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  تقديم

وصية الرب يسوع األخيرة لتالميذه ولنا هي أن 
). أن نخبر بالفداء والغفران ١٥: ١٦نكرز باإلنجيل (مر

واألبدية والمصالحة مع اهللا. والمسيح سفك دمه إلجل 
 ،خالص العالم كله وأوصانا أن نبشر بهذا الخالص

ونحن كأوالد أوفياء ألبوهم ونقدر قيمة دمه يجب 
  ح هدر".علينا أال نجعل "دمه يرو

والصراحة من يثق حقيقة في غفران كامل ويدرك 
فمؤشر اإلدراك  .أبدية ال يستطيع أن يسكتله حياة  أن

الحقيقى هو اإلثمار "اللى يدرك ما يسكتش واللى يسكت 
  ما أدركش".

ما هي مبادئ العمل مع اهللا ودوافع العمل ومعوقاته 
بنعمة المسيح سنتدرج معا خطوة خطوة ؟ ومستوياته

  نمو في العمل والشهادة للمسيح.لل
الرب يسوع يلهب قلوبنا وقلوب كل شعبه بخالص 
النفوس وتقدير قيمة كل نفس. بشفاعة أمنا العذراء 
وصلوات أبينا قداسة البابا تواضروس الثانى وإللهنا 

  المجد في كنيسته إلى األبد آمين.
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ن    ـــافياً،  ض أول أمس مطراً ولكن اآلن الجو ص

ـــيرى  ـــألتقي فيه مع أبي نحو المكاوفي س ن الذي س
ركْة من الماء باقية منذ أول أمس، وكانت وجدت ب

بدأت تتغير وتجمع  قد  ماء  حة ال به الكثير من رائ
ـــيرى حتى ابتعدت عن  ـــرعت فى س هذه الناموس، أس

ن أمر وأخبرتــه ع ة وهنــاك إلتقيــت بــأبي،ركــالب
  ركْة.لبا

ـــهور  ثار مش عالم أ كان  ندهقال:  مؤتمر في  ع
ـــدته أسبوعين وكان نا سويسرا في فندق يطل  زلمـ

باً وفي منتهي  كان المنظر خال على بحيرة جنيف، و
ـــاء  للنفس،الروعة والجمال مُريح   مغطاةجبال بيض

ـــوة  جميـلبحيرة مـاء أزرق  بـالثلوج، وأرض مكس
ضرة، كل ذلك تغير عندما عاد إلي مغائر البحر  بالخ

ـ أبحاثه،الميت ليستكمل  ـ ـآبة  جيبيالمنظر ان فك ك
بة الملوحة فيه  ـــ بالحقيقة ميت نس في النفس. بحر 
قه فترة  طائر من فو طار  نه لو  لدرجة إ جداً  ية  عال
له فى كل مكان. لة يختنق ويموت، والخراب حو  طوي
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عالم كثير ل هذا ال فرق  كبير!!هذا الفرق ال يهفكرّ 
ياة والموت يب المنظر اللىبين  !!بين الح جاء  يج ر

ياة،  يب ووح بة والمنظر اللى يج طول ولم ي ،همّكآ
  حتى عرف السبب. التفكير

  قلت: وما هو السبب يا أبي؟
ياقال:  بب  ـــ ما  الس ند ابني هو أن بحيرة جنيف ع

ها في  ـــي التي حول ماء تفيض على األراض بال تمتلئ 
صغيرة، فتنمو الخضرة وتنبت األشجار،   لكنالقنوات ال

يت بالرغم من  البحر الم بدا  يت. ال يفيض أ مُغلق وم
، اللى تعمد فيه الرب يســوع إنه يصــُب فيه نهر األردن

ــل بأى عالم خارجى فتتبخر مياه وتبقى  إال إنه ال يتص
  الملوحة.

يا ابني مثل ال ماً  ما ها فهي أخذت ت بركة التي رأيت
ياه نت وتغيرت  م فأنت ها  ظت ب المطر فقط، واحتف

ماً يفيض فهو متجدد ويخرج الينبوع دائ لكنرائحتها، 
ينبع منه وكلما دائماً، من داخله الماء العذب المتجدد 

خارج يفيض ماء  ماء لل بةب عذو ما البركة  أكثر  بين
  راكدة متعفنة. 
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  ؟يعنى إيه قصدك يا أبىقلت: 
ــمع كالمقال ــدي هو أن لك فترة تس وتأخذ  : قص

  فهل استفدت شيئاً؟ ،تدريبات
يا أبي  مت الكثير وتغيرّت قلت: نعم  تأكيد تعل بال

حياتي، فقد تعلمت كيف أُكلم المسيح كأب وصديق 
ـــالة مُجرد واجب وفرض وعرفت  ،بعد أن كانت الص

نه ال  معنى التوبة وهي تفكير وقرار وتغيير اتجاه، وإ
ــى هذا  ــيحياً، فال أنس ــرت مس لليأس مطلقاً بل قد ص
سم  سيحياً باال شفت فيه إني كنت م الدرس الذي اكت
ية  بد ـــيحي، وأدركت أن لي حياة أ بل غير مس فقط 

ـــبط يا أبي ض األفكار بغلق  وغفران للخطية. تعلمت 
وعرفت  الســـهمية،ال" والصـــالة " الحنفية وأن أقول

لذات والكبرياء  فأر الميت التي هي ا نة،خطية ال  واإلدا
وال أنســـى  ،التي كانت تقتلني في الخفاء وأنا ال أعلم

ـــالم الــداخلي بعــ ــــا الس د أن كنــت في قلق أيض
سة،  سو سؤولية وو سالم الم صباح الذي هو  سالم ال ف

ـــيح وكل تفكير أحولّه أف لقي كل همومي على المس
ــالة،إلي  ــالم الغفران،  ص ــالم الغروب الذي هو س وس
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صف  للذات ولآلخرين وغفران كل يوم بيوم، سالم ن و
الليل أي سالم الحرية أي ال أضع سالمي ال في شخص 
فت الكثير يا أبي عر مان. نعم  كان وال في ز  وال في م

  . عرفت الكثير
يا  قال: ال أعنى المعرفة 
تك  ما أخبر ابني، ولكن ك
في البداية، هذا كالم عملي 
إن لم تُطبقه فال فائدة منه، 
فون هــذا  عر ي يرون  ث ك ف
الكالم، وكثيرون يقرؤون 
هــذا الكالم ويفرحون بــه، 
ــونه،  ــرعان ما ينس ولكن س
نا أن  بد ل كان ال لك  لذ

   نأخذه جزء جزء.
يا أبي تغيرت  لت: نعم  ق

ولكنى  توإن كنت مازلت أسقط اً وكلياً،حياتي جزئي
لدافع للحياة  بدأ كما علمتنى. وا يأس أ هد، ولن أ جا أ
سيح وللحياة األبدية  الروحية تغير تماماً ونظرتى للم

ينبغى التفطن فى هذا القول 
دل على صالح خالقنا أليس 

ومحبته للبشر أكثر من تركه 
التسعة والتسعين ليسعى فى 
طلب الخروف الضال فكن 
إذن منتبها أيها األب المكرم 
وابذل كل غيرتك كل محبتك 
كل طاقتك كل عنايتك كل 
ضراعتك لدى اهللا لمنفعة 

ذاك الذى ضل تماما وتحطم 
ألنه حيث األمراض 

والجروح خطيرة هناك أيضا 
م وال شك المكافاةتعظ  

٤٠١السلم ص  
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سات هو  ،اختلفت شيء فعالً يا أبي في هذه الجل وأهم 
فلوال متابعتك لى خطوة  ،المتابعة والخطوات العملية

فكثيراً ما ســمعت  ،كالم خطوة لكان كل شــئ مُجرد
يل بد ظات ولكن ال تغيير وال ت كار ،ع نفس  ،نفس األف

فجعل  ،وأيضا الخطوات العملية تسهل الطريق ،الدوافع
 كل موضوع عبارة عن نقاط بسيطة يجعلنى أتذكره،

سيطة والعملية تجعلنى أعيش الحياة  صطلحات الب والم
لة.من الروحية فعالً  ـــهو عادى بس بل  خالل يومى ال

وبدأت أحزن على األيام التي مرت بدون عالقة حقيقية 
تجاه أســـرتى  ةمع المســـيح بل وأشـــعر بمســـئولي

  وأصدقائى ليبدأ ويتغيروا.
ما يا ابني  تمامقال:  ـــير في الطريق  بدأتطال تس

  وتشعر بالمسئولية تجاه اآلخرين فلنتكلم اليوم عن
 

  اليوم.  قلت: أخيراً النقابة لم أكن أتوقع ذلك
  قال: النقابة يا ابني هي أن تكون

ضئ. طحغظئعع  ِ  
  قلت: كيف يا أبي؟
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شياء عملياً قال: بعد البد أن  ،أن تعلمت كل هذه األ
  م آخرين. تفيض وتُعلّ

  . قلت: لكن أنا إنسان خاطئ يا أبي وضعيف
سك،  قال: وهل رأيتنى أقول لك إذهب وإكرز بنف

تك الروحية أمام وإستعرض عضال أو قل إنك قديس،
سيحالناس. فقط أ سيح الذي يحرر ،خبرهم عن الم  ،الم

ــيح الذي يحب الغفران والحياة وعن  ،عن الرجاء ،المس
  األبدية فكما قلنا

أدرضح". ضئ ط ط غ ضاح وا غ ط غثرك ط   "ا
غعم. غتغغظ ا سش ا ف ط ج  س   أ

  قلت: ما هو يا أبي؟
جداً  مة  ها ية  ـــ الرب  على قلبقال: تركهم لوص

  يسوع. 
  قلت: وما هي يا أبي؟

 ،سنةمائة  عنده: كان هناك أب كبير في السن قال
سماء، جمع أوالده ليقول  سفره لل لما اقتربت نهايته و

ته األخيرة ـــي عة وقد مع  اجتمع ،لهم وص أوالده األرب
كان  ،الســماء إلى ســفرهوبعد  من كل مكان. جاءوا
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عغ كل ابن يقول  ظغ"أ عغ ،وخـــــ ل  أ كما لو إنه لم  ."ص
نعم كانوا  ،ل خالل المائة عام سـوى هذه الوصـيةويق

ـــية  ،يعملون بكل كالمه الذي قاله لهم لكن هذه الوص
  ، وكانت سبب نجاحهم. عندهمكان لها مكانة خاصة 

  يا أبي؟إيه تقصد  قلت:
إلي الســماء أوصــى  قال: عندما صــعد الرب يســوع

   التالميذ وقال لهم
للخليقة كلها  واكرزوا باإلجنيلالعامل امجع  إىلاذهبوا 

  .)١٥: ١٦(مر
  .)١٩ :٢٨(مت"اذهبوا وتلمذوا مجيع األمم "

  .)٨: ١اع ( "وتكونوا ىل شهود"
صية آخر فهذه   سيح لناقاهلا و  أن ُنخّبر عنه، أن نتكلم ،امل
  .عنه

 وإن
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نا  فأ نا أكثر واحد يعرف ذلك،  فأ يا أبي  قلت: ال 

سيحي، ك سم فقط بل وغير م سيحي باال  نتاكنت م
وال ثقة  ،فرحروتين، ال وطقس و رد شــكلمج حياتى

ية في بد ية  في الغفران،ن ييق ، والاأل وال عالقة حقيق
ـــيح، ـــعور الذنب وخوف الموت  مع المس بل كان ش

  ال أستطيع أن أنسى كل ذلك.يرعبنى. 
  قال: هل لك إخوة هل لك أصدقاء؟
  قلت: نعم يا أبي لى أخوة وأصدقاء. 

سيحيين في  ،قال: هل تحب أن تتركهم هكذا غير م
عب قة ت عدم ث نب يقتلهم  و لذ ـــعور ا في الغفران وش

ظار جهنم يرعبهم ـــيح  وانت يدين عن أبوة المس وبع
  !!؟وحنانه
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  قلت: ال بالطبع ولكنى أخجل أن أتكلم. 
كان هناك شخص مسافر ألمريكا وأحضر معه  قال:

صارها  شفي مرض معين في العين ويرد لها إب مرهم يُ
صديق أعمى  ،بعد أن تكون عمياء شخص  وكان لهذا ال

ـــب هذا لمرض، ولكنه لم يرد أن يقول له عن هذا  بس
وكان له أخ كذلك،  ،المرهم حتى ال يجرح مشــاعره

ــاء  ــالكبري وخجــل أن يقول لــه حتى ال يتهموه ب
. أحد منه يستفد ولم المرهم معه وظل ،هواالستهزاء ب

  الشخص؟ هذا في رأيك ما
ال ألنه متكبر،  أوقلت: أظن إنه شــخص جاهل حقاً 

ــفاء  ــاعره وأهمل ش لم يقل لهم بل ألنه خاف على مش
  !!وقلت (بخجل) فهمت يا أبى فهمتأخوه وصديقه. 

قال: هكذا يا ابني إن خجلت أن تتكلم عن المســـيح، 
   !!ما إنك جاهل أو متكبرإ إسامحنى فأنت يف

 نرى  
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وأما


 
ـــهود يهوه وقال "أخبرنى أحد األخوة  واحد من ش

باب  ها وطرق ال ـــكنون في قة التي يس ـــ هب إلي الش ذ
خل  لدود بدأ يتكلم من اإلنجيل فعرف وا هذا  ىو أن 

 وقال شر طرده،أالشخص من أتباع شهود يهوه، فطرده 
كذا حتى طرده وأغلق  بره.....بره.. أخرج" له " وه

   !؟تفتكر عمل إيه الشخص دا  "الباب ورائه
ـــياًقلت: بالتأكيد تحطم  أو على األقل ترك  نفس
  العمارة وذهب لمكان آخر. 

قال: ال يا ابني، بل في هدوء طرق على باب الشــقة 
قُل  جداً،صــراحة يا ابني نحن مُقصــرين ب المجاورة.

لنفسك هذا المصطلح كلما بدأت تخجل وهو ما قاله 
  )٨:  ١تي ٢(تيمؤثاوسبولس الرسول لتلميذه 

غ " عع ا ظ غ دة ر حع ثةض    " ق 
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ــارى كبير لعمل في لندن      ــتش ذهب مهندس إس
ـــانع،  مقابلة مع رجل أعمال كبير عنده مجموعة مص
مديري  ماع مع  جده في إجت ندس فو يه المه خل إل ود
المصانع، فتعرفوا عليه وقال لهم رجل األعمال لنشرب 
ــب لهم خمراً في الكؤوس وأعطاهم  قبل االجتماع وص

شربوا. ولكن المهندس لم يُري شرب، فقال له لي د أن ي
ـــيح  باع المس نت من أت هل أ مال في تهكم،  جل األع ر

ندس  له المه قال  تدينين؟  الم
ـــحـك  ،نعم وهنـا بـدأ الض

ظل على  ـــتهزاء ولكن  واالس
فه في هدوء رجل  قالف .موق

ـــكتوا"ا"األعمال لهم  قال و س
هل أنت يا ابني من أتباع "له 

؟ قال نعم. قال له فعالالمسيح 
فيما أنت عليه يا  الرجل إثبت

تت وهي تقرأ  ما بأمى التي  تذكرني  نت  فأ ابني، 
ته ـــل مو نت أفض ها  ياريت ،اإلنجيل، وكا أكون مثل

   رب بعد اليوم.وضرب بيده على الترابيزة وقال ال شُ

ص اآلخرين يا من لّخ
خلصك اهللا أنقذ الذين 
يسعون نحو الهالك يا 

نقدت ال تتوان أبدًا عن أمنُ 
افتداء الذين يلتمس 

الشياطين قتلهم هكذا تنال 
 األسمىلدى اهللا الجزاء 

يا ؤفوق كل عمل وكل ر
 .والمالئكةللناس 

٤٠٢ص السلم  
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  " قل لنفسك هكذا.نعم يا ابني "ال تخجل
  قلت: وهل على الجميع أن يتكلموا عن المسيح؟ 

ــوه أن قال: على جميع الذين  ــيح وعاش عرفوا المس
ــه، حتى يكونوا ينبوع ال بِركــة، وحتى  يتكلموا عن

سيح صية الم سان ،يُتمموا و بعد أن يتم  وكما أن اإلن
ــته ألبد أن يعمل، وإن لم يعمل يكون عاطل، هكذا  دراس
بة ألبد أن تعمل وإال تكون عاطالً  قا بعد أن دخلت الن

ــالناً. ــان وكس وهو ال  وكما ال يمكن أن يعمل اإلنس
في  نه ال يمكن لطالبفإيزال يدرس كما قلنا من قبل، 

أن يفتتح عيادة ويقول "عيادة الدكتور طب سنة أولى 
ـــاتفالن لكل  ـــص والجراحات" تفتكر فيه حد  التخص

  هايروح يكشف عنده؟!
  قلت: بالطبع ال.

ط هذا ال عد أن تخرج اقال: ولكن افترض أن  لب ب
فضل في البيت وأهله و (التدريب)،وأكمل سنة االمتياز

ضحك ويقول  "."يقولوا له  وهو ي
"" أبوه يقول له ."
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 هو" و 
  "."يقول 

ل له حاجة في قلت: أكيد أهله ها يفتكروا أن حصــ
خه!! حدد أنملكن و م لذي ي حد ال ين هو ا  أتخرجوا

  يا أبي؟والا لسه 
لذي : أب االعتراف قال ـــد الروحي هو ا أو المُرش

أو كل من يتدرج عملياً في هذا المنهج  ،يحدد ذلك
خطوة خطوة ويشـــعر بالمســـئولية ناحية من حوله. 
وفكرة المرشد الروحي هي فكرة كنسية أصيلة، فكان 
ــواء بعد المعمودية أثناء  ــبين روحي س ــان إش لكل إنس

الكنيسة من الموعوظين  إلىالطفولة، أو عند إنضمامه 
وسسناقش أهميتها القصوى في ثالث  في بداية الكنيسة

  .مبدأ
يأتى  وأغدـــــ بل  ناً فقط،  ظل اب كما أن االبن ال ي

  أن يصبح فيه أب ويكوّن أسرة.الوقت الذي يجب 
أيضـــاً في الحياة الروحية، البد أن تبدأ في  عضثا 

ـــيح وتلمذة آخرين أبناء  ويكون لك ،الكالم عن المس
  .روحيين، كما يظل لك أب روحي أيضاً
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  قلت: وهل لك يا أبي أب روحي حتى اآلن؟
قال: نعم يا ابني مازال لى أب روحي، وإن كنت ال 

ية،  آراه ياتي الروح ية ح بدا كان في  ما  كثيراً مثل
ــنأخذ هذا  ــتمرار كل فترة، وس ولكنى أرجع إليه باس

  بالتفصيل في أسباب استمرار النمو الروحي. 
قلت: إفرض لم يجد أحد من يرشده يا أبى ويتلمذه 

كما فعلت معى يا –بالتدريج في منهج للنمو الروحى
  تعرف مشغولية الجميع إيه العمل؟ وأنت-أبى

قال: الروح القدس يرشد والكتب والمناهج المكتوبة 
أناس أيتام ولكن كانوا عصــاميين واهللا ترشــد ويوجد 

ـــه يعلمهم فمكتوب "ويكون الجميع متعلمين من  بنفس
ــا "ال أترككم يتامى"٤٥: ٦اهللا"(يو  )١٨: ١٤يو () وأيض

ضا"وأما سله المعزي الروح القدس الذي  وأي  اآلبسير
شيء ويذكركم بكل ما قلته  سمي فهو يعلمكم كل  با

راملك أو أحييهم أنايتامك أاترك " .)٢٦: ١٤يو لكم (
فاهللا بنفســه يهتم باأليتام  .)١١: ٤٩ار ( "علي ليتوكلن

ســواء أيتام الجســد أو أيتام الروح. فمثال شــخص في 
قرية ليس بها كنيسة وصعب الوصول إليه في الخدمة 
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أو اآلباء  ،في دولة ليس بها كنائس أو آباءأو شــخص 
ـــغولين وليس لديهم وقت كافى  والخدام قليلين ومش

ــليم المنهج خطوة خطوة.  فهؤالء لن يتركهم اهللا لتس
أبداً بل كل من يطلب يأخذ واهللا يهب الروح القدس 

به نه . فمكتوببغنى لمن يطل يل يعطي اهللا  "أل ليس بك
ــا " )٣٤: ٣يو ( "الروح ــرارنتم أكنتم ون إفوأيض  أش

بالحري  أوالدكمتعطوا  أنتعرفون  يا جيدة فكم  عطا
لذين  اآلب قدس ل ماء يعطي الروح ال ـــ لذي من الس ا
  .)١٣: ١١لو لونه (أيس

 أن يكون لــك مرجعيــة وال تكون بال أب فجيــد
فال تترك نفســـك تموت  وإرشـــاد ولكن إن لم يوجد

واطلب الروح القدس كل يوم ليرشدك  فإجتهد وتتوه.
ـــك  بال على نفس مذ لكتب اآلباء وكن طويل ال وتتل

  ووقت. فالموضوع يحتاج لحكمة
  قلت: يعنى الواحد ما يعترفش يا أبى؟

قــال: افهم كالمى بــدقــة يــا ابنى. ال أتكلم عن 
صا لمن هم  شاد والتلمذة وخصو االعتراف لكن عن اإلر

ماكن ال يتو تدرج في دول أو قرى أو أ ها ال فر في
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سليم المنهج ستمرار لت صراحة  واال وال
  

قلت: أنا محظوظ يا أبى أن أجد موعد كل أســبوع 
  وأجلس معك بانتظام.

ـــئولية أكبر. فمن يأخذ أكثر  قال: لذا عليك مس
ـــا من هو أمين في الطري بأكثر ولكن أيض لب  ق يطا

ـــينمو  هذا المنهج س بات الموجودة في  تدري وفى ال
ــعر. ــيأتى وقت يجد في داخله  بالتدرج دون أن يش وس

ــتجاب يجد  ــتطيع أن يقاومها إن اس طاقة للكالم ال يس
ــيظل عقيما ولن  ــتجب س ثمر وفرح ونمو وإن لم يس

لئال تكون عقيماً روحياً.  . فإحذر يا ابنىأبناء يكون له
ـــدي في العهد القديم كان عاراً :  ١(لووالعُقم الجس

٢٥(.  
وأظن أيضاً في العهد الجديد إن العقم الروحي عاراً 

  وخطية.

ــيحي حقيقى حتى اآلن  قلت: إن كنت لم أعيش مس
  هل أتكلم؟
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قال: إن كنت لم تتذوق المســيح وتعيشــه وتتعامل 
ـــها فهذا ال تتكلم ع ،معه كأب ال تتكلم ن أمور لم تعش
  .سيكون مُجرد كالم بال فائدة ،سيكون مُجرد وهم

ذن ولكن الروح تنفذ فاللس   لقلب.لان يخاطب ا
ضظ ــت هذه األمور الروحية ولكنك  و إن كنت عش

سقطات ضعف ومازال هناك   وال تخف. فتكلم ،مازالت ت
ــيأتيومن منا  ،فكلنا خطاة يا ابني يوم يقول فيه أنا  س

وأنت لن تقول للناس  .بال خطية وال حتى أعظم قديس
قديس أو ســـأخبركم عن خبراتي  نا  نا عظيم أو أ أ

سوع الذي فيه رجاؤك الروحية،  ولكنك كلمهم عن ي
ضعفاتك كلنا في الموازين وقل في داخلك " .وسط 

ن ويُخلص الخطاة الذين فوق ولكن يوجد إله يُعي إلى
نا خدع، ف". أولهم أ ناس ال تن ما فال بك هو  ما في قل

  سيشعر به الناس.
عرون يشــنظرت للناس نظرة إحتقار في قلبك إن  

مك حتى ها ولن يقبلون كال مك  ب كان كال ولو 
  .كله إتضاع وتشجيع
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ـــائعون و  نا ض نا كل كأخوة، وإن إن نظرت إليهم 
ـــوع يحبنا كلنا معاً.  ـــويس بكالمك مهما  ايتأثروس

  ير مرتبة وغير جذابة. كانت ألفاظك وكلماتك غ
ــا ابني هو  المهم هو داخلــك  روحــك،المهم ي

ونظرتـك الـداخليـة لهم وعالقتـك الحقيقيـة مع 
  المسيح. 

 عارف بضعفك وإنك خاطئ وأنتتكلم عن المسيح 
ياج للعالج نا في إحت نا كل هذه  .وإن ـــت  ماً عش طال ف

ـــير ِبِ ـــيح فتكلم عنها لئال تص ركة، الحياة مع المس
  .رجع لضعفاتكوت

اتئو خــ ا
 

 
سوع قال "  سيعطى إفوالرب ي ويزاد وأما ن من له 
ـــيؤخذ منه ( من . )١٢: ١٣مت ليس له فالذي عنده س

ستثمر ما أخذه من نعمة ومعرفة الرب  فمن له ثمر وي
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يده في النمو فة أكثر ولكن من لم يثمر  يز والمعر
  يؤخذ منه.يظل عقيم والمعرفة والنمو الذى أخذه 

ضا بل و سوع قال أي الرب ي
جداكالم  ـــح   وخطير واض

صن فيّ" بثمر  يأتيال  كل غ
بثمر  يأتي وكل مازعه ــــين

يه  يأتيينق  يو( أكثربثمر  ل
لذى ينتظره )٢: ١٥ فالثمر ا  .

يل  باإلنج نا هو "اكرزوا  م
ــه"(مر ) ١٥: ١٦للخليقــة كل

ـــهودا"(مت :  ١"تكونوا لى ش
٨.(  

لت:  يا أبى. ق ية الكالم رائع  قامتي الروح ولكن 
  وخبرتي ليست مثل خبرتك يا أبي حتى أتكلم؟

سام)قال شنب أهو : (بابت وذقن نت عاوز يطلع لك 
إبدأ يا ابني من حيث كدا.  ابتدأتهو أنا يا ابنى  .فجأة

حتى يفيض به،  ابدأأنت واقف اآلن. ما تعلمته وعشـته 
ـــادفك  ،عليك ينبوع الحياة بنعمته وبركاته وإن ص

سيظهر أنه شريك للقوات 
الروحانية غير المتجسدة ذاك 
الذي بفضل النقاوة التى وهبها 
من اهللا يغسل ويطهر آخرين 
ويقدم اهللا مثل قرابين بال دنس 

دنسين أولئك الذين كانوا قبال 
الفريد  لميهذا هو العمل الج

والخدمة المقدسة كما هو 
مكتوب جميع الذين حوله 
يقدمون له هدايا بخالص 

 النفوس.
٤٠٢السلم ص  
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سله إلي أب مُختبر شيء شه ولم تختبره بعد أر  ،لم تع
بك اهللا  ته فيه لذي تعلم يل ا ناً في القل فقط كن أمي

ــاحب  ،الكثير ــالن ص ــرير والكس ال تكن مثل العبد الش
حدة نة الوا جد  الوز ـــوع ليس كالم فقط يو والموض

  . مستويات في العمل سنتكلم عنها بالتفصيل ولكن
   .إبدأ وزع نبذة*
  .pdfـأبدأ إعمل شير ل*
جل   نا نخ ال يخجلون من أن ولكن اآلخرين ولكن

ية ونحن نخجل  باحية وأمور مخز يعلنوا عن مواقع إ
ـــح من  ــة المس ـــيح ونعلن محب أن نتكلم عن المس

ـــلى فى ن نخجل أن !!وغفرانه عمل مذبح عائلى ونص
  !!بيوتنا

ــيح الذى يخزى من   ــعب المس آه آه يا ابنى على ش
سيحه لئال يقولوا علينا متدينين أو رجعيين و  صبحأم

  مجدنا في خزينا.
بدأ  به اهللا؟ عن يا ابنى إ تكلم عن كيف نقتنى مح

ألم  ،عن مؤشــرات المســيحي الحقيقى ،ضــبط األفكار
   تعش هذه األمور يا ابني؟



٢٥ 

 

  ها. قلت: نعم يا أبي بدأت أعيش
ها  تاجون إلي لذين يح ما أكثر ا ها ف قال: تكلم عن

يا ابني جداً  مة  ها ية مع  ،وهي أمور  قة الحقيق العال
المســـيح كأب والتوبة والســـالم الداخلي، والثقة في 

ـــبط األفكار، ومحبة ا لغفران، الرجاء وعدم اليأس وض
ـــروطة للخطاة والثقة في الحياة  ـــيح الغير مش المس

ناس  كل ال ية. أظن  بد األ
ال تبخل بها  ،محتاجين إليها

ــدقائك ألن تيارات  ،على أص
ــديدة واليأس يُهدد  العالم ش
ــالهالك وكثرة  الكثيرين ب
اإلثم في العالم تجعل محبة 

ناًالكثيرين تفتُر. فك  ن أمي
ــيح. إعمل معه فهو  مع المس

مال كل الع تاج ل للهواة  ،يح
   .للمبتدئين وللمختبرين ،وللمحترفين

سب وزناتك وما ال تعرفه إبعث به  ،إعمل بأمانة بح
شخص واحد  ،لمن هو أكبر منك خبرة ستطيع  فلن ي

يستطيع أن  الذيكان  إذا
ينفع بكالمه وال يشيعه 

بسخاء لن ينجوا من عقاب 
فكم يكون أيها األب 
 العزيز الخطر الذى

سيواجه أولئك الذين 
يمكنهم أن يعملوا بحرارة 
لمساعدة من هم فى ضيقة 
وال يريدون أن يشاركوا 

 فى التألم ألجلهم؟
٤٠١السلم ص  
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كل  خدم  يات أن ي ـــ ـــخص ناسش فة ال بل المختل  ،
ـــنا البعض. والبنّاءْ ال يمكن أن  بنى ينحن ُنكمّل بعض

نة له الطوب والمو ـــر  تاج لمن يحض بل مح حده،   ،و
ستطيع أن يبنىوالذي ي كلنا نحتاج  ،حضر الطوب ال ي

ـــنا البعض المهم إبدأ.  لبعض
هل تعرف قصــــة  قل لى 

  السامرية؟
   قلت: نعم أعرفها يا أبي.

ها لم تتعلم  قال: أعتقد أن
ــإفي  ولم تعرف ة كليريكي

ــاني ولم القبطى  وال اليون
ــة ال خبرةاللهــا  يكن روحي

قة فقط جلســــت مع  العمي
، وعندما تكلمت لم تقل دقائقالرب يســوع لســاعات أو 

وقالت فقط "تعالوا  أخبرت عن يســوع بل إنها قديســة
ـــيح  بل المس يث  حد انظروا" ولم تكن هي مركز ال

  .فجاءت بالمدينة كلها
  قلت: وكيف أبدأ يا أبي؟

عناء كل السنين الطويلة لهذه 
الحياة الحاضرة يختفي عندما 

دية المجد العتيد، ننظر إلي أب
وكل أحزاننا ستتالشى 

 العظيمة،بالتفكير في البركة 
وتصير كالبخار الذي 

تشبه  تكن؛يضمحل وكأنها لم 
 البرق الذي حالما يختفي.
  (القديس يوحنا كاسيان)

)٥٥٠ص(  
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ع قتنم ،قتنعأن تبدأ يا ابني ألبد أن تكون م قال: قبل
هو الحياة وبدونه  ،بأن المسيح هو أغلى من في الوجود

  .في ظالم هو النور وبدونه اإلنسان ،النفس في موت
 





 
عدم    بة، ومعنى  ـــان معنى التو ما يعرف إنس ند ع

ـــيح له مهما كانت  حالته، عندما اليأس وقبول المس
ن ي ع تح  ف ن ــت عرف ي ي ه و

يحــارب   خطيــةكيف 
والذات يبصر نور  الكبرياء

الحياة، عندما يعرف معنى 
سه ولآلخرين  الغفران لنف

يســـتريح ويدخله ســـالم يفوق كل عقل. عندما يثق 
ال يُقدر  شــيءإنســان أن له خالص وأن له حياة أبدية 

ـــتطيع أن ُيقدمه اآلباء واألمهات  ،بثمن كل هذا ال يس

ليس فيك حنوا مسيحيا فتنوح أ
على جسد قد تركته الروح وال 
تنوح على الروح التى انفصلت 

 عن اهللا!!!.....
٧٠٤ص اإللهيالحب    
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سوع بكل ضحياتهم ومحبتهم، طالما لم يتكلموا عن ي  ،ت
ـــيح  !!!ومنْ فى هذه األيام من اآلباء يتكلم عن المس

ـــغول، والتليفزيون هو  كل مش لذيفال يربى األوالد،  ا
ـــتعبدوالنت  ـــباب، بينما إنهدم المذبح العائلي،  يس الش

ــةوكل اهتمامات األهل ه ــرب والدراس  و األكل والش
وهذه  بد أن تقتنع برسالة المسيح وأهميتها. فالوكفى

  .سنأخذها بالتفصيل في دوافع العمل
ـــت هذا  قلت: نعم يا أبي إنى مقتنع بذلك ألني عش

وأعرف معناه تماماً وأشكرك يا أبي على كل ما  ،كله
  تعمله معى وعلى اهتمامك بى 

 فهذا ليس ،بل اشكر المسيح ،قال: ال تشكرني يا ابني
فقد فعل معى أبي  علىّ،فضل منى عليك بل هو واجب 

صيك  صلّه آلخرين. وهذا ما أو صاني أن أو قبالً وأو
  به.

ض  س غ ش .ط ا رًا اغ غج إ   ورة و
أصبح ذلك عليه واجب جيب  كل من صار مسيحيًا حقيقيًا

  أن يقوم به
  كان أمينًا سُيكافأ.إن تكاسل فيه سُيدان أمام اهللا وإن 
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ـــول(كما قال  إن فعلت ذلك ") ٩كو١بولس الرس
على وكالة، وإن كان طوعاً فلى  اســتؤمنترها قد ك

. فالذي ". وقال أيضا الويل لىّ إن كنت ال أبُشّر"أجر
رأى النور ال يستطيع أن يصمت وأخوته عميان، والذي 

   عرف معنى الحياة ال ينام وإخوته حوله موتى.
قلــت: ولكنــك لم تعطنى خطوات عمليــة كمــا 

  عودتنى يا أبي. 
  قال:

ظغ :.   ض غ ا س غئ ا ضغ طغئ  عات س   بقبئ 
جإ  غ طظ جإ و ض شغ وصئ طظ س   :أوقً: أن 

  قلت: وما معىن ذلك؟
أى وقت يناســب الشــخص الذي  ،وقت مناســبقال: 
ــمع، ــخاص الذين  يس ــب ينفع مع األش والوقت المناس

صدقائك  والذين تختلط بهم  وأقربائك،حولك من أ
يُفضـــل أن تبدأ مع من هم أصـــغر منك في و ،دائماً

صعبة سن. فمثالً من يمر بظروف  سمع  ،ال يحتاج أن ي
عن إله قوى يســـند ويســـتطيع أن يحول كل األمور 

بدأ إتكلم للخير، ـــيح وكيف نقتنى  ا بة المس عن مح
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شوف وعن التعامل  محبته؟ وكيف أتكلم معه بوجه مك
معه كأب وصـــديق؟ ومن يمُر بفترة غربة وُبعد عن 

ـــيح  ابدأ معه األهل، عن المس
ــديق  األب المُحب الذي هو ص
نه أقرب  ـــق من األخ وإ ألص
ـــعر  حد. من يش كل أ ناس ل ال
شتاق  ضعف أمام التجارب وي ب

شريرة للخالص من األفكار ال
ابدأ معه  معينة،أو من خطايا 

ـــبط األفكــار وعن أنواع  ض
  الخطايا. 

قلت: هل أنتظر مثل هذه األوقات أم أتكلم في أى 
  وقت؟

  قال: 
 نصنعها.يمكن أن نحن نستغل الموجة لكن  

  عنى ذلك؟قلت: وما م
ـــوان قال:  ـــاعة من أس قديماً كانوا ينقلون البض

كب لك في المرا كان ذ قاهرة، و كان الطريق  ،لل

فضل العطايا التى أإن 
نستطيع أن نقدمها هللا هى 

نفس أأن نقرب له 
الناطقين بالتوبة فلن العالم 
كلة ال يساوى نفسا واحدة 
ألنه يمضى ويزول أما 

س فال تفسد بل تبقى النف
فال تغبطن أولئك الذين 

يقدمون أمواال ..بل الذين 
يقدمون للمسيح خرافا 

 ناطقة .
٤٠٤ص-السلم إلى اهللا  
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ولكن العكس كان صــعباً  ،ســهالً ألنه مع اتجاه المياه
ــير عكس اتجاه التيارألجداً   ،نهم كانوا يحتاجون للس

يار هواء حدث ت جدفون كثيراً وإذا  كانوا يُ يقول  ،ف
ستغلوا الموجة التي حصلت  البحار ارفعوا القالع لكى ي

فالذي يُجدفون من أجله لمدة أربعة أيام  ،نتيجة الهواء
   يعمله الهواء في مدة أربعة ساعات.

بد أن ت نها قد  تأتى ثانيةف  ستغل الفرص 

وهي مع  ،ولكن توجــد فرص متوفرة كثيرة     
بدأ بهم األحد،أطفال مدارس  مل  ،ا عا بادئ الت علمهم م

ــيح كأب  ــيح والقطاعمع المس ــداقة المس وعن ى وص
 ،محبة المســـيح الغافرة لكل الذنوب وعن معنى التوبة

مان الحياة  ـــ ماوعن ض ية ول بدأ معهم  األبد يكبروا ت
حدة في األمور األخرى. حدة وا كار  وا بدالً من األف

ــى مدارس األحد، يعلمون  الغريبة التي يقع فيها مدرس
ـــي الذي يزعل إلتفه  ويرمى في  األمور،عن اهللا القاس

نده  جال ع فه وال م خال قاش،جهنم من ي عل  للن فتج
  . رعباألوالد يخافون ويعيشون في شعور بال
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قلت: ومع من أيضـا الفرص متوفرة وسـهلة يا أبي 
  ألبدأ بها؟

سن إعدادي وثانوي  صغر منك، ف قال: مع من هم أ
ــيح، ــن رائع للبداية القوية مع المس ــيقبلون  س فهم س

ومن هم  في المرحلة الجامعية،منك النصــيحة، فأنت 
بدأ معهم بفي ثانوية عامة  أنظم  كيفو أذاكركيف إ

، ثم قل لهم أهم المستقبلأخبرهم عن الجامعة و ،وقتى
سياً وروحياً، أن تكون لك عالقة  شيء لكى تتفوق درا

شياء (قطاعي  سوع وتحبه وذلك بثالثة أ  –مع الرب ي
المقارنات) وهكذا تبدأ معه. وأيضا من  -بوجه مكشوف

 ممكن تتكلم معهمهم في السنوات األولى فى الجامعة و
ـــة ومنها  عن أن أهم فترة في حياة  أذكر لهمالدراس

ـــان ـــيح عن كيف وفترة الجامعة  اإلنس ابدأ مع المس
ــــا مع  وكيف أقتنى محبتــه. الفرص متوفرة أيض

ـــرتك ـــارة مهم أن نباألب واألم ف ،أس دأ معهم وخس
سرته مش  سئول عن أ كبيرة أن نتركهم فكل واحد م
ــتنى لما يموتوا ونقول ياريت كنت أخبرتهم عن  هانس

ية والغفران بد ياة األ بدأ معهم  ،الح هل لهم اآلن ا عن 
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ـــلة  دىوتكون  .حياة أبدية أم ال ـــلس بداية لتكملة س
ـــلوب غير  بأس بدأ معهم  ـــوعات، يمكنك أن ت الموض

  مباشر.
  يا أبي؟ قلت: كيف

بة  قال: قلهم قرأت في كتاب عن كيف أقتنى مح
   !!أو أن أحد سألنى هل لك حياة أبديةاهللا، 

ولكن ماذا  أبي،قلت: بالفعل فرص كثيرة مُتاحة يا 
  عن الوقت الغير مناسب؟

قال: الوقت المناســـب مع األشـــخاص الذين أراهم 
ستمرار، سمعوا  با ضل وقت ممكن أن ي  فيه،فأنتظر أف

ـــخاص الذين قد ال أراهم إال مرة واحدة في  أما األش
  في وقت غير مناسب. كلمهم حتى لوفأ الحياة،

   قلت: كيف يا أبي؟
مرة كــان أخ قــال: 

صعيد بالقطار  سافر لل م
ــكرى  وكان بجواره عس

وبدأ بينهم الحوار بإن العسكرى  ،اسمه مينافي الجيش 
وبدأ معه األخ وقال له إنت زى الرهبان  ،تعبان وزهقان

في نظري أبشع خطية نبدأ بها هي 
 .عدم تحقيق رسالتنا كما يليق

.)٤٦٥الحب الرعوى (ص   
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عايش في الصحراء ويمكنك أن تكون لك عالقة قوية 
ــاء العالم وكلّمه عن  ــوض ــيح بعيدة عن ض مع المس
كيف يقتنى محبة اهللا وصــباح الخير وضــبط الزوايا 

ـــجيع.وأخذ تليفونه ووعده بالمتابعة وال  ةوأمثل تش
ضوع يكون  في أهمية  ليهكثيرة يا ابني المهم إن المو

ـــفأعماقك  فما أكثر القلوب  .كتير تجد الفرصس
ها  عالم والنفوس التي جرحت ها أحزان ال ـــرت التي كس

لذنب قالتي مز واألرواحمتاعب الحياة  ـــعور با ها الش
صرخ ويقول من  سوع فيه كل العالج وي سة وي والنجا

  .ينقذ أوالدي ويساعدنى!!ومن يذهب ١أرسل 
  قبلون بهذه السهولة يا أبي؟قلت: وهل الجميع ي

ولكن أنت تقول الكالم والكالم يأتى  .القال: بالطبع 
سب  صة  من قبلهل قلت لك بالثمار في الوقت المنا ق

  السفير والقنصل؟
  قلت: ال لم تذكُرها لىّ من قبل. 

                                                             
  )٨: ٦(اشع ١ 
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يتكلم قال: فمن عرف المسيح حقاً يضع في قلبه أن 
ـــان عنه بكل طاقاته، محتاج للخالص  وكلما وجد إنس

  والمعرفة ال يستطيع أن يسكت. 
كان ســـفير ألمريكا في ســـفارتها التي بالبرازيل 

صل، وك سفير من نيويورك وكان وكان معه قن ان ال
سيحي ستهزئ بأى أحد متدينباالسم،  م ، أما بل كان ي

صل فكان من واليات الجنوب وكانت له عالقة مع  القن
سوع،الرب  سفير وفي أجازة عيد  ي فكان يتجنب هذا ال

صل أريد أن أزوركم يومين  سفير للقن الميالد، قال ال
شرفنا يا  صل ت في األرياف فأنا أحب الريف، أجابه القن
سيادة السفير، وكان هو يقول ذلك يضع يد على قلبه 

  الده. ألنه تذكر و
  يا أبي؟ يهقلت: ل

ــيحي حقيقى،  ــل رجل مس قال: ألن والد هذا القنص
 عندون أن يُكلم أى إنســان  تمضــيوال يترك فرصــة 

ــالمسيح، فعندما رجع القنصل لمن زله قال لوالده عن ـ
موضوع السفير وأوصاه وقال له "علشان خاطر إبنك 

ضوع الدين وال عن ا سيح، فهو رجل ال تكلمه في مو لم
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ــتهزأ بى عندما نرجع البرازيل،  هام بذلك وال يهت يس
كلمــات قليلــة خالل دقــائق  مشأرجوك يــا أبي. ف

ــان خاطر ــتغيره، أرجوك علش وهنا هدأ الرجل  ."ىس
ال يتكلم. وجاء السفير ومكث نه سيحاول أووعده أ ابنه

ستمتع بجو الريف. كلم الرجل تولم ي يومين عندهم وأ
شكر الرجل أفراد ، وجاء وقت الرحيل، ابنهكما وعد  ف

  منه القنصل.  افاألسرة وسلم عليهم ولكن حدث ما خ
  قلت: ماذا حدث يا أبي؟

سفير وقال له "يا  سك الرجل الكبير بيد ال قال: أم
سوع  سفير هل لك عالقة حقيقية مع الرب ي سيادة ال

  فأنه يحبك جداً؟
  قلت: وماذا قال السفير؟

 أهتم قال: كانت مفاجأة له. ولكنه قال في هدوء ال
جل "أتمنى أن تُفكر في  له الر قال  لك كثيراً،  بذ

ومضـى السـفير ورجع االبن  .األمر فهو يحبك جداّ"
اللى  هما دول؟  هل ليه عملت كداوهو يعاتب والده " 
جل؟ قد  هايغيروا الر له ل قال  نه و تذر األب ألب وأع

مه وأكيد الرب  ـــعرت إنى ألبد أن أكل ـــليت وش ص
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ـــيتدخل ال تخف. ورجع القن ـــفير إلي س ـــل والس ص
البرازيل، وشكر السفير القنصل على االستضافة ولكنه 
صل اهللا كثيراً،  شكر القن ضوع والده، ف لم يذكر مو
ــفارة أخرى وبعد  ــل إلي س وتمر األيام وينتقل القنص
حوالي سبع سنوات يتوفي والد القنصل فيرجع ألمريكا 
ها  فات كثيرة فنظر إلي ته تلغرا بل العزاء، وأت ليتق

ـــرعة ، ولكن لفت نظره تلغراف مكتوب فيه كالم بس
يه "أعزيك جد ف ئه وو عادى، فقرا في  مكثير عن ال

لذي  هذا ا حدة،  يات المت ته في الوال جل عرف أعظم ر
سى  ستطاع أن يغير مجرى حياتى، ال أن بكلمات قليلة ا

. قط يوم أن قال لىّ "هل لك عالقة مع الرب يســوع
  ".ل أسرتىهذه الكلمات الت كانت سبب تغيير لى ولك

  قلت: ياه بعد سبع سنوات؟
، )١٢: ٤(عبقال: نعم يا ابني فكلمة اهللا حية وفعالة

ألبد أن تأتى بثمر ال ترجع فارغة ووأى كلمة نقولها 
  . )١١: ٥٥(اشع حتى لو بعد حين

ــاً في مهمتــك،  ال تنظر للثمر. فقط، كن أمين
  والعمل عمل المسيح.
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ـــاب في  ـــمع عن ش ـــوى كامل س مرة أبونا بيش
ـــوع، فذهب إليه ا ـــكندرية أراد أن يترك الرب يس إلس

وطرق على الباب، فلما علم إنه كاهن لم يرد أن يفتح 
نا في  يه، أ له "إ وقال 
سأل  سنوات لم ي ست 
هل دلوقتى  حد،  عنى أ
تــذكرتموني؟، كــل 

كل شوية  خادم،شوية 
خالص  ــا  هن، أن كــا

كم،زهقــت  كرة  من ب
خالص  خالص هاغيّر،
قالها  ."روح مش فاتح

ــاب. لب تح ا ف ي لم   و
لى  ع ــا  بون لس أ ج ف

ترانيم قال األرض أمام الباب وبدأ يقول ترانيم، خلّص 
ـــوية من أ وبعدين بدأ  القداس،لحان وبعد كده قال ش

يقول ترانيم أطفال، والوقت طال ولكن أبونا لم يَمل 
باب وعند جوهو يزهق، ولم  مام ال الس على األرض أ

إنما  كرامه،الرعاية ليست مجرد 
 أفرادهي مسئولية عن كل فرد من 

وكل نفس تهلك وكان  الرعية
في الصالة من أجلها  الكاهن مهمال

طريق  إلىوالبحث عنها وإرشادها 
من يده ومن يقدر  خالصها تطلب

قيمتها.أن يفي   
أقول في مرارة المر كم من مرضي 
نزورهم نحن الكهنة ونحدثهم في 
 كل شيء ما عدا ربنا يسوع الفادي

ا يسوع كفادي الحديث عن ربن
يا لها  .ومخلص شخصي لكل نفس

 من حسرة
)٣٧٥(صالرعوي. الحب    
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ـــاب الباب وبدأ يُقبل يد أبونا  معينة،ترنيمة  فتح الش
سامحنى يا أبونا وصلى  سامحنى  فدخل  لى،ويقول له 

  أبونا وبدأ يسمع قصته.
  قلت: وما هي قصته يا أبي؟

ـــعيد جاء للعمل  .قال: قال له ـــاب من الص إنه ش
ــة  ــكندرية وهو ال يعرف أحد ولم يذهب للكنيس باإلس
قط، واألصــدقاء في العمل بدأوا يضــغطوا عليه وإذ لم 

يكن له عالقة بالكنيسة 
ـــَعِف، ما  ض ولكن ل

نم  ُر ــدأ ي ــا ب بون أ
يام األولى  تذكر األ
وخصـــوصـــا ترانيم 

مدارس  يذهب ل ته  ،األحداألطفال عندما كان  لد ووا
له هذه الترنيمة  نت تُرنم   .قبل أن ينامكل يوم كا

ــيح على وتاب  وأعترف وبدأ تكون له عالقة حية بالمس
  يد أبونا القديس أبونا بيشوى. 

ــب  قلت: أول خطوة عملية يا أبي هي في وقت مناس
  وغير مناسب وما الخطوة الثانية؟

مبادئ العمل

على 
انفراد

اترك 
الباب 
موارب

فى وقت 
مناسب 
وغير 
مناسب
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قال: اتركك األن ونكمل المرة القادمة عن المبدأ 
  ثانى في العمل. ولكن نلخص ما قلناه:ال

 
 

 
 
    

 


 
   :على باقى السلسلةللحصول 

Website: mbade2.com       facebook.com/mbad2  

godlovehostel@gmail.com 

  قرشا فقط٢٥سعر النسخة من أى جزء: 

 


