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ــعة        :  ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ   ٢٠١٤األوىل الطبـ
  

  
ا برتتيب  : لإلستفادةمالحظة الكاملة من هذه السلسة الرجاء قرأ

األجزاء كاملة فعدم الرتتيب ميكن أن يسبب تشويش وعدم االستمرار 
  قد يسبب إحباط.

   

لنا رجاء فى المسیح ان تصل ھذه * 
السلسة إلى ید كل شاب مسیحى بأقل 

.تكلفة  
یمكنك ان تشاركنا ھذا الرجاء بإھداءھا *
.ألصدقاءك واحباءك   
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  قداسة البا تواضروس الثاين
  )١١٨ اإلسكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية (
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  تقدمي
الصالة مراحل مثل مراحل الدراسة فتوجد مرحلة احلضانة مث املرحلة االبتدائية     

واإلعدادية وهكذا... كذلك ىف الطريق الروحى، الصالة مراحل، أول مرحلة هى مرحلة 
قشنا إننا  ا الكسل، والزهق وامللل، وأيضا اليأس من كثرة السقوط، و التغصب، وحر

  اك، والرجاء وعدم اليأس.نقاومها، مببدأ التدرج، واإلدر 
وهذا اجلزء يكمل معك الطريق ويدخل معك إىل املرحلة الثانية وهى مرحلة التعود.    

إن كنت بدأت ىف املرحلة األوىل(مرحلة التغصب) حىت لو بنسبة بسيطة ميكن أن تكمل 
القراءة لتعرف مسات مرحلة التعود، وهذا هو األفضل. ولكن إن مل تكن بدأت بعد، 

%، لكن لن يوجد ضرر أن ١فضل أن تؤجل قراءة هذا اجلزء حىت تبدأ حىت لو بنسبة فاأل
تنظر إىل خريطة الطريق قبل أن تبدأ املسري، فقد تشجعك أن تبدأ لتكتشف الطريق، 
ار حياته  ولكن من يظل متفرجا قد مير الوقت وهو مل يدخل إىل الطريق حىت ينتهى 

تيه الصوت قد اغلق الباب فمن ه و ىف اخلارج يظل خارجا ومن قد دخل ال ميكن و
  ألحد أن خيرجه.

ليعطينا الرب أن نبدأ ونستمر وال نكتفى ىف منتصف الطريق، حىت يصبح املسيح    
  أبو وصديقنا وحياتنا.  

الرب يسوع يكمل معك الطريق فبدونه ال نستطيع أن نفعل شيء. بشفاعة أمنا    
د إىل األبد العذراء مرمي وصلوات أبينا الطو  وي قداسة البا تواضروس الثاين وإلهلنا ا

  آمني.
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ىف الطريق الذى اسلكه من شهور لكى أصل إىل أىب  سرت  
الروحى، شعرت مبلل فالطريق هو الطريق والرمال هى الرمال، ولكن 
على العموم أحسن من غري فأصدقائى أغلبهم ماهلمش ىف احلياة 

بيدخن، مش عارف عايشني ازاى، ال كنيسة وال ، والكثري منهم ةالروحي
مزامري دا أ لو ما مكملتش املزامري والقانون تبقى مشكلة، جاىل 
ريت ما تدينش حد، واملوضوع مش جمرد تالوة  صوت ىف داخلى 
، أحسن من غري برضه،  وقانون، ولكىن أسكته وقلت أحسن من غري

ابلت مع أىب وسلمت يعىن هاأموت نفسى. وهنا وصلت للمكان وتق
  عليه، وقلت اليوم ها نكمل موضوع مراحل الصالة. 

قال: أخذ أول مرحلة وهى مرحلة التغصب، وهى تكون من غري 
  مشاعر أو أحاسيس، جمرد كالم ولكن مدرك معناه وأنتظر استجابته.

قلت: متام. بدأ التزم وأصلى بشكل منتظم، وأشعر بتحسن كبري 
  هي املرحلة الثانية يف الصالة  أيب؟ مالكن و أفضل من األول 
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  قال: املرحلة الثانية هي

مرحلة التغصب وعندما تكون أمينًا فيها وتصرب،  يففبعد فرتة        
فبدون أن تشعر تدخل إىل مرحلة التعود، وهى مرحلة رائعة تصري 
الصالة عندك نظام وجزء من طبيعتك، ال تستطيع أن تنام دون أن 
تصلى وال ميكن أن مير أسبوع دون أن تتناول، كل يوم البد أن تقرأ 

عر وبدون عمق وأحاسيس جمرد الكتاب املقدس، لكن أيضًا بدون مشا
  مرحلة رائعة ولكن أيضًا حرب هذه املرحلة خطرية.  وهيروتني، 

  قلت: وما هي حرب هذه املرحلة  أيب؟

حرب مرحلة التعود هي: قال:   
يه؟   قلت: اكتفاء 

 " قال: أن يقول الواحد فينا "احلمد  كويسني أحسن من غري
  "تقول إنك غين وقد قول سفر الرؤ"مش وحشني أوى" كما ي
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ن" (رؤ    )١٧: ٣استغنيت وال تعلم إنك فقري واعمى وعر
  وهذه مرحلة خطرية على الكنسيني.

  قلت: ومن هم الكنسيني  أيب؟
قال: الذين يواظبون على حضور القداسات واالجتماعات 

  ويشاركون ىف أنشطة الكنيسة. 
): هل ال أفعل كل هذا  أيب حىت أتغلب على  قلت (مقاطعًا

  االكتفاء؟
. ال تتوقف عن هذه األمور فهي وسائط قال: اجعلين أُكمل  ابىن

  النعمة
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سافر بيرت وبيشوى إىل سوهاج بعد الرتم األول، وعندما توقف    
أو هايشم  حاجةالقطار ىف املنيا نزل بيرت، ظن بيشوى أنه هايشرتي 

خر، وبدأ القط ار يتحرك، أسرع بيشوى ووقف ىف شوية هواء، ولكنه 
ب القطار وأخذ ينادى "بيرت بيرت"، وكان بيرت جالسًا ىف احملطة وهو 
يغىن ويقول "املنيا مجيلة"  "أ أحب املنيا"  "املنيا عروس الصعيد" 
على بيرت من صوته حىت ال يسمع  ُ دى بيشوى بصوت عاىل ي وكلما 

بيرت يضحك، وهاجيرى بيشوى. بدأ يتحرك القطار، ظن بيشوى أن 
وترك احملطة، وبيرت  ،سرعأو  ،سرعأوراء القطار ليلحقه، ولكن القطار 

ويهز يف رأسه "املنيا مجيلة"  "أ أحب املنيا"  فهل  عايليغين بصوت 
  سيصل بيرت إىل سوهاج؟!!

لطبع ال. بتسامة):    قلت (
لرغم من أنه حاجز يف القطار ومعه التذكرة، هل سيصل إ ىل قال: 

  سوهاج؟
ملنيا إقلت: طاملا أنه مل يركب القطار فلن يصل. طاملا  كتفى 

  سيظل يف املنيا.
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لتعود سيظل يف  مْن  ،يف الصالة واحلياة الروحية هكذاقال:  إكتفى 
يظن أن الصالة جمرد  التعود ولن يصل لشيء يف احلياة الروحية، مْن 

ولن روتني وشكل دون عمق أو حب، سيظل كذلك طقس وفرض و 
ألجل  ،وتكون كل صلواته ألجل نفسه .بل لن يصل إىل هللا ،يتحرك

وال ألجل عالقة حقيقية  ،ضمري، وليس ألجل هللالذاته، ألجل إرضاء 
، وساحمىن  ويضيع كل تعبه هباء وكل حياته تكون ال شيء ،مع هللا
 ابىن 

وبني غري  بني من يكتفى لن يوجد فرق ف
ه، وهؤالء كذلك. فهو له طقسه وفرض. املؤمنني

أكثر منه ىف احلفاظ على  وادا ميكن هم يكون
  فروضهم وطقوسهم.

  قلت: ما هذا الكالم اخلطري  أيب؟ 
افإن كانت الصالة جمرد طقوس قال:  ، بل  أكتفى  واقدمها 

لنسبة ىل  ، يكون هذا االله  والبد أن أقدمها له حىت يرضى علىّ
ار، إن مل أقدم له فروض  ىن وجبار قهّ صعب ومتعب، و(ساحمىن) أ
الوالء والطاعة لن يباركىن. بل سيلعنين ويرميىن ىف جهنم. فيبدأ يسيطر 
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ىف ولكىن إن جيت للحق  ،عليّ اخلوف منه واتقى شره وأصلي له
لقهر والذل، وىف أقرب فرصة أبيعه وارفضه وأسرتيح  داخلى إحساس 
من عبوديته سواء عالنية (اإلحلاد) أو ىف داخلى رفض  ورفض خوفه 

  وقهره لكن عيب نقول كدا قدام الناس.
  قلت: ماذا الكالم اخلطري والصريح  أىب؟!

ى وأكتفقال: كل من يفهم الصالة كفرض وطقس البد أن أمارسه 
  هذا حاله سواء عرف أم مل يعرف.  بذلك

هى عالقة حب ابن مع أبيه. الصالة أ أأخذ مش  فالصالة
  أعطى، فا ال حيتاج مىن شيء. 

ويكون اين امسع ما يقوله الكتاب عن الصالة "
و فيما هم يتكلمون بعد  أجيب أقبلما يدعون 

يعىن قبل ما أقول  )٢٤:  ٦٥(اشامسع  أ
يعمل الرب "الكلمة، هللا ينفذ (إيه النعمة دى).

رضى خائفيه و يسمع تضرعهم 
" يعىن الرب ، الرب  )١٩:  ١٤٥(مز"فيخلصهم

مسي  اآلن إىلبنفسه حتت أمر خائفيه (إيه اإلتضاع دا). مل تطلبوا شيئا 

بن  ا الصالة 
ب ما  يطل

وه  ب وأ د  يري
ه  ل قول  ي
ا  ي حاضر 

بى.  حبي
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ِفسك . )٢٤:  ١٦(يوليكون فرحكم كامال خذوااطلبوا  يعىن هللا يقول ن
من ال يصلى هو الذى خيسر، يعيش ف يف إيه  حبيىب(إيه احلب دا).

ىف فقر. الشياطني والضيقات والشهوات والناس، تلهو به وتتعبه 
  "ماهلوش ضهر" "عايش ىف فقر". 

  قلت: ولكن إيه التغصب والتعود  أىب؟!
ا أبو قال: كما ذكر من  قبل، الصالة هى لغة نتعلمها لنكلم 

فكمثل ابن يتعلم الكالم مع أبوه، كمثل مهاجر يتعلم لغة  ،السماوى
البالد الىت هاجر إليها، هكذا حنن ىف تعلم الصالة منر مبراحل التعلم، 

ا هى  حرب االكتفاء وحنن اآلن نتكلم عن مرحلة التعود، وحر
ا الكنسيو  ،والشكلية وهي خطرية -كما ذكر-ني واخلدام يتحارب 

ألن كل التعب واجلهاد ىف احلياة الروحية يصري  زى ما أنت شايف،
حتتاج لسماع عظة لقداسة البا  ألجل الذات والضمري واتقاء هللا.

  شنودة عن مركز هللا ىف حياتك.
  هل مرحلة التعود مرحلة سيئة ومرفوضة هكذا؟قلت: 

ن قال: مرحلة التعود مرحلة  رائعة وتقدم كبري يف احلياة الروحية، 
بت يف الصالة وىف اإلجنيل.   يكون هناك نظام 
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 أن تكون أمين-١ 

  فهي مقبولة كمرحلة ولكنها مرفوضة تماما كحياة
 فضلي هفمرحلة الدراسة مقبولة للطالب، لكن مرفوض متاما أن   

م حياته  الطفل و  طالب. علشان يفضليرسب يف نفس السنة كل أ
حيبو ولكن مرفوض أن يظل هكذا طوال عمره  يفرحوا به عندما
لطفولة.   ليستمتع 

قلت: متام  أىب. فكيف أتغلب على حرب االكتفاء والشكلية 
  واستمر يف الطريق الروحي وال اكتفى؟

قال: بداية لكي تتغلب على حرب االكتفاء لتجتاز مرحلة التعود 
  :هو

  أىب؟  إيهلت: أمني ىف ق
قال: أن تكون أمني يف مرحلة التعود، فمن يريد أن جيتاز الصف 

من الضروري أن يكون أمينا يف الصف الثاين  ،الثاين إىل الثالث
  ، بينما إن مل يكن أمينا فلن جيتاز أبدا هذه املرحلة.هكذاو 

  قلت: أريد توضيح أكثر؟
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 قال: لكي جتتاز مرحلة التعود كن أمينا فيها كمرحلة، فلكى يتخرج
فكن مواظبا وأمينا يف  .الشاب ويعمل البد أن يكون أمينا يف دراسته

(وهذا أمر يف منتهى  صلواتك، يف إجنيلك، يف تناولك، وىف القطاعي
  .حىت ولو بدون مشاعر، بدون أحاسيس ،األمهية)

ولكن لكى جيتازها  ،فالكثري منا ال يستمتع مبرحلة الدراسة كدراسة 
لرغم من عدم حبه لذلك  ،عملالويبدأ  البد أن يهتم ويذاكر 

فبداية احلياة  واستمتاعه به، فهكذا ال تطلب املشاعر ىف هذه املرحلة.
مثل طفل حيبو(فاألهل يفرحون به ويالعبونه) والتغصب مثل الروحية 

طفل يتعلم املشى(حيتاج لتشجيع ومساعدة) والتعود مثل طفل يذهب 
  برة).للمدرسة(حيتاج الجتهاد ومثا

قلت: يعىن لو لقيت نفسى بصلى ألجل إرضاء الضمري وألجل 
  ذاتى أبطل صالة أفضل؟!

قال: طبعا ال. فهذه حرب شيطانية  ابىن. احذر منها. فهو عاوز 
م يومهك ويقولك صالتك ليس  ى طريقة، ففيه أ يبعدك عن الصالة 

وقف عن من أجل هللا دا من أجل نفسك متصليش أحسن، فال تت
  اكشف نفسك أمام هللا وقل ولكن الة، مهما كانت الظروف.الص
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 تحذر من اإلدانة والمجد الباطل أن

 
      

  
قلت: ما الشيء الثاين لكي اجتاز مرحلة التعود وانتصر على حرب 

  االكتفاء  أىب؟
  قال: الشيء الثاين هو

  قلت: كيف؟
  )١٢: ٤قال: عندما تدين أحد اعلم إنك أصبحت إله (يع 

ستغراب): إيه؟! إله؟!   قلت: (
خذ مكان هللا وتدين البشر، وهللا يقاوم املستكربين،  قال: أي 

قلب مملوء ال يسكن داخل وهو والروح القدس هو الروح الوديع اهلادئ 
  إلدانة وبذلك لن تنمو أبدا.

  قلت: وكيف أتغلب على اإلدانة؟
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خذ الفأر امليت ومصادر  لتفصيل عندما  قال: هذه سنتكلم عنها 
يت وقتها بدال من أن تدين  ،حول كل إدانة لصالة .النور، لكن حىت 

بت  .شخص صلى من أجله ففى مرحلة التعود وانتظامك على نظام 
ن تنظرتبدأ  ،ىف الصالة نظرة استعالء ملن ال يواظبون مثلك  تتحارب 

ملقارنة  وتعمل مقارنة معهم، وحتتقر البعيدين وتظن أنك صرت قديس 
حىت ال تبعد عنك النعمة، وعندما حتاربك هذه احلرب م، فإحذر من 

خلطية ليست (كما أو  –وهذا شيء طبيعى – ضحنا من قبل فاحلرب 
سقوط ىف اخلطية) حول كل إدانة لصالة، بدل من أن تدينه صلى من 

  أجله. 
د الباطل؟   قلت: وإيه عن ا

لصالة  ،قال: ىف مرحلة التعود يظن اإلنسان انه عندما يلتزم شوية 
تيه أفكار  نه أوالتناول واإلجنيل،  نه صار قديسا وحتاربه اخلياالت 

يصنع املعجزات وخيرج الشياطني والناس متدحه وتطلب  ار قديساص
  صلواته.

  ،(ابتسمت وقلت): هذه اخلياالت حتاربين  أىب يف بعض األوقات
  ؟ألتغلب عليهاإيه اعمل 
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  قال: قل لألفكار 
    


     
 

ا على   اتنني حجارين، شغلتهم يقطعوا احلجارة من اجلبل مث يضعو
ا ىف املدينة للى عاوز يبىن بيته، شغالنة متعبة ومرهقة  توا ويبعو محار و
ولكن هى دى مصدر رزقهم، الطريق بعيد واحلجارة تقيلة ومع طول 

م تعب احلمار جدا وىف وسط الفرتة، احلمار تعب. ي وم من األ
الصحراء اتكفى على وشه ومات، مات احلمار، قاعدوا يبكوا ويولولوا 

  "مات مات الربكة، نعيش ازاى". وكرامة امليت؟!.
  قلت: دفنه. 

قال: دفنوه. وقعدوا مش عارفني يعملوا إيه. ويصرخوا بصوت عاىل 
لربكة بتاعتنا". مجاعة من "نعيش ازاى بعدك  بركة، مات الربكة، كان ا

الناس معديني ومسعوهم، فقالوا ليهم طاملا كان بركة نعمل له مزار أو 
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خد بركته وأنتوا تعيشوا على العطا والنذور،  مقام، والناس تيجى 
وفعال عملوا كدا والناس راحيني جايني وحيطوا فلوس ىف الصندوق، 

م اختلفوا مع بعض. واحد قال للتاىن إيه  وبركاتك  بركة، ويوم من األ
الشهر دى مافيش فلوس ليه والناس جات كتري؟! التاىن قال هى دى 
اة الربكة هم دول. قال  الفلوس دا مش بفتح الصندوق غري معاك. وِحيْ

اة الربكة. ممكن تقول كدا للناس لكن إحنا دفنينوا سوا".   له "نعم. وِحيْ
بتسام): قصة حقيقة  أىب؟   قلت(

قال: هى موجودة ىف كتب األمثال الشعبية. فكل ما الشيطان 
ييجى حياربك ويقولك بقيت قديس قوله عيب "إحنا دفنينوا سوا نفتح 

  الدفاتر القدمية".   
فعال لوال سرت ربنا علينا ولو الناس عرفت كل ماضينا أو حىت قلت: 

ها دلوقىت لو شافوا كل أفكار الداخلية، ما حدش ها يبص لنا أو 
، ربنا يكمل سرته علينا.  وما هو الشيء الثالث للتغلب يبصوا وحيتقرو

  على حرب االكتفاء والشكلية؟
       .قال: أوال: أن أكون أمينا
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 انظروا وتمثلوا :ثالثا

د الباطل   .نيا: احذر من اإلدانة وا
  قلت: انظر ملن؟

تتمثل ن أقال: انظر للقديسني واشتاق أن تسري يف طريقهم و 
م.   ميا

د الباطل وصنع املعجزات،  ولكن احذر أن يكون هدفك هو ا
لعمق يف العالقة ملسيح وحبهم للصالة و م   ولكن تتمثل بعالقا

  وليست جمرد الكمية والشكلية.  الروحية مع املسيح،
د الباطل ماذا أفعل  أىب؟  لشكلية و قلت: وعندما احتارب 

  ؟!أريد خطوات عملية
هلروب واالستبدال(كما ذكر ىف  ا  قال: حرب احلواس حنار

تيك ٢جزء لصالة وكلمة هللا، فعندما  ا  )، بينما حرب األفكار حنار
نك إكتفيت  أفكار إنك أصبحت أفضل من غريك أو تشعر 
ستمرار وال تكف  لشكلية ىف حياتك الروحية صلى هذه الصالة 

  حىت ينقذك الرب: 
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خد  فلألسف ه من القديسني هو نقول التمجيد و  كل ما أخذ

بركة السرت ونولع مشعة ومنشى، لكن نطلب أن يعطينا هللا أن نسلك 
م.   مثلهم، نطلب أن يكون لنا حبهم، وإميا

ا.  أىب؟   قلت: بس دول قديسني فني إحنا وفني مهْ
قال(حبزم وقوة): هذه أفكار إبليس، أفكار مسمومة، علشان نفضل 

 من نعمة املسيح، ىف اخلطية، لنكتفى مبا حنن فيه ونعيش فقراء وحمرومني
ليه جناهد، ليه نتعب ونتعلم ىف احلياة الروحية، مات فني الرجاء أن 

وان هللا يستجيب لصلواتنا   نتقدم وننمو ىف حبنا للمسيح وامياننا بيه
، ما دول قديسني واحنا خطاة. وتنتظر إيه من كما استجاب هلم

  فسدت أذهاننا.أأفكار  .اخلطاة، غري اخلطية واالستسالم
م ونسلك ىف طريقهم لن   طاملا ال يوجد اشتياق داخلنا أن نتمثل 

 "احنا خطاة"طاملا اكتفينا وجعلنا كلمة  ،ننمو أبدا ولن نتحرك
اوننا. وكما يقول الكتاب" كما شعر يف نفسه   ألنهمشاعة لكسلنا و

  ).٨:٨(مت"ليكن لك أمنتكما وأيضا " )٧:  ٢٣أم("هكذا
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تربينا عليه  أىب. ولكن إيه األفكار قلت: هذه األفكار الىت 
  الصح؟!

قال: أفكار ضد الكتاب، ضد املسيح. فالكتاب املقدس يقول 
م" ميا م ومتثلوا  ايتهم  .)٧: ١٣(عب"انظروا لنهاية سري يعىن شوفوا 

  واسلكوا طريقهم، وامنوا، كما منوا هم. 
ة ويعىن فيه حد اتولد قديس. دا على العكس هللا اختار اخل طاة والز

وعمل منهم قديسني، وقال للكنسيني "أن الزواىن يسبقونكم مللكوت 
يعىن الكل متاح ليه أن يسلك ىف طريق  .)٣١ : ٢١(مت هللا"

القديسني وينمو فيه، والكتاب قال "كونوا قديسني ألىن أ قدوس" 
فنقول هللا غري  ،واألمثلة حنن حنفظها عن ظهر قلب لكن ال نفهم شيء

"أوغسطينوس وموسى األسود ومرمي املصرية.." طيب يعىن ممكن 
. خليك خاطئ "ال أنا خاطئ"تسلك ىف الطريق ويغريك، يقول 

  "مش وش نعمة".
  أ قديس وأهلل وأجمد وارفع ايدى"."قلت: يعىن أقول 

بتسام): طبعا ال مش قصدى كدا. فبداية مش الزم تقول  قال(
خاطئ، وال أ قديس". دى عالقة خاصة بني ابن وأبوه،  للناس "ال أ
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بني عروس وعريسها. ختيل فتاة خمطوبة وكل شوية تقول للناس "النهاردة 
  خطيىب قاللى.."

  "النهاردة حكيت مع خطيىب ىف وىف..". تقول عليها؟!
  قلت: دى تبقى عبيطة أو ساذجة.

نناقشها قال: فالعالقة مع هللا شيء خاص بينك وبينه (وهذه س
عندما نتكلم عن عدم االعتماد على املشاعر). أما أ "خاطئ" واله 

. فأ )٥:  ١(نش"سوداء و مجيلة أ"قديس". فالكتاب يقول"
  ).١٠: ١يو١خاطئ، وأخطئ كل يوم(

)، وأسري ٧: ١يو١أتوب كل يوم (وأثق ىف الغفران الكامل)( ولكىن
أن يقدسىن  ، واطلب من املسيح)١٣:  ٣(يفىف طريق القداسة

 : ١٦(يو ، والروح القدس يعلمىن ويرشدىن )١١:  ٦كو١(ويقودىن
ء علمو )١٣   . واآل
  وهو: قانون اإلتزان الروحى 

ء " ء لكن فى المسيح أستطيع كل    " أنا  

  "بأعمالى أنا خاطئ ولكن فى المسيح قديس".
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 فأ خاطئ وال شيء. فقط، جتيب ىل صغر نفس. وقديس   
ء.    وأستطيع كل شيء. فقط، جتيب ىل كرب

فخطورة االكتفاء   
  
     
      

  
ءأما خطورة كلمة قديس فقط   حروب سنناقشها ىف و  تسبب كرب

  املرحلة الثالثة.

قلت: شيء خطري فعال  أىب، كنت أحسبه اتضاع أن أقول أ 
حرب شيطانية ليفسد كل عالقة مع هللا وخيلى الصالة  تخاطئ. طلع

  وتعب قلب البد منه. ماهلاش معىن جمرد همّ 
ىن ألنظروا ومتثلوا، فمثال ىف املوالد (مواسم القديسني)  قال: نرجع 
كل ونشرب ونلعب، ما هو مولد، غري األمور الىت ال متجد هللا  نقعد 
وجتعلنا عثرة وسبب جتديف على اسم املسيح، لكن فني إحنا وفني 
القديسني، املهم نروح املولد وندبح ونزور والشموع والنذور والستور 



٢٣ 

 

، لكن إيه اللى اتعلمناه من القديسني، أصل دول قديسني واحنا وكفى
  خطاة وطاملا إحنا خطاة يبقى نعمل إيه؟!

  قلت: خطية.
طلع العيب من أهل العيب وإن "قال: متام زى ما بيقول املثل 

فعندما يقنعنا الشيطان إننا خطاة، نعمل اخلطية مبنتهى مايبقاش عيب" 
، خدعة.السهولة واالستهانة ألننا خطا ىف هذه نقطة ف ة وهذا قدر

خذ صفات اإلنسان لتفصيل سنناقشها  منتهى اخلطورة عندما 
  اجلديد. 

  قلت: يعىن نلغى املوالد  أىب؟
قال: ال نلغى املوالد  ابىن. فيوجد بعض املسيحيني كل ارتباطهم 

ولوا. ملسيح هو ىف املولد، فيه يتعمدوا، وفيه يدخلوا الكنيسة، وفيه يتنا
، أن تستغل مثل هذه ولكن هذه مسؤليتنا ومسئولية الكنيسة أمام هللا

لنذور والشموع ويبقى التجمعات العظيمة ، ملا الكنيسة ما تكتفيش 
لعرىب- ترانيم-ساعة صالة (قداس٢٤فيه حالة طوارئ  - تسبحة 

ء أساقفة وكهنة وخدام حىت لو عشرين عظة ىف اليوم أفالم -عظات آل
- افتقاد عائالت-افتقاد فردى-مسرح-ساعة٢٤إذاعة ترانيم -قديسني
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ء الكهنة وأخذ اعرتفات وتشجيع على التناول  توزيع -افتقاد من اآل
..). فعلينا دور كبري جتاه هذه التجمعات وهذا الشعب  -نبذات

رة، وجتميع النذور،  العظيم. جيب أال نكتفى ونفرح مبجرد العدد، والز
ب، كم واحد وصلت له كلمة الغفران والقبول، كم لكن كم واحد 

لكنيسة واألسرار، أمور أصبحت غريبة عن مسامعنا.  واحد ارتبط 
ذه األمور، مسئولية أمام هللا سنقدم عنها  فاكتفاء حنن اخلدام 
حساب. صلى لنا  ابىن حىت ال نكتفى أيضا ونفرح مبجرد أن الناس 

وتطلع رحالت وتصري الكنائس جمرد تروح الكنيسة وحتضر مؤمترات 
(ويكون الذين ىف حوش الكنيسة أكثر من مكان اجتماعى للمقابالت 
االختالف أنه للمسيحيني فقط، ملساعدة الذين يصلون ىف داخلها) 

رخيية  أخوة الرب، لتعاليم أخالقية تشبه التنمية البشرية، لدراسات 
رد معلومات.   وطقسية وكتابية 

  هذه األمور خطأ  أىب؟قلت: وهل كل 
قال: كما ذكر ليست خطأ. فخدمة الفقراء غاية األمهية، 
الدارسات التارخيية الطقسية الكتابية مهمة جدا، حىت إن كانت تسلية 
للمحبة، لكن اخلطورة كل اخلطورة ىف االكتفاء بذلك. فكل هذه 
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تم لفقراء  األمور ممكن يعملها غري املؤمنني، فبعض اجلمعيات اخلريية 
اهتمام عظيم، وتوجد نوادى مجيلة وتسلية ىف منتهى االحرتام، وىف أور 

ريخ الكتاب املقدس ّدرسون الالهوت و ُ   امللحدين ي
ستغراب): وما الفرق إذن  أىب؟   قلت(

شعبه من  خيلصقال: رسالة املسيح واضحة "يدعى امسه يسوع ألنه 
هم"(مت هو املسيح  خملصاليوم ) قال املالك "ولد لكم ١:٢١خطا

 ألنه روح الرب عليّ ) قال الرب يسوع عن رسالته"١١: ٢الرب"(لو
دياملنكسري القلوب  ألشفي أرسليناملساكني  ألبشرمسحين   أل
لبصر و ارسل املنسحقني يف احلرية  إلطالق للمأسورين و للعمي 

ما قد هلك  خيلصقد جاء لكي  اإلنسانالن ابن " )١٨:  ٤(لو
أرجوك خذ هذا التدريب، احبث ىف صلوات  .)١١:  ١٨(مت

  الكنيسة، االجبية والقداس والتسبحة والرتانيم القدمية عن كلمة اخلالص
فرسالة املسيح هى الغفران الكامل، اخلالص 
من اخلطية، احلرية من إبليس، جيب علينا أن 

ا،  بغري ذلك  واالكتفاءنقبلها وخنرب اآلخرين 
  جيعلنا مش مسيحيني.
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قلت: االكتفاء شيء خطري، كل يوم معاك  أىب أكتشف كما لو 
  مل أكن مسيحى.

قال: فلتستمر يف النمو واملتابعة وال تكتفى، وستكتمل الصورة 
خذ مؤشرات املسيحى احلقيقى والنقابة  بنعمة املسيح عندما 

  وستكتشف حقائق مذهلة.
  قلت: أريد تدريب عملى ىف مرحله التعود؟

ىف هذه املرحلة  ابىن ليس الكسل وال ىف التدريبات قال: اخلطورة 
العملية، اخلطورة وكل اخلطورة هو (االكتفاء) .كما يقول ىف سفر الرؤ 

غين و قد استغنيت و ال حاجة يل  أتقول اين  ألحد األساقفة "ألنك
الشقي و البئس و فقري و اعمى و  أنتشيء و لست تعلم انك  إىل

ن   . )١٨:  ٣(رؤ"عر
دة ىف حياتك الروحية ىف هذه  خذ تدريب عملى ز فعندما 
املرحلة، قد تتعرض هلذه احلرب انك ترضى على ذاتك، ألنك تتم 
، تعمل  املفروض منك، تقول صباح اخلري، تصلى صباحًا ومساءًا
مطانيات، تقرأ اإلجنيل، فتصري كل هذه األمور هدف حياتك، وليس 

مل أن تكشف العالقة مع املسيح تكتفى مبجرد ا لشكليات و
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هو القانون  كضعفاتك أمام هللا وتكلمه بوجه مكشوف، فكل ما يهم
كتفاء ورضى أكثر. فتصري  والواجب وكفى، وعندما تزيده تشعر 

يار ىف أى حلظة.   احلياة الروحية هشة، شكل دون عمق معرضة لال

جلرّب، وكان يبالغ ىف ارتداء املالبس اجلميلة ليخفى   بيرت ُأصيب 
به، فيظهر الشكل ىف اخلارج مجيل، وكان دائم االنتقاد ألصدقائه  جرّ

الشباب وال يرتك فرصة إال وينتقدهم  ْب بسبب شكلهم، بسبب َح 
ويسخر منهم، ولكن ىف يوم الكشف الطىب للجيش اضطر أن خيلع 

، وهنا ُصّدم أصدقاؤه ومعارفه، الذين كان مالبسه ليتمم الكشف
  يعاملهم بتهكم وسخرية وينتقد لبسهم وشكلهم. 

لتالوة وتتميم الفروض والطقوس،   هكذا كل من يكتفى ىف صالته 
ئسة حزينة، وجهه  ئسة  أهو شيء وخنلص منه، فيعيش حياة مع هللا 

يق مكتئب، وقلب حزين، ينتقد الناس ويتعاىل عليهم، يدقق ويض
رب وإن شئت تكره هللا وطريقه بسببه.  عليهم، جيعل الناس ختاف و
ولكن أمام أقل التجارب يسقط ويكون سقوطه عظيم، ألن عالقته مع 
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هللا شكلية مش حقيقية مبنية على الشكل ومكتفية به، وليس احلب 
  .وال تسعى حنوه وتنتظره

  قلت(خبوف) كيف  أىب؟!

رقة الثالثة الثانوى، مينا حيب أبوه مينا ومايكل صديقان ىف الف   
لنسبة له صديق، ىف املنزل ال يوجد مانع بدل من أن يقول  ، أبوه  جدًا

ن يفعل شيء خطأ، أله  يقول له كيمو (والده امسه كمال)، .خياف 
وال حيتمل أن يراه  ه جدًا ال ألنه خياف من العقاب ولكنه حيب أبو 

ياته، عندما يكون عنده مادة زعالن منه. .حيكى له تفاصيل كل ح
حىت عندما  .صعبة، مدرس مزعله، خمتلف مع صاحبه، ىف كل األمور

شعر مبيل عاطفى جتاه احدى صديقاته صارح والده دون خوف أو 
ا قال له والده إن هذا شيء طبيعى ىف هذا السن ولكن وعندم خجل،

 لكل شيء وقت، وجيب أن نتحكم ىف مشاعر وجنعل عقولنا وأفكار 
تى الوقت املناسب   . تتحكم ىف عواطفنا ونرجع خطوة للخلف حىت 

ن أبوه يفهم اكثر  فرح مينا وأطاع والده بكل فرح، ألنه دائما واثق 
منه، وأيضا هو حيبه جدا، فكل ما يقوله أبوه من املمكن أن يناقشه 
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فيه، ولكن دائما ىف النهاية خيضع بفرح حلكمة والده حىت لو قال له 
م فيما بعد. فمينا يعيش حياة سعيدة له أب يرجع إليه، يسنده ىف ستفه

ىف املدرسة دائما حيكى عن والده ومدى  أتعابه، ويرشده ىف اختياراته.
اشتياقه كل يوم أن يذهب للمنزل لرياه وجيلس معه، وحيكى معه عن  
كل مشاكله وأتعابه، وحىت لو مل توجد مشاكل وأتعاب واحتياج، 

  ن.ع أبوه جيعله فرحافبمجرد وجوده م

بينما مايكل يستغرب لكل هذا، فهو حيرتم أبوه ألنه أبوه وكفى،  
فهذا ليس موجود ىف مشاعره -وخياف أن يغلط ال الن أبوه هايزعل 

فقط الن اخلطأ خطأ. وعالقته مع والده جادة جدا  -ووجدانه
"حضرتك، بعد إذنك، شكرا" ولكن صداقة وحب واشتياق للوجود 

أمور غريبة وجديدة مل يسمعها من قبل، وال يستطيع مهما   معه، فهذه
كان األمر أن يناقشه ىف أموره خاصة، سواء أموره العاطفية أو سقطاته 
أو أخطائه لذلك توجد بينهما هوة عظيمة ومسافة كبرية. يعيش ىف 
البيت ىف جدية كما لو أنه ىف جيش، ال وجود ملساحة من احلرية 

الطاعة. أن حيكى مع أبوه ىف تفاصيل حياته أو  واملناقشة، فقط الطاعة
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خذ رأيه ىف أمر من األمور شيء غري وارد أما أن يكون بينهما صداقة 
  فهذا جرم عظيم. 

مايكل ومينا جنحا ىف الثانوية العامة ودخال كلية الطب، مينا على 
خذ رأيه وأبوه ىف حمبة يوجهه دون كبت  ستمرار  اتصال بوالده 

متياز وتعني  ويعلمه أن يعتمد على نفسه وأن ينمو وينضج، جنح مينا 
  وعى دون أن تؤثر على دراسته.ىف اجلامعة وشارك ىف خدمات كثرية ب

بينما مايكل عندما وجد نفسه حرا من قيود أبوه وعندما تعرض  
حاول  لفجوة نفسية ىف الغربة مل جيد من يسدها سوى أصدقاء السوء،

من شلة إىل ته حنو الرب يسوع فلم يسمع، بل معه اخلدام أن يوجه طاق
شلة وال يوجد شبع، من السجائر إىل اإلدمان، ومن التعلق العاطفى 
إىل السقوط ىف اخلطية، وكلما حياول أن يشبع جيوع أكثر، ومن فشل 
إىل فشل، ورسب أكثر من مرة فرتك كلية الطب إىل التجارة، وهناك 

  لتكملة املأساة.وال داعى  إدمان، إحلاد، ،فشلمث نفس املوقف فشل 
لسؤال وأنت كيف ستتعامل مع أبوك  . وهنا توجه إىل أىب 

  السماوى؟!
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مل معه كأب ،كصديق، وإن مل تكن موجودة اآلن اقلت: سأتع
لروتني والشكل. هو حد يالقى نعمة وما  سأنتظرها ولن أكتفى 

  فقر مش وش نعمة.يبقى وش -زى مابيقولوا-يعيش، دا يبقى الواحد
  قال: 
لروتني ويظن أن -أبو–كل من يكتفى بعالقته مع هللا  هكذا

هذه هى الصالة، ففى أقرب فرصة وأمام إغراءات الشر واألوساط 
الشريرة يكون سقوطه سهال بل سقوطه عظيما، لذلك ما تستغربش ملا 

  تسمع أن خادم يقول أنه ملحد أو خادمة تركت املسيح.
وجدت فرصة ال أريدها أن تفوتىن) وقلت:  ىنكم لو أنقاطعت أىب (

فعال أوضحت ىل  أىب لغز حريىن ملدة طويلة، إزاى أن خادم كبري أو 
ريخ الكنيسة) ممكن يسقط ىف هوة  خادمة أو حىت أب(موجود ىف 

  عظيمة ىف مثل هذه األمور!!
لروتني ىف العالقة مع هللا شيء خطري، لذلك ىف  قال: االكتفاء 

انك  أعمالكعارف  أسفر الرؤ هللا يقول ألسقف الالودكيني "
ردا  ردا و ال حارا ليتك كنت  فاتر و  ألنكحارا هكذا  أولست 

ردا و ال حارا    .)١٦:  ٣اتقياك من فمي (رؤ أنمزمع  ألست 
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 كیف اتغلب على حرب االكتفاء

انظروا 
 .وتمثلوا

أن أحذر 
من اإلدانة 
والمجد 
 الباطل

ان اكون 
 امین

رد    وإيه حار  أىب؟قلت: يعىن إيه 
قال: البارد هو اخلاطئ الذى يقر خبطيته ويتوب ويصرخ طالبا 

احلرية، واحلار هو مثل القديسني 
الذين ال يطيقون اخلطية، بينما الفاتر 
هو الذى يكتفى بفروضه وطقوسه، 
بصلواته وقداساته. "وأهو أحسن من 
غري مش وحشني قوى، احلمد  

لناس كر وغروب ونوم مش زى ا
بتوع الباجنو واحلشيش وال الشباب الضايع". للمكتفني يقول هلم هللا 

  "أىن مزمع أن أتقيئك من فمى" يعىن مش طايقك. 
قلت: شيء حيري شوية، مش الواحد ملا ينمو شوية يف احلياة الروحية 

م أفضل؟   حيس أن بقى أحسن شوية، يعىن القديسني مش بيحسوا أ
  قال: دى املعادلة الصعبة.

  قلت: وما هى املعادلة الصعبة؟
قال: يقول أنبا مقار      
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ستغراب): خاطئ أكثر!!   قلت (مقاطعا و
قال(دعىن أكمل): يشعر أنه خاطئ أكثر دون أن يشعر بصغر 

  النفس أو اليأس..
  صعبة، ولكن كيف ينمو وكيف يشعر أنه خاطئ أكثر؟قلت: حقا معادلة 

قال: ملا يكون الواحد البس لبْس فيه بقع كتري وىف مكان مظلم 
  هاتظهر حاجة؟

  قلت: ال.
قال: ملا يبقى فيه إضاءة خفيفة تظهر البقع الكبرية وكلما زادت 

ا  يديهإاإلضاءة ظهرت أدق التفاصيل. يعىن الواحد ملا يغسل  تظهر إ
ت  نظيفة، لكن لو وضعها حتت امليكروسكوب يقول إيه كل امليكرو

  دى!!. 
هكذا كلما نقرتب من هللا ومن نوره اإلهلى، تظهر أدق التفاصيل 

فنتضع ونطلب من هللا أن  ،ونرى خطا أكثر ونشعر بضعفنا وجناستنا
ب يقدسنا فيقدسنا، فنقرتب أكثر فنرى تفاصيل أكثر، فنتضع ونطل

  فنتقدس فنقرتب، وهكذا يكون منو دائم يف احلياة الروحية.
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ى  قلت: ولكن مش شيء متعب أىن أكون داميا شايف خطا
  وذنوىب؟

ى وذنوىب  قال: هنا صعوبة املعادلة، أنه مع إىن أشوف خطا
وجناساتى أكثر، إال إنين مع ذلك ال أدخل يف صغر نفس بل شكر 

  وفرح.
  وشكر؟قلت(مندهشا):كيف!! فرح 

  أنه مع أىن خاطئ لكىن مقبول وحمبوب.  .شكرقال: 
الن هللا بنفسه مش جمرد ها يقبلىن دا كمان هايقدسىن . وفرح
(وهذه نقطة ىف غاية  مثل االبن الضال ويباركىن ويكافئىن بل ويطهرىن

لتفصيل يف  فوائد التجارب األمهية تغيظ الشيطان، سنأخذها 
أن يشفى املريض، فاملريض مش ها مسئولية الطبيب والضيقات)، ف

فلنرتك أنفسنا إليه ونثق  ،يشفى نفسه، وطبيبنا هو هللا وهو ماهر جدا
أنه سيشفينا. فقط لنقر أننا خطاة ونواظب على العالج. فخطورة 

خذ العالج لكن،  ننا خطاةمرحلة التعود أننا  ، ويصبح قد ال نقر 
ننا حمتاجني ولكن لكى العالج شيء نتفضل به على هللا، نصلى ال أل

ا همّ . متامها كما لو إ   نتمم فروض نكتفى 
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 قل لجمیع شعب   
لما صمتم  االرض..

فھل صمتم صوما لي ..
 )٥:   ٧انا (زك  

ش فلوس من مصروفه ومن  ١٤ماركو عنده     سنة، فضل جيمع وحيوّ
مارس جاب هدية مجيلة وراح البيت  ٢١العيدية ومجع مبلغ كويس وىف 

وقال لوالدته(كما لو أنه يعريها) "هدية. هدية من مصروىف، من اللحم 
لسؤال تفتكر والدته ها تعمل  احلى من قوتى. علله يطمر"(وهنا توجه أىب 

  يه؟!)معاه إ
ستغراب): ممكن ترميها، وتقول له مش  قلت(

  عاوزة منك حاجة.
قال: تبان احلتة دى يف الصوم بوضوح، الناس 

يوم صيااام، تعبانني. ربنا يرد ويقول يعىن  ابىن ملا أنت  ٥٥تئن صيااام، 
صوم أنت بتوفر ىل أكل. وبرضه يف الصالة الواحد يصلى وخيلص القداس 

  ية كما لو أنه خلص همّ كان عليه. أو الصالة يف األجب
  قلت: طيب أ بعمل كده  أىب أعمل إيه! أبطل صوم وصالة؟

. ما تبطلش. لكن حارب هذه األفكار، وما تكتفيش.    قال: كما ذكر
   قلت: أريد تلخيص أخري،  أىب حىت ال أتوه؟!

ولكن لن  ،قال: مرحلة التعود هى مرحلة بدون مشاعر بدون عمق
ا عمر كله كدا، جمرد مرحلة يكون ال  ولكى أجتازهاولكن البد أن أمر 
  :بنجاح
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  قلت: وهل توجد مراحل ىف الصالة بعد مرحلة التعود؟
املقبلة  ىف املرة اقال: نعم هى مرحلة االشتياق. هذا ما سنتكلم عنه

  بنعمة املسيح.
  

ل  ذه السلسلة ل ********لنا رجاء  املسيح أن تصل 
لفة ص مسي  ذا الرجاء بأقل ت شاركنا  يمكنك أن 

ستك******* ا ألحبائك وأصدقائك وكن دا   بإ
رة)٠١٢٨٥٦٢٥٣١٤ت   (املنيا)٠١٢٨٠٤٣٠٣٥٩-(القا

  قرشا) ٢٥سعر أى جزء من ھذه السلسلة(


