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 مبادئ الحياة الروحية     

 (21\7) الصالة       
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لنا زجاء فى الوسيح اى تصل هره * 
 السلست إلى يد كل شاب هسيحى

يوكنك اى تشازكنا هرا السجاء بإهداءها *
ألصدلاءك واحباءك   
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 الطلبةفى  املثابرة
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 اىمثبثشح

 اىصجش

 اىزىقغ
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سثمب ٌظه ثؼض اىنسبىى اىزٌه 
ٌؼشضىن ػه اىصالح اىحبسح 

أوه ٌمنه ىهم أن ٌجشسوا روارهم 
اىسٍذ اىشة :  ثبسزخذامهم آٌه

"ىٍس مو مه ٌقىه ىً ٌب سة ٌب 
سة ٌذخو مينىد اىسمىاد ثو 
اىزي ٌؼمو إسادح أثً اىزي فً 

: 7اىسمىاد." )مذ 
(أجبوة هؤالء أوه إرا مبن 21

ٍقٍَب ، فصالح واحذح ادػبؤهم حق
، و ىنه اهلل ٌقىه رنفً ىيخالص

"صيىا مو حٍه" "صيىا ثال 
ىا" اوقطبع " "اسهشوا و صي

 رذخيىا فً ررشثخ"، "صيىا ىئال
فبىصالح هً سأس مو األػمبه 

حخ ، فال اىؼفخ وحذهب وال ىباىص
، أو سحمزىب ىهم، ػىبٌزىب ثبىفقشاء

ال خذمزىب ىآلخشٌه رنفً و
الصالة هي وحذهب ، ألن 

 .أساس هره جويعَا 
 يوحنا ذهبي الفن

 

ال ػاؾؽالم ػى حد ذاته 

ؼوة رادلا  أيقوجد ػقه 

ادللـى  اإلميانخاىل ؿن 

وتوؼع  ،اهلل ؿةعؾى ؽؾ

عؾى  ادلؤدس االدمهابة

ؾقس ، ووؽرؿهغـى اهلل 

أو  عؿاىلأ أو ىؿشاعرعؾى 

 .جمرد تردقد ؽؾؿاتى
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 كل يوم صراع مع اهلل أوال: مخس دقائق
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". 
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"يا رب  

"ةأمامك صال ةف، أعترب الوقةساحمنى أنا مش عارف أقول حاج
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إرا مبن سؤاىل 
حست مشٍئخ اهلل 

مشضبره فال رنف و
ػه اىسؤاه حزى 

 رىبىه.

 باسيليوس الكبيس
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 أوبٌزبمل أارشك 
 أساميلو  أحٍٍهم

 ػيً ىٍزىميه
(11:   49)اس     

ن ؿن اؾػرق بني ؿن قصؾى وؿن ال قصؾى فو أوؾؽن 

وػرح ؽؿا ؾو أن  ءفدوقصؾى دقؼلل ادلوضوع بسالم و

ادلوضوع مت، بقـؿا ؿن مل قصؾى قظل ـادم، حزقن 

 وؽكقب.
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اىشة ٌشٌذوب أن وزىسو 
وغصجه، إىٍه، وٌشبء أن 

وٌشغت فً أن ٌّغيت مه 
 حذرىب.

غسيغوزيوس الكبيسق.  
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حننّالِـنيّهامترّهامتر،ّفًؿرّوامّوأنّاألوّؽؿا 

حننّوائِنيّوأوالدناّأفضلّمنّأنّمترّوّءذيمـًظرونّ

ووضقعوا،ّفأمفاتّكٌرياتّملّتصؾىّمنّأجلّّابقفؾؽو

ّوأوال ّوأدمـوا ّاألوالد ّفضاووا ّويؽوا ّومل فشؾواّدهم

ففلّاألفضلّانّأمّتيؽىّتِعّدـنيّمنّأجلّّوهؾؽوا.

ّوٓ ّوتقأس ّتزهق ّأم ّأن ّأم ّوورجع ّووًوب ّطابـفا

ّنػِف ّفى ّوالِؽرّّاهؿفا ّوالضغط ّاألمراض وجيقؾفا

ّ.ووفؾكّوضقعأوّبـًفاّوابـفاّ

أنّوصؾواّمنّأجلّأوالدهمّوأنّّاآلباءلألمفاتّو

ّ ّوحبقاتفم ّبفم ّّالروحقةوفًؿوا ّبأمورهم ّوفًؿوا ّاملادوةكؿا

أبـفا قأؽل وقؽرب تفمم أـه  ؾو ؽل أم زى ؿا بموب،ّالدرادقةو

قمغذى بفا  ةقأؽل ؿن اؾؽماب ادلؼدس وقؽون ؾه صالة قوؿق

ّدقؽون فـاك ؼدقسني ّحيقيى. ّوا ّكل ّحيقيى،ّلؽن ّاذربّوا ،
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معّبعضّال.ّفؼطّّاإلْقلكلّوومّنؼرأّّال.ّلؽنّنصؾىّمعّبعض

ّفصرناّ ّونرتكّالروح ّنربىّاجلِد ّنشربّنشوفّتؾقػزوون، نأكل

نًمّالِيبّأجِادّبالّأرواحّوبعدونّنصرخّالشيابّبعقدّونّربـا.ّا

ّواإلباحقةّ ّواالرتداد ّاإلحلاد ّديب ّهو ّاملِقَى ّاليقت فضعف

ّ!!واإلدمان
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واهلل  عرض ذفواتهق وؾؽن اؾشقطان

ؽؿا  وأقضا ،واإلـسان خيمار ،ادلعوـة قعرض

اؾسوء قساعدون اؾشقطان  أصدؼاءاؾعامل وأن 

 أن ادلؤؿـني ؾقـا إحـا ممؽن ،ػى عروضه

 .ذؾك بصؾواتـاـساعد ادلسقح و
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ألن ىٍس ثزىىع اىصيىاد 
ىنه ثزنشاسهب ٌزشذد اىشوح و

داخو قيىثىب ورخُييهب رثجٍزهب و
داخو وشبطىب ورفنٍشوب 

مشٍئزىب حزى رصٍش جزءَا و
 مه حٍبرىب.

 األة ٌىحىب ك.

 

ّنػِ ّوّأالّرناوأمّهاهلل ّأنِؽت ّهندوون

حننّذركاءّّ،إرادتهحًىّوًؿمّمشقىًهّوبادًؿرارّ
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ّ ّفى ّاهلل 6ّّكو2)العؿلمع ّاهلل(1: ّأوطاناّ،

ّوظقمّةوظقؿّةإمؽانق ّبفاّوذرف غؾبّنّوقوة

ّالّقواتّالعدو ندركّهذهّّبإميانـاّ.صالةهىّقوة

ّو ّخبالصّالـػوس ّلـػرح ّونًُِدمفا نػرحّالؼوة

ّ.أوالدهقؾبّالربّوِوعّخبالصّ
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 أـتقسوع  وراك قاوراك  ،أؿوت أوحتررـى  إؿا"ؿش فابطل 

 باحلؼقؼةؼؾت ان حررؽم االبن  بسأل، أـت أـاو  أداؾوا ؼؾت

ؽل قوم  ،ؿش فادقلك قا رب ؼؾتحررـى ؽؿا  ،ا أحرارتؽوـو

 ".حتررـى حلد ؿافازفؼك قا رب و،فاؼوؾك 
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  تطلب كل يوم حاجة حلوة زى الطفل

 أى مراجعة تراكمية feedbackوتعمل 



27 
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شؼت هى  أي ألوه
 خىهآػظٍم ىه 

قشٌجخ مىه مبىشة 
اىهىب فً مو 

ىٍه إادػٍزىب   
(7:   4)رث    
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feedback
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بؽل إؿؽاـقاته أـه قشؽك يف  وقسمؿقت 

  .االدمهابة وأن دى صدػة

خيؾقك تػرح باؾشئ اؾؾى رؾلمه  أو

وتـسى تشؽر وتعؿل زى اؾؼطط وؽل ؿرة 

تقهى تطؾب تلدأ ؿن األول تاـى ؿافو ؿاػقش 

 أداس ؿن االميان تلـى عؾقه رؾلمك.



32 
 

 "تسوق فيها"
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ّماّ"ّ ّوارب لقه

ّال ّواربّواله ّأنتّدامعـى ّبرضه ّابـك ّماشّأنا ّادًٍابًشّهو

أرجوكّامسعـىّوالهّانتّبًِؿعّلؾؼدوِنيّبسّأنتّوـدكّناسّ

وناسّوالهّإوه"

ٌقىه اىشة نتحاجج  هيم  

(18:   1)اش    



34 
 



35 
 

 الطلبة السنوية
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"الطلبة   

السنوي "،

ّ

" قا رب خؾقـى أحلك، قا رب عاوز أحس بقك، عاوز أحلكك  

قه حملة، وأـكت ؼؾكت   إى ؿا أـت بمولـى، عاوز أعرف قعـى ز

ؼكدرتك، عؾؿـكى ؽقك     ب اؾرب إكهك ؿن ؽل ؼؾلكك وـػسكك و  حت

أحلك، أعطـى أن أؼلل حلك، أـت أحللمـى حب ؽلري حب ػوق 

اؾعؼل ػوق اخلقال حمى ؿت ألجؾى، خؾقـى أحلك حب ادلوت".
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فالّمعـىّلؾَقاةّالروحقةّبددونّبيدة،ّددًيؼىّّّّ

أنفداّوهدمّّّّظدّنمصدطؾَاتّّتجمدردّّاحلقاةّالروحقدةّّ

بددأ،ّّإخقالّفؼطّلؾؼدوِني،ّأرجوكّإنّكـتّجدادّّو

أندتّبًؿشدىّفدىّّّّّاكدّداّادًغلّالوقدتّاملؼًدول،ّكددّّّ

الوقتّبقعدىّلقهّمًِدًغؾفوشّفدىّّّّاكدّاالشارعّوكد

ّرؾيةّدًغريّحقاتك.



38 
 

ثالثت أهوز عوليت 
 للوثابسة فى الصالة

الطلبت 
 السنويت

كل يوم 
حاجت 
 حلوة

خوس 
دلائك 
 كل يوم
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.ؿن قسمػقد ؿـفا أن قفدقفا ؾنالثة ؿن أصدؼائه ؾؽل


