياة   معاه منهج روحى دبأخلكن علشان 
حتاج أقعد معاه وقت طويل وبشكل الروحية" علشان كدا بأ 

 ‼منتظم
 ‼على طول وهاتروح كدا كل أسبوع-
ال طبعا هو منهج متدرج بعد ما بأخده بأبدأ أخدم بيه  -

 بعد كدا لكن بيقى على فرتات. ةبعا قى فيه متبوبي
عاوزة تتابع املنهج دا أعمل   بنت زى  طيب يا مشيل افرض  -

 ‼ألبونا باخوم معاك الديرممكن أجى  ‼إيه
باخوم راهب وهو مش بيقعد غري مع  أبونا ال طبعا. -

 الشباب بس.
يعىن إحنا البنات داميا كدا مالناش حظ يف أي حاجة  -

 حلوة.
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  ،نب الديراللى جدير الراهبات  .طيب أنا عندى فكرة-
وهى بتابع مع بنات    ابعى معاهتا تروحى وتمتاف رائعة ممكن  فيه  

 كتري وبرتشدهم.
متام كدا يا مشيل. اعرف ىل التفاصيل وبنعمة ربنا أروح -

 من األسبوع اجلاى. 
وفعال روحت لدير الرهبات وأنا كلى فرح إىن هاالقى      

وأقدر أقوله  وحيس ىب   حد يتابعىن ويفهمىن ويقدر يرشدىن
س مبشاكل البنات غري اللى فمش بيح  ،مشاكلى بدون إحراج

. وجدت متاف مستنياىن. سلمت عليها وجلست عدى بيها 
وأنا يف خجل فدى املرة األوىل اللى أقعد فيها مع راهبة، فقالت 

 . وعطف بابتسامةىل 
 بارك؟! إزيك يا بنىت إيه أخ  متاف:

  ‼ابدأ إزاى ةقلت: نشكر ربنا يا أمى. الصراحة مش عارف
مشيل بريوح الدير وبيتابع مع أب هناك منهج روحى   أخويا

 ه حد يتابعىن ويرشدىن ويفهم مشاكل البنات وأنا كنت عاوز 
بدل التخبط اللى أنا فيه، فلو تسمحى ىل يا متاف إىن أتابع  

 يبقى بركة كبرية.  ىمعاك
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متاف: أنا اللى أخد بركة يا بنىت. إحنا ممكن نبدأ مع بعض 
تابعه مشيل بس  يالروحية اللى بنفس منهج مبادئ احلياة 

 .هايكون فيه شوية حاجات تناسب البنات أكرت شوية 
 . قلت: ياريت يا أمى

متاف: قبل ما نتكلم عن مبادئ احلياة الروحية هاكلمك يف 
 ضرورى كل بنت تبقى عارفاهم عن نفسها.حاجة  

فاهلل اللى خلق الرجل هو اللى خلق املرأة. اهلل اللى فدى  
نفس احلب الولد هو اللى فدى البنت. اهلل اللى بيحب الولد ب

اكرت يف  ميكن البنات ليهم فرصة  البنت متاما. دا  بيه  بيحب
 ‼حمبة ربنا

 ‼قلت: إزاى
 بيكونوا حاسني بضعفهم داميا.: ألهنم متاف

 إحنا ضعفاء؟!قلت)مقاطعة(: يعىن فعال 
متاف: ال طبعا يا بنىت إنت قوية، قوية باملسيح، فلو العامل 

تكفيك فمكتوب "  قوتنا. نا ضعفاء لكن املسيح هو ببيحس 
  فإحنا . (9: 12كو 2)ل"ن قويت يف الضعف تكمنعميت أل

اهلل ما عندهوش فرق بين رجل وامرأة أو بين ولد 
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قوتنا يف املسيح، ومحايتنا يف املسيح، وكل ما بنقرب منه أكرت 
 فيه كتري منهم والدلكن األ ،أكرت بشكل عملىحمبته  بنخترب
كتري وبسهولة    مشغولني حباجات كتري وبإهتمامات  وابيكون

الشخصية  وفيه اللى بيعتمدوا على قوهتم، وقتهم بيضيع
وبينشغلوا عن حياهتم الروحيهم    على ربنا بيكون أقل  همدفاعتما

 .  وعالقتهم باملسيح 
بتفضل الولد  قلت: لكن ما تعودناش على كدا فيه أسر كتري  

 ‼على البنت
متاف: ساحمىن يا بنىت دا نوع من اجلهل وعدم املعرفة. 

ليس يهودي وال يوناين  مكتوب "دا  أبدااإلجنيل ما قالش كدا 
مجيعا واحد يف املسيح    ألنكم  أنثىال حر ليس ذكر و ليس عبد و 

، طيب هو  ". فكلنا صورة اهلل ومثاله (28: 3غل ) "يسوع
أو إيه فضل الولد إنه تولد   ‼إهنا تولدت بنتذنب البنت إيه 

 ‼ولد
 قلت: مافيش طبعا.

هو مني زى   ‼: هو مني أفضل من أمنا العدراءمتاف
القديسة تكال اللى بشرت باملسيح مع بولس الرسول وىف 
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هو مني زى القديسة دميانة اللى   ‼النهاية رموها للوحوش
 ‼عانت عذبات مريرة ووخبت أبوها ملا أنكر اإلميان

لكن إيه سبب التفرقة دى إيه   ‼قلت: عندك حق يا أمنا
 ‼اللى بيخلى الناس تفرق بني الولد والبنت

لكن  ،متاف: حاجات كتري هاخندها بالتفصيل مع بعض
هو تأثرنا مبجتمع ذهنه كله أرضى وتفكريه يف األمور   بأهم سب

فالبنات املسيحيات حمظوظة إهنا إتولدت  اللى هاتزول.
مسيحية فمافيش أي ديانة يف العامل بتقول إن الرجل زى املرأة  
هنا وىف السما غري يف املسيحية، لو دورت أي بنت مش 

ية لكل هاتالقى حب زى حب اهلل يف املسيحية، اهلل يف املسيح
 بنت هو أب وصديق وعريس وحبيب. 

ولو   فعال إحنا حمظوظني إننا إتولدنا مسيحيني، لكنقلت: 
 ‼بنت اتعرضت لتفرقة وتعب من أهلها تعمل إيه

  ة هي يف املسيح.يمتاف: ضرورى تعرف إن قيمتها احلقيق
فأهم حاجة ختليك تنمو وتستمرى يف حياتك الروحية وتقدرى 

 تواجهى حروب العامل إنك تعرىف قيمتك يف املسيح.
 قلت: وإزاى أعرف قيمىت يف املسيح؟
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  املسيح.تساعدك إنك تعرىف قيمتك يف  متاف: أهم حاجة 
  إنك  هي

اللى نقدر نقول قلت: هو مش البنات اللى بترتهنب هم بس  
 عليهم عروس املسيح؟! 

متاف: ال طبعا يا بنىت. كل واحدة فينا هي عروس املسيح 
 واألوالدالشباب دا مش بس كدا و  ، سواء اترهبنت أو اجتوزت 
ألن العرس مش أرضى لكن هو  ، هم عروس املسيح برضة

خطبتكم لرجل    ألينارتباط روحى زى ما بيقول بولس الرسول"
فهو ملا   ( 2: 11كو 2)"عذراء عفيفة للمسيح ألقدمواحد 

كل شخص لكن    .بيقول كدا مش بس عن البنات اللى بترتهنب
مسيحى هو مرتبط باملسيح ارتباط روحى أبدى. فمش بس 

عروس املسيح،   بتتجوز هماللى مش البنات الرهبات أو 
فضرورى تصدقى إنك عروس للمسيح سواء هاتتجوزى أو  

 تصدقى إنك عروس للمسيح
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و كل بنت صدقت إهنا عروس املسيح هاحتس بقيمة  ل ف  ترتهبىن.
كبرية جدا ودا هايعوضها عن أي تعب أو أي تقصري من أهلها 

قيمتها احلقيقية وتبقى شبعانة حبب املسيح وبكدا  وخيليها تعرف  
 تقدر تدوس على كل شهوات العامل.

قلت: متام يا أمنا هاصدق إىن عروس املسيح لكن إيه  
 ؟!علشان صدق وأعيش كعروس للمسيحاخلطوات العملية 

تالتة حاجات يساعدوك  متاف:
-1إنك تعيشى كعروس للمسيح. 

يكون   -2عربى له عن مشاعرك ت
تصدقى حبه  -3 هو املسئول عنك 

 ليك 
 : أول حاجة إنك 

تعبرى له عن مشاعرك  
 .الحقيقية

يعىن لو فيه شابة تعبانة يف أسرهتا تشتكى وتعرب عن  
فالعريس هو املسئول إنه يدافع عن  ،مشاعرها وتعبها للمسيح

 عروسته بس املهم إهنا تشتكى ليه وتعرب له عن تعبها. 
 قول إيه؟قلت: يعىن تشتكى ت

عالقة هللا باإلنسان 
ليست عالقة تمثال 

بصانعه أو خليقة جامدة 
باله قوى جبار إنما هى 
عالقة حب متبادل أو 
قل عشق بين حبيبين 

حدهما صورة أو ظل أ
 واآلخر هو األصل  
ق. الحب اإللهى ص 

13 
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 متاف: تقول  
يارب يسوع عرفنى  ،"يارب يسوع أنا تعبانة

شايف  أنت ،قيمتى، أنت شايف التعب اللى أنا فيه

 ،تعاىل واحتضنى يارب ،جروحى تعاىل وطبطب علّى

أنا  أهليب اللى احترمت منه من احلتعاىل واشبعنى ب

 ماليش غريك يارب يسوع".

 ‼حدة صلت كدا املسيح مش هايزعلاقلت: لكن لو الو 
إنك تعربى عن مشاعرك متاف: ال يا بنىت. املسيح حابب 

املسيح هو الوحيد اللى تقدرى تكلميه من غري  ،زى ما هي
مش حمفوظات برتدديها وال طقوس    يةخجل، الصالة يف املسيح

احلنني لكن هي عالقة حب بني بنت وأبوها    ،املفروض تقوليها
وعريسها السماوى اللى مقدر قيمتها كويس   بني شابة  ،الطيب

 ألنه دفع فيها دمه.  
 ‼ت: وحىت لو كالم عتاب لربنا نفسه ممكن أقولهقل 
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متاف: طبعا يا بنىت. املسيح هو عريسك السماوى والعالقة  
ضرورى تكون مبنية على الصراحة داميا بني العروس والعريس 

وملا تكوىن  . فلما تكوىن زعالنة منه قوىل له "أنا زعالنة منك"
وملا   .مش حاسة بيه قوىل له "أنا مش حاسة بك األيام دى"

تكوىن حمتاجة حلب قوىل له "أنا حمتاجة تشبعىن حببك". ودا  
ليك يا رب اصرخ  إ"  للى بنصليه يف املزامري فمكتوب هو الكالم ا

  فأشبه يا صخريت ال تتصامم من جهيت لئال تسكت عين 
يا رب ملاذا تقف  مكتوب ". و (1:  28مز  )  "اهلابطني يف اجلب

. ومكتوب ( 1: 10مز ) "الضيق أزمنة بعيدا ملاذا ختتفي يف 
  ىناحتضنت ألنك يا رب  "أعظمك 

:  30مز ) أعدائيومل تشمت يب 
مش أنت بتصلى املزامري دى  .(1

 ‼يا بنىت
قلت: الصراحة كنت بأصلى 
املزامري دى لكن لألسف من غري 
فهم كان جمرد تالوة، كنت أحسب 
إن كالم احلب دا بس لألنبياء  

أنت تختضن وجودى 
برعايتك إياى رعاية 
كاملة دفعة واحدة 

تحتضنى على الدوام 
خر آكأنك ال تتطلع إلى 

غيرى تسهر على 
وكأنك نسيت كل 

 عطاياكالخليقة. تهبنى 
وحدى موضوع  كأنى

 حبك        
  أغسطينوسق.

 14الحب اإللهى ص 
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 ‼اب كان مستحيل أفكر إنه كالم جبدوكالم العت
متاف: ال يا بنىت اللى بيهم ربنا هو الفهم مش جمرد التالوة،  

رد التمثيل.  التعبري عن املشاعر احلقيقة مش جماللى بيهم ربنا 
كل كلمة تصليها تكون بفهم وتركيز،    النهاردةإبداءي من 

مهما   إبداءي تعربى عن مشاعرك احلقيقة من غري خوف
   كانت.

قلت: لكن لو كلمت املسيح كتري كدا مش هايزهق مىن 
 أن البنات رغاية وبتحب الكالم الكتري؟ أمناوأنت عارفة يا 

. فاهلل بيحب إننا  دى نقطة قوة عند البنات مش نقطة ضعف  متاف:
 وال ميليصلى كل حني    أن ينبغي  نكلمه يف كل وقت مكتوب "

كل ما تعرفيه أكرت،    وكل ما تكلمى ربنا أكرت. (1: 18لو )
 .فاملعرفة بتيجى من خالل العشرة والتعامل

 كان الكالم يف البداية من غري مشاعر.قلت: حىت لو  
من خالل العشرة والتعامل،   متاف: املشاعر بتنمو مع الوقت

فلو أنت تعرفت على صديقة يف الكلية مش بتثقى فيها وال 
ملى اغري بعد فرتة من التعارف وكل ما تتعقوية  بتتكون صداقة  

علشان كدا فيه نقطة مهمة   ،أكرت بيقى فيه حمبة أكرت امعاه
 بنات يف تعامالهتا. لل 
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 قلت: وإيه هي يا أمنا؟ 
تعامل مع بتأن كل بنت تبقى عارفة هي ضرورى : متاف

ألنه لو معملتش  ،املوحتط حدود يف التواجد وىف التع ‼مني
 -من غري ما تدرى-كدا مع الوقت

عت يف قممكن تالقى نفسها و  
شباك الذئاب اخلاطفة اللى ممكن  

حىت لو إرادهتا رافضة  -تفرتسها
وعارفة خطورة الطريق وشايفة هنايته  

 .املدمرة
 قلت: ليه ممكن حيصل كدا؟!

التواجد الكتري ألن  متاف:
صل هلا سىب أو إدمان  والتعامل عن قرب بيخلى العاطفة حي

فبتكون مش عارفة تتحرر زى املدمن اللى بيبقى عارف خطورة  
 اللى بيعمله لكن مش بيكون قادر يتحرر.

 قلت: طيب لو دا حصل إيه احلل؟
متاف: لسه هانتكلم عن كدا بالتفصيل لكن إحنا دلوقىت 

عن وضع أساس قوى وحقيقى لعالقتنا  و بنتكلم عن الوقاية 
كل واحدة فينا    إن املسيح بقى عريس حصل لوف ،باملسيح

سون بلياقة يدعى القدي
ملوكا فى لغة الكتاب 

ذ يرتفعون المقدس إ
فوق العواطف الجسدية 

ويضبطون ملذات 
 الشهوة 

البابا إغريغوريوس 
 الكبير

 72الحب اإللهى ص 
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وتبعد  تقدر متيز  هايكون عندها حكمة و و   هانة حببشبع  هاتكون
بسهولة  و  حتط حدود لتعامالهتا تقدرو عن كل وسط ملوث 
مكتوب "النفس فالعامل وحمبته املزيفة تدوس كل شهوات 

 (. 7: 27العسل")أم الشبعانة تدوس 
 قلت: لكن أتكلم يف إيه يا أمنا؟

متاف: اتكلمى يف احتياجاتك يف أمورك الصغرية والكبرية.  
وأنت    "يارب ساعدىن       "   وأنت بتعملى شغل البيت كلميه

وأنت يف  "يارب أديىن حكمة      "  بتذاكرى دروسك كلميه
"يارب اسرت على يف الطريق وامحيىن من كل شر  الطريق كلميه

 وخلى املرتو يكون فيه مكان فاضى". 
 قلت: وهل الكالم دا صالة؟

 ‼من وجهة نظرك متاف: طيب إيه الصالة

لكنيسة أو ملا أقف أصلى يف يف ا بتكون قلت: الصالة 
 ‼البيت

  ، (1:  18  ")لو نصلى كل حني"وهو املسيح ملا قال    متاف: 
هل  ‼شتغلمش هان ‼مش هانأكل ‼هانذاكرمش  كدايعىن  

الصالة يعىن    ‼  ؟ الوقتهانفضل كل حني رافعني أيادينا طول  
يبقى فيه صلة بينك وبني عريسك السماوى اللى هو معاك يف  
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اللى تقدرى  ،يف كل حاجة ى تشاركيهقدر اللى ت ،كل وقت
دقيقة. وأنت نامية وأنت صاحية وأنت يف الطريق تطلبيه يف كل  

 وأنت يف البيت.
دا فيه أوقات بأكون   ‼قلت: يعىن ممكن أكلم ربنا وأنا نامية

يديىن سالم لكن كنت علشان قلقانة بالليل وأحب أكلم ربنا 
 ‼بأخاف

 ‼ختاىف متاف: ليه يا بنىت
نا  بر   ىقلت: ألن يف مدارس األحد كانوا بيقولوا حرام تكلم

 ‼ةأو أنت نامي ةوأنت قاعد
متاف: طبعا فيه وقت بنكلم ربنا وإحنا واقفني يف الكنيسة  

لكن مش هي دى الصالة الوحيدة   ،جبيةاألأو ملا نصلى يف 
وعريسك فالصالة هي عالقة حب مستمرة وصلة مع حبيبك 

فحىت  ،، فأى كالم تقوليه هو صالة "يف كل حني"السماوى 
مجرد ف ، تطلبيهلو نامية تقدر تكلميه ولو يف الطريق تقدرى 

 كلمة 
 1"ىبيا حبي بأحبك يا يسوع"

 
 (1:   18احبك يا رب يا قوتي )مز   1
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اللى وتديك شبع باحلب  ،صالة وصالة عميقة فدى 
من جوع احلب وماخيليكيش تدورى عليه يف أماكن  حيميك 
املسيح من حبه وقربه وطيبة قلبه بنقدر نقوله بامسه "يا  ف  غريبة.

أد إيه إهلنا طيب وحنني وقريب لينا، أب وصديق   يسوع". شفىت
وعريس وكمان بنقوله بامسه من غري ألقاب. الصراحة إحنا  

حيني زى ما  حمظوظني إننا مسي
شعب   أي   ألنه بيقول موسى النىب "

منه كالرب  هلة قريبةآهو عظيم له 
: 4تث ) "ليهإ أدعيتناهلنا يف كل إ
عن إهله إنه  مني يقدر يقول ف. (7

بامسه زى   له  عريس وحبيب ويقول
 الرب يسوع.

لكن مش   إننا مسيحيني،  قلت: طبعا إحنا حمظوظني يا أمى
إننا نقوله بامسه دى صعبة شوية. دا مرة يف الكورال كان فيه  

  امسه يسوع  ه واحدترنيمة بتقول "إن كنت يف شدة وضيق في
 " فأمني اخلدمة زعل وقالثبت أنظارك فيه ومهومك سيبها عليه

امسه ربنا وإهلنا   ‼امسه يسوع ‼"إيه الرتنيم املستحدثة دى
 وخملصنا يسوع املسيح له اجملد"  

 ثم احتمل أن ال من راه،
 يراه؟! من سمع صوته،

يعيش بدون  أنواحتمل 
سماع صوته؟!من 

استنشق رائحته, ولم 
 يجئ حاال ليتنعم به؟!  

 الشيخ الروحانى
 86الحب اإللهى ص 
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 ىت. دا نوع من عدم املعرفة، دا أغلبىن يا بنيمتاف: ساحم
كلمة يسوع. مش فيه ترنيمة بتقول "يا سائح    اترانيم الرتاث فيه

 للقاء يسوع"
 ‼قلت)بابتسامة(: فيه

متاف: وفيه ترنيمة بتقول "ساحمنا يا فادينا باركنا يا يسوع"  
ملا أكون تعبان  "  وترنيمة بتقول

أنت اللى ترحيىن يا يسوع"  
و"أحلى حبيب بيعزيىن" وكتري 
من الرتانيم اللى موجودة قبل كلنا  
ما نتولد. دا كمان يف القداس يف 
التوزيع بنقول ترنيمة "ليل العشاء 
السرى ونقول فيها "يسوع 

  ونكررها أربع مرات. حبيب قلىب"
  ‼هم بيخوفونا ليه  ‼إيه املشكلةقلت: فعال كدا طيب 

متاف: املشكلة إننا حافظني مش فامهني. املشكلة اللى 
عالقته  بيقول كدا هو ماعندهوش حب حقيقى للمسيح وكل 

وعاوز كل الناس تبقى   !على مستوى الشكل والطقس وبس
هو بيقول كالم وهو مش مركز فيه علشان كدا بيناقض   ‼زيه

أيها الحب اإللهي 
احتضينى امتلكنى 

ى فالتصق بك بكليت
لهى تماماً ...الحبك يا إ

 أوالألنك أحببتني 
 الشيخ الروحانى
 155الحب اإللهى ص 
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املسيح واتعملنا معاه كحبيب  لكن لو إحنا حبينا  ‼نفسه
اللى  وله ونركز فيه ونقدر منيزوعريس هانبقى فامهني اللى بنق

 بيتقال لنا. 
مشاعرى للمسيح وهكلمه عن  عربقلت: متام يا متاف. ها

وأرغى معاه يف كل حاجة، لكن إيه النقطة التانية اللى بتعرب  
 إىن صدقت إىن عروس املسيح. 

متاف: دى هانكملها املرة اللى جاية. نراجع اللى أخدناه  
النهاردة. اتكلمنا إن علشان تعرىف قيمتك يف املسيح ضرورى  

تعربى عن تصدقى إنك عروس املسيح وكان أول نقطة إنك 
مشاعرك ببساطة وبرتكيز ويف كل وقت. ونكمل املرة اجلاية  

 بنعمة ربنا. 
 


