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" النهاردة يا أحبائي هانكمل الحلقة التالتة في منهجنا "مبادئ في الحياة الروحية الراوى   

التانية كانت عن ضتتتتتتتب   الحلقة األولى كيف ابدا حياة روحية تنمو وتستتتتتتتتمر والحلقة تكان

اقفل الحنفية وقل ال والصتت ة الستتهمية و ريقة ال بين النفستتىه والنهاردة  الفكر وتكلمنا عن

التقصتتتتتير فيو بيكون هو ستتتتتبن التون والضتتتتتوف وعدم تكملة  هها نتكلم عن موضتتتتتو  مهم

وبفكركم ان  ال ريق الروحى وهو "كيف اقرأ الكتتان المقتدب ب ريقتة مبستتتتتتت تة وعمليتة"

المنهج متدرج وتراكمى وعملى يونى علشتتتتان نستتتتتفيد البم نستتتتمل بترتين الحلقات ون بق 

قى هدف نبيل يستحق إنك تويش الخ وات الوملية وبنومة ربنا لما تكمل مونا فى النهاية هت 

 علشانو

 ه

  النهاردة هاروح البونا باخوم عاوب اكمل ال ريق اللى بدأتو    مشيل

 ل يخاف ويجرىفار يجرى ومشي

مرة اشوف فار في  أولإيو دا  هواالبن والروح القدب األناسم الصلينه باسم ل    مشي

 ه دا ال ريق

 دا برضو مخلوق  ه مشالفرق بينى والفار دا يوإيا ترى ياه مشيل )بيفكر(...

 هباخوم أبوناس م يا قدب ه خذ بالىأنا مش وأخايف أكون فار و أنا)يبتسم مشيل( 

 ؟كاخبار إيوس م يا مشيل     الراهب

الحمد هلله من ستتتتتتتتاعة ما أخذت اباى اتالن على األفكار الدنيا احستتتتتتتن كتير     مشييييييييل

في  يتلخب )وخصتتوصتتا  ريقة ال بين النفستتى والصتت ة الستتهميةه بب مش عارف

 هالك م(

 ؟!ما لك يا مشيل     الراهب

 ؟يا أبونا باخوم كنت عاوب اسأل سؤال غرين شوية     مشيل

 هراحتك يا مشيل يا ابنى داتفضل خ   الراهب

 الفرق بيني وبين الفأر؟ إيو :    مشيل

 يا مشيل؟ هو الفرقه من وجهة نظرك إيويا ترى :     )يبتسم(الراهب

 ؟بونا باخومالوقل يا أ أفتكر أنو       مشيل)يفكر(

لما تقفل البان يدور على الشتتتتتباك يخرج  هوالفار عنده عقل برضتتتتت أنيتهيأ لى      :الراهب 

دا حتى لو  ،ناب عقلها كبير ، وفيو ناب عقلها صاير وفيوحد يهرنلما يشوف  ،منو

  كاملةه اإلنسانحد من غير عقل)مجنون يونى( يفضل إنسان وليو حقوق 

 ؟باخوم  ين الفرق ايو يا ابونا      مشيل :

ه فالفرق الجوهرى وروحجستتتد و نفب  اإلنستتتان،لكن  هجستتتد و نفب بب :الفار    الراهب :

 لكن االنسان لما يموت الجسد ،ما الفار يموت ينتهى، فلالروح بين الفار واالنسان هو



2 
 

ذىه الروح برضتتتتو ياكل و يتابلجستتتتد اما وبى هلكن تفضتتتتل الروح بب اللى بيموت

 محتاج تاكل و تتاذىه

 ؟!باخومتاكل ايو يا ابونا بالروح  ين و      مشيل :

علشتتتتتان كده  هكلمة هللا كلأتالجستتتتتد يأكل لحمة فرا ، رب فول عدب، الروح        الراهب 

) ليب بالخبب وحده يحيا االنستتتتتتان بل بكل كلمة تخرج من فم  الكتان المقدب بيقول 

مش جستد بب، الروح محتاجة تتاذى  اإلنستانالن  ههللا ( فالخبب مهم لكنو مش كفاية

تتضتتتتتتتوف و ممكن تموت، و يبقى جستتتتتتتد بب هاواللى مش ها ياذى روحو، روحو 

ميت  أنتان لك استتتتتتما انك حي و المقدب "بى ما بيقول الكتان وروحو تكون ميتة 

بالحيا"ه(1:  3)رؤ ودا اللى بيخلى الملحدين بيقولوا إحنا  ه والمثل بيقول "دا ميت 

ش بياتتذوا روحهم م ألنهميونتتات متتا بتموت ومتتافيش حيتتاة ابتتديتتة هتتانموت بى الح

 همن هنا بدأوا يويشوا الموتفبي

! دى !كأنو مش إنستتتتتتتانالكتان المقدب بيكون  بيتاذى منلى مش لياه يونى ا     : ميشييييييييل

علشتتتان أبدأ واستتتتمر  ريقة ستتتهلة  بونا باخومأقل لي يا   ين هحاجة صتتتوبة خال 

  اقرأ وما ستفدشه أوبابدأ وماستمرش  أوقاتفي قراية الكتان علشان فيو 

قبل ما أقولك على اباى تقرأ هاكلمك عن فوايد كلمة هللا علشان الواحد لما يكون      الراهب

في  يةللقرا يا مشيل فيو ت تة فوائده هو دا اللى يخليو يستمرمدرك أهمية اللى بيوملو 

 ه(3:  8)تثفي فمكتون  هتاذيةالكتان المقدب أول فايدة أنو 

 بل بكل ما يخرج من فم الرن يحيا االنسان  اإلنسانليب بالخبب وحده يحيا "صوت هللا    

وهناك المريكا  19فى القرن شتتخ هاجر  يا ابنىه يا مشتتيللك قصتتة هاحكى     :الراهب 

 قالوا لو

خد مبرعة وحمار وث ثة بقرات، تبر  قمح اسوة هاتالدنيا و هبى مانت شايف    :شخص 

بتحصتتتتتتتل مجاعة بتيجى أوقات ك يم للحمار والبقر، لكن خلى بالوتبر  برستتتتتتتليك 

 .كفاية قمحتبر  اوعى تنسى ف ،يبل قمحبومحدش 

  !!اكيد  بوا البم نبر  قمح امال ها نويش ابىالمهاجر :    

 القمح مساحةوبدا يبود فى مساحة البرسيم و يقلل ر البقر، لكن مل الوقت كت     : الراهب

 صوت بقر كتير وعنم

 ياه عندنا بقر كتير مش محتاجين نبر  قمح عاوبين مساحة كبيرة تكفى البقر   المهاجر

حصتتلت مجاعة وخل  القمح وحاول يشتتترى لكن محدش  في ستتنة من الستتنينو    الراهب

 لوه يبيل يرضى

 !!يا ناب منتى أجوان، عاوب قمح، انا توبان، حد يدينى قمح ب انا المهاجر)يبكى(  

اعمل ايو دلوقتى  هليو مابرعت قمح وبرعت كل األرض برسيم !!!نفسى وأنا جبت          

 آكل برسيمه ممكن تدينى قمح يا عم يوسف
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  هكل و احد بيكفى نفسو    : شخص

  هوبرعت قمح بالك من نفسك توأخدليو ماكنتش حكيم يا ابنى شخص كبير :    

 انا توبان ، انا جوعان ، ها موت ها موت   اهمهاجر :     ال

الحمار  نن المبرعة لقيوه ميت وجانبوة جفيو ناب موديكان  فى يوم وفو      :الراهب 

 قالوا كمان ميت ف

 بى الحماره ومات الراجلمسكين مات الحمار     ناس :   

 ياه موقولة هبى الحمار الرجل ياه مات     : ميشيل

 (3:   1)اش  دا مكتون في سفر اشوياء      : الراهب

 ف  يورف شوبي ال يفهم  إسرائيل أمامولف صاحبو  والحمارالثور يورف قانيو    اشعياء 

فاللى مش عارف مصلحتو ومش عارف أن تاذية روحو مهمة مش محصل حتى    الراهب 

 ه بى ما بيقول الكتان حمار وال ثور

 مش الناب ممكن تبعل لو قلنا اللى مش بيقرأ الكتان يشبو الحمار        مشيل

 بوا هايبعلوا لو قلنا اللى مش هايقرأ الكتان تموت روحو وهايشتتتتتتتبو الحمار        الراهب

لكن مش هايبعلوا لو قلنا اللى مش هايقرأ الكتان هايبود عن المستتتيح ويروح جهنمه 

النهم عايشتين على مستتوى الجستده محتاجين فكرنا يتاير ونفكر شتوية على مستتوى 

 الروح مش مستوى الجسده

حد قال انو يشتتتبو الحمار وما يبعلش وال يتأثر لو  فو  الواحد بيبعل لو!! ياهمشييييل        

يو حاجات كتير  هاه ف بالى من ماكنتش واخذ  بة  هايروح جهنمه فو  حاجة عجي نو  ا

 محتاجة تتاير جواياه 

 يا مشيل؟! اتبر  برسيمهاتبر  قمح واللى ه وأنت      الراهب

  ههابر  قمح  بوا  ميشيل :      

حياتنا  أننبقى عارفين ، لكن نهتم بالجستتد ونهتم بالروح هيا مشتتيل تبر  االتنين      الراهب

لكن حياتنا فى  ،ها مؤقتةفى الجسد مهمة ومهمة نهتم بيها لكن نبقى عارفين برضو ان

ية الحياة االبدية من  الروح هي لى مش واليوم ناذى الروح بكلمة هللا  كلنا وهبدا

يقاوم الخ ية،  مش هايقدروتتضتتتتوف روحو شتتتتوية شتتتتوية هاهيقراء الكتان كل يوم 

  هو هو حى ويموتفتتدخل جواه وتفسد حياتو 

انا ضتتتتتتويف قدام الخ ية ليو باقول  أناباخوم ، و  أبونا لل الموضتتتتتتو  كبير يا   :  مشيييييييل

 هالكتان المقدب منتاذى كويب علشان مش بأ

 نفسه()مشيل بيسرح ويكلم 

 موسيقى مناسبة للصالة

حاجات  وبومل بأهتموبالرغم انى اه يارن يستتتتو  ستتتتامحنى على اهمالى وكستتتتلى "         

في الفيب والنت واألف م واللون وكل حاجة ليها كتير كتير مش مهمة وبضتتيل وقت 
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وأقول مافيش وقت وعايش ضتتتتتتتويف قدام الخ ية  وقت عندى إال االنجيل بانستتتتتتتتاه

يا كتير مش قادر عليها كأنى  والحقيقة مش عايشه افتكر نفب حر لكنى عبد لخ ا

، ستتتتاعدنى وإهماليفو  مش انستتتتانه ستتتتامحنى يارن ستتتتامحنى يارن على كستتتتلى 

ه قوينى علشان اهتم وماكسلش انا ميت م ان كلمتك هى الحياة ومن غيرهاعلشان افه

  ن يسو تانى يار

 ههههههههموسيقىههههههههههه

 نور

 مالك يا مشيل سرحت في إيو؟الراهب :     

ضويت سنين كتير وانا مش فاهم يا ابونا في الك م اللى بيتقول هولى  سرحتمشيل          

كر نفستتتتتى عايش لكن ما كنت ه وكنت فاوعايش ضتتتتتويف ومش باتاذى من كلمة هللا

 هيا أبونا باخوم؟ الفايدة التانية لكلمة هللا  ين وإيوعايشه 

فى  مكتونة وتانية فايدة يا مشتتتتتتتيل أنو نور بى ما هو أول فايدة للكتان أنو تاذي  الراهب 

  (105:  119)مب

 "هلرجلي ك مك ونور لسبيلي سراج"      داود النبى

همتتل في مورفتتة الكتتتان هتتاي نتتا في ظلمتتة الحيتتاة واللىفك م الرن هو نور لي      الراهييب 

كان فيو شتتتتتان فى الصتتتتتويد كان رايح يروى  يويش في ظلمة ويكون عبد البليبهها

 القصن بتاعو بالليل وأهلو قالوا لو

 ) صوت قصب و رياح (

  خذ مواك الكشاف دا علشان الجو ليلأبوه       

 ال انا متوود على ال ريق الشاب    

 ليو يا ابنى دا فيو عصابات بتخ ف الناب بى م أنت عارف         األم

 ال ما يهميكيش ابنك سبل ومش  بيخافش من حد      الشاب

إحنا عارفينك ستتبل بب خد كشتتاف علشتتان تشتتوف ال ريق ومتمشتتيش فى حتة         أبوه 

 غل  

انو لكن مسموش الك م وبدا يمشى وس  القصن ودخل فى  ريق غل  وبالرغم     الراهب

كان فيو أثار كثير بدل على انو ماشى غل  لكن الجو كان ظلمة ومكانش مواه نور و 

 من غير ما يحب لقى نفسو و س  الوصابة

 ) صوت قصب و رياح (

االبن     أنا خايفه أنا مشيت في حتة غل  والا إيو ياريتنى كنت جبت موايا الكشاف وكنت 

 سموت ك م أبوياه

 صوت هجوم عصابة

 مسكوه ه ارب وه ه هاها ه جيت برجليك ا     العصابة
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 ال اله سيبونى ه سيبونى ه ما تقدرش على       الشاب

ويرب وه ( مش هانسيبك لحد اهلك  –مش ها نقدر عليك ،  ن خد ) يضربوه      العصابة 

  ما يدفووا مليون جنيو يا إما ها نموتوك

فاللى يهمل في قراءة الكتان هايمشتتتتتتى في ظلمة وها يمشتتتتتتى فى  ريق الشتتتتتتر      الراهب

يرب و بالخ ايا ونجاستتتتتتات الوالم وفي النهاية هاويروح إلبليب برجليو والشتتتتتتي ان 

اوعى تهملو لحسن تويش فى  هيموته فالكتان المقدب هو نورك وس  ظ م الوالمها

فى النهاية تكون في ظلمة الظلمة والشتتتتي ان يرب ك ويخليك عبد لشتتتترور وخ ايا و

 أبديةه

علشتان كدا شتبان كتير بتصتر  من ضتوفهم قدام الخ ية والستبن أنهم أهملوا في مشييل     

لكن إيو  قراءة الكتان فمشتتتوا في الضتتتلمة لحد إبليب ما رب هم في الشتتتر والنجاستتتةه

 لقراءة الكتان يا أبونا باخوم؟ الفايدة التالتة

 س ح 3

عن في  ، بولب الرسول بيقولية الكتان المقدب انو س ح محاجة فى اهثالث الراهب       

12:4 

 سيف ذو حدين" كل وامضى من وفوالة  كلمة هللا حية" بولس الرسول   

يكون عبد هافللى مش هايمستتتتتتتك الستتتتتتتيف بتاعو، هاينالن و ينهبم قدام ابليب والراهب :   

الرن يستو  لما ه وهو كلمة هللا والست ح بتاعنا قدام ابليب ،المستات الواللخ ية و نج

بكلمة  يرد عليوفاوض مواه لكن كان تالجبل ما كنش بي على والشتتتتتتتي ان جو يحارب

 واحدة 

 هي يا ابونا باخوم؟!ايو       :ميشيل 

يالبك ابليب و  ن مستتتكتو تالن و ان ستتتيبتوإ، فكلمة هللا هى ستتت ح مكتوب كلمة   :الراهب 

 ه يخليك عبد للخ ية

ثةأوربا  من حرونفى و قت حرن              يو كان ، الحدي دبابة  حارن علىيبجندى ف

ان  تستتتتتتتتنىوالدبابة  توحيايظهر الهدف تتوجو نأن مجرد ه فالليبرشتتتتتتتوا  بتومل 

 ماكنشلكن الوسكرى ده كان كس ن و ،الهدف الصابة البرارعلى الوسكرى يدوب 

 لو  تدرن ابى يشال الدبابة وكانوا يقولوابي

 مش مستود تبقى مشكلة كبيرة  ك ممكن تيجى الحرن وأنتخد بال   : عسكرى

 ليها على هللا خ هوقت هللا يوين هللا   : العسكرى الكسالن

 ن على الس ح اللى فى ايدكرايوه لكن البم تستود البم تجتهد وتدالعسكرى:    

 صوت استعدات حربية

يستتتتتتتتخدم  وهجوم على كتيبة الجندى ولما جفى يوم قامت حرن وحصتتتتتتتل  وفو  الراهب :

 مورفشدبابة ال
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أه أه اعمل ايو مش عارفغ استتتتتتخدم الدبابة انا قصتتتتترت انا مهمل ياه   العسيييييكرى الكسيييييالن

 هاموت هاموت

  هفيو وايذل وبدأوا ،هجم عليو جيش الودو واخذوه اسير ورب وه بس سلو        الراهب

 ه أسيره هاهاهاهانأخد امسكوه ارب وه        جنود

 األسير      آه آه آه

مورفناش وواحنا برضتتتتتتتتو كده لو اهملنا فى ستتتتتتت حنا اللى هو الكتان المقدب     الراهب 

نستتتتخدمو هانكون مذلولين قدام ابليب ويأستتترنا ويذلنا بالخ ية ونصتتتر  ونقول احنا 

فى استخدام س حنا  ودا كلو علشان مهملين !!ليو مش قادرين نقاوم الخ ية !!توبانين

 هاللى هو الكتان المقدب

ل ه كفاية ضتتوف وذالوالم أموربشتتاال نكفاية اهمال وا همن النهاردة أانا البم ابد   ميشيييل :

ه  لل أن اللى مش بيقرأ الكتان مش بيتاذى ومش بيشوف ومش بيحارن قدام ابليب

قولى يا ابونا باخوم  حيوان أعمى ومشتتتلوله -ستتتامحنى يا ابونا –ما يكون يونى بى 

تانى أكون كدا كفاية كدا مش عاوب  وب  ريقة عملية وسهلة علشان ابدأعا أأبداباى 

 هأبدا

تستتاعدك أنك تتاذى تاذية صتتحيحة من كلمة هللا وتستتتخدمها لك ث ثة أمور  هأقول: الراهب

الخ ية وتالن أفكار  قدامقوى توت في حياتك الروحيةتنمو  علشتتتتتتتان كستتتتتتت ح ونور

 هإبليب

 ..........................موسيقى..............................

 هيصحيحة  علشان تتاذى تاذيةأول نق ة   الراهب 
 قرأ في وقت محدد ومحدودإنك ت

 ؟يا أبونا باخوم محدد ومحدودإيو وقت وني ي   مشيل:

ك يفضل إننتالن علي النسيان في قراءة الكتان  علشانو ينسي،بب بيوتو  اإلنسان  :الراهب

 ه ر وقت مناسن وثبتو وأقرا فيو كل يومتيونى حدد أكفي وقت محدده قرأ ت

 وإمتى يكون الوقت مناسن؟مشيل    

شتتتخ  يناستتتبو في الصتتتبح قبل  فيو، يختلف من شتتتخ  للتانىبالمناستتتن الوقت    الراهب

بالوافية بيصحى علي ميواد  واحد تانىل، ألنو بيصحى بدرى، ولكن الدراسة أو الشا

شتتخ  يناستتبو قبل  فدا يكون وقت مش مناستتن بالنستتبة لوه وفيو الشتتال أو الدراستتة

قبل يناستتتتتتبو  قبل النوم، وغيرهتوبان  واحد تانى بيكون، صتتتتتتحصتتتتتتحيكون مبالنوم، 

 هاستميت فيو دا كمانأشد التبام،  و م ئم، والتبم بوت قياختر أكثر وقت ف األكل،ه

 يونى إيو استميت فيو يا أبونا باخوم؟!    مشيل

تموت هاتستتتتتميت يا إما هايا إما ألنو ه حتى الموت إنك تنفذهبكل قوتك جاهد يونى    الراهب

 دى تجاهد في النق ة لماوه الشتتي ان وشتتهوات الوالم قدام وتكون ضتتويفمن الجو  

تقرأ  ما غيرمن  ماتخرجش من البيت، بأنك عندك ى بيوشتتتتتتيء  هاتكونمل الوقت 
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متذكرة غير لمتا تقرأه هتايكون بى  إنتك متاتورفش تنتام أو تبتدأ الكتتان المقتدب، أو

فاتون شتتتتتتتوية في البداية لحد ما تبقى  األكل مش هاتورف تومل حاجة قبل ماتأكله

ماء النفب واالجتما  يقولوا اعمل نفب  بيوة عندك ، يوادفب المفى ن اجةالحه فول

 مش ممكنانية فيك ت بيوة  هاتكونيوم،  21فى نفب المكان، بنفب ال ريقة، بود 

 بسهولةه اتنساه

 يوم؟! 21ليو  مشيل:

رد فول  فهاتكون دى حاجاتتن بل فيها الهاتتبرمج على كدا وها: ألن أعصتان الم  الراهب

 بيومل هت قيويقفل النور ف أوضتتتتتتتتوما يخرج من كل واحد اتوود  بى بيوىه يونى 

سيرتوود كل ما يدخل واحد أو  هاألوضةحد موجود فى فيو لوحتى  كدا ي لن  األسان

يقول أحد بى ما ب هكمانحد  لن رقم واحد ي لبو هو  فيوحتى لو  ت قيورقم واحد، 

 ه"نحن نصنل عادتنا ثم تصنونا عادتنا"الحكماء 

 : شكلو ك م حكيم لكن ايو موناه؟مشيل

يكون فى  ممكنواحد بيتون علشتتتتتتتان يحدد وقت للصتتتتتتت ة أو قت للكتان وال: يونى الراهب 

مشتتتتتتاعر ولكن مل الوقت )ومش وقت  ويل(  من غيرتركيب كامل و من غيراألول 

 مجهود ألنو اتوود عليها من غير بيوية فى حياتو يوملها دى بقيت األمور  ت قىها

ويحن الصتتتتتتت ة واالنجيل وينمو في  ريق القديستتتتتتتين وتبقى األمور الروحية بى 

  هاإلدمان مايقدرش يب لهاه والوكب صحيح

 ياه يونى ممكن األمور الروحية تكون إدمان!!مشيل   

وتكون بى اإلدمان مقدرش أستتتتتتتتانى  الصتتتتتتت ة وقراية الكتانكن أحن مم بوا  الراهب   

دمان األمور الشتتتتتتتريرة تدى فرح مؤقت في األول وفى النهاية فإعنهاه لكن فيو فرق 

لحد ما يموت الموت  يموت بالب ئ الواحدوحبن وكآبة وفشتتتتتتتل يبيد يوم وراء يوم 

لكن األمور الروحية تبدأ بتون وجهاد ضد كسل الجسد وشهوات الوالم وفى  هاالبدى

لحياة األبدية والفرح وحرية يبيدوا واحدة واحدة لحد ما يوصتتتتل الواحد لالنهاية فرح 

  االبدى

 هيإما للحياة األبدية يا إما للموت االبدى !!هندمن !!يونى هندمن مشيل  

في  وأنكتجربة، بالرغم ويبدأها يتوود على أمور ستتلبية  اللى ه فمث يا مشتتيل فو     الراهب

لكن مل الوقت يبقى مدمن مش قادر يب لها وبرضتتتتتتة  بيحبهايكون مش ممكن األول 

بالستتتتتتتتاعات  قدامضتتتتتتتييل الوقت اللى يتوود ي مان  كونيمل الوقت ممكن الفيب  إد

وقتت لتاتذيتة روحتو فيموت روحيتا وكتدا مل األمور اإلبتاحيتة، والوتادات  مي قيشو

بى ما بيقول مار  هاهينستوبد ل حياة  بيوة وبودينالشريرة كلها تبدأ بتجربة ثم توود 

 اسحق السريانى

 ربا ات النفب هي الوادات التى يوتادها االنسان ان كانت بالجيد او بالردئمار اسحق     
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هل ممكن اتخل  من التوود مدرك لخ ورة التوود والوادات، ولكن  ماكنتش هيا مشييييييييل:

 ؟!دى اللى بقت بى االدمانمور شريرة على األ

 فالمستتتيح جو لما نتكلم عن ستتتر قوة الشتتتبانبالتفصتتتيل هانتكلم عنها : بنومة المستتتيح الراهب

تتون في تتاذى باالنجيل فمولش ها إنكه والبداية مخصتتو  علشتتان يحرر االنستتان

بدأ تشتتتتتتتبل باالنجيلمل الوقت ووضتتتتتتتل نظام محدد األول في   يبقى  بيوة فيك وت

 هتختفىهاحرر من أمور الشر فلما النور ينور الظلمة توت

ا تتسييييييياهل وتتعود على أمور تدمرك بدل م تتعود على أمور تبنيكفاتعب علشيييييييان 

 .وتذل فيك

 ؟محدود يا أبونا يونى إيو:   ومشيل

رأها كل يوم، أبدأ محدودة تق محدد يونى وقت ثابت وكلمة محدود يونى كميةكلمة  الراهب:

ما  بىه شتستتتتتتتمر رة وماتبدأ بكمية كبي كأفضتتتتتتل من أنفيها ستتتتتتتمر بكمية قليلة وا

 "القليل المستمر خير من الكثير المنق ل"ه بيقولوا 

  ين قل لى على نظام أبدأ بيو يا أبونا باخوم؟       مشيل 

 ؟إنت ليك قد إيو مقرتيش يا مشيلالراهب      

  هكتير يا أبونا يمكن شهورمشيل.......

 بوا اللى ليو نظام  كل يومهآية واحدة ب نبدأ هنبدأ بداية بستتتتي ة تناستتتتبكتمام ها       الراهب

 مستمر في القراية يكمل فيوه

 مش كدا قليل اوى آية واحدة ببه     )مقاطعا(مشيل

فبى ما قلنا  ،علشان نقدر نستمر امشى موايا خ وة خ وة مشيل يا ابنى يا مولش   الراهب

آية كل يوم لمدة أستبو  واألستبو  الثانى قبل كدا البداية مش كفاية المهم االستتمراره 

ها دوالستتتنة اللى بوآيتين والثالث فقرة والرابل نصتتتف إصتتتحاح وكمل على كدا ستتتنة 

 تقدر تومل كداهاصحاح واللى بودها إصحاحينه ت

 موضو  بسي  ممكن أقرأ أكثر من كدا كمانهه    مشيل 

أكثر من أستتتبوعين إبدأ الموضتتتو  من  ما تقراش لماكدا و بودش عنتمولهش ما    الراهب

 هاألول آية وآيتين وهكذا

مش ممكن أقول آية مش  !!ممكن تبقى كفاية لتاذية حياتى الروحيةواحدة وآية     مشييييييييل 

 ؟!في قراية االنجيل أهملتساعدنى انى هاتؤثر و

 هبيهاممكن يويش كل يوم  وكلوه مولقة ببادى وكوباية لبنلو ال فل الصاير      الراهب

  الما  فل صايره ممكن يويش بيها     مشسل

 لكن لو ماأكلش حاجة خال  ممكن يويش؟    الراهب

  ال  بوا أكيد هايموته    مشيل
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وانت كدا في حياتك الروحية ابدأ خ وة خ وة علشتتتان تقدر تكمل وما تستتتتهينش الراهب    

تستتتتتتتتمر تنمو وتويش في حياتك الروحية ومل الوقت بالقليل وهو دا اللى هايخليك 

 لكن لو مرضتتتتتتتتش بالقليل وماقريتش خال  مل الوقت تضتتتتتتتوف وتموتهوتكمل 

 (12:   5)عن   بيقول الرسول ببولو

 و صرتم محتاجين الى اللبن ال الى  وام قوي      بولس الرسول

 بيقول (2:   3كو  1) وفى     الراهب

 لبنا ال  واما النكم لم تكونوا بود تست يوونسقيتكم      بولس الرسول

 القفبات الروحيةهب اعرف أن الشي ان هايحاربكوفانموا قليل قليل بى األ فال      الراهب

 ؟باخوم أبوناهي القفبات الروحية يا  وإيو     :مشيل

الشي ان لما ما يورفش يوقف الوربية يدوب بنبينه يونى لما ما يورفش يحاربك    : الراهب

يحاربك بأنك تقفب وتقرا كميات كبيرة ما تقدرش تستتتتتتتتمر فيها فتكستتتتتتتل هابالكستتتتتتتل 

 ه خال  وتبهق وتب ل تقرأ

 ؟أبونايا  إباى: مشيل

 أسفار كاملة بالث ثين والخمسين إصحاح في اليوم، ممكنتقرأ كميات كبيرة  يخليك الراهب:

 ما تقراشه قود عليهم ث ثين أو أربوين يوميقول لك ت وبودين

 فقال، القيامة عيدفيو أستتتترة ذبحت خروف في بود الصتتتتوم الكبير في الصتتتتويد كان          

 ر يصاابنهم ال

 صوت لعب وفرح وعيد

 أنا أأخذ نصيبي من الخروف وأأكلو،     شاب

 يا حبيبى خذ اللي إنت عاوبه      أبوه 

أنا أأخذ ربل الخروف وهأكلو كلو مرة واحدة، علشتتتتان إحنا  الوين من الصتتتتوم      الشيييياب

 هالكبير

 في الث جة ولما تحن تأكل كل اللي تقدر عليوموجود أهو       أمه 

  أنا هاخلصو في يومين      الشاب 

ظهر و ه صتتتتتتتبحربل الخروف أكل جبء كبير منوفو  في خ ل يومين كان       الراهب

بود و  بوا تون وجالو عستتر هضتتمه وب ل يأكل خال  المشتتوي والمستتلوقهليله و

 توبان أصحابوشافو ث ثة أيام 

 ، باين عليك مش بتآكل كويب، توبانمالك     صديق  

 أكل اباى!!       الشاب

  ما بتأكل النابهكل تأكل بي       صديق

 أنا واكل ربل خروفه       الشاب

 يوني إيو!!    صديق
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 يوني أقود عليو أسبوعين أو ث ثة من غير أكله    الشاب

 !!اسابيل هل فو  يقدر مايكلش أسبوعين او ث ثة   الراهب

 من غير أكله د حتى ث ثة أيامومش ممكن يقدر يقال ، دا حتى لو أكل جمل   بوا    مشيل:

أنك تبود ارفض علشان ما يحصلكش  نعلشان كدا أقرأ قليل باستمرار ولما تتحار: الراهب

 تخمة وتبهق من االنجيله

 أعمل إيو؟في اإلنجيل يا أبونا باخومه نفب أقرأ  ليشيكون ما بأيام  بتيجى  : مشيل

بى ما ، واإلمكانحتى لو آية واحدة، اضتتتا  علي نفستتتك بقدر  دى اقرأ في األيام  الراهب:

الرن يستتو  ما بى التاصتتن أستتمها مرحلة مرحلة  أن فيومراحل الصتت ة  هانورف

يا ابني في قراءة الكتان  برضة كدا "ملكوت هللا ياصن والااصبون يخت فونو" قال

 بى مابتيجى، لحد ما ترجل لك المشتتاعر تانى قليل قليل كاضتتا  على نفستت المقدب

أو توبان  كون مريضبيأكل وخصتتتتتتوصتتتتتتا  لما يش نفب ما لهو بيكون الواحدأوقات 

 ه خف من المرضيعلشان قليل قليل، أكل حتى ولو بالوافية ي ولكن البم ومرهق

 باخوم أعمل إيو؟ ا ين فيو أوقات كتير بأقرا ومش بأفهم يا أبون  : مشيل

 دى النق ة التانية يا مشيلالراهب   

 .....................موسيقى....................
األولى علشان تستفيد من الكتان المقدب إنك تقرأ في وقت محدد ومحدود  النق ة : الراهب
  إنك الثانية هي والنق ة

 صلي صالة الفهمت

 ؟باخوم هي ص ة الفهم يا أبوناإيو و   مشيل:

ويورفك إيو الرسالة  و يفهمك لن منو أنليك فاك م الكتان المقدب هو رسالة هللا    :الراهب

 صلى وقول ب  للسما واللى عاوب يقولها لك كل يومه فكل يوم قبل ما تقرأ 

 ده"وفهمني عاوز تقول لي إيه النهار علمني "يا رب                           

 وممكن تقولها بشكل ترنيمة        

 ترنيمة     

مة الفهم أكثر من  تتكررفالفهم مهم جدا يا ابنى و  الراهب   مرة فى الوهد الجديد  30كل

 (19:  13)متفي فمكتون 

فيأتي الشتتترير و يخ ف ما قد بر   ال يفهمكل من يستتتمل كلمة الملكوت و "   الرب يسيييو 

 في قلبو هذا هو المبو  على ال ريقه

يأتي الشرير ويخ ف الكلمة وما يستفدش حاجة  يفهمهايقرا من غير مايونى اللى     الراهب

 13)متفي  وما يكونش فيو نمو في حياتو الروحيةهلكن الكتان يقول عن اللى بيفهم

 :23) 

 اللىو هو  ويفهميستتمل الكلمة  اللىوأما المبرو  على األرض الجيدة فهو  ه   الرب يسييو 

 يأتي بثمر 
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 واباى افهم يا أبونا باخوم!!  مشيل 

"حينئتتذ فتح ذهنهم ليفهموا (45:  24)لوفي هو اللى بيتتدى الفهم فمكتون  هللا     الراهييب

"ليو يك الرن فهم في  (7:  2تي2)فى  بولب الرستتتتتتتول يقول لتيموثاؤبو الكتن"

 كل شيء" 

  واباى ربنا هايفهمنى ؟   : مشيل

سموك والبم فهو  لبت ربنا   الما  : الراهب سي ستفيد تقرأه وممكن اللى  هكتجيبي النهاردة ت

آيات وتستتتفيد منها  تفتكر نفستتك في يوم ت قىف ستتنين،بود شتتهور أو حتى  منو بودين

)أشل في سنين، فالوعد واضح من تها من شهور أو حتى قريفي موقف موين وتكون 

55 :11 ) 

 "بل تومل ما سررت بو و تنجح فيما أرسلتها لو"كلمتي ال ترجل إلى فارغة صوت هللا   

فلما  هفكل شتتيء حاضتتر عنده هماضتتى وحاضتتر ومستتتقبل هما عندهوش بمناهلل ف الراهب   

حتى لو بود  في الوقت المناستتنباالستتتجابة وإحنا بنشتتور ونستتتفيد  كيستتتجيبو هات لب

 هسنين  ويلة

فى إي اليا كان فيو واحد من أعضتتاء المافيا متخصتت  في ستترقة البنوك دخل بنك           

 وراح ألمين الخبنة و لل مسدب وقال دقائققبل ما يقفلوا بوشرة 

ح  كل  هف ن وف نف نية وأوالدك نت ف ن الف نى ومراتك ف نة الأ همافياالسييييييييار    

 ها!! !كل أسرتكأنت والفلوب هنا في الشن ة يا إما مش أنت بب اللى هاتموت لكن 

ين اديلوا الفلوب واتسجن انا احسن يدول شران االمافينة خاف وقال بتو  بامين الخالراهب  

 هموت اسرتى كلهاتما 

 خد  خد    )بخوف(امين الخزنة

 ه لكنتومل اللى انت عاوبه هتستتتدعى البوليب هتصتتر ممكن دقائق بود عشتترة السييار     

 !!مش انت بب اللى هاتموته فاهماعرف انك قبل كدا 

علشتتتتتان أخده وراح بيو لمح ة الق ر  وفو  اخد الفلوب وكان مستتتتتتنيو تاكستتتتتىالراهب    

على ما ركن وفي اخر دقيقة للق ر الق ر الدولى من إي اليا لفرنستتا ووصتتل  يركن

وهو داخل ستتتتتتتمل اتنين كانوا بيتكلموا مل بوض  لل على  ول البان واتقفل الق ر 

 هولما اقفلوا البان واحد قال لصحبو

 أوه اغلق البانه الق ر هاي لله  شخص  

من أعضاء لكن الكلمة فضلت تتردد في ذهن الشخ  اللى  ،وكملوا ك مهم عادىالراهب   

 هالمافيا

خ    ايو يونى خ   اغلق البانه اغلق البانهاغلق البانه    )يتكلم في سيييره(السيييار 

سرا واباى  كلمة وانتهت  سا واال في سوي شوف ها تقابل باقى أعضاء المافيا في فرن

 هجاية ىهاتختفى الفترة الل
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 لكن الكلمة ماكنتش عايبة ت لل من دماغةالراهب   

 موسيقى ترجعه لذكريات الطفولة

اغلق البانه ايو ستتتتتموتها فين الكلمة دىه ياه قريتها اغلق البان     )بيكلم نفسيييييه(السيييييار 

في االنجيتتل لمتتا كنتتت في أولى اعتتدادىه خمب حكيمتتات وخمب  ه قريتهتتابمتتان

جو الرن يستتتتو  دلوقتى هاكون  جاه ت واغلق البان وجاء الرن يستتتتو ه  ين لو

فينه ياه كنت كويب كنت مواظن على مدارب االحد ايو اللى ضتتتتتتتيونى كداه ال ال 

 ارجل البم اتون قبل ما يالق البانه البم 

يابة ستتتتتتتمووا الراهب    وفو  نبل في اول مح ة وركن الق ر اللى راجل وقدام هيئة الن

هتتا في  فولتتتو غيرت ا"وأغلق البتتان" كلمتتة واحتتدة قر غرن اعتراف في حيتتاتهمهأ

فاهلل احستتتتتتتن حد  ،حاول انك تفهم يا ابنى اللى بتقراه ودى كلمة هللاف مجري حياتوه

واعرف أن كلمة هللا ال ترجل فارغة فحتى  هقة ستتتهلة انك ت لنيممكن يفهمك وال ر

"يارن  وتقول قبل ما تقرا انك تصتتتتلىفافتكر كل يوم  لو بود ستتتتنين هاتستتتتتفيد منهاه

 هعلمنى وفهمنى عاوب تقولى إيو النهاردة"

 ترنيمة

 ها لن علشان افهم بدل مابقرا من غير فهم فابهق وماكملشه أبوناها لن يا  مشيل     

 ..............................موسيقى..................

 ؟علشان استفيدباخوم  أبوناة يا تالتهي النق ة ال إيوو  : مشيل

النق ة الثالثة  نق ة األولى كانت في وقت محدد ومحدود والتانية صتتتتتتت ة الفهم ال   :الراهب

 ت ت كلمات صايرة ولكن عملية هي 

 وصلي مثلعيش و

 ؟يونى إيو يا أبونا عيش ومثل وصلى    :مشيل

وننفذ الوصتتتتايا ون بقها في حياتناه  ،هنقرأب اللىنويش الك م يونى  .عيش : أول كلمةالراهب

 (63:  6)يوفي  الرن يسو  بيقول بى ما

  أكلمك بو هو روح وحياة" اللى"الك م     الرب يسو  

 ه(22: 1)رسالتو  يقول فيبيوقون الرسول  وبرضةالراهب       

  كونوا عاملين بالكلمة ال ساموين فق  خادعين نفوسكم     يعقوب الرسول

ك م أبوه ثق أن وألنو وا حبين وينفذهأبوه اليستتتتتتتمل االبن الم يل ك م ما  بى     الراهب

أبوه ثق أن ألنو وافي البداية ولكن  عليو كان صتتتتتتتون لخيره ولمصتتتتتتتلحتو وحتى لو

قرأ  لكن لو الواحد هبيحبو وعارف مصتتتتتتتلحتو فيتحمل لحد مل الوقت يتولم ويفهم

اللى بيأكلو هل هايستفيد  )يرحل(وما بقش يكون بى ما يكون واحد كل ما يأكل يتقيأ

 ؟يا مشيل حاجة

 ؟باخوم أبونايا  مثلةأ ممكن تدينىلكن  بوا اله    : مشيل
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ي لل وبودين  "ال تخرج كلمة قبيحة من أفواهكم"ك م الكتان قرأ واحد مث  يفيو    :الراهب

بره البيت ويقول كل ك م ال يليق من ك م القباحة والستتفاهة دا مش ها يستتتفيد حاجة 

 مهما أكل؟ هل يستفيد حاجة الشخ  داف دا فو  بى اللى بياكل ويرجل

 ههايستفيد حاجةه الصراحة مثال صون يا أبونا باخوم بواهمش    :مشيل

فو  حاجة صتتتوبة فالشتتتخ  اللى بيقرأ ويورف الوصتتتية وبودين يومل عكستتتهاه :   الراهب

بى ما بيكون شتتتان ابوه يوصتتتيو وهو يقول حاضتتتر يا بابا وي لل يومل عكب اللى 

 قال لو أبوه تماما

 الوصية؟! إنو ي بقلكن افرض انو صوف  دا بى ما بيكون بيايظ أيوههمشيل      

كستتر لو ضتتوف و الما هو من جواه مش عاوب يكستتر الوصتتية دا كويب جدا و     الراهب

ومحدش يقدر يالبو أو يتقوى يفهم ويتاذى وهاالوصتتتية يرجل ويوتذر وشتتتوية شتتتوية 

 يضحك عليوه

 من حرن الشي ان على؟ بالرغم وأ بقهاالوصية واباى أعيش       مشيل 

 إنكتبقى عاوب ت بق الوصتتتتتتتية وتانى حاجة  يونى إنك هاإلرادةتبدأ من البداية        الراهب

بل ررش لو ستتتتتتتق ت ماتيأب وماتب إنكت حاجة لوحدك مش هاتقدر وتال إنكتورف 

 ترجل وتقدم توبة وتثق في الافران الكامل مهما كانت خ يتك وتبدا من جديده

أ بقها  "أحبوا أعدائكم باركوا العنيكم"لكن فيو وصايا صوبة يا أبونا باخوم بى "     مشيل

 ؟ممكن حد ظلمنى حد أعثرنى الموضو  صوناباىه 

موضو  الافران هانخذه بالتفصيل في س م الافرانه لكن البداية انك تقر بضوفك     الراهب

تكرر وتفضتتتتتتتل ستتتتتتتيح وانك مش قادر ت بق الوصتتتتتتتية وتانى حاجة ت لن نومة الم

وتصتتتتتلى وتقول "ستتتتتاعدنى ا بق "أحبوا أعدائكم باركوا العنيكم" الوصتتتتتية وتقول 

 الضتتيق وعدم القبول تبدأ مشتتاعرها ومل الوقتيارن وحدى ضتتويف"ه  أناوصتتيتك 

 وتحل مكانها المحبةهالمشاعر السلبية  وقت وتختفي فيو ا ييجىم لحدتقل  دى

 ؟دى يا أبونا باخوم السهولةبهايكون الموضو  و:    مشيل

 بوا الموضتتتتو  مش ستتتتهل في بدايتو لكن خليك جاد وعندك رجاء ومل الوقت  :    الراهب

تتاير  بيوتك لكن ركب انك ترد على الفكر الشتتتترير بانك تكرر الوصتتتتية فبى ما ها

 –أنبا مقار بيقول 

 أن الوصية قوتها فيهاه        انبا مقار

 فيها؟!يونى إيو الوصية قوتها     مشيل 

 لمافالرن يسو  تأخذ قوة وتنتصره هايونى مجرد إنك تكرر الوصية قدام ابليب     :الراهب

ش بيرد عليو غير بكلمة مكتونه كان بيستتتتخدم الوصتتتية ماكنيحاربو بكان الشتتتي ان 

كدا لما الشتتتتتتي ان ييجى يحاربك بى وانت  هيخليو يكستتتتتترها لاللى الشتتتتتتي ان بيحاو
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 كررك تب  بصتتتتتتة شتتتتتتريرة نلما يحاربك بأو  تدانوا ف تدينواال كرر  مث باالدانة 

 ترنيمة الوفة

 2ق وت لوينى )ف  أت لل الى عذراء( 3)عهدا(ترنيمة        

فضتتتتتتل كرر في الوصتتتتتتية لحد ما إكل ما ييجى الفكر  إبليبوكدا مل كل أفكار       الراهب

  ينتهىه

 ؟نمثل ين ويونى إيو كلمة نويش،  دا عن كلمة    :مشيل

 هاليومية فى حياتك بقها توتويش كلمة هللا أى تويشها  كنيونى إ عيشكلمة    :الراهب

نفسك  تقرأه من كلمة هللا، وتح ها اللىتأخذ دور في الجبء يونى  مثلأما كلمة                

 تقرأهاهب لىداخل القصة ال

 ؟يا أبونا باخوم ابى     مشيل:

قصتتت  الكتان  يمثلبكان اباى فيلم أبونا أندراوب الصتتتموئيلي، و انت شتتتوفت     :الراهب

 المقدب؟

 أيوه كان بيأخذ دور الشخصيات ويمثلها      مشيل:

 هانت برضة خذ لك دور في القصة اللى بتقرأها ومثلها     الراهب:

لجميبة، والرن يستتتتتو  يمر من تحت بكا، تخيل نفستتتتتك بكا، وصتتتتتودت ل قصتتتتتة بى     

 وب  عليك وقال لك في أول الشار شجرة اللى ال

 انبل يا مشيله انا هاجى مواك النهاردة واقود مواك وابيت عندكم في البيت   الرب يسو 

تخيل انك في اوضتتتتك دلوقتى والرن يستتتو  مواك وقال لك عاوب إيو يا مشتتتيل يا    الراهب

 حبيبىه ياال خذ دقيقتين في سرك وابدأ احكى مواه  

  دلوقتىأبدأ   مشيل: 

 تكلم موو في سرك واعمل موو حوارهإ هإبدأ دلوقتى   :الراهب

 موسيقى تناسب الصالة

يارن يسو  انا فرحان انك عندى في البيت انا مش مصدق نفسىه )يتكلم في سره (  مشيل

 تى الكتير والصتتتتتراحة اللى ويتى وستتتتتق بشتتتتتكرك يارن انك بتحبنى بالرغم من خ

مشتتتتتجونى ومخلينى اصتتتتتدق انك بتحبنى بالرغم من خ اياى ونجاستتتتتاتى انك حبيت 

بكاه لكن عاوب بى ما غيرت بكا تايرنى وبى ما حررتو من محبة المال حررنى 

 ،حنين وأن ين يارن  أنتدة ردية متستتل ة على اكمان من كل شتتر وخ ية وع أنا

انك غفرت لى كل خ اياى  ثقةاغفر لى كل خ اياى بى ما غفرت لبكا وادينى 

نا ماليش حد غيركه أاللى جتنى يارن و أنتصتتتتتح دا  ه انا باجيلك وال اوشتتتتترورى

 خليك موايا يارن مستبنيش ابدا ابدا يارن يسو ه أمين 

 خلصتهالراهب     
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ن في حياتى ما كنتش عاوب بصتتتتتتتراحة  ريقة حلوة خال  كانوا استتتتتتتود دقيقتيمشييييييييل.....

يا أبونا  ممكن اخذ قصتتتتتة تانية لو عندك وقت .اخل  لكن خفت قدستتتتتك تبهق منى

 باخومه

يصتتتتتتتر  بكان وبان أريحا،  جالب عندكان  اللىالرجل األعمى   ممكن قصتتتتتتتةالراهب     

( )اصر  في سرك  بوا  تصر ب اللىمن يسو  أن يشفيو، تخيل نفسك أنت وي لن 

 ويسو  يناديك ويقول لك والناب ينتهرونك

 هتوالى يا مشيل عاوب إيو يا حبيبى انا مستنيكالرب يسو      

ياال ابدأ تانى في ستتتتترك وشتتتتتوف عاوب تقول لو إيو قل يارن عندى بصتتتتتر لكن الراهب    

 هعاوب بصيرة روحية اشوف ارادتك ومشيئتك في حياتى واعمل مواه حوار

 ههابدأ متمامشيل    

 الصالةموسيقى تناسب 

بصتتتيرة روحية،  يستتتو  أنا لي عينين بأشتتتوف بيهم ولكني عاوبيا رن شييييل )في سيييره(  م

ما يلى عينكون عاوب أعرف إرادتك في حيتاتي وأتممهتاه عاوب ي ن بستتتتتتتي تة بى 

الشتتتتتتر  مش باشتتتتتتوف غيرف بتوميهمه لىبدال من الشتتتتتتر والخ ية اليارن لي  خلقتهم

 ادينىأدينهمه بالشتتتتتتهوات أو غير انهم ستتتتتتبن في اآلخرين مش باشتتتتتتوف والخ ية، 

ك يا يستتتو  علي يدا  حالشتتتر يوميني وينجستتتني،  ماتستتتبشبصتتتيرة نقية يا يستتتو  

ه أنا حاولت وفشتتتتتلت، لكن لمستتتتتة من يديك يا يستتتتتو  فيت هروا ويكونوا ليك عيناي

ربى الرجل األعمى البصتتتتيرة أع ني بصتتتتيرة نقية و اهرة يا  بى ما أديتت هر، ف

 )خلصت يا ابونا(أمينيسو ه

ت قى نفستتتك فرحان وتحب هاكل قصتتتة كدا في الكتان المقدب خذ لك فيها دور الراهب     

الصتتتتتراحة يا مشتتتتتيل لو قرينا  هالصتتتتتراحة أصتتتتتل بالك م وما يبقاش ك م وخ  ه

لو وقصتتتت  رائوة الكتان المقدب كمجرد تاري  وقصتتتت  اول مرة هايكون ك م ح

 هتالتة مرة هايبقى عندك ملل ،مرة هاتكون عارف االحداث تانيلكن 

أنها  شان كنت باحبلياه هودا السبن اللى كان بيخلينى أمل من الكتان المقدب ع    مشيل  

 هاحداث موروفة

يحب باالثارة النو بيتفرج على ماتش كورة متواد مش ها بى ما يكون واحدفو     الراهب

تشتتتتوفو اول ها ،اللى بيشتتتتوف فيلم حتى لو فيلم قديبعارف اللى هايحصتتتتل او بى 

عاوب تشتتتوف حاجة ها تبقى مل الوقت و ،شتتتويةالفرح يقل تانى مرة  ،بيو مرة تفرح

وتدخل نفستتتتتتتتك في االحداث الكتان المقدب لو ما تحولش لحياة تويشتتتتتتتها فجديدةه 

الوقت وتتفاعل مل المواقف وكأنو كتابك أنت وقصتتتتتتتتك أنت مل هللا من غير كدا مل 

  هوالبهق بالملل هاتحب
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بى رسائل بولب الرسول  لكن افرض ما كنش فيو قص  في اصحاحات موينةهمشيل    

 يا أبونا؟ أعمل إيووكثير من الوهد القديم 

 بى نويش ون بق الوصتتتتية واباى نمثلاعرفنا دى النق ة األخيرة يا مشتتتتيله إحنا : الراهب

 هصليتنق ة هي أنك وآخر  هاالحداثفي ونأخذ دور 

 صلى يا أبونا باخوم؟أيونى إيو     مشيل

ها وعودالراهب     هات قى في ها قصتتتتتتت   هات قى في ها  ،األجباء اللى مش  فالوعود حول

براهيم واشوياء وب رب وبولب نتش إلاماك الوعودف هلص ة واستخدمها في ص تك

نا إحنا كمان فالكتان بيقول لذين الن الموعد هو " بب لكن لي لكم وألوالدكم ولكل ال

الوعود دى كانت ليهم هم بب هفلو (39:  2)ا "على بود كل من يدعوه الرن الهنا

 وعلشان كدا ناب كتير تقولمن قرايتها غير الحسرة على حالنا  إيوكنا هانستفيد 

ه واحنا عا يهم بركة كبيرةكان  هربنا كان مباركهمفين إحنا من القديستتينه " صييوت ناس    

 " هفينا منهم

 هليهم سبن فرح يكون سبن حسرة ما يكونويكون الكتان بدل الراهب      

 يونى كل الوعود والبركات اللى ل باء والرسل لينا احنا كمان بيهم بالظب ؟!مشيل     

هاقول لك على  بوا يا مشتتتتيل يا ابنىه وعود هللا ألوالده كلهم ما عندهوش فرقه    الراهب 

 هجدالو نفذتو حياتك هاتتاير كتير  مبدا مهم جدا

 ؟إي هو المبدا يا أبونا باخوممشيل    

وستتر قوة الصتت ة انك تستتتخدم آيات  هستتر قوة الكتان المقدب انك تحولو لصتت ة الراهب    

 الكتان المقدبه

 ؟باخوم أبونا ياكدا ادينى مثال     مشيل:

 هموك، دعوتك باستتتتتتتمك أنت لي"ال تخف ألني (  يقول "1:43مث  في )أش      الراهب:

 يصدقو وي الن بيوهالنبى بب لكن لكل واحد دا ما كنش الشوياء الوعد 

  ين اصلى اباى؟   مشيل 

 موسيقى تناسب الصالة

"متتاتخلينيش يتتارن أختتاف انب  منى الخوف من المستتتتتتتتقبتتل من  ممكن تقول     الراهييب

في فدائك وغفرانك لكل المجهول من الشي ان ح  يارن في قلبى س م وخلينى اثق 

خ اياى وخلينى اثق انى موروف باستتتمى عندك مش مجرد واحد من مليارات وانك 

أعيش ليك يارن مش للوالم وال الهوائى وشتتتتتهواتى  خلينىبتهتم بى اهتمام خا ه و

الشتتتهوات تذلني؟!  تستتتين؟! ليو يا رن جواىيدخل وشتتتواتو الوالم  ستتتاينليو يا رن 

انا ملك ليك وانت  حتى لوانا ستتيبتك ما تستتيبنيش رجونى تانى ليك  ماتستتبنيش يارن

  مسئول عنى كل أيام حياتى يارن يا يسو ه أمين

 ، وصلوات جميلةهأبوناك م عميق جدا  يا    : مشيل
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 تحن تجرن وعد وتصلى بيوالراهب     

 في سرىهاصلى ممكن بب مشيل     

خرافي تستتتتتتمل صتتتتتتوتي وانا اعرفها " انجيل يوحناخذ مث  االية اللى في  .ممكنالراهب    

يو ) "وانا اع يها حياة ابدية و لن تهلك الى االبد وال يخ فها احد من يدي فتتبوني

 (28و 27: 10

 مشيل    اجرب

 موسيقى تناسب الصالة

الن الشي ان بيحاول  ،يارن يسو  انا من خرافك خلينى اثق في كدا(.......في سره )مشيل

شان خ اياى الكثيرة لكن خلينى برضة اسمل  شك انك بتحبنى وبترعانى عل يخلينى ا

صتتوتك واتبوك مش اتبل شتتهواتى وشتترورى ولو بودت انت رجونى وادينى ثقة في 

ها ية وانى مش  قدر يخ فنى من هالحياة األبد نا مواك ومحدش ي ما ا بدا  ول  لك ا

 أمين هايديك ابدا

رفو وتستفيد منو كل وعد من وعود الكتان عامل بى شيك لو حولتو لص ة تصههههفالراهب.

لكنو بى ما يكون واحد مواه شتتتتتتتيك بمليون جنيو وتكون بيو بب  شاحتفظتلكن لو 

 في الشار  ويقول ىعايش فقير ومش القى ياكل وال يلبب ويمش

 انا راجل غنى وانا موايا شيك بمليون جنيوه راجل )بيضرخ(   

 !!و ين عايش فقير وحبين لي     ناسال

 انا موايا شيك بمليون جنيوه ه داانا ابويا ملك هانا راجل غنى     الراجل

ربنا يشتتتتتتتفىه مش القى ياكل ويقول ابويا الملك وموايا شتتتتتتتيك  باين عليك"ه "ما الناس     

 بمليون جنيوه

 الناب تقول عليو إيو؟!تفتكر       الراهب

  أو متخلف عقليا ويحسبوه مجنونيتريقوا عليو مشيل     

لكن مش واهو كدا كل شتتتتخ  مستتتتيحى بيدعى ان هللا ابوه وانو بيقرا في الكتان الراهب    

 .هو مجنونوعايش حبين وخايف بيثق في الوعود وال بي الن بيها 

ولكن دا فيو مستتتتيحيين كتير عايشتتتتين مجانين وهم مش عارفين وانا واحد منهمه  مشيييييل    

 ؟يا أبونا باخوم ما لقيتش وعود أعمل إيوفرض ا

 موسيقى تناسب الصالة

تى الك م الوادى ممكن نحولو لصتتتت ةه يونى مث  اغلن رستتتتائل بولب الرستتتتول ح: الراهب

بتبدأ "بولب الرسول عبد يسو  المسيح" فممكن تصلى وتقول "يارن بولب الرسول 

سو  المسيح   وأخدمككان عبدك ليك وخدمك بامانة خلينى انا كمان عبد ليك يارن ي

من الشتتتتتر والخ ية، خلينى ارجل  والي يا رن وجدد تحريريتبامانة كل أيام حياتى 

األشتترار  علشتتان تحررت ي، أنت ال تشتتاء موت الخا ئ، أنت جألحضتتانك مرة تانية
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 لك مش للشتتتتي ان ألنو إيو عبدعلشتتتتان أكون ، فتوالي يا يستتتتو  وحررني، الخ اةو

مشيئتك بل مشيئة مش باعمل الفائدة من أنو اسمي مسيحي، واسمك يدعى علّي، وأنا 

وبى ما غيرت بولب بودما كان شتتخ  قاتل لمبشتتر يارن فأتون،ه توبني الشتتي ان

واكرب بافران وبملكوتك بى  عظيم غيرنى وخلينى امجد استتتتتتتمك وابشتتتتتتتر بنومتك

 "بولب الرسول

 في كلمة عبد؟ اد: كل مشيل

حتى ولو بجملة واحدة  تبدأبب فممكن تحول أي كلمة لص ة عليك  ،يا مشيل أيوه   :الراهب

عميقة تخليك  تأخذ منك صلواتهانفسك كل كلمة  ت قىشوية ها شويةها ويتصلي ب

قوة الكتان المقدب انو يتحول  ر"ستتتتتتت وافتكر دايما ان هتنمو في ع قتك بالمستتتتتتتيح

النهاردة تدرين نا يتبقي ل "لص ة وسر قوة الص ة انك تستخدم آيات الكتان المقدب

 هبفايدة كبيرة لحياتو الروحيةر يوملو لكن اللى ها يوملو هايشور دمش الكل ها يق

 ايو هو يا ابونا باخوم؟مشيل     

 خري ة الحياة الروحية )الكشكول(هتدرين اسمو   الراهب    

 خري ة الحياة الروحية أو الكشكول ؟إيو هي و    :مشيل

اول تدرين هو مل أبونا بيشتتتتتوي كامل كان ينصتتتتتحو بتدريبين  يقودحد كان أي    : الراهب

 فى تقديب ال شوور واألح مه  اتكلمنا عنو داالمصلون و صورة المسيح

في تقديب الذهن والحماية  ولقيت نتيجة عجيبة وفو  تدرين رائل يا ابونا انا جربت  : مشييييل

 ؟أبونااني يا تإيو التدرين الكار الشريرة، ومن األف

تومل كشتتتتتكول يومي لحياتك الروحيةه وتكتن يونى اني هو الكشتتتتتكول، ت: التدرين الالراهب

تكتن لما أخذت دور بكا و دلوقتىصتتليتها  لىال بىتأمل أو صتت ه وفيو آية كل يوم 

  هت تة حاجات

 ؟إيو هم يا أبونا: مشيل

ة قول رحت مهمملقيتش حاجة  ولو، أي حدث حصل في اليوم حدث هامأول حاجة  الراهب:

 تانى حاجة هبك ل لبة  لبتها من بماناورجوت، أو إن هللا استتتتتتتج للكلية أو الشتتتتتتال

 هحرن روحية

 هيونى إيو حرن روحيةمشيل   

تكتن "يا رن نجني من األفكار الشريرة أو الوادات الشريرة يونى  حرن روحيةالراهب     

أو من القلق أو من الكبرياء أو الاضن أو أي شيء تتحارن بو اكتبو وأ لن من هللا 

 ينجيك منوه أن

 ه وهي ث ثة أنوا  :اكتب طلبة تالت حاجة           

االمت ء من الروح القدب ، المحبة، ال هارة ، االتضا ،  بى أوال طلبة روحية              

 واى أمور روحية بى كداهاإليمان، الحكمة، القداسة، 
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 لبو ايقف موك في االمتحانات، في عملك،  هللاأن  بى طلبه ماديةوتانى حاجة              

 من أجل المستقبل، من أجل مشكلةه

 أ لبوا أوال  ملكوت هللاهقال هللا مش وهل أ لن من هللا  لبات مادية؟     :مشيل

 من الجيران؟ والاي لن من أبوه واحد حاجة بلما يحتاج     : الراهب

 . بوا  من أبوه    مشيل:

 أوال مش أوالا ملكوت هللا  بتقول واآليةجاتكه اا لن منو كل احتيهو أبوك هللا     :الراهب

خلى  أي حاجةا لن منو جاتك اوحابن يستتتتتتتتجين لكل احتياهلل هو أبوك ففق !! 

حتي أصار تفاصيل حياتك فهو يحن  لكن برضة ا لبواألول اهتماماتك ملكوت هللا 

 ،منه كل يوم حاجة حلوة ستنىأ  طفل صغير مع أبوه الحبيب زىه امع خليك كدا

 يونى إيو كل يوم حاجة حلوة؟     مشيل

 "أيو الحاجة الحلوة بتاعة النهارده يارن"لو قل كل يوم  يونى خليك بى ال فل      الراهب

رن إلي هللا أكثر وأكثر وتنمو ك الستتتماوي فتأخذ وتفرح وتشتتتكر فتقمن أبو واستتتتنى

 ويقول   24: 16فالرن يسو  يتحدانا في يو  حياتك وعشرتك مووه

 تاخذوا ليكون فرحكم كام  الى االن لم ت لبوا شيئا باسمي ا لبوا" الرب يسو    

 يا أبي؟ اتمن ال لب تالتوإيو النو  ال     :مشيل

 طلبة من أجل اآلخرين .األولى روحية والتانية مادية والتالتة      :الراهب

 وهل أنا الضويف أ لن من أجل اآلخرين؟    :مشيل

قداستتتتنا أو مستتتتوانا الروحي  مش علشتتتانهللا يستتتتجين  لبتنا من أجل اآلخرين     الراهب 

يقول  تانىيصتتتلي من أجل شتتتخ   حد فاهلل لما يشتتتوف تحننو ورحمتوه لكن علشتتتان

" فيفرح ويستتتجين، بشتتكل دا الضتتويف الالبان يحن أخوه وي لن من أجلو اإلنستتان"

تحبو صلي من أجلو بأنك  ت قىفأي شخ   لشخ هلفهو يستجين من أجل محبتك 

لكن قداستتتك  مش علشتتان خا ريستتتجين بأن هللا افتكر و هلو ما  لبش منك كداحتي 

ولستتتة قدام شتتتوية هانخذ  هفهو إلو المحبة والتحنندا لشتتتخ  لمحبتك  علشتتتان خا ر

 حاجة اسمها ص ة الكرابة ودى مهمة جداه

، تورفنى قيمة الصتتت ة ومونى الصتتت ة وتشتتتجوني أن أبونامولومات جديدة علي يا  مشييييل:

أعرفهم وأحبهم وأستتتال  اللىأصتتلي من أجل أستترتي ومن أجل أصتتدقائي ومن أجل 

 الوقت المقتول بدل من أن يضيل فى ال شئه

 . فيه تالتة حاجات في أهمية الكتاب المقدسنلخص اللى قلناهالراهب     

 وس ح نوروتاذية       مشيل

 وث ثة خ وات عملية في القراية اول حاجة     الراهب 

 وقت محدد ومحدود يونى نثبت وقت ونحدد كمية     مشيل

 تانية حاجة     الراهب



20 
 

 ص ة الفهم " يارن علمنى وفهمنى عاوب تقول لى ايو النهاردة"     مشيل

 ثالثة حاجة     الراهب 

 عيش ومثل وصلى   مشيل 

 يونى نويش الوصية ونمثل المواقف ونصلى بالوعود والكلمات           

يا الراهن     نتقابل المرة الجاية يا مشيل ونكمل ك منا عن محبة هللا الاير مشرو ة س م 

 مشيله

من مبادئ الحياة الروحية حلقة  رابعةفاضل في الحلقة الالراوى     وإلى اللقاء أحبائي األ

إلهنا الصالح يحفظ لنا كنيستنا القبطية األرثوذكسية  .محبة هللا الغير مشروطة

اسة البابا المعظم صاحب الغبطة والقداسة البابا تواضروس دوحياة أبينا الور  ق

 القدوس المجد الدائم إلى األبد أمين الثانى. ولربنا

 


