
- ١ - 
 

 سلسلة مبادئ يف احلياة الروحية
          )١٢\٨( 

  
         

 
  )٤الفار الميت( 
  

 
 

  
  
  
  
  
  

                                                       

 



- ٢ - 
 

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

.تكلفة
يمكنك ان تشاركنا هذا الرجاء بإهداءها  *

.ألصدقاءك واحباءك

  
  سلسلة مبادئ يف احلياة الروحية. :  اسم الكتاب

        الذات يف األمور الروحية-الفار امليت               
  خدام بيت حمبة اهللا للطلبة للمغتربني. :إعـــداد 
  ٢٠١٦األوىل :   الطبـــعة
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ا قراءستفادة الكاملة من هذه السلسة الرجاء لال: مالحظة
بترتيب األجزاء كاملة فعدم الترتيب ميكن أن يسبب تشويش 

  وعدم االستمرار قد يسبب إحباط.
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 تقدمي
، فهى تأخذ أنوع الذات خبثهى أ الذات ىف األمور الروحية

الشكل الروحى ويكون من الصعب إكتشافها، فاإلنسان حيب أن 
للخدمة ويتنسك بالصوم الطويل وحيفظ اآليات يصلى ويبذل نفسه 

الكثرية وينغم األحلان بصوته اجلميل ولكن كل ذلك ليس من أجل 
حبه للمسيح ولكن من أجل إرضاء ذاته ومن أجل أن ينال استحسان 

  .الناس ومدحيهم
توجد ثالثة مؤشرات توضح أن األمور الروحية هي من أجل 

إرضاء الذات - ١كون اهلدف الذات وليس من أجل املسيح. عندما ي
املصلحة -٣حب الظهور وليس جمد املسيح.-٢وليس حب املسيح 

  الذاتية وليس العالقة مع املسيح.
قال الكتاب يقاوم اهللا املستكربين ومل يقل يقاوم اخلطاة بل رحب 

. الرب حيمينا كلنا من فريسينيم والويالت كانت للمعلمني وال
 ستحصدنا مجيعناهذه احلرب هذه احلرب اخلطرة ألنه بدون النعمة 

 .وتدمرنا
. الرب حيفظنا وحيفظ شعبه من هذه احلرب الشرسة بشفاعات 
أمنا العذراء وصلوات أبينا الطوباوى قداسة البابا تواضروس الثاىن 

    وإلهلنا املجد إىل األبد آمني.
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ىف الطريق للقاء أىب الروحى وأخذت أرمن وأقول أحلان  سرت
 األحدوىف احلال تذكرت موقف غريب عندما قرأت إجنيل القداس 

ته بالرغم من اءلقر أبونااملاضى وقد شعرت بفخر كبري فقد اختارىن 
نفسى ألن صوتى مجيل وقلت ل ،شمامسة أكرب مىنلمن ا وجود كثري

أو ألن خدماتى كثرية ىف الكنيسة، قلت لنفسى ال  قد اختارىن أبونا
داعى للتفكري ىف ذلك لئال أسقط ىف الكربياء (ابتسمت بفرح 

حىت جاء وصوت قراءة  أىبوأكملت طريقى). وهناك انتظرت 
فارق أذىن وأنا سارح ىف رد فعل أىب وأمى وأصدقائى اإلجنيل ال ي
كارى . اآلن وصل أىب وقطع حبل أفوهم األهم وصديقاتى

ولكن أخفيت ذلك وسلمت عليه تضايقت  ،واستمتاعى بصوتى
  ؟!وقلت ماذا سنكمل اليوم يا أىب .حبرارة ألخفى ما بداخلى

نه اكتشفىن وقال سنكمل الفار امليت حنن نتكلم إ قال كما لو 
  .عن الذات

  .صورة)الصورة األوىل: هي رفض اهللا (وهي أقبح ف
  املادية (وهي أشرس صورة).الثانية: هي الذات يف األمور 
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  الثالثة: هي
 

  )للذات (وهي أخبث صورة

، فهي تأخذ الشكل ًافالذات يف األمور الروحية خبيثة جد
الروحاين، وشكل التدين ولكن من الداخل أبعد ما تكون عن 

األمور الروحية  وتكون .ًاوماكرة جد ًااملسيح، فهي خادعة جد
..) من أجل الذات والصوم واخلدمة واالعتراف والتوبة.الصالة (

  وليس من أجل اهللا.
أعرف أن املمارسات الروحية من أجل الذات وليس قلت: كيف 

  ؟من أجل اهللا
لنعرف الروحية  نطبقها على األمورثالثة مؤشرات توجد قال: 

   .من اهللاهل نعملها من أجل الذات أم 
 

 

 
 

  .ونطبق هذه املؤشرات على كل األمور الروحية
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   :الصالة أوًال
 حبوليس الفرض أن الصالة من أجل الذات  املؤشر األول 

  املسيح.
وحيبين بل تصري الصالة ليست من أجل املسيح الذي هو أيب وأحبه 

هذا ف ،أن أمتم القانون واملهم ،طقس ال حياة فيه جمرد، وجمرد روتني
عندما أصلي الصالة  ًاجد كل ما أطلبه وأرجوه يف الصالة، وأفرح

  .كامالً  متمت القانونألين تكلمت مع املسيح بل ألنين  ال ،كاملة
قلت: وما الفرق بني ذلك وبني مرحلة التغصب يف الصالة اليت 

  عنها من قبل؟ كلمتين
  .قال: الفرق أنت قلته يا ابين

الصالة،  من رجوه وانتظرهليس كل ما أولكن  مرحلةفالتغصب  
فأنا أمتم القانون يف الصالة، ليس لكي أرضي ذايت، بل لكي أسري يف 

لكي أصل إىل الصالة احلقيقية مع  تعلم لغة اهللا،ألالقانوىن  الطريق
  املسيح كأب وصديق.

يكون كل ما يهمين والصالة من أجل الذات،  صريعندما ت بينما 
وأفرح بذاتى أنىن متمت  .وكفىوفرائضي  تىصاليف الصالة أن أمتم 
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أبوى وصديقى وحبيىب فالوصية  اهللا بدأت أكلماملفروض مش أنىن 
   )٣٨: ٢٢مت ( األوىل والعظمى هي "حتب الرب"

عثف  عجغطئ ع ا تإعع ش خقة وا    ا

صالة ليس هدفها احلب ودافعها احلب ليست صالة، وتصري فأى 
عندما تأيت  ومن يكتفى بالشكل والطقس ،جمرد طقس وفرض وهمّ 

على الرمل فال يستطيع أن يثبت بل يسقط ويكون  التجربة جتده مبين
مزين بينما من  ويظل يف اخلارج .)٢٦: ٧(متًاسقوطه عظيم
  .)٤٤: ١١(لو من كل شر الداخل مملوء

مثارهم "كما قال الرب يسوع من  ويظهر ذلك من مثارنا 
  .)١٦:  ٧(مت"تعرفوم
حافظ لكل  ،كلمةكان يوجد يف أحد الكنائس مشاس مبعىن ال     

بل من تقواه وورعه ائتمنه  القداسات،على كل  دات ومواظبااملر
األب الكاهن على مفاتيح الكنيسة والكتب والذخائر، فجأة اختفى 

شركة المليون جنيه من ٢هو وأسرته، وعرف أنه اختلس أكثر من 
  ١اليت كان يعمل ا.

                                                             
القتنا هي بالرب عنعثر من أحد مهما كانت رتبته في الكنيسة ف أالوهنا يجب أن ننوه  ١

 يسوع وليس بأشخاص فالكل تحت الضعف مهما كانت قامته.
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معرفة  فلنظهر اشتياقنا القتناء
 اهللا بتضرعنا الدائم اليه،
ولنكن فى وقت الصالة 

ن أن نتقبل راغبين ومترقبي
. النه االحساس به فى نفوسنا

من الواضح انه اذا اظهرنا 
 بهذا االمر،اشتياقنا واهتمامنا 

ن اهللا فا‘ تنين بما هو الئق مع
 الصالح الرحوم لن يخزينا،

بما انه هو نفسه الذى اعطانا 
كل هذه الخيرات من تلقاء 

  ذاته
  مار اسحق السريانى

كان خادم للكلمة ومواظب ومدقق يف ىف بلد أجنىب أما عن آخر 
ويوم ما ُاكتشف مقتله يف بيت كل تصرفاته أمام الناس (ال أمام اهللا) 

  مشبوه.
  قلت: يعىن كدا الواحد ما يكونش خادم وال يروح كنيسة؟

الروحية شكلية  األمورقال: ال يا ابىن. بل نقول عندما تكون 
يئا بل تكون جمرد ورق تني ش اإلنسانيد الذات لن تف إرضاءوملجرد 
، والفساد ولن يطهرنا من جناساتنا املستترة طبيعتنا الفاسدة لن يستر

  .يظهر إن أجًال أم عاجًال
  قلت: وما الذى يغري؟

سكىن  ،قال: املسيح هو الذى يغري
 ،الروح القدس فينا هو الذى يقدس

عالقتنا باملسيح كأب وحبيب هي اليت 
الىت شكلية ال موراأل توليس ،حترر

  .جل ذاتىألأعملها 
يا أيب أمور عجيبة فعال قلت: 

وغريبة، أن يصلي اإلنسان ويكون يف 
ألنه الكنيسة ويصري كل تعبه باطل 
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ابتداء الكبرياء هو اكتمال المجد 
لباطل توسطها هو ازدراء ا

واستعراض وقح بالقريب، 
لالعمال ورضى على الذات 

اكتمال الكبرياء هو انكار معونة 
، وتشامخ المرء بجهوده، اهللا

  وتعود أخالق شيطانية 
  ق.يوحنا الدرجى

 ٢٣١السلم ص

من أجل الذات، ولكن ما هو املؤشر أن الصالة من أجل عالقة 
مرحلة يف لو  ًاحقيقية مع املسيح أم إا من أجل الذات وخصوص

  جدًا؟التغصب، فالفرق بينهما بسيط 
املؤشر أن الصالة من أجل قال: 

عالقة حقيقية مع املسيح أم من 
أجل الذات ذلك يعرفه اإلنسان 
وليس آخر، كل إنسان يعرف 

هل  ؟!، يعرف ملاذا يصلي٢ذاته
كل  ؟!يكلم املسيح أم يرضي نفسه

 شيءإنسان يعرف هل هو منتظر 
مكتفي بالطقس  أنهمن اهللا أم 

 داخله وحترر حقيقي كل إنسان يعرف هل يوجد مثر يف ؟!والروتني
  ؟! من اخلطية وشعور حقيقي بالوجود مع املسيح أم ال

  قلت: وإن مل يكن يعرف، وإن مل يوجد مثر وحترر حقيقي؟

                                                             
اهللا ال  أمور أيضاالذي فيه هكذا  اإلنسانروح  إال اإلنسان أمورن من من الناس يعرف أل ٢

 )١١: ٢كو ١روح اهللا ( إالحد أيعرفها 
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وميكنه أن  قال: إن مل يكن يعرف هذا سنتكلم يف العالج
، وإن كان مل يوجد مثر فليصرخ للمسيح يستخدم األسبوسيد مؤقتًا

   ه اهللا احلرية.وال يكف عن الصراخ حىت يعطي
ث أغد ع  خغ ضئغ أن   غع ض أ تا  د ش خقة طة ا

ضغج. ثون    ثون شعط و
ىل من نك قلت يه أيام كثرية أصلى بدون مشاعر ولكقلت: أنا ف

  !!كمشاعرقبل ال تعتمد على 
  قال: 

  .املشاعر ختتلف عن الفهم واإلدراك
تتأثر بأمور كثرية وكل ساعة  واألحاسيسمتغرية  فاملشاعر 

تقصد أن يعىن  ،الوعى ،التركيز ،أقصد الفهم لكىن .يف حالاملشاعر 
فالتلميذ ممكن يذاكر من غري نفس  .ستجابةإلمعىن الكالم وتنتظر ا

لكن مركز علشان اإلمتحان فيجيب درجات لكن لو ذاكر بدون 
حىت لو بيحب  (علشان كان منشغل بالفيس مثال)فهم وتركيز

  درجات؟املذاكرة هاجييب 
 دليل احلب ،فقط املوضوع مش موضوع مشاعر .قلت: طبعا ال

  أنه يركز فبدون تركيز وفهم مش هاجييب حاجة. واالهتمام هو
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خطر جدا أن تصري الصالة جمرد فرض أمتمه  ،قال: كدا برضة
دون فهم أو تركيز. لذلك كان أحد اآلباء عندما يصلى كان كل 

يصلى قداس خمتلف (مرة باسيلى مرة غريغوري مرة كريلسى)  قداس
وكان ينوع يف صالة الصلح والقسمة وكان داميا يقول البد من 

  التغيري حىت يتفاعل الذهن ويركز.
قلت: طيب كدا لفت نظرى يا أىب لشئ مهم إن فعال الصلوات 

  املكررة يسرح فيها الذهن ويتشتت إيه العمل؟!
اآلباء كانوا  ولكنقال: فعال يا ابىن التكرار يسبب التشتت 

  يستخدمونه بصورة عكسية.
  ؟إزاىقلت: 

املتكررة اليت ال حتتاج تركيز حىت  األعمالقال: كانوا خيتارون 
بأذهام يف الصالة. فمثال القديس يوحنا ركزون بأيديهم وييعملوا 

كبرية جدا ألنه القصري كان يسرح وهو يعمل القفف ويعمل قفف 
  أيديه تعمل لكن ذهنه مركز يف الصالة.

لكن إحنا العكس صارت الصلوات املتكررة سبب تشتت وملل 
  فيمكن الشماس يصلى ويرد وهو مركز مع الشورية مع امليكرفون.

  قلت: طيب إيه احلل؟
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  قال: 
ئ تض شغ ضط   ا

  رضج. 

 حتتاج أن تقول لنفسك هذه الكلمة "ركز" بشكل مستمر كلما 
. وأيضا أن حتول الكلمات بشكل ركز" .قل لنفسك "ركز تشتت

يعىن كل كلمة يف املزمور تطبقها على نفسك مش جمرد شخصى. 
داود النىب قاهلا وأنت بتتلوها فقط كما تكلمنا بالتفصيل يف سر 

  استجابة الصالة.
االهتمام بالكم على حساب الكيف كما يوجد خطر يف وأيضا 

 "حلّ  .عاوزين خنلص منه علشان جنيب درجاتلو أننا عندنا واجب 
 .ري تأخذ حسنات كتري""صلى كت .كتري جتيب درجات كتري"

وتتحول الصالة جمرد تتميم للفرض من أجل الذات وليس من أجل 
  عالقة مع املسيح.

فمثال يف أسبوع اآلالم نقول "ثوك تى تى جوم" ولكن نقوهلا 
رىب "لك القوة بشكل سريع معلش ساحمىن حاول تقوهلا بالع

  واملجد.." ولكن بنفس السرعة اللى بتقول بيه القبطى.
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قلت: أحاول. وجيت أحاول لقيت نفسى مش عارف أقول  
  بنفس السرعة فقلت موضوع صعب.

  قال: حاول تاىن.
  ).أىبحاولت تاىن فقلت كالم بسرعة ال معىن له. مشكلة يا (

بنقوله قبطى قال: املشكلة أننا بنقول كالم مش فامهينه علشان 
قول بسرعة لكن لو قلناه بالعرىب بنفس السرعة قدر نعلشان كدا ن

كالم مضحك. ونقول بنسبح طيب هو ربنا  ،يكون كالم ال معىن له
. الذهن والقلب كالم بالشفتني أم عاوز ،عاوز فرض وطقس

  !!والكتاب قال أعطىن لسانك وكالمك أم اعطىن قلبك
  لكن إيه احلل؟! .للموضوع داقلت: صراحة أو مرة تلفت نظرى 

عالقة حقيقية مش  ،أن تصري الصالة عالقة مع اهللا احلل قال:
. ختيل جمرد فرض وطقس أرضى بيه على نفسى وأحقق بيه ذاتى

كالم رائع عن كان كله قبطى أو يوناىن طوال جلستنا و كأنىن كلمت
  املسيح كنت هاتفهم حاجة؟! كنت هاتيجى تاىن؟!

  إيه احلل برضه؟! قلت: طبعا ال. لكن
والكنيسة فأنا أفكر معك بصوت عاىل  .نفكر مع بعضقال: 

   تشترك يف احلل.حتتاج أن كلها 
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والتسبحة كنت لوال أىن أعرف عنك يا أىب حب األحلان قلت: 
فظ ا؟! كدا مش هاحنيا أىب نلغى القبطى تشككت يف أراءك. ولكن

  ى هويتنا؟لع
لكن اقترح مرة أحد اخلدام أننا ممكن نقول  ،قال: مل أقول كدا

لى اهلوية نضيع عمرة عرىب ومرة قبطى. وهل علشان حنافظ ١١
هو إحنا هاندخل السماء  !!الصالة والعالقة مع املسيح علشان اهلوية

وابتسم أىب ابتسامة حزينة  ؟!باهلوية القبطية أم بالعالقة مع املسيح
  وقال زى ما بيقولوا نضحى باألم واجلنني علشان جناح العملية.

  قلت: يعىن إيه؟
 !!ويكون لنا عالقة مع املسيح قال: يعىن مش الزم نفهم الصالة
علشان  مفهوم منهم!! مع كالمومش الزم اهللا يفرح بأوالده ويس

وهل فعال حافظنا مش ممكن دا نوع من الذات!!  .حنافظ على اهلوية
  هل الصالة هي املكان اللى حنافظ فيه على اهلوية؟!على اهلوية!! 

  قلت: طيب فني حنافظ على اهلوية؟
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أن جبد قال: اقترح أحد اخلدام لكى حنافظ على اللغة القبطية 
  تصري لغة حياة.

  ه؟قلت: يعىن إي
يف حياتنا اليومية "صباح اخلري" لغة حياة. يعىن قال: أن نستخدمها 

"صباح النور" "كيف احلال" ودى ممكن نبدأ فيها يف األماكن املغلقة 
. ملا الرهبان والعمال وبيت اخللوة يكون كل زى األديرة مثال

كالمهم اليومى بالقبطى مع الوقت تكون هذه مخرية مع طول السنني 
ومع الوقت الناس  اللغة القبطية احلياتية إىل البيوت واألفراد.ا تتنقل 
وزى النوبيني  ،اإلجنليزيفهم البعض بيقبطى مع العرىب زى ما التفهم 

  م.وىف هذه احلالة لو صلينا قبطى نفه ما بيتكلموا نوىب مع العرىب
لکن    



 

ونحذر    
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ذا الشعب بفمه ه إيليقترب وينطبق علينا كالم الكتاب " 
هم باطال يعبدونين وو فمبتعد عين بعيدا قلبه أماوويكرمين بشفتيه 

  . )٩ - ٨: ١٥(مت"يعلمون تعاليم هي وصايا الناس
الوضع خطر واليوم الشباب بيفكر وترىب على منهج  فالصراحۀ

فالبد لنا من أن حنترم فكره.  ،التفكري والفهم وليس احلفظ والتلقني
  الفهم وليس التلقني بدون فهم.  ناوالرب يسوع يطلب من

   )١٠: ١٥(مت  وافهمواامسعوا  وقال هلممث دعا اجلمع -
 )٥١: ١٣مت هذا كله ( أفهمتم قال هلم يسوع-
 أالليس عندكم خبز  أنملاذا تفكرون  وقال هلمفعلم يسوع -

  )١٧: ٨مر قلوبكم غليظة ( اآلنحىت أ تفهمونوال تشعرون بعد 
  )٢١: ٨مر ( تفهمونال فقال هلم كيف -
ومن كل النفس ومن كل  الفهممن كل كل القلب و وحمبته من-

الذبائح من مجيع املحرقات و أفضللنفس هي حمبة القريب كاالقدرة و
  .)٣٣: ١٢مر (

ما اقول فليعطك الرب  افهموبولس الرسول يقول لتيموثاوس "
  .)٧: ٢يت ٢يف كل شيء ( فهما
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العالقة اخلدام أن حنترم فكر الشباب وأيضا نقدر  نا حننفيجب علي
فأى شخص تقول له كالم غري  مع املسيح وال نستخف باملسيح

  . مفهوم أنت يف احلقيقة حتتقره
  ندرى. أنفإن قلنا هللا كالم بدون فهم فنحن حنتقره دون 

أخشى  ٣للكهنة "احتقرمت امسى" واهللا الذى قال يف العهد القدمي 
  خرى.أأن يقوهلا لنا يف العهد اجلديد مرة 

  قلت(خبوف): كيف يا أىب؟
قال: ختيل واحد يف الكلية كلما ما يقبلك بدل ما يقول لك 

بسرعة وبدون اكتراث هل  ."نابتنا نتاخن"صباح اخلري يقول لك 
  هاترد عليه؟

فأظن أنه بيستخف ىب. ولكن لو كانت هذه  .قلت: بالطبع ال
  رد عليه.لغته ممكن أ

دا  !!قال: متام. لكن لو هي مش لغته ومش فاهم اللى بيقوله
األخطر مسعته من شخص حاصل على دكتوراه يف اللغة القبطية يقول 

يقول كلمات ب"ممكن األب الكاهن وهو بيصلى قبطى على املذبح 
دون أن يقصد يغري بف م قبيح ألنه مش عارف أصول اللغةشتائم وكال

                                                             
فاين كرامتي وان كنت سيدا فاين هيبتي  أبا أنام سيده فان كنت والعبد يكر أباهاالبن يكرم  ٣

 )٦: ١مال اسمك ( احتقرنا وتقولون بماالكهنة المحتقرون اسمي  أيهاقال لكم رب الجنود 
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". زى يف اللغة العربية كلمة يتغري املعىن متامايف مقطع أو حرف 
وهنا توجه  .(قلب) ممكن تتحول لكلمة (كلب) بتتغري حرف واحد

يف احلالة  تفتكر ربنا يف السماء تكون مشاعره إيهأىب وقال ىل "
  !!دى"

. أظن اآلباء لو مسعوا : فعال الوضع خطري(بابتسام وبآسى)قلت
وهم مش وأخذين ربنا سن يشتموا حل كدا هاخيافوا يصلوا قبطى تاىن

 ياطني تشمت يف ربنامش هايسمع دا هايزعل والش ادا ربن .باهلم
ويقولوا "أوالدك بيشتموك علشان حيافظوا على اللغة هاهاها". آه يا 

  .أىب آه
 أالجيب علينا آه فعال آه. : (أىب والدموع تسيل من عينيه)قال

يضيع اهلدف الرئيسى بل واألوحد من الصالة وهو العالقة مع الرب 
  يسوع وليس أي شيء آخر مهم إن كان.

ال أنسى يوم أن أوقف أحد اآلباء املطارنة املباركني القداس ونبه  
الشعب يرد. وقال للشعب "مكتوب يقول أن على املعلم وقال املهم 

لوا يارب ارحم ربنا الشعب وليس يقول املعلم وإن كنتم مش هاتقو
هايرحم املعلم وحده". ياريت يف الكنائس تم أن الشعب يشارك 
ويصلى مش جمرد يكون مستمع، دا مع الوقت هاخيلى الشباب 
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الصغري يهرب من الكنيسة ويشعر بالغربة فيها. فاملهم مش اللغة وال 
أن الشعب يصلى ويدرك اللحن وال نقول الكتري وال القليل املهم 

 الصالة.معىن 
تم بالطقس واللحن واللغة ونقول كل حاجة ومش مش  

مشكلة الشعب تعبان، الشعب مش فاهم، الشعب مش بيشارك. 
وكمان املسيح زعالن، املسيح مش حاسس حبب الشعب وال بإميانه، 

هو الشعب مش فاهم ومش مركز؟!) دا كله مش مشكلة، املهم  (ما
تني واألداء اجليد وال يهم شكل الصالة والصوت اجلميل واللحن امل

املسيح احلزين على شعبه وال يهم الشعب اجلاهل والسرحان اللى 
دا ممكن تكون  -بيعبد بشفتيه والذهن مش فاهم (دا إن عبد بشفتيه

أبونا واملعلم بريدوا على بعض والشعب  –كنيسة الصم والبكم 
بيتفرج)!! نضحى باملسيح وبالشعب من أجل الشكل والطقس 

  واللحن.
  قلت: يعىن نلغى األحلان وبالش الطقس يا أىب؟

لكن الرب يسوع قال  .مش هو دا قصدىمرة تانية قال: 
: ٢مر ("السبت ألجل اإلنسانال  اإلنسان ألجلجعل  إمناالسبت "

الشعب يصلى ويشارك يف الصالة ويكون فاهم معاىن  . فاملهم)٢٧
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رأيت فالحين قد نثروا 
ال إعلى األرض البذار 

ن لكل منهم غرضا أ
 ،خاص من الزرع
لى إفواحد كان يهدف 

تسديد ديونه وغيره 
 أن يدخر ثروةقصد 
ن يكرم أراد أوآخر 

سيده بهداياه وغيره 
ن يتصيد بحسن أاعتزم 

عمله مديحا من 
مجتازين به فى طريق ال

خر رغب هذه الحياة وآ
الذى عدوه ن يغم أفى 

أراد خر كان يحسده وآ
ال يتالقى تبكيتا من أ

  الناس على الكسل 
- ق. يوحنا الدرجى

  ٢٨٥ص-.السلم هللا

األنبا أثناسيوس املتنيح مطران بىن مسعت عن الكالم وهدف الطقس. 
سويف كان دائما يف األعياد واملواسم البد أن يشرح كل حركة يف 
الطقس ومعاىن األحلان الطويلة واهلدف منها. فمثال يف اجلمعة 

إحنا بنقول (أوأو) يف املزمور العظيمة وأسبوع اآلالم كان يقول "
مش علشان الناس تنام وتسرح دا علشان 
الناس متجد املسيح وتشكره أنه مات 
وفدانا. و(إى إى) دا علشان الناس تأخذ 
فرصة وتتأمل يف جراح املسيح وتقدم 
توبة". وأيضا كان جيعل ليلة أبوغلمسيس 
يوم من أروع اللياىل فعال كأنك يف 

أثناسيوس وأنبا موسى السماء. كان (أنبا 
أطال اهللا حياته) –أسقف الشباب 

يشرحوا سفر الرؤيا كامال ببساطة 
وكمان كان ملحن ترانيم ومرادات 
بسيطة للشعب(أمتىن كل الكنائس تشاهد 

تفرق كتري بدل الشعب ما هذا الفيديو ها
ياريت القنوات -بريوح ينام دا لو راح
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مازالوا -املسيحية تذيع ليلة أبو غلمسيس من مطرانية بىن سويف
سائرين على نفس الطقس والروح حىت اآلن). أيضا كان ينبه أن 
يراعى اآلباء الكهنة أن من حيضر القداس أطفال ومرضى وشيوخ فال 

احة كان مدرسة ينبغي أن تّدرس تعاليمه صر(داعى لإلطالة الزائدة.
  وتعامالته)

نلخص هذه النقطة أن املؤشر األول أن الصالة من أجل الذات 
وليس من أجل اهللا عندما يكون غرض الصالة تتميم الفرض دون 

  فهم أو معىن وليس من أجل عالقة مع املسيح.
أن تكون الصالة  أن الصالة من أجل الذات هو املؤشر الثاىن

  حب الظهور وليس جمد املسيح.من أجل 
الىت املفروض أنال من خالهلا نعمة املسيح  الصالةخذ أأقد ف 

الناس متدحىن وتشكرىن  جمد ذاتى وكرامىت وعلشان ألجلوأتاجر ا 
 وأسرق جمد املسيح.مالك الكنيسة ورجل الصالة  إنينوتقول عىن 

 .)٥: ٦تى١كما يقول الكتاب يظنون أن التقوى جتارة(
  قلت: وكيف نعرف هؤالء يا أيب؟

قال: ليس لنا أن حنكم على الناس يا ابين لئال ندخل يف اإلدانة 
سنا ونعرف ولكن علينا أن حنكم على أنف ،من الفار امليت أيضاوهي 
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 املسيححقيقى بهل حنن يف إميان  )٥: ١٣كو٢(أنفسنا، وخنترب أنفسنا
من هل و .؟!ناسألجل إرضاء ال الطقوس والصلوات أم جمرد أن نتمم

 لكي نتكلم معه أم كل عالقتنا شكلية ومظهرية أجل املسيح نصلي
  امسع هذه القصة من التاريخ. .؟!الناسمن وألجل أن نأخذ جمد 

أنه ىف ليلة القدمية الكنائس بعض املوجودة ىف  دالتقاليكان من 
ىف مكان شبه املعمودية ولكنه كبري  الرجال يغطسعيد الغطاس 

يسمونه املغطس(ىف الكنائس القريبة من النيل كان يغطسون ىف النيل 
 حىت اآلن يفعلون ذلك ىف ر األردن- هلااوأمث ةاإلبراهيميترعة أو ىف 

زلون ىف املغطس بالترتيب حبسب ـ) وكان ينىف عيد الغطاس
بني عائلتني  كلمشا تسنة حدثالعائالت الغنية مث األقل غىن. وىف 

زل األول ىف كنيسة الشهيد أبو سيفني مبصر القدمية واشتد ـمن ين
، تظاهرت إحدى العائلتني بالتنازل مل حيدث توافق ازاع وملـالن

لقته ىف املغطس ىف اليوم أكسرت زجاج وف ولكنها أضمرت السوء،
نزلوا  اومل ،زل أوالـاألخرى تن ةالسابق للغطاس وتركت أفراد العائل

 مت إلغاءجترحوا وسالت الدماء وحدثت مشكلة كبرية ومن وقتها 
  . من الكنائس موضوع املغطس
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محب المجد الباطل هو 
ى عابدا اصنام مومن عل

كنه ل اهللاما يبدو يمجد 
يريد ان يرضى الناس 

   وليس اهللا
  ق.يوحنا الدرجى

 ٢٣١السلم ص

فعال مشكلة كبرية عندما تدخل الذات ىف اخلدمة ياه!! قلت: 
  وىف الكنائس.

  قال: القصص كثرية وحمزنة يا ابىن؟! 
حدى القرى كانت أمور الكنيسة مرتبطة مبوضوع إىف كنائس 

شبه أواملواسم الكبرية وكانت  األعيادوخصوصا ىف  تالعائال
نوع من إشباع الذات وحب  -بالوراثة
  الظهور.

حىت ىف الكنائس مل  قلت(بآسى):
الشيطان من هذه احلرب يرمحنا 
  الشيطانية.

 اإلجنيلمن يقرأ أكمل أىب وقال: 
والغالبة ممكن يتبقى  ،ور عيلة فالنممن يطرح املز ،عرىب عيلة فالن

ليهم طرح أو مايلحقوش حاجة. وجاءت دورة الصلبوت ىف اجلمعة 
األيقونة وتلف  حملفمعروف عيلة املقدس فالن هى اللى بت ،العظيمة
عيلة تانية  وأحبتاملقدس الكبري توىف  إحدى السننيوىف  ،الكنيسة

األيقونة  تلف باأليقونة فالشماس الكبري من عيلتهم لكن ازاى خترج
يدي مث تطاول باألحصلت مشادة مث ، من عيلة املقدس الكبري
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رحى ىف يوم اجلمعة عدد من اجلو استخدام لألسلحة وسقط قتيل
  العظيمة.

  !!عة العظيمة ومن أجل الصالةقلت: ىف الكنيسة وىف يوم اجلم
جل حب أ!! من أجل الذات!! من قال: مش من أجل الصالة

   !الظهور واملجد الباطل!
     



    

     

      

  

 

معلم األحلان ىف كنيسة كل ما يهمه هو صوته وعنده غرية 
أحب أن يشارك ويصلى من الشعب شديدة ويشعر بتعب لو أحد 

على القبطى  معه فعندما جيد أن الشعب حافظ وهايبدأ يرد يقلب
لشان عكله دا نك ىف األوبرا إعلى طول ويعلى طبقة الصوت وتشعر 

  صوته يلعلع ويرن ىف امليكرفون.
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  "شيطان امليكرفون"ـفيوجد ما يسمى ب
  قلت: وما هو شيطان امليكرفون يا أىب؟

وهدفه من األول  جيعل هّم الشماس قال: هو شيطان خبيث جدًا
وصوته يعلى ويظهر أمام الناس  علعلالصالة أن ميسك امليكرفون وي

يومهه الشيطان أنه خيدم املسيح وحيافظ على الطقس واللحن و
ن مل تكن ظاهرة ففي القلوب واهللا زعات وإوحتدث املشاكل واملنا

. وحتدث العثرات ويبتعد الناس عن )٢٤ :١(اع عارف قلوب اجلميع
فالذات  ،الكنيسة ويكرهوا احلياة الروحية وال حياة ملن تنادى

توحشت وسدت كل اآلذان وأعمت كل العيون ومل تسمع صوى 
صوا وال ترى إال نفسها متربعة فوق الكل واجلميع يعجبون ا 

  ويعظموا وليذهب اجلميع للجحيم بعد ذلك.
قلت: إفرض كان شخص عليه هذا الشيطان "شيطان امليكرفون" 

  ماذا يفعل؟
ويتبقى أن يرجع من العالج  %٨٠لو عرف كدا يبقى  قال:

خطوة للخلف ويعلم أن كل تعبه سيذهب هباء بل ويصري كل ما 
يعمله سرقة ملجد املسيح وعثرة للناس والكتاب قال الويل ملن تأتى به 
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األشرار هم سبب خراب  خدامال
الشعب ماذا تظنون أية ضربة 

لشعب ولم تكن عليها هلك بها ا
فنحن الملتزمين خطيئة الخدام. 

ن نقتاد الشعب إلى الخالص قد بأ
! إن يارب صرنا علة موته. آه

أولئك المتقدمين في كنيستك كثيرًا 
ما يكونون أول مضطهديك. أن 

 خدامن حياة الأل الذهب قد أسود.
  رديئة بسبب تصرفاتهم 

أن اهللا ال يهان من الشعب بقدر ما 
يهان من الذين وضعهم ألجل 

يقدمون مثًال  ف غيرهم وهمتثقي
غريغوريوس)(الحب  األبرديئًا(

 )٣٨٩ص الرعوى 

العثرات وبدل ما يتقدم للمسيح بصالته يصري عثرة للناس ويأخذ هو 
  .الويل
ئ  ن اآلباء ورجاء يف املسيح أم عندما يروا مثل هذه أذيف  ع

ال يسكتوا بل يوجهوا يف روح املحبة وخيصصوا عظات أاألمور 
عد عن تعثر الشعب ويبكاملة عن مثل هذه األمور املحزنة حىت ال ُي

ى أا ذه األمور ورمبا ال يدرم الكنيسة وحىت ال يهلك من يقو
  .الويلله تعثر الناس وجتلب خطية 

املشاكل اليت حتدث بسبب ف
. ففي ومتعبة كثرية حب الظهور

قرية من يقرأ البولس يدفع مخسني 
جنية أما السنكسار سبعني أم 

عياد اإلجنيل مائة جنيه تزيد يف األ
   .ملائتني
 البسيطأمور أعثرت الشعب  

وجعلته يكره الكنيسة ويبتعد عن 
 ونسينا أن. املسيحيعثر يف الصالة و

قال  الرب يسوع
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 فاألفضل هلؤالء أن يتركوا حب  )٧-٦: ١٨مت
قدم بعضنا على بعض يف ية وال يكونوا عثرة للشعب. وأن ناملظهر

). وحب املظهرية يف الصالة مؤشر خطري على ١٠: ١٢رو (الكرامة
  ن الصالة هي من أجل جمد الذات وليس من أجل املسيح. أ

  قلت: الوضع خطر.
  قال: فعال حرب الفار من أصعب احلروب نصل اآلن لـ

أن تكون الصالة  أن الصالة من أجل الذات هو املؤشر الثالث
  املسيح. العالقة معمن اجل وليس  فقط من أجل املصلحة

  االحتياج؟قلت: يعىن الواحد ما يصليش يف وقت 
  قال:

ئ اع طخقة وا جإ  ج دا عع أضب وصئ طظ غسائ دا  ،وصئ اقتاغ

عع    طعجط ا

ضظ الشئ اخلطري أن يضيع اإلنسان هذه الفرص الرائعة بأن  و
يكتفى بأن يطلب ويصلى فقط من أجل املشكلة واالحتياج مث بعد 
ذلك تنقطع عالقاته باهللا ويرجع حلالته األوىل لذلك يقول 
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فاهللا . )١٥: ٥٠مز ("نقذك فتمجدينأادعين يف يوم الضيق الكتاب"
ل معى يقول عندما تدعوىن يف وقت ضيقك سأنقذك لكن كّم

مش شغل شحاتني. أفضل أتذلل هللا وأتضرع حلد ما أخذ  ،العالقة
وبعدين كل واحد يروح حلاله "املهم اللى ييجى منه". فالصالة تصري 
من أجل مصلحة الذات وليست من أجل العالقة مع اهللا وهذا يكسر 

  قلب اهللا أبونا اللى بيحبنا ومنتظرنا نعيش معاه.
بن الضال ومل كما رحب باالفاهللا يرحب بنا يف وقت الضيق  

يذله وال وخبه. لكن ختيل أن االبن الضال وضع يف قلبه أن يرجع 
للكورة البعيدة. تقول عليه تاىن ألبيه ليأخذ مبلغ من املال ويرجع 

  إيه؟!
قلت: مش ابن أبدا. مش إنسان عاقل. ساحمىن مش إنسان 

  !!أصًال
كل ما يطلبه من اهللا هو عندما يكون قال: دا حال كل إنسان 

أمه. كل ما  أوالنجاح يف اإلمتحان. كل ما يطلبه هو شفاء أبيه 
مع املسيح لعالقة يطلبه أن جيد عمل أو جيد إنسانة يرتبط ا، ولكن ا

فكل  د يف أولوياته املهم ذاته ومصلحتهواالستمرار معه مش وار
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حلالته األوىل تركيزه يف طلبته ومصلحته وناوى بعد كدا أن يرجع 
  . ومش يف فكره أن يتغري والعالقة مع املسيح تبقى حياة وحب

شابة يف اجلامعة من قرية وأهلها بسطاء وفقراء تعرفت على شاب 
غىن وحالته ميسورة فأحبت أن تتقرب إليه ليوصلها بعربته ويعزمها 

 ، وكلماأنه سيكون خطيبهايف أغلى املطاعم وهى تتظاهر مبحبته و
اكتشف لكن و يء تتودد إليه بكلمات املحبة والصداقة،احتاجت ش

بشخص فقري وغري على عالقة  كانت أابعد التخرج هذا الشاب 
كان كذب ونفاق فقط لكى له وأن كل كالمها  مؤمن من قريتها

  . ماذا سيكون مشاعر هذا الشاب؟!تستفيد منه
  قلت: سيشعر باخليانة والغدر.

ا عندما نطلب ونتوسل هللا أن قال: هذه هي مشاعر اهللا جتاهن
نتركه ونرجع للعامل وشهواته و حنتاجه يستجيبنا مث بعد أن نأخذ ما

  وقذارته.
 الغدريف  تسقطخلطية أكون بذلك ا أسقط يفعندما هل و قلت:

  !!اخليانةو
املوضوع مش سقوط من عدمه، املوضوع منهج حياة قال: 

وعندما  اخلطية!!أم اهللا  أنت عاوز مني من قلبكوتوجه قلب، يعىن 
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أم تندم تربرها  هل ،تسقط هل تستمر يف اخلطية أم ترجع بسرعة
وزى ماشرحنا مرارا وتكرارا لو بتسقط مليون مرة يف اليوم . عليها

ومن كل قلبك تكره اخلطية وتقاوم وتصرخ واملسيح صديقك وأبوك 
جماهد ولك يف الطريق وأمام اهللا ال ختاف أنت منها  روتريد أن تتحر

  ليل.إك
هل عالقتك باهللا يف وقت املصلحة فقط أم هو أب لكن السؤال و 

وحب وداميا يف باىل والقطاعى شغال وعالقىت بيه هي عالقة حياة 
وكلمته داميا ليل وار وأشاركه يف أمورى الصغرية زى الكبرية 

واالحتياج هو احتياج ابن من أبوه مش تغذى بيها من اإلجنيل أب
  .للى ييجى منه أحسن منه"شحات من شخص غىن "ا

ن ها أقول لك شئ صعب جدا ولكن ممك دا مش كدا وبس دا 
مثل صعب أقوله. وبه  ش وأخدينا بالنا منه ونعيش مع اهللانمانكو

وإحنا مش  جنرح قلب املسيح وندمي جراحاته ونفرح الشياطني.
  عارفني!!

  قلت: يعىن إيه يا أىب؟
ورق لكورس من زميل تاجوا قال: جمموعة شباب يف اجلامعة اح

فتطوع أحدهم وقال سيبوا املوضوع  ولكنهم ملهمش عالقة بيه،
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كمان أنا يل . قال دا شخص طيب وقالوا له أنت ما تعرفهوش .علّى
سكىت. وفعال ذهب إليه وأخذ يستعطفه "إزيك يا فالن أنت شخص 

إحنا قاصدينك يف  .الكلية كلها بتشهد لك .أنت إنسان مجيل .رائع
هي  خالقك العالية اللى بنتعلم منها فأنت إستاذنا وقدوتناأ. وخدمة

الشاب دوء وهو عارف أن كل كالمه  اىل خلتنا نطلب منك". قال
 .ألنه بيشوفه كل يوم حىت مافيش صباح اخلري ته،من اجل مصلح

وز إيه" قال "لو تسمح أصور منك الورق ودى يبقى ا"اتفضل ع
وأكون شاكر نساه أبدًا مجيل فوق رأسى طول العمر مش ممكن أ

وببساطة أعطاه ورق الكورس.  .داميا قدام عيىن" وهايفضل معروفك
نه إويشوفه يف اجلامعة يهرب منه ويعمل  ،وبعدما صوره مل يرجعه له

يقول إن كان ليه حاجة عند هوش ويقولوا له زمالئه ليه كدا "مايعرف
  يا سيد". فهمت يا ابىن!!له حد قول 

  لكدا يا أىب!!قلت: ياه هي وصلت 
وصلت لكدا وبنجرح قلب يسوع ونفضل نتذلل قال: 
يف  ،يف االمتحان ،يف وقت الضيق "يا إهلى يا سيدى"ونتضرع 

بعد  ،بعد االرتباط ،ولكن بعد اإلمتحان ،يف االرتباط ،املشكلة
وفني وقت  ،ننسى ربنا وننسى العالقة معاه ،احلصول على عمل
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 !!مافيش وقت ،فني املذبح العائلى اإلجنيل،فني وقت  ،الصالة
فيوجد وقت للفيس، لألفالم،  ،واملشكلة مش مشكلة وقت

   .دقائق للمسيح مافيش وقت للمباريات. لكن
املسيح يقول 

 بكل وقاحة نقول بدون اهتمام وبربود  نالكن
  

 ،للمصلحة ،فيه حب للذات ،والصراحة مافيش حب للمسيح 
رجع دا ن ،ومش بس ننسىوننسى األيام اللى كنا نتوسل ونتضرع 

وتقول مش كنت بتقول هللا "أنت للخطية بدون حياء وبدون مقاومة 
  سيدى" يقول "دا ملا كان ىل عندى حاجة كنت أقوله يا سيد".

وجارح لقلب  قلت(بدموع): فهمت يا أىب فهمت. شيء خمزي
  املسيح فعًال.

أتركك اآلن يا ابىن واملرة القادمة نتكلم عن مؤشرات الذات  قال:
  .يف الصوم

  
  
  

مؤشرات أن الصالة من أجل الذات

مصلحة وليست 
عالقة مع 

المسيح

نعيش كأبناء 
وليس كعبيد

مجد الناس 
وليس مجد 

المسيح

نرجع خطوة 
للخلف

فرض ورضى 
عن الذات وليس 

حب للمسيح 

تركيزفالصالة 
ويكون الهدف 

الحب
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Website: mbade2.com       facebook.com/mbad2  
  قرشا فقط٢٥سعر النسخة من أى جزء: 

  
  
  
  
  
  


