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 بسم اآلب واالبن والروح القدس االله الواحد

 ....أمين.....

 

 بصلوات صاحب الغبطة والقداسة

 األنبا تواضروس الثانى

 بابا وبطريرك الكرازة المرقسية

 بيت محبة هللا .....يقدم .

 ة مبادى الروحيةمن سلسل

 الحلقة األولى :

 كيف أبدأ حياه روحية تنمو وتستمر.

 

 إعداد درامى وإخراج :                                              

 سمير فهمى                                                 
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 عمليا منهجا حبائىأ يا لكم نقدم الروحية الحياه مبادى من السلسلة هذه فى       الراوى

 - :ئمباد ثالثة على يعتمد الروحية الحياه فى والتدرج للنمو

 فى أتبد أن يجب عمليه موراأ تجد خطوة كل فبعد:  عملية خطوات:  أوال

 لمجرد كان إن أما...  حقيقيا ونموا نتيجة تجد أن أردت إن ، ممارستها

مش  البداية أن وتذكر ، فقط للتسلية مجموعة مجرد فستجدها فقط االستماع

 ....ةحيا طبيعة التدريبات تصير حتى تستمر أن فالبد يةافك

 على مبنية خطوة فكل طبقه،تل جزء تأخذ أن يجبأسبوع  فكل: التدرج: ثانيا

أو  عشوائى بشكل يستمع من الكاملة االستفادة ينال فال تسبقها، التى الخطوة

 بإكمال سوى يظهر لن نهائى هدف فيوجد ، المجموعة باقى يكمل وال يبدا من

 ربما أخرى وأمورا لك بالنسبة مألوفة أمورا الطريق أثناء وسترى السلسلة

 .مره ألول عنها تسمع

 المنهج. هذا معك يتابع روحى مرشد يوجد أن جدا فيفضل: المتابعة: ثالثا

 خادم أي أو اعترافك أب كان إن سواء فردى بشكل – ليهإ ستستمع الذى

 وعنده األمور هذه وعاش الروحية والخبرة العمق له يكون أن المهم روحى،

 يرشدك أن القدس الروح من فاطلب تجد لم وان يتابعك لكى الكافى الوقت

 معلمك سيكون بل يوم كل طلبته إن أبدا يتركك لن القدس والروح . ويعلمك

 .األيام كل

 تنمو روحية حياه أبدا كيف بعنوان األولى الحلقة سماع نبدأ اتفضلوا ودلوقتى

 نسمع... وتستمر

 ----موسيقى----
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زى كل الشباب باتحارب شاب  ميشيل اسمى أنا.... نفسي لكم دمقا لى اسمحوا       مشيل

.... أبدأ في الحياة الروحية  من الخطايا وشهوات العالم لكن تعبت وقررت

علشان يرشدنى ازاى فرحت ألحد اآلباء المباركين في الدير )أبونا باخوم( 

 مرات كتير ولكن ماستمرتش ولما ألنى بدأتفي حياتى الروحية  ابدأ واستمر

سلسلة مبادئ الحياة الروحية اتشجعت وقلت الزم أقعد معاه جزء من قريت 

 معايا تستفيدوا علشانارشاداته ليا جانب من  لحضراتكم اعرض وحشخصيا 

 كل أجلكم من المجد رب وأسال الروحى أبويا وإرشادات وإجابات أسئلتي من

 ..... والبركة والنعمة الخير

 .باخوم بوناأ يا سالم              

 .بنىا يا حالك ازاى...اقعد اتفضل..  ابنى يا ميشيل يا ونعمة سالم       راهبال

 مستقرة غير الروحية جدا. حياتى تعبان أنا صدقنى لكن أبونا ... يا هلل الحمد       ميشيل

 وبعدين كويس، فترة الروحية حياتى فى أمشى...  بتتعبنى تمللى واألفكار

 لليأس وصلتنى .... لدرجة وسقطات أبونا يا كتير .... أتعاب اسقط القينىأ

 ...الداخلى السالم وعدم

 .....ابنى يا طبيعى شئ ده        الراهب

...  داخلى سالم جوايا مايكونش نهإ طبيعى...  أبى يا أسقط انى طبيعى     ميشيل  

 .تانية أوقات فى ومتكبر أوقات فى مرائى وأكون

 اإلنسان طبيعة دى. ساعة ما سقط في الخطية من اإلنسان طبيعة دى      الراهب

 روحية حياه أوتبد صح الروحى الطريق فى تمشى عاوز كنت واذا الجسدانى

 . الروحية المبادى بعض تعرف الزم ةيحقيق

أول مبدأ هو أنك  ،الروحية الحياة فى مبادى 3 فيه ابنى. يا ميشيل يا شوف

 أن تعرف

 لحظة مجرد مش وتقف خطوه ومش طريق الروحية الحياه

 ؟أبونا يا ازاى    ميشيل 

 .لحظة مجرد مش ةروحي حياه إنها تؤمن والزم ميشيل يا تعرف الزم       الراهب

إنك  ماتنستناش يعنى...  ةخطو الطريق كل مش لكن ،ةبخطو يبدأ لف ميلواأل

 لكن....  هوفجأ واحدة مره السيئة وعاداتك وشهواتك خطاياك كل من تحرر ح
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 اسمها بغير وماتسميهاش خطيه كل على احكم خطيه كل على تندم أبدإ

 ....خطية....

 سقطت وان الروحى الطريق وابدأومحتاج للرب يسوع  خاطى إنك واعرف

 لكن تفلح ح مش وإنك تسقط لما فاشل إنك تفتكر أوعى بدا  أ شسوماتيأ تقوم

 .بالرجاء وتمسك اصبر

 إنك منها تتعلم لكن... حقيقية قصة مش صحيح هى... قصة لك احكى ح    

 فيه كان ابنى يا مره... واحده ومرة فجأة الروحية حياتك فى تنمو ح مش

 .سنة 12 لمدة ومابينجبش متجوز راجل

 .فةخل نيشعطا ما وربنا متجوز سنه 12 عوضين عم يا يوهأ       صابر 

 .ربنا بإرادة شئ كل... صابر ستاذأ يا طلبتك يحقق وقادر كبير ربنا      عوضين

 وعالج. وأشعات وتحاليل وكشوفات كتير، لدكاترة بتاعتى والست أنا رحت       صابر 

 وجلسات عمالباأل على شاروا عوضين عم يا عارف...  فايدة مافيش وبرضه

وراء وكنت هامشى  حجبةاأل بيعملوا واللى الكف بيقروا واللى والسحر الزار

 .شر دى لكن ربنا سترها علىلأمور ا

لكن وأخرتها وحشة ربنا يحميك منها ويبعدك عنها.  إبليسطرق دى  .ال      عوضين

 ....بالمينا المناهرة نروح صابر ستاذأ يا رأيك إيه طيب

 المسيح عبد أبونا شفاعة ونطلب المقدسة األسرار من ونتناول قداس نحضر

 ح المسيح أن إيمان عندى ناأو لك، تتشفع النور أم العذراء والست المناهرى،

 .طلبتك يديك

 .شديد بإيمان وصلى المناهرة صابر األستاذ راح وفعال    الراهب

أنا إنسان حاطئ وماستحقش نعمتك لكن  ربيى ومخلصى يسوع المسيح ياصابر       "

ماليش غيرك أنت حاسس بى وأنى قلبى مكسور وأنا جيت لحد بيتك وبتشفع 

بقديسيك علشان تدينى نسل يارب يسوع مجد اسمك وزى ماستجبت لحنة ام 

صمويل استجبنى وماتردنيش مكسور القلب. أنا ابنك وماليش غيرك بشفاعة 

 أمك الست العذرا وأبونا عبد المسيح المناهرى ليك المجد إلى األبد أمين".

 ...جميل طفل واداله لصلواته استجاب ربنا سنه وبعد    الراهب 
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 دخل غريب مرأ حصل .شهرين ده الطفل عمر وصل ولما جدا، بيه وفرح

 .منظر فشاف ابنه على يبص صابر األستاذ

  بيضحك و مبسوط نايم..  مينا ابني..  هللا         صابر

 " صغير طفل ضحكات صوت" 

  يضحك و..  ضهره على يتنطط ابتدا ده..  هللا        صابر

 " أخرى ضحكات صوت" 

 ده!!  سم 40 طوله بقى و يطول ابتدا مينا..  هللا السم المجد ؟ ده ايه..  هللا        صابر

  بيضحك

 "أكبر لطفل ضحكات صوت"

 !! متر ابني مينا طول بقى ؟ ده ايه          صابر

 "لصبي ضحكات صوت"

 طوله بقى ده ؟. كده بسرعة حصل ده ازاي! ؟ ده ايه!!  نصف و متر بقى       صابر 

  نصف و متر

 " لشاب ضحكات صوت" 

 " كبير رجل ضحكات ثم" 

 :  يقول و بيبصلي ده..  بشنب راجل بقي و كبر مينا!!  هللا           صابر 

 تروح ما.. بتبصلي و متسمر ليه كده واقف..  صابر يا مالك"  يضحك" 
 .. فتلة شاي كباية تعملي

 مينا ابنك شفت و صابر األستاذ مكان أنت لو بنىا يا ميشيل يا بقي قولي    الراهب:

 طويلة دقن و بشنب لراجل رضيع طفل من تحول واحد لحظة في و فجأة كبر
 ايه؟ هتعمل كنت قولي.. 

  المفاجأة من ميت أقع أو هاجري طبعا      ميشيل 

 بسرعة و فجأة الروحية حياتك في هتنمو انك ماتنتظرش بنيا يا كده علشان      الراهب

 قدم و خاطى إنسان انك و  خطية بانها الخطية علي تحكم انك بنيا يا بدأإ.. 
تتحول في يوم وليلة لقديس ها مش الطبيعي وقتها خدبتأ األمور وكل..  هلل توبة

 ..  بال خطية

 ؟طول العمر يا أبوناكدا يعنى هافضل تعبان في الخطية       ميشيل 
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 الرب فيه يريحك الذي اليوم سيأتي" 3: 14 اشعياء سفرمكتوب في  .الطبعا     الراهب

  أتعابك" جميع من

 !؟ أموت لما..  أبونا قدس يا متيإ      ميشيل

 صعبة بتكون الحرب الروحية الحياة بداية في..  لسة عايش. أنت و..  طبعا ال    الراهب
الجسدية  الطبيعة اإلنسان ومن داخل الخارج، والعالم من شياطين حروب.. 

 وفسادها.

وفى كراهية  الداخل من في التحرر نموهات الروحي النمو في بالتدرج لكن و

 اللى الحرب هاتقل الحرب الداخلية وهاتبقى ومع الوقت قوة، أخدوهات الخطية

  القديسين بيه مر اللى يابني ده و..  بكتير أسهل األمر يبقىوها الخارج من

  ،حاجةكل في  حياتنا ت مسيطرة علىيبق السرعة ألن.. كأقول عاوز بس

 انعكس كله دهف ،أواى تيك بقى األكل حتىدا  ،والمواصالت والنت الكمبيوتر

 القديسين لكن ،فبقينا عاوزين نبقى قديسين فى لحظة.. الروحية حياتنا على

 . خطوة خطوة بدأوا

 !؟ أبونا قدس يا ازاى       ميشيل

 وهما وينعسوا بيتحاربوا وبيناموا كانوا الروحية حياتهم بداية القديسين في      لراهبا

 ولكن ميناموش علشان وشعورهم ايديهم بيربطوا كانوا أنهم لدرجة بيصلوا

 ما غير من يصلوا سهرانين الليالي  بيقضوا كانوا روحيا ونمو تدرجوا ما بعد

 .. بالتعب يشعروا

 !؟ األسود موسى األنبا للقديس حصل ما زى       ميشيل

فعال القديس األنبا موسى األسود في بداية حياته كان تعبان جدا من كتير       الراهب 

 ايسيذورس أبوه الروحى كتير. لألنباالحرب اللى عليه. وكان بيروح 

ايسيذورس الشياطين بتحاربنى واألفكار النجسة  األنبا أبىالحقينى يا    موسى أنبا

 والعادات بتاعة زمان تعبانى

 طول الليل وربنااعنى قول يارب يسوع ويا موسى يا ابنى  صلى  ايسيذورس أنبا

 .يحميك

اوعى تكون زهقت منى  بأجيلكليلة واحدة خامس مرة في  أه يا ابى دى    موسى أنبا

 .بتاع زمان نجسةوالعادات ال الشريرةمن األفكار  تعبان أنا
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وربنا مش هايزهق ،انا مش هازهق مرة  100متخفش حتى لو جيت   ايسيذورس أنبا

وهايسندك ولو سقطت قوم وكمل صالة وقول ال تشمتى بى يا عدوتى أبدا  منك 

 (.8: 7ان سقط أقوم)ميخا 

ه وبعد سنين بقى قديس عظيم وأب لرهبان كتير جهاد زاد ونما فىوفعال      الراهب
 لكن لو زهق واستسلم كان رجع لشروره األولى.

 أنت..  الصحيح االتجاه في فأنت الطريق في نتأ ما طول نكإ ميشيل يا وتأكد

 ماعرفوش ألنهم كملوش ما لكن بدأوا كتير إن أقولك عاوز, بتتعلم المدرسة في

غير أنهم رجعوا  .حاجة خدوشأ فما الثمرة على استعجلوا..  دى الحقيقة

  والفشل اليأس لحالتهم األولى ومعاهمش غير

ما يكون أب عنده طفل صعععير بيعلمه المشععى، يمسععك  فاهلل يتعامل معاك  زى

مه ويقول له "واحدة واحدة. تاتا تاتا" ولو 0إيده ويمشعععععى شعععععوية، ولما يقع يقول

ما أنت رجعت هلل  وقع تانى يقومه تانى، لحد ما ييجى يوم يجرى فيه. فطال

 وعاوز تعيش معاه ها يمسك إيدك ويمشيك واحدة واحدة.

 في الخطية كثير!!بس أنا بأقع        مشيل:

المرحلى لكن الهدف  :     غرض الشعععععععيطان مش أنك تقع في الخطية دا الهدفالراهب

خطية.  60أو  50كدا مش بيحاربك بـععععععععتستسلم وتيأس، علشان النهائي إنك 

، علشععععععان يصععععععور لك أن ربنا زهق منك. لكن ربنا مش هي خطية أو اتنين

ما يكون أب عنده طفل  بدا . زى  عب في ممكن يزهق منك أ كل شعععععععوية يل

 .تانىينظفه يوسعن نفسعه تانى بعد شعوية والشعارع ويوسعن نفسعه وأبوه ينظفه 

ارميه في الشعععارع وهاتى لينا " بعد مرتين أو ثالثة ممكن يقول لزوجتهتفتكر 

 ".يكون نضيف غيرهولد 

 :      طبعا ال. دا ابنه ومش ممكن يعمل كدا معاه أبدا  مهما تكن حالته.مشيل

. دا كل ما تكون أبداكم باألولى أبونا السعععععععماوى!! مش ممكن يزهق منك      الراهب

 مريض أكثر يهتم بك أكثر. يقول القديس يوحنا فم الذهب 

لإلنسعععععان الخاطئ كمريض يحتاج للعالج وليس "هللا ينظر القديس يوحنا فم الذهب     

 كمجرم يستحق العقاب". والرب يسوع بنفسه قال

ال يحتاج االصعععحاء الى طبيب بل المرضعععى لم ات الدعو ابرارا بل   الرب يسوووو     

 (17:   2خطاة الى التوبة )مر  

 : لكن ربنا مش هايزعل منى لما أقع في الخطية ويعاقبنى؟     مشيل

 . ومش هايعقبك دا هايساعدكمش هايزعل منك لكن هايزعل عليكطبعا ال.     الراهب

بيحبك  هللاو ،. هو أحن عليك أكثر من األب ومن األمعلشان ترجع ألحضانه
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ويقويك في حربك  دا هو القائد اللى بيشععععجعك. بتحب نفسووووكما أكثر ما أنت 

مع إبليس ومع الخطية وأى أفكار عكس كدا دى من إبليس علشععععععععان يخليك 

 تخاف من ربنا وإنه هايعاقبك فتخاف منه وتبعد عنه وممكن تكرهه.

 أكره ربنا معقولة!!      مشيل:

قائد كتيبة في الجيش في أيام الحرب العالمية كان فيه  .هاقول لك قصعععععععة      الراهب 

 جمع الكتيبة وقال لهم 

 "يا رجال بكرة فيه معركة مهمة الزم ننتصر فيها".          قائد كتيبة  

 "إن شاء هللا يا قائد".        مجموعة جنود

"ال هاننتصر يعنى هاننتصر واللى ها ينجرح هاقتله واللى هايموت           قائد كتيبة 

 هاحرق جثته".

"يا قائد إحنا نفسنا ننتصر وماحدش نفسه ينجرح أو يموت. بس         جنودمجموعة ال

 دى حرب يعنى الجروح واردة". 

 ". معنديش كالم تانى!!          )مقاطعا(قائد كتيبة

 تفتكر يعملوا معاه إيه ها يحبوه!!     الراهب 

 ويخلصوا عليه قبل ما يخلص عليهم!! يقتلوهممكن  وكمان !!هايكرهوهدا :     مشيل

:    إبليس عاوز يوصععل لينا إن هللا قائد قاسععى وإنك لما تقع في الخطية هايعقبك الراهب

ومش هايرحمك وال هايسععامحك. واللى يقتنع أن هللا قاسععى ومش حاسععس بيه 

وممكن يقول إن هللا مش يخاف منه ويبعد عنه دا كمان هايكرهه هامع الوقت 

بعدين بالتفصععععععيل في  فيهااللى هانتكلم  من أهم أسععععععباب اإللحاد اموجود. ود

يخاف من هللا علشعععععععان هايعاقبه لما يخطئ فيروح لما الواحد المنهج بتاعنا. ف

هايسعععععامحه ويقويه ويحتضعععععنه لما يتوب هللا ينكره ويكرهه لكن لو عرف أنه 

ومش ممكن ينكره أو يخاف  هايرجع له بسععععرعة وهو فرحان ومطمن ويحبه

 .منه أبدا

ياه. فهمت دلوقتى ليه كتير من الناس بتخاف من هللا وبعض الشباب بيقولوا أن  : مشيل

 قبولععهحبععه هللا وطيبتععه وال في  هللا مش موجود!! علشعععععععععان مش واثقين في

. لكن مش ممكن أقول طالما هللا طيب وحنين كدا أعمل اللى أنا ه ليهموغفران

 عاوزه وأبقى أتوب وبكدا أتهاون؟ 

 .. فيه كلمك ح اللى التاني المبدأ بنىا يا ده

 ------------------------ موسيقي -------------------------

 أول مبدأ أن الحياة الروحية طريق وليس خطوة والمبدأ الثانى.     الراهب:

 أنه يوجد نوعين من الخطية خطية باإلرادة وخطية بدون اإلرادة.
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أتهاون معها وأبررها وأقول "إحنا أحسن من غيرنا خطية باإلرادة هي التي 

دي مجرد شتيمة مش  ،دي خطية بسيطة .خلينا نعيش إحنا شباب .ها نعمل إيه

لسه صغير  أناما  أتوبنخطئ وبعدين ابقي  .قبيحة مثال كل الناس بتعمل كده

 يسميها القانون مع سبق اإلصرار والترصد ودى باإلرادةالخطية اللى ". و

ليها أقصى عقوبة وأقل خطية منها تؤدى إلى جهنم علشان كدا الرب يسوع 

يعني مجرد  .(22: 5مت )"من قال يا احمق يكون مستوجب نار جهنمقال "

. فالتبرير للخطية يعتبر خيانة للمسيح جهنم أروحشتيمة تعتبر خطية تخليني 

 للتوبة. ترافض أنا خطورتها لو باإلرادةوالخطية 

 دا كدا كلنا هانروح جهنم؟!        مشيل

الرب  فعال لو ماتبناش. لكن لو رجعت للمسعععععيح وقلت "أخطأت". يقول لك      الراهب

"مغفور لك خطاياك" ويحتضعععنك زى ما احتضعععن االبن الضعععال اللى  يسعععوع

كل ماله في الخالعة لكن لما رجع  بددأخطأ بإراته وورث أبوه وهو حى و

كن لو مارجعش كان هايفضععل عايش في الذل احتضععنه وغفر له كل حاجة. ل

 والمهانة والتعب.

 والشيطان هنا يقولفخطورة الخطية دى لو بررتها وتعايشت معاها. 

يا صغير لسه  أنت"كل الناس بتعمل كدا. استمتع بحياتك. توب بعدين    الشيطانصوت 

ممكن ي وبعدين لما تكبر حبيبي اسمعني .. هللا طيب ..هللا حنين ..يعني نخط

 توب"ت

تتهاون وتأجل  عىأوقاوم وجاهد ضد الخطية ولو سقطت . لكن خليك واعى     الراهب

مجرد أن يبكتك الروح القدس وتنتبه أنك أخطأت. قم وقدم توبة ب بل توبتك

ال تؤجل التوبة حتى لو برهة زى ما بيقول القديس ثيوفان الناسععععك. بسععععرعة 

 وثق في قبولك وغفرانك.بل ارجع 

 طيب أنا سمعت يا أبى أن هللا مش هايأخذ الواحد غير في أحسن أحواله؟      مشيل 

 الرب كالم اإلنجيل ضد وصايا وضد ابنى يا شريرة وخبيثة جدا مقوله دى      الراهب

 يسوع

 .اإلنجيلمن  كالم تكون ما زى بيها بيؤمنوا وأصدقائي أهلي من كتير ده        مشيل

 نأو تجربة. فى تدخلوا لئال اسعععععهروا:)بيقول المقدس الكتاب ابنى يا وهم ده     الراهب

 فى وهو مات الخائن يهوذا (زائر أسعععد عدوكم وإبليس .كلص يأتي الرب يوم

 كانفلو  .وسعععععععارقون وقتله خطاه وهما بيموتوا ما كتير زى .حاالته أأسعععععععو

 ده الكالم .أبرياء أطفال وهما يموتوا انهم هميل حسعععنأ كان صعععحيح ده كالمك

 وده أهله بيه يواسععععوا شععععانلع طفل أو شععععاب يموت لما بيقولوه الناس ابنى يا
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 .توبتهم فيؤجلوا الخطاه بيه يخدر عشان الشيطان ستخدمه. بيحقيقى مش كالم

 سبب المعرفة فعدم (المعرفة لعدم شعبى هلك:)قال المقدس الكتابعلشان كدا 

 بالتوبة يسعععععععوع بالرب وتتمسعععععععك فهمت محتاجة الناس لكن .والهالك للخطية

 يسعععععععوعة الرب محب عرفوا لو ألنهم الغفران فى ويثقوا يوم كل المسعععععععتمرة

 أن عرفوا لوو تانيين يوم كل يرجعواهادا  ييأسععععوا حهايبرروا أو  ما عمرهم

 ح مشتحرمنععا من الوجود معععاه في الملكوت و هلل بتبعععد عن هى ةخطيعع أي

يكونوا عايشين ها . ودايما ةخطي قلأ أو الشريرة والنظرات الشتيمة يستبيحوا

 .الكامل والغفرانالمستمرة في حياة التوبة 

 الخطية اللى بدون إرادة؟!ياه طلعت كلمة خطيرة يا أبى.  لكن إيه :      مشيل

وأجاهد ضعععععدها ولكن أسعععععقط فيها  اللى أون مش عاوز اعملهاهي الخطية       الراهب

ودى  وأكون زعالن ومتضععععايق جدا بررهاولما أسععععقط مش بأ عن ضعععععف،

ايحاول يحاربك باليأس. ويقول نا هألنك بتجاهد ضعععدها وتكرهها الشعععيطان ه

 لك 

 أنت"مش هاتنفع مش هاتفلح ربنا زهق منك كل شوية تقع أنت    صوت الشيطان

 إنسان أنتكل يوم تخطي .. ما زهتش من نفسك اصبحت مدمن للخطية

مش هاتنفع  في الطريق الروحي دا بتاع  خاين أنتمتهاون..هللا زهق منك 

 القديسين "

تصععععدق إبليس  أوعى تيأس أبدا   أوعىتحتاج لرجاء.  يا مشععععيل يا ابنى ودى     الراهب

. فمكتوب "الصععععديق يسععععقط سععععبع أن ربنا زهق منك. دا كذاب وأبو الكذاب

اسععتخدم معه مبدأ (. ولما يحاربك الشععيطان باليأس 16: 24مرات ويقوم")أم

 .القوة الروحية

 القوة الروحية دا يا أبى؟ أ: إيه هو مبد    مشيل 

 كل ما الشيطان ييجى يحاربك باليأس وأنك ضعيف ومش هاتنفع قل لهأنه     الراهب 

 "وال يهمنى يسو  بيحبنى".

 الرب يسوع بيحبك كتير والا قليل؟ 

 كتير جدا . بال حدود.       :مشيل

حتى  خالص وال يهمك كتير جدا . وخلى عند رجاء في المسععععععيح بال حدود. :  الراهب 

بكل جاهد ارجع وتوب وربنا هايقبلك وهايفرح بيك.  مليون مرة. تلو سعععععقط

علشععان ما تسععقطش واطلب دايما نعمة المسععيح وقوته علشععان تسععندك. قوتك 

الروحية خمسين القوة  أمبداستخدم قم بسرعة وفي يوم وسقطت لو ضعفت و

 مرة لحد ما ترجع لك قوتك وتتشدد.
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يخاف منك وإن  قاومته بنعمة المسعععععيحوالصعععععراحة الشعععععيطان كائن جبان إن 

يع ) علشععععان كدا الكتاب بيقول "قاوموا إبليس فيهرب منكم" يخوفكخفت منه 

4 :7) 

 مت وأنا بأعمل الخطية أروح فين؟ : طيب إفرض     مشيل

 . خطية باإلرادة والا بدون اإلرادة؟!: نرجع تانى     الراهب

 : هاتفرق؟!        مشيل

 الممالك القديمةحروب . أيام في أيام زمان !!كتير     الراهب

 .....................صوت سيوف ...................

كان كل جيش بيخلى فيه عساكر وراء الجيش ولو فيه عسكرى خاف وساب  

لكن لو عسعععكرى خاين.  بالسعععيوف ويقولوا عليه خاين. يقتلوهبالجيش وهرب 

الجوه ولو مات يقولوا عليه شعععععععهيد. وبطل. عليه ويأخذوه ويع انجرح يجروا

كدا علشعععععععان  األبطالزى ولو مت تكون أنت زى كدا جاهد ضعععععععد الخطية و

 ماراسحق بيقول 

   في السقوط". حيا"أموت في الجهاد خير لى من أن أصوت مار اسحق 

فجاهد يا ابنى وخليك بطل وانتظر اكليل المجد من رب المجد يسعععععععوع          الراهب

 تستقبلك استقبال األبطال المنتصرين.هاوالمالئكة والسماء  المسيح.

 صوت لحن خين افران )اكسيوس(

فعال ربنا ها يفضل يحبنى بالرغم كالم رائع يا أبى يعطى أمل ورجاء. لكن       :مشيل

 ؟هايزهق منىمن كثرة سقوطى ومش 

 دا المبدا الثالث يا مشيل    الراهب  

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

 هو ميشيل يا الثالث المبدأ        الراهب

 ( للتبرير وال لليأس ال) 

 يعنى إيه يا أبى؟        مشيل

الخطاة)وطبعا مازال بيحبهم( وكان يأكل معهم وقال فالرب يسوع كان يحب       الراهب

إلى طبيب بل  األصحاء"جئت ال أدعوا أبرار بل خطاة للتوبة. وال يحتاج 

المرضى". فعندما تسقط كتير معنى كدا إنك أكتر واحد محتاج للمسيح والمسيح 

الفرصة علشان يساعدك ويعالجك ويشبعك علشان تتقوى  (تعطيهتديه )منتظر 

 ارجع ألحضانه بالتوبة زى االبن الشاطر. بس أنتقاوم الخطية. وتقدر ت
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 وإيه التعامل التانى؟      :مشيل

الكهنة. كان يوبخهم ألنهم كانوا يبرروا أنفسهم رؤساء :      كان مع الفريسين والراهب

 ويقولوا 

. مش زى باقى الناس الخطاة "إحنا كويسين. أحسن من غيرناصوت رؤساء الكهنة   

 ". واألشرار

 .ويتظاهروا بالتقوى ومن الداخل مملؤين خطيةالراهب        

 زى ما بيقول المثل "من بره هاهلل هاهلل ومن جواه يعلم هللا".        مشيل 

 فعال الرب يسوع قال لهم      الراهب

تشبهون قبورا مبيضة  ويل لكم ايها الكتبة و الفريسيون المراؤون النكم الرب يسو ...

تظهر من خارج جميلة و هي من داخل مملوءة عظام اموات و كل نجاسة 

 (27:   23)مت  

فعندما تخطئ ال تبرر الخطية وال تسميها بغير اسمها قل "أخطأت" وارجع الراهب     

 تيأس أبدا مهما حاربك الشيطان ومهما ضعفت.ال وأيضا بسرعة 

أوا ، وبدالقاهرةفي  للدراسةمن مركز في الصعيد ات تنين اخوجاء أ ةمر               

الذهاب لبيوت الشر من السجائر إلى المخدرات و بدايةفي االنحراف، 

ن ماحدش يعرف شالع أجرنيهاستم اللى كانوا الشقةمن  انتقلواالخطية، وو

ن لكو ،وقطعوا كل اتصال بأبوهم في البلد، تليفونتهم أرقاموغيروا ، عنوانهم

 تكبر منهم بسنتين، وكانأمها مريم سامعاهم في الكلية شابة بنت ربنا كان 

 بتحاول تنصحهم

 ترانيم حافظينكنا  ا مجدى وأنت يا رامى ازاىافتكر أيام مدارس األحد ي         مريم 

 صوت ترنيمة كنيستى كنيستى.......................................................

 وكنا بنروح األديرة ونأخذ بركة القديسين.                

عايزه .  أنااعمل اللى  .ا أنا عايش حياتىدى. كدنتش عيشة ايا ست. ما ك         مجدى

 ينا نعيش حياتنا.خل حنا شباب.إ

وتدمر صحتك وكمان وتمشى في طريق الشر إنك تبعد عن أهلك  !!دى عيشة       مريم 

دا كل  ترجع. كمستنيأبوك  .دراستك قربت تسيبها. ليه كدا أبوك بيحبك جدا
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شوف الدموع في عنيه أببيسأل عليك وأد إيه بيبقى حزين وما بأسافر البلد 

 هو بعت لك الجواب داكمان و

 وحشتنى جدا انا ابوك اللى بيحبك ومش ممكن انساك أنتبنى اارجع يا      صوت األب

د ما اشوفك وترجع حل زفـمهما ان حصل انا مستنيك وقلبى ها يفضل ين

 . ارجع انا مسامحك على كل حاجة بس المهم ترجع"الحضانى

ماكنتش  اهمع أنا، بحريتي حياتي دلوقتى بأعيش أنا، هابن إني ىنسقولى ليه ي      مجدى

يعتبرنى. مت بالنسبة  جوبات تانى أو يبعت أى بى يتصل ومايحاولشعايش، 

 له. 

ليه كدا دا أبوك بيحبك أنت نسيت أيام زمان لما كان بيوصلك كل يوم للمدرسة    مريم    

وكلنا كنا  !ويرجع يأخذك بعد الظهر وهو األب الوحيد اللى كان بيعمل كدا

 وأنتبنحب نمشى معاه ألنه كان طيب وحنين وبيحب كل أطفال البلد. طيب 

 اوز ترجع البلد أنت كمان.يا رامى ليه مش ع

 مين! انا بقيت ضايع أنا بقيت بقايا انسان كلى خطية وشر. أسافر     رامى 

في العظة  أبوناليه ارجع وتوب وأكيد ربنا هايقبلك فاكر في اجتماع الشباب      مريم  

 كان بيقول 

 ،االلحادهللا مستنيك حتى لو سقطت في  .ن كانت خطيتك ارجع"مهما إ      أبوناصوت 

هللا بيقبل الكل ويحب الكل مافيش خطية دم المسيح  ،في الشذوذ ،في الزنا

يعنى كل خطية يعنى كل وليس بعض أو أكثرية. يطهر  .مايقدرش يطهرها

لما تتوب بيقولوا التوبة معمودية تانية يعنى  واآلباء .يخليك ابيض في ابيض

 بال خطية"طاهر ترجع زى األطفال 

فشل وكمان الناس هاتقول على إيه أنا كل ما حاول بامنى مافيش فايدة  أنا      رامى 

 في البلد؟

وأن الكتاب  "سبع مرات ويقوم أن الصديق يسقط"في الكنيسة احنا اتعلمنا    مريم   

ارجع يا رامى  .المقدس بيقول "إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج"

 . المهم عالقتك بربناالمهم أهلك .الناسكالم ما يهمكش  وربنا هايقبلك.

 أبوك باعتلك الجواب داوأبديتك. على العموم 
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 قلبيوبدماء  عينيبدموع  إليك، اكتب أنت زى ما" ارجع يا ابني     صوت األب

احبك مهما كانت ب أنا بالناس،انتوا االتنين مالكيش دعوى  أخسركم ماتخلنيش

 .وارجع يا ابني"أنا أبوك. ارحمنى  ،هاأقبلك زى ما أنتحالتك و

أنا حزين ، يهعار عل أنابقايا إنسان،  أنا بقيتير وفشلت تحاولت كقولى له أنا     رامى 

 ."النجاسةمن الشر و ةكتلبقيت فأنا  مش ممكن ارجعولكن  علشان أنا بعيد عنه

عد عن رفضوا يرجعوا البلد وعاشوا ب نينلكن لألسف االتواألب حاول كتير . الراهب 

ن يمسافر األخينيوم كان وفى أبوهم وانحدروا في طريق الخطية وفى يوم 

علشان يتاجروا فيها  من الحشيش والبانجو ةفي الصيف ومعهم كمي إسكندرية

 في الطريق انقلب بهم الميكروباص موه

 صوت حادث وصراخ

 نهاية حياتهم انتهت الوفيات،من بين االتنين هم ات كثير من الركاب وكان مو            

يائس وفاقد  الثاني، واحد متكبر ومبرر للشر والحبيب أبوهمبعيد عن  ةمؤلم

  .الرجاء

 تها. ففي بدايكانت إنتبرر الخطية مهما  أوعىتعمل زى كدا يا ابنى.  أوعى            

في البداية طعم  .زى العسل اللى فيه سم .ممتعة لكن نهايتها ذل وهالكبتكون 

 خطية. أيوماتبررش  وقدم توبةدايما ارجع حلو لكن في النهاية بيقتل. ف

 أوكانت خطيتك من جهة تكرارها  إناحذر من اليأس فمهما  هوبرض

واللى غير  هللا بيحبكو إدمان، إلحاد، شذوذ( ارجع وتوب )شهوة، زنا،بشاعتها

هايغفر القديس موسى األسود والمجدلية ومريم المصرية مازال حى وموجود 

 .لو رجعت له. زي ما غيرهم كمان أنتيغيرك لك وها

  .يا أبي ةمؤلم ةقص :      مشيل

 أوهو فيه،  اللىبرر يب اء كانوس ،يتوبيرجع وب مشكل واحد  ة: هذه قص   الراهب

فقط لنرجع  .خطاة يا ابني وكلنا محتاجين للمسيحفكلنا  .يائس وفاقد الرجاء

يقبلنا وينظفنا اهسامحنا" وهو . أمامك يا رب أخطأنامهما كانت حالتنا ونقول "

 . فهو أب بل أحن من كل أب وكل أم.زع عنا كل آثامناـوينمن كل خطايانا 

 اسمع القصة دى.

 .قال في نفسه اليونان في شاب ةمر            
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 مع وأروححل أسرق كل حاجة  أحسن .حرمنا من كل حاجة .عيشة متعبة      الشاب

  ."ها ها ها" نتمتع هناك إنجلترافي  أصحابي

 وسافر بوهرأمه  ومجوهرات ذهب كلأبوه و مال كل خذأهله وأ سرقو     الراهب 

وبعدين جاله  ،وخالعة استهتار عيشه في سنتين لمده عاش وهناك إنجلترا إلى

 أمواله بدأتو بدأت تنهار وحالته المستشفي خلدحاد و رئوي لتهابإ دور

 .بالده إلىإخالؤه وترحيله  المستشفى قررتف ،تخلص

  .فيه كتب أهله إلى جواب تفبع

 أرجعوها إلنجلتراهربت  أنا مابنك أكون أن شستأهلما أنا الضال االبن أنا"   الشاب 

وخلصت كل الفلوس اللى  حاد رئوي التهاب جالى فأنا ،أسبوع بعد مترحل

فحطوا  قبلونيكنت هات إن ،النجاسةو الخطية صرفتها في ألنىسرقتها منكم 

 أقضى هاف كنتوا مش هاتقبلونى ودا من حقكم أنو ،ةالبلكون في بيضاء مالية

  .الضال االبن أموت لحد ما مكان أي في أيامى باقي

 وقالواأبوه وأمه  به ففرح بيتلل الخطاب وصل     الراهب

  "يارب أشكرك "لسه عايش ابني          باأل

  ها شوف ابنى تانى". "     األمو

 .الشبابيككمان و ةالبلكون يعل حطوا مالية بسرعة     األب

نب البيت لحسن مايشوفش اللى على دا كمان نحط على الشجرة اللى ج        األم

 .كونةلالب

  القطار محطة في انتظروهو ذهبوا المعين اليوم وفي   الراهب

 )صوت قطار(

 ،باألحضان وأمه أبوه أخذه القطار من نزل وعندما     الراهب

 ابننا رجع الحمد هلل. حمد على السالمة يا ابنى.     واألم األبصوت 

أو الفلوس أو  المجوهرات فين له يقولوا ولم يوبخواولم  علشان بس رجع     الراهب 

تعمل  أوعىيقولوا  أوليه عملت كدا أو يعيروه ويقولوا دا ذنب اللى عملت فينا 

  كدا تانى..
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 أمامك أخطأت" وقول تكحال تكون مهمايا ابنى كل يوم  رجعا كمان وأنت              

ك ويغفر لك كل خطية حتى لو مليون وينظف كيقبلهاوهو " ىفسامحن رب يا

 وافتكر دايما أن المبدأ الثالث في منهجنا "ال لليأس وال للتبرير" .مرة في اليوم

 تمام يا أبى تمام. مشيل        

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

من يوم ما سقط أبونا آدم في الخطية وطبيعتنا فسدت زى ما مكتوب "الجميع     الراهب:

 ،أصلى ،الفساد إلى داخلنا. تقول أصومدخل و"، (12:   3)رو   زاغوا وفسدوا

 عاوز أخلص من الفساد اللى جوه مش هاتقدر علشان.

 يعنى نبطل كل الحاجات دى يا أبى؟ )مقاطعا(:مشيل 

طبعا ال يا ابنى. دى وسائط النعمة اللى من خاللها بنأخذ نعمة ربنا. لكن إن     :الراهب

مجرد فرض وطقس دون عمق أو حب تكون من غير فايدة دى كانت األمور 

 مسيحيين. مشوال فاعلية وتكون مجرد شكليات. ونكون كأننا 

 طيب إيه الحل؟        مشيل

مش  دى عن حب فبدون الحب كل األمور دى األمور كلتعمل  كالحل هو أن   الراهب  

لرب يسوع هايكون ليها أي فاعلية. علشان كدا دى أول وصية وقال عنها ا

إنها أعظم وصية وهي "تحب الرب إلهك من قلبك ومن كل فكرك ومن كل 

 (.37: 22قدرتك")مت

 ؟طيب ازاى يحصل كدا     مشيل 

  ؟إيه دا: (فاضية بايةيأخذ ك )وهو   الراهب 

  .ضيةفا بايةك     مشيل

  .ةليانال م      الراهب

  .هواء ةليانم         مشيل

 ؟بايةهذا الهواء ونخرجه خارج الك دنش أنمن الممكن         قال

  طبعا مش ممكن.       مشيل

 ؟جواهالهواء  هايفضل، هل يهم بايةمألنا الك ولكن لو تمام.     الراهب
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  غصب عنه.يخرج الهواء ها ،بالطبع ال      مشيل 

مهما حاولنا لوحدنا مش ممكن نتحرر من الهواء والخطايا كدا برضة       الراهب

هانتحرر  لو دخلت محبة هللا جواكلكن  ،ونجاسات العالم لوحدنا مهما جاهدنا

وتقدر تنتصر على كل نجاسة زى ما بيقول الكتاب  األهواء والشهوات.كل من 

  (7: 27)ام"النفس الشبعانة تدوس العسل"

"حب ربنا". "أهم حاجة حب ربنا". في العظات والعشيات سمعت كتير يا أبى       مشيل

لكن إزاى أحب ربنا!! عاوز خطوات عملية. إن عملتها أطالب بنتيجة ولو ما 

 عملتهاش أكون أستاهل اللى يحصل لى؟!

ثالثة خطوات عملية وفى منتهى السهولة ممكن ألى حد يعملها. وإن عملتها    الراهب

مسئول. أول خطوة علشان ليك إنك تطالب بنتيجة ولو معاملتهاش إنت وحدك ال

 تقتنى محبة هللا إنك تتعامل مع هللا:

 قطاعى مش جملة.

 يعنى إيه قطاعى مش جملة!!       مشيل

تتناول كل أسبوع. فيه كمان تحضر قداس ورائع إنك تصلى الصبح وبالليل و     الراهب

عمق في عالقتك مع هللا. إنك تدخل هللا في كل أمورك  ديك)تعطيك(حاجة ت

المهمة والبسيطة حتى اللى تفتكر إنها تافهة. يعنى لو حد بيذاكر ومش القى 

وتأخر أو األتوبيس القلم يقول "فين يارب القلم عاوز اذاكر". لو مستنى المترو 

ول ييجى بسرعة". لما تيجى تلبس قميص" ق عليك قول "يارب خلى األتوبيس

 له "ألبس أي قميص يا رب. دا والا دا".

 يعنى أكون طفل؟!      مشيل 

 تمام. عيش كأنك طفل صغير مع أبوه الكبير والحبيب. فالرب يسوع قال      الراهب

فلن تدخلوا ملكوت السماوات )مت   األوالدان لم ترجعوا و تصيروا مثل    الرب يسو 

18   :3) 

خلى هللا يدخل في كل أمورك وأنت تستريح. علشان كدا نقول في القداس     الراهب

 حتى اذا سهرنا او نمناوبولس الرسول بيقول ""اشترك في العمل مع عبيدك". 

لما تتعامل مع هللا كتير كتير تعرفه أكتر. ف (10:   5تس  1)"نحيا جميعا معه
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"طيب عاشرته" المثل الصعيدى يقول "تعرف فالن". تقول "اعرفه". يقول 

 تقول "ال". يقول "يبقى ما تعرفهوش".

ويبقى معاك في كل وقت وكل مكان مش  تير كتيرتعامل مع هللا كت وكمان لما

 زى ما بيقول القديس مكسيموس أسقف تورين أبدا  خطئ ت ممكن

 من يعرف أن المسيح فى صحبته يخجل من أن يصنع الشر". "    القديس مكسيموس

 بسرعةرجع هات (36:  6اخ 2) أخطأت)ودا وارد لضعف طبيعتنا( إنحتى و      الراهب

  الكامل. ثق في الغفرانتو

  يا أبي؟ ازاى       مشيل 

في نومك  الدراسةفي  ،في المواصالت، في العمل معكعندما يكون هللا       الراهب

بأن  -تزعله مش هاتعرف(، 10: 5تس1)األمور وتكلمه في كل  صحيانكو

حتى لو و ،.ألنه صديقك المحبوب -حد تدينأو  شريرةتنظر نظره أو تشتم 

كبر أألن صداقتكم  ،تثق في الغفرانسقطت وكلنا بنسقط، هاترجع بسرعة، و

نك عملت إ هل لوف" أعرفكيقول لك "ال أنت ابني وال  أن تخليهمن  ،يرتبك

 يقول لك  ممكن أبوكت يغلط في الب حاجة

  ؟"أعرفكأنت ابني وال ال بره البيت "اخرج         األب

 يطردني، مش ممكنولكن يؤدبني، ، يفهمني، يعاتبنيمكن فهو م طبعا.ال         مشيل

 أبدا.يتبرأ منى أو 

أب وصديق،  هللا ليك كدا برضة لما تتعامل مع هللا في كل أمورك ويكون      الراهب

، ألن الشيطان يجعل الكامل تحبه وتثق فيه وتقبل الغفرانها تبدأ مع الوقت 

إحنا  وأن هللا مش هايسامحهم وال يقبلهم فيقولواشباب كثير يشعروا بالذنب، 

ومع كتر الشعور بالذنب  ضايعين ضايعين خلينا عايشين في الخطية. كدا

 الواحد يبعد عن هللا ومع الوقت ممكن ينكره.و

 إيه الحل؟!يحاربنى كثير بكدا يا أبى ولكن بيا ه!!! دا      :مشيل

من الماضى اللى هي الشعور بالذنب  .دى كارثة كبيرة في الحياة الروحية    الراهب 

( 4: 54اشعياء النبى)وخصوصا خطايا الصبا وعار الشباب زى ما بيقول 

. الكامل الغفرانازاى نقبل ودى هانتكلم عنها بالتفصيل في السالم الداخلي و
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فيكون صديق  تكلم هللا. علشانالوقت المقتول يا ابني  إستغل ولكن دلوقتى ابدأ

 .ودا اللى يخليك تحبه وتثق في قبوله وغفرانه

 وإيه هو الوقت المقتول يا أبي؟       مشيل

الوقت المقتول هو اللى مش بتعمل فيه حاجة، يعني الواحد وهو رايح الكلية    الراهب 

أن نضيع الوقت أو نعثر من بدال من  أو الشغل في المواصالت بتعمل إيه؟!

مناظر شريرة أو من الزحمة الشديدة. صلي يا ابني وكلم هللا عن مشاكلك وعن 

اطلب عن  الشهوات...(خطاياك علشان ربنا يحررك من )العادات واألفكار و

كان مدرك البابا كيرلس السادس مثال القديس ف )أسرتك، أصدقائك كنيستك...(

 كدا كان بيقولألهمية وقيمة الصالة علشان 

  "نحن بالصالة نحرك اليد التي تحرك العالم كله".البابا كيرلس     

بصراحة لو أدركنا قيمة الصالة مش هانتوقف لحظة واحدة عن الكالم وإحنا       الراهب

لما وكمان  .نحب الصالة ونطبق كالم الكتاب "صلوا كل حين"هاو مع هللا

دا  مع الوقت تعرفه أكتر واكتر. ويبقى هللا صديقك. تتعامل مع هللا كتير كتير

 اللى يخليك تحبه وتكرز بيه لكل الناس.

 يعنى ممكن هللا يبقى صديقى؟!   مشيل   

. فاهلل عاوزك تكون (24: 18م أ) مكتوب "إنه صديق ألصق من األخ"      الراهب

 كتير.  تتعامل معاهتكون صديق ليه بأن صديق ليه. وهى دى الطريقة إنك 

اللى ما الطريق سهلة ودى نعمة كبير أوى و . هللا صديق لى.ياه معقولة      مشيل

 زى ما بيقولوا في الصعيد وش فقر. مش وش نعمة.يبقى يعملش كدا 

هللا معاك في كل وقت وفى كل مكان. فالناس مهما كانوا قريبين منك استحالة      الراهب 

معاك في كل مكان وكل زمان. اللى معاك في البيت مش موجود معاك  هايبقوا

واللى معاك النهاردة ممكن ما يكونش معاك بكرة. لكن هللا مش  .في الشغل

زى ما  ممكن يسيبك لحظة وأنت نايم وأنت صاحى في أي وقت ممكن تكلمه.

  : 5تس  1)"نمنا نحيا جميعا معه أوحتى اذا سهرنا بيقول بولس الرسول "

10) 

دا فيه أوقات أكون قلقان بالليل وأحب أكلم  !!ممكن أكلم ربنا وأنا نايم )باستغراب(:مشيل

 ولكن بأخاف؟!علشان أعرف أنام ربنا 
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 ليه يا ابنى كدا؟!     الراهب 

زمان وإحنا في مدارس األحد قال لينا المدرس في مدارس األحد تكلم ربنا        :مشيل

غلط حرام الزم تكون واقف انتباه دا أنت قدام الناظر بتكون واقف  ناموأنت 

 انتباه.

دا مش ناظر المدرسة دا أبوك اللى مش بعيد عنك دا جانبك باستمرار وأنت      الراهب 

وأنت نايم يطبطب عليك ويحفظك.  ،قاعد تذاكر يكون قاعد جانبك ويساعدك

ول "صلوا كل حين". "صلوا وتقدر تكلمه في أي وقت علشان كدا الكتاب بيق

بال انقطاع". تفتكر ربنا عاوزنا نفضل طول اليوم رافعين األيادي علشان 

نصلى له كل حين!! لكن عاوزنا نبقى معاه وبنتكلم وبنفكر فيه واحنا في شغلنا 

 وطريقنا ونومنا. هأقول لك على مبدأ خليه في بالك وأنت تستريح.

 إيه هو يا أبى؟       مشيل

طبعا فيه وقت  أي كالم تقوله هلل في أي وقت وفي أي مكان هو صالة.      الراهب

هللا مش عاوزك ترفع األيادي ، لكن والتسبحة للقداس وقت لصلوات األجبية

لكن  "بال انقطاع"تصلى أو  طوال الليل والنهار علشان "تصلى كل حين"

علشان كل حين عاوزك تحس بيه وبحبه وتكلمه في كل وقت هى دا الصالة 

 قال الثالث كدا البابا شنودة 

"دمعة العين صالة. خفقة القلب. صالة. مجرد اإلحساس بوجود هللا صوت البابا شنودة 

 صالة".

 " دا كدا ممكن الواحد بيكون بيصلى كتير وهو مش عارف؟     مشيل

مجرد  دا ،فعال فيه ناس طيبين جدا وبيصلوا لكن يحسبوا إن دى مش صالة      الراهب

 أبكى . وأبس لما أقف وإن الصالة كالم مالهوش قوة وال قيمة الصالة 

 ؟مش ممكن ربنا يزهق من كتر كالمى طيب      مشيل 

مش ممكن يزهق أبدا منك دا بيستنى يسمع صوتك وعاوزك تكون  )بابتسام(:الراهب

 للتالميذ  وتطلب منه باستمرار دا الرب يسوع قالمعاه على طول. 

 16)يو  ليكون فرحكم كامال تأخذوالم تطلبوا شيئا باسمي اطلبوا  اآلنالى "يسو   الرب 

  :24)  
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من طيبته وحبه لينا سمح لينا  الرب يسوعفهو بيفرح كل ما تطلبه منه. و   الراهب    

 ناديه باسمه "يا يسوع".ن

بيرنم يا يسوع!! دا مرة كان فيه كورال عندنا في الكنيسة وكان  )باستغراب(:مشيل

ترنيمة بتقول "إن كنت في شدة وضيق فيه واحد اسمه يسوع. ثبت أنظارك 

نيم افراح أمين الخدمة زعل جدا وقال إيه التر .فيه وهمومك سيبها عليه"

المستحدثة. ترانيم منحلة!! اسمه يسوع. اسمه ربنا يسوع المسيح له كل المجد. 

 ولغى الترنيمة.

"يسوع". فيه ترنيمة تقول  اترانيم كتير من التراث فيهتمام. لو دورنا هانالقى    الراهب

 ...يا سائح للقاء

 يسوع.     مشيل  

 ..وترنيمة تانية بتقول لما أكون تعبان أنت اللى تريحنى.       الراهب

 يا يسوع.         مشيل

وترنيمة "أحلي حبيب بيعزينى يسوع مش حد تانى" وترنيمة التوزيع في     الراهب

تقول "يسوع حبيب قلبي". وكلها ترانيم من التراث قبل ما نتولد كلنا. التناول ب

هللا عاوز يبقى قريب من اإلنسان هو عاوز يبقى صديق وحبيب. دا الواحد 

يتكسف يقول للخادم في الكنيسة باسمه أو ألبوه في البيت باسمه لكن شوف 

خالق كل الناس باسمه "يا يسوع" شوف أد إيه هللا طيب  للرب يسوعبنقول 

 وحنين وقريب جدا  لإلنسان.

معلش عندى سؤال تانى. هو أنا الزم أطلب علشان ربنا يسمعنى ما هو      مشيل 

 عارف كل حاجة؟

حياتك  فعال هللا عارف كل حاجة لكن أعطاك حرية ومش ممكن يتدخل في   الراهب  

وهو قريب جدا بس نادى عليه، لكن المشكلة إحنا دا. من غير ما تسمح له بك

تمد على نفسنا وحدنا ونحس إننا بنعممكن بننشغل ونتلهى في هموم الحياة أو 

 قدر على كل حاجة لوحدنا.ن

عندما دخل أنبا أنطونيوس الصحراء، هاجت عليه الشياطين بحروب     

 كثيرة، فكانوا يظهرون له بشكل حيوانات مخيفة 

 حيوانات مخيفةصوت 
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فكان يرشم عليهم الصليب فيتبخروا، ويظهروا بأشكال رقص وطرب فيغمض 

الصليب فيختفوا، ويرمون أمامه الذهب والفضة فيدوسها  ويرشم عليهمعينيه 

 برجليه 

 ذهب وفضةصوت 

فوق، في -بعالمة الصليب. ولكن في مرة ذهبوا إليه في المغارة  ويرشم نفسه

ه فبدأ يقاومهم، وقال بدأوا يضربوالجبل، ودخلوا عليه في شكل أطفال أقزام، و

 في نفسه 

 .قدر عليهمدول صغيرين ممكن أ"     انبا انطونيوس

 اويقولوه، شديد ويجرو األرض وأخذوا يضربونه ضرب ولكنهم وقعوه في الراهب     

  .لبعضهم

 خلينا نرميه خلينا نرميه من فوق الجبل ونخلص منه.شياطين أقزام   

 بشدةفصرخ أنبا أنطونيوس 

 يارب أعني"  ."يارب أعني   انبا انطونيوس

ألن الضرب كان شديد  ولما صرخ اختفت الشياطين. فبكى أنبا أنطونيوس،    الراهب

 فنادى عليه ربنا وقاله

 أنطونيوس أنطونيوس لماذا تبكي؟" "      هللا صوت

"يارب أنت شايفهم بيضربونني وسايبنى وتقول لماذا  أنبا أنطونيوس  )يبكى ويقول(

 تبكي؟!" 

 . "يا أنطونيوس لما طلبتني وجدتني لكنك اعتمدت علي ذاتك"    صوت هللا

 .لما أخذ رأي أبويا "فاعتبر نفسك طفل صغير، وفي كل حاجة قل لنفسك      الراهب

 .خذ رأي أبوك السماوي في كل شيء وأنت تستريحف

 ...................موسيقى.....................الراهب مشيل 

أيوب الراهبداود النبىالراهب     ميشيل)باستغراب(:الراهبمشيل   لراهبمشيالالراهب   

:   7حتى متى ال تلتفت عني و ال ترخيني ريثما ابلع ريقي )اي  الصديق
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)اي  "ي فحطمني و نصبني له غرضاامسك بقفا"أيوب الصديقالراهب (19

 .من هذا الذي يظلم القضاء بكالم بال معرفةالراهب(12:   16

 .فتعلمني أسالكحقويك كرجل فاني  األناشدد 

 .كان عندك فهم إناخبر  األرض أسستكنت حين  أين

 .تعلم ألنكمن وضع قياسها 

. (5:   42بسمع االذن قد سمعت عنك و االن راتك عيني )اي  أيوب 

:   4  )ارخادعت هذا الشعب اه يا سيد الرب حقا انك خداعاارمياالراهب

يكون حين تقولون لماذا صنع الرب الهنا بنا كل هذه ومشيل      الراهب(10

 (19: 5")ارأرضكمعبدتم الهة غريبة في تركتموني و إنكمتقول لهم كما 

قول إنه هايكما لو " أَشكُرَك. وأَُحبَِك. أِلنََك". فيه ناس تيجى تصلى تقول 

وقلت له "أيها األب المعظم المبجل، إني  ُخطبة. تخيل أنك وقفت قدام والدك

لك الشكر ، المنصرم األسبوعتكاليف أريد منك عشرون من الجنيهات من أجل 

 ". مشيلابنك والتبجيل. 

بقيت  إننيأكيد هايضحك ويفتكر        ها يعمل معاك إيه؟!.تفتكر والدك               

 مهووس. أو مجنون.

تخيل أن كل حياتك وكل تعامالتك مع أبوك بهذا الشكل "صباح الخير أيها األب"       

"مساء الخير أيها السيد" "أني أريد أن أكلمك في موضوع أيها األب المبجل". 

 تفتكر تكون مشاعر والدك إيه؟

 تكلم طبيعي يا ابني.إأكيد هايتضايق ويقول لي       

مجرد  تكون يا ابني، ونقول صلوات اتهفي صلوعمل كدا بي لألسف فيه كتير مننا    

 احتياجنا عنيعبر به وال ينشعر ببال وممكن مش فاهمينه و كالم منمق وموزون

ويستجيبها من أن هللا يقبلها  تكون صلواتنا مجرد كالم وبدلهاوبكدا ، الحقيقية

 معنى وال فاعلية. أي من غير صلوات وتكون  هايكون فيه أي استجابةش م

عن إحتياجك، عبر عن  وأنت كدا اصرخ من قلبك ألبوك السماوي، عبر

ة أتعبك، وهو الزم يستجيب وماتسكتش لحد ما يستجيبك، افتكر قصة المر

الكنعانية التي فضلت وراء المسيح لحد ماشفى ابنتها، والرجل األعمى اللى 
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يسوع وشفاه. اعمل أنت كمان كدا وخليك الرب فضل يصرخ لحد ما سمعه 

 وراءه.

ها أعمل كدا يا أبى كفاية حياتى اللى فاتت عشتها في جهل وخوف ورعب من هللا.       

عبد ربنا الطيب الحنين كنت أكفاية صالة من غير فهم زى ما يكون ما كنتش ب

بأعبد حد صعب المهم طقسه وفرضه. سنين ضاعت منى وأنا محروم من 

سامحنى يا أبويا السماوى )وانفجرت في البكاء وقلت سامحنى يا يسوع. 

طلعت قريب  .حبيبى. أنت أطيب أب وأجمل صديق كنت فاكرك صعب وبعيد

 وحنين(.

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

 حاجةتانى  .تتعامل معه قطاعى مش جملة أنتقتنى محبة هللا هو  علشان أول حاجة      

 حاجة هىهو أن تعامله بوجه مكشوف يعنى )ببساطة وبفهم وبصراخ( وثالث 

 المقارنات

 وإيه هي المقارنات يا أبي؟     

مع نفسك وتعمل مقارنة، وتشوف مين هو أكثر شخص أو أكثر  أنت تقعد هي أن     

شوف مين هو األول  منه. شيء بتحبه فى حياتك، واطلب أنك تحب هللا أكثر

في حياتك من جهة المحبة واالهتمام والتفكير، ممكن يكون والدك أو والدتك، 

ذاته، أو المال -هو نفسه أهم شيء بالنسبة ليه أو إخوتك أو أصدقائك، فيه ناس

 فالرب يسوع قال  أو العلم أو إدمان الفيس أو النت.

 أيضا" يكون قلبكهناك زك ـ"حيثما يكون كن

 وهل معني كدا انى مش ها أحب أهلي وأسرتي؟     

 .الرب يسوع قال برضهولكن  بالطبع ال، فالكتاب قال "أكرم أباك وأمك"    

 ."من أحب أبا  أو أما  أو أخا  أكثر مني فال يستحقني"  الرب يسو 

ونتيجتها صعبة جدا  "ال يستحقني". لرب يسوع نفسه عملها ادى المقارنة فالراهب      

تحبهم أكثر من األول، هاتحب أهلك وأسرتك وأصدقائك هاولكن من خالل هللا 

 وعملك ودراستك.

 إزاي يا أبى؟     
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لما يكون هللا هو األول في حياتك، من خالله هاتحب كل دول أكثر من األول،     

 وهاتكون محبة حقيقية ثابتة ومش متغيرة.

كان يتصل بأهله في فترة الكلية كان شاب يحب أهله جدا ، وفي فترة الغربة             

خلص دراسة الطب سافر ألمريكا، وبعد سنين لما مرتين أو ثالثة في اليوم، و

طويلة من السفر بدأ ينسى أهله وفين فين يتصل بيهم، فكان يقولوا له في 

 .التليفون

لة مش بتتصل يا ابنى، فين أيام زمان كنت تتصل مرتين طوي ليه ليك فترة          

 وثالثة في اليوم.

 تالهى"والدنيا  .والدوالر ." أصل الشغل    

فية تذبل وتفتر مع خالل هللا، فالمحبة العاط مش .فكانت محبته مجرد محبة عاطفية      

خالل هللا ن اللى منسى أو حتى تتحول لكراهية لكن المحبة الوقت وممكن ت

 .   كل يوم تذبل بل تزيد مش ممكنتبقي دائمة 

 وازاى تكون محبة هللا هي األولى في حياتي؟     

تانى المحبة األولي فى حياتك.  يهكون ليأن تدرك وتؤمن أن هللا البد أن اول حاجة     

 تطلب وثالث حاجة األول في حياتك. ين هومقارنة وتعرف م تعملحاجة إنك 

 .تقول دا الشخص فتكروكلما ت ،يوم كل

 " يارب خليني أحبك أكثر من فالن أو من هذا الشيء وكن أنت األول في حياتي

 ".يارب

، لموسةنتيجة م لحد ما تالقىتأخذ فترة ها بصراحةونقطة المقارنات              

ممكن تبدأ فيه وتكلم هللا في كل األمور، والوجه المكشوف  كفالقطاعي سهل أن

يكون هو األول ، ولكن أن هللا تتعود عليه بسرعة وهاتشوف نتيايجهم بسرعة

 شهور.شوية وقت، ربما يأخذ في حياتك ها

تفكر في بنفسك  تالقىما  يعتمد علي مدي جديتك، فكلدا و .أيوه شهور

هللا  يكونتوصل أن لما ك تحب هللا أكثر منه، وأطلب أن دا.أو الشيء  الشخص

هاتحبه وتثق فيه وتكلمه باستمرار ومش ممكن تزعله هو األول في حياتك 

تثق في غفرانه هاولو حصل هاترجع بسرعة وماتقدرش تبعد عنه ثانية و

 بمرحلةلقديس أبو مقار بيسميها المرحلة  الصراحة ها توصلالكامل ليك و

  باالستقرار الروحي.
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 وإيه تانى يا أبى.     مشيل

 .دى أخر نقطة هاناخذها النهاردة     الراهب

 تكمل. علشان معك لمدة أسبوع متواصل يا أبي أنا مستعد أن أقعد       مشيل 

بها مش هايطلع لك شنب وذقن مرة واحدة. دىال يا ابني      الراهب  أمور عملية جرل

وافتكر دايما  والمرة اللى جاية هانتكلم عن ضبط األفكار. ،خطوة خطوة

 مجموعة صباح الخير.

 هى مجموعة صباح الخير يا أبى؟ إيهو     مشيل

عندما تغسل وجهك تقول يارب خلينى احبك، يارب خلينى اقبل حبك، يارب     الراهب

ألنك لو حبيت ربنا هاتتحرر من كل أهواءك وشهواتك  خلينى أعيش معاك.

 لما تصلى كل يوم كل يوم ربنا الزم يستجيب. القديس مار اسحق بيقولو

 قوة الصالة ليس في كميتها لن في استمراريتهامار اسحق    

 نراجع مع بعض علشان ماننساش:        الراهب

 فيه ثالثة مبادئ هامة في الحياة الروحية:                 

 الحياة الروحيةاول مبدا              

 طريق مش خطوة، حياة مش لحظة.          مشيل

 يوجد نوعين من الخطية      الراهب 

 باإلرادة تحتاج لتوبة وخطية بدون إرادة تحتاج لرجاء خطية مشيل        

 ال للتبرير        الراهب 

 وال لليأس نعم للتوبة          مشيل 

أقتني علشان ومبدأ القوة الروحية "وال يهمنى يسوع بيحبنى.  ومتنساش        الراهب 

  محبة هللا :

 اول حاجة           

 أن أتكلم مع هللا قطاعي مش جملة.           مشيل 

 ثانى حاجة          الراهب
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 أن أتكلم مع هللا بوجه مكشوف.          مشيل

 ثالثة حاجة        الراهب

 المقارنات.          مشيل

 مش ها بسواعرف يا ابني أن الكالم دا عملي مش نظري، إن سمعته      الراهب 

 ك، بل البد أنوتالقى نتيجةيكون مجرد قصص وحكايات لكن علشان تستفيد 

به، إعتبره تطبقه يوم وراء يوم لحد ما يبقى طبيعى في حياتك اليومية ، جرل

 لوالروحية، الحياة أول درجة في سلم  ربة جديدة في حياتك الروحية، ودىتج

وها تالقى في معنا باقى الحلقات كمل تدت أن تجد نتيجة كاملة البد أن أر

 سالم يا ابنى. سالم. النهاية هدف نبيل يستحق أن تعيش إلجله.

وإلى اللقاء أحبائي الفاضل في الحلقة الثانية من مبادئ الحياة الروحية      الراوى

 حلقة ضبط الفكر.

يحفظ لنا كنيستنا القبطية األرثوذكسية وحياة أبينا الور  قاسة البابا إلهنا الصالح 

المعظم صاحب الغبطة والقداسة البابا تواضروس الثانى. ولربنا القدوس 

 المجد الدائم إلى األبد أمين

رجاء محبة  مكتوب مجانا أخذتم مجانا أعطوا. لنا رجاء في الرب يسو  أن تصل هذه 

مسيحى فيمكنك مساعدتنا بإهدائها ألصدقائك  السلسلة مجانا لكل شخص

 واحبائك. 

 


