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" في منهجنا "مبادئ في الحياة الروحيةالتانية النهاردة يا أحبائي هانكمل الحلقة  الراوى   

التعامل مع هللا قطاعى  واتكلمنا عنكان الحلقة األولى كيف ابدا حياة روحية تنمو وتستتتتتتتتمر 

وبفكركم  مش جملة وبوجه مكشتتتتوف وتالتة حاجة المقارنات واخمنا مجموعة صتتتتبا  الخير.

ان المنهج متدرج وتراكمى وعملى يعنى علشتتان نستتتفيد نزم نستتمع بترتيب الحلقات ونطب  

الخطوات العملية وبنعمة ربنا لما تكمل معنا فى النهاية هتالقى هدف نبيل يستتتتح  إنك تعيش 

 . والنهاردة حلقة مهمة لينا كلنا وهى بعنوان "كيف اضبط الفكر واقدس الالشعور".علشانه

النهاردة أنا هارو  ألبونا باخوم علشتتان أكمل معاا المنهج الروحى ففعال من ستتاعة     يلمش  

ما بدأت الكالم اللى قالهولى وأنا استتتريحت وحستتيت أن هللا طيب وحنين وقريب منى 

 كشتتتتكرأ. مش بيزعل منى مش بعيد ولما باغلط بيحس بى ويستتتتاعدنى ويزعل على  
ه لمش اإل بجد أنك إله المحبة أعرفكيارب انى بدأت  كشتتتتكرأ .يارب يستتتتو 

 .الصعب الجبار

 (عاصفة رملية شديدة هو ماشى وبيفكر تقومو)

 عاصفة رمليةصوت 

 اعنى يارب اعنى وساعدنى. يارب ن تخلى عنى  .آا آا يارب

 يهدأ صوت العاصفة

بدأ يحاربنى  بجد الشيطان مش بيسكت ابدا حتى بعد ما بدأت أعرف ربنا واحبه إيه دا

 .النهاردة نزم أشوف حل مع أبونا باخوم واألفكار بتهيج على زى العاصفة دى. أكثر

 ، إيه أخبار القطاعي، والوجه المكشوف؟ازى حالك يا مشيل يا ابنى:  الراهب

أجمل حاجة أنى بوة هللا، وبستتتتهولة التعامل معه، وأبمعنى  حستتتتيتت يا أبي، ويبد  : مش    يل

لكن لسة شوية برضة بانشغل وفيه وقت ، كل حاجةممكن أكلم ربنا في كل وقت وفى 

 بانساا.

خطوة خطوة تنمو  فزى ماقلنا ها ،مشتتيليطلع لك شتتنب ومقن فج ة يا ها طبعا مش:  الراهب 

وإيه أخبار  كر.افتوإن نستتتتتتتيت ارجع بستتتتتتترعة و ،ما تنستتتتتتتاش إنكجاهد بكل قوتك و

 المقارنات؟

 .بالماتدى  عر بتقدم في النقطةاش مش حبه، ولكن بحد  ن هو أكثريعرفت م     مشيل

 كعليك أن اللىكل  نتيجة،فيها  تالقى علشتتتتتتان تحتاج لشتتتتتتهورهابالمات دى نقطة ال   الراهب

 دا لشتتي لشتتخأ أو للتفكر أو تشتتتا   تبدأما  فكل ،وتطلب باستتتمرار في تكون أمين

 ،توصتتتتتل بستتتتترعةهاما تكون أمين وجاد كل و ."هرب خليني أحبك أكثر من " يال وق

 قلنا.مازى  "ستتتتقرار الروحيان"صتتتل إلي وتهاياتك ول في حيصتتتب  هللا هو األ لماو

 .شوية صبر يا ابنىيحتاج هاولكن الموضو  

يل  األفكار هاجت علي   بونايا أ دى األمور: ولكن بعد يومين أو ثالثة من بدايتي في  مش       

 ؟!مش عارف ليه بصورة شديدة الشريرة

 بني.امشي يا نت كدا ماشي في الطري  الصحي  يا أ : تمام،   الراهب
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  أفكار شريرة جداً ومتعبة جداً. دى ؟بونا باخوميا أ ازاى    مشيل

 فلما ،يهجم عليك بشتتتتدةتبدأ بجدية في الطري  الروحي بدأ هاالشتتتتيطان  لما شتتتتافك   :الراهب

، وفي أي وقت خطرللشتتتتيطان  تمثلبماكنتش يفة وشتتتتكلية كانت عالقتك مع هللا ضتتتتع

 .بسهولة يسقطككان ب، يحب يسقطككان 

كنت باخاف من هللا  عالقة حقيقية مع هللا لىكنت ستتتتتتتاقط أصتتتتتتتال وما كنش  أنا     مش       يل 

 وصالتى بس علشان ارضيه وممكن علشان اتقى شرا ك نى ماكنتش مسيحى. 

إستتتتتترائيل فاكر دا زى بالضتتتتتتبط بنو  وخطورة بدأت تستتتتتتبب له قل  دلوقتىولكن  الراهب   

 قصتهم.

 ؟قصتهم إيه يا أبونا     مشيل

كن لما فكروا يتحرروا لالراهب   لما كانوا في مصر تحت العبودية ماكنش فرعون بيضايقهم 

عاوز تبدأ مع هللا  فكشتتتاوإنت زى كدا لما الشتتتيطان  .تعبهم جدا وزود عليهم العبودية

ر شتتتتي  يقل  الشتتتتيطان هو تأكو .يحاربك بشتتتتدة أبدي وتتحرر من عبوديتهوتحبه  بجد

 .القطاعي موضو 

 مشيل      اشمعنا موضو  القطاعى يا ابونا باخوم؟

الراهب     لما تصتتلى في كل وقت ماشتتى قاعد صتتاحى نايم. الشتتيطان يقول كدا مش هانقدر 

نحاربه كل شتتتوية صتتتالة صتتتالة. نلحقه قبل ما يتعود على الحكاية دى. فيبدأ يحاربك 

 .حياتك الروحية قبل ما تتقوى بالمسي  وما يقدرش عليك بعد كداكتير في بداية 

 ؟أوى رب صعبةدى ح ونا باخوميا أب وطيب إيه الحل:    مشيل 

ماتخفش فومش ممكن يستتتتتتيبك أبدا بني الحرب صتتتتتتعبة، ولكن هللا معك ايا  فعال:   الراهب  

دوب من زىفهو  .ابدا.يفرضمش هايقدر يعرض ولكن  هفآخر الش     يوان هو أ  أبدا.

 تشتري منه.  كيفرض عليك أنميقدرش مبيعات يعرض بضاعته، ولكن 

 ؟يا أبونا هاقدر عليه إزاىف وزنان جدامندوب مبيعات شاطر قوي،  ه: ولكن  مشيل 

 ها تتغلب علي حرب األفكار.بي ة أمورتالت فيه      الراهب

 ؟أبوناهي يا  إيه: و    مشيل

 اقفل الح فيةأول خطوة فى ضبط الفكر هى         الراهب

 ؟. تقصد ايه بقفل الحنفيةأبونا باخوميا  ازاى:     مشيل

 .كان فيه شخأ تعب نفسيا    :الراهب

 يكسر ويخبومج ون   

 .نا تعب قوى نزم نوديه مستشفى انمراض النفسيةابن    أب

 !!معقولة الناس تقول علينا إيه!! ابنهم مجنونأم     

 سيبيك من كالم الناس. .دا مرض زى أي مرض وليه عالج وربنا يتمجد ويشفيهأب    

 صوت عربية توصل للمستشفى
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هو تعرض لضتتتتغط  .شتتتتوية راحة وشتتتتوية متابعةبس الحالة مطمئنة وهو محتاج     د مجدى

 .شديد لكن ربنا يمد ايدا ويشفيه

 .رة من وجودا في المستششفىوبعد فت    الراهب

 .أيوا يا د سامى انا شايف أنه أتحسن وممكن يخرج ويرجع لبيته     د مجدى

الحنفية مفتوحة في  ناستتيينالنهاردة كانوا دا  .أنه لستته شتتوية يا د مجدى أنا شتتايف   د س  امى

 الحمام وهو كان ماسك المساحة وبيحاول ينظف ويصرخ ويقول 

 صوت ح فية مفتوحة

انام حتى لو بعد أسبو  غير لما انظف الحمام انا نزم انظف كويس انا مش ه   المج ون

 )هاهاها(كويس

 .طيب اقفل الحنفية وبعدين نظف      شخص

 .هاهاها انت مجنون ننظف األول وبعدين نشوف الحنفية     المج ون

 تفتكر هاينظف حتى لو بعد سنة     الراهب

 .مستحيل حتى لو العمر كله بينظف طالما الحنفية مفتوحة مش ممكن ينظف ابدا   مشيل

اسة والطهارة طول ما حواسنا مش دحياة الق عيشن. مستحيل ضةواحنا كدا بر    الراهب

ولو تهاونا معاها مش ممكن نضبط  لألفكار الحقيقةمنضبطة فالحواس هي المداخل 

 ابدا. فكرنا

 .حتى لو باصلى كل يوم   مشيل 

طالما مش بنطيع كالم الكتاب ومش بنضبط حواسنا  .الراهب    حتى لو بتصلى كل لحظة

 فضل طول العمر مملولين قدام الخطية والنجاسة.نها

 أضبط حواسي الخمسة؟إزاى و     :مشيل

تبعدنا عن ممكن لو سيبنهاها كدا طة بمش منضإن أي حاسة  تدركنزم البداية     :الراهب

كان شاب بيعدى  .الصعيدفي مرة في مركز صغير  .ربنا وتحرمنا من الملكوت

مش  مزلقان القطر وهو بيعدى دخلت رجله بين القضبان وكان فيه قطر جاى بسرعة

 .بيوقف غير في المحافظات الكبيرة.

 صوت قوار سريع 

 حتى يساعدنى .الحقونى .الحقونى .آا يا رجلى     شاب

 الراجل هايموت .يا ناس ياهوا حد يلحقوا حد يوقف القطر     ال اس

 مستحيل. .دا قرب قوى .مش ممكن القطر يقف  شحص 

در قمش هان ،ابعدوا القطر قرب ،مش هانقدر نعمل حاجة .شد جامد .شد رجله      اس كتير

 نموت معاا ابعدوا بسرعة   )يا حرام()لسه شاب صغير(

 .رجلى اقطعوا لى رجلى .اقطعوا لى .الحقونى مش عاوز اموت     )يصرخ(الشاب

 ونقطع رجله أحسن ما يموتمن عند دكان سيد الجزار انا هاجيب ساطور    شخص

 .شد يا جد  شد يا جد )زجاجة( زيت علشان نلين رجله. أنا جبت ازازة    شخص آخر
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 الحمد هلل الحمد هللالشاب 

 وتزغرد اس بتصفق 

لو ادركنا  كدا واحنا ،شفت يا مشيل لما حس بالخطر الحقيقى قال اقطعوا لى رجلى   الراهب

 ،ونموت الموت انبدىالسعيدة ان التهاون مع الحواس ممكن يخلينا نفقد األبدية 

عنينا ولسانا وايدينا ورجلينا. علشان  ،نا علشان يحفظ حواسنابلر هانصرخ ليل ونهار

 (9 :  18)مت  فى الرب يسو  قالكدا 

ان اعثرتك عينك فاقلعها و القها عنك خير لك ان تدخل الحياة اعور من ان و"  الرب يس     و 

  "تلقى في جهنم النار و لك عينان

 ؟أبونا باخوميدي يا إأقطع  وأأقلع عيني  يعنى   :مشيل

أعضتتتا ك  متخليش أي عضتتتو منيد الشتتتر وإاقلع عين الشتتتر، واقطع لكن  .نطبعا  :الراهب

 .ملك إلبليس

 ؟علشان ما أشوف حد أبونا باخوميا  عينى وأنا مغمضأمشي في الشار   يعنى    :مشيل

 واحد ماشى بين فر  .رةـتتتتتتـتتتتتتـتتتتتتونظ فر  بين نظرة فيهولكن  مغمضما تمشيش    :الراهب

بيدور على األمور المعثرة علشتتتان يبأ  بين اللىو، عنها أمور معثرة فيبعد يشتتتوفف

 . ويفر  بيها عليها

ون  أن ب عثرلكن مش عارف قة، األنالجمال وا حب أنا ب بابأ علشتتتانأنا طيب      :مش   يل

 ؟نا

يا  كويس عرفن!! أنت  وناعثر ت  بإن كنت  ومش عارفقة، األنالجمال ول تنظرب:   الراهب

 اللى اإلنستتتتتتانرو   إن اإلنستتتتتتان أمورنن من من الناس يعرف "مكتوب  ألنهبني، ا

 .ه على نفسكيتحكم بمهم مؤشر  فيهلكن و .(11: 2كو 1)"فيه

 ؟بونايا أإيه هو و    :مشيل

  .الالوعيأو العقل الباطن    :الراهب

 الالوعي؟ يعنى إيه   :مشيل

في التستتبي  مع وتستتر  في الستتما  تفكر بهل  !؟بتفكر في إيهتكون مع نفستتك  لما    :الراهب

سين،  شر والخطية بتتحارب وناالقدي سميها صداقةب وباألمور اللى بال تكون في  لما .ت

نك إحلم بالرب يسو  وتب هلك عن حواسك، يأكبر مؤشر ل دام، والالوعي في األحال

 !!مابتتحارب كل الناسما  زى، تحارب باألفكار واألتعابونا ب ؟ليه تصليب

 وفيه حد بيحلم بالرب يسو  وأنه بيصلى!!    مشيل

اللى طول النهار يستتتتتتتمع ترانيم ويكلم الرب يستتتتتتتو  في كل حاجة ييجى الليل اللى  الراهب  

واللى طول النهار بيشتتوف ويستتمع حاجات شتتريرة برضتتة  ستتمعه وشتتافه هايحلم بيه.

حكم او الشتتيطان يخدعك متستتبشوبني ايا فخد بالك بالليل هايحلم باللى شتتافه وستتمعه. 

حتى لو مش قادر تبطلها على الخطية أنها خطية  ولق ستتتتتمهاعلي الخطية وستتتتتميها بإ
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لحستتتن تقضتتتى عمرك في الوهم وتفتكر أنك ماشتتتى في يحررك منها،  ربناطلب من ا

 عنه بعيد ص  وأنت تكون الطري  ال

 ؟بونا باخومعن باقي الحواس يا أ إيهودا عن العين.    :مشيل

 .(18:1جا")حزنا يزيد علما يزيد اللى"السمع، يقول الكتاب عن   :الراهب

 جهلة؟ فضليا أبي ون إن إحنا منتعلمش كداهل معني    :مشيل

بإدانة  يتكلمتستتتمع شتتتخأ  لماف بني، ولكن الكتاب يقصتتتد العلم الشتتترير.ان يا  طبعا :الراهب

تدينه هادا الشخأ  تشوف لمانفسك  تالقىها، ردئ ل عنه كالمويقو تانىعن شخأ 

 فيه الناسوكمان  .ما ت خم بالك من غير، ستتتتتتمعته عنه اللىالكالم  تفتكر، وكمانأنت 

 (19: 3)فيفي  بولس الرسول يقولب زى مابشرورهم،  ايفتخروب

 ""مجدهم في خزيهم    بولس الرسول

بعض مثال  .عنك غصتتتب تحاربك وتلوث فكركها، الكلمات الشتتتريرةع تستتتم لمافالراهب     

 .وتنجس المهنتتعب الفكر  كلمات قبيحة يقولواقصتتتتتتأ معثرة و ااألشتتتتتتخاأ يحكو

 في أول مزمور  يقول الكتاب علشان كدا

لم يقف  في طري  الخطاةو األشتترارطوبى للرجل المي لم يستتلك في مشتتورة داود ال بى      

  في مجلس المستهزئين لم يجلسو

ورد وريحان ويسمين ورجع البيت هاتبقى ريحته  هفلو الواحد مشى في شار  كلالراهب      

 إيه يا مشيل؟!

 أكيد ريحت حلوة ورد وريحان وياسمين      مشيل 

فيه قمارة ومجارى وزبالة لما يرجع البيت  -سامحنى -طيب ولو مشى في شار       الراهب

 تبقى ريحته إيه؟

 تبقى ريحته وحشة طبعا.        مشيل

اللى هاتحط نفسك فيه هو اللى ها ي ثر عليك واللى هاتسمعه هو اللى فاللى الوسط الراهب     

 مقار بيقول أبوالقديس  علشان كدا .هاتفكر فيه

  .دنس من غيرجس ن يمكن أن تحفظ طهارة القلب األمن إن سمعت حديث ن    مقار أبو

 ؟بونا باخومعن اللسان يا أ إيهو     :مشيل

  .مخاطر اللسان تالقى"، 3قرأ رسالة يعقوب "ا:   الراهب

يمهلل هو شر ن يضبط مملو  أناللسان فال يستطيع احد من الناس  أماو.     يعقوب الرسول

من الفم .ن قد تكونوا على شبه هللاميالوبه نلعن الناس  اآلببه نبارك هللا .سما مميتا

ينبوعا العل .هكما .األمورتكون هما  أن إخوتيالواحد تخرج بركة ولعنة ن يصل  يا 

 .ينبع من نفس عين واحدة العمب و المر

 .يمهلل يعنى مش هاقدر اتحكم في اللسان أنحد من الناس أن يستطيع  هأنمكتوب    مشيل 

 المسي  نعمةتقدر لم تطلب يعنى مش ها تقدر لوحدك لكن بيقول أحد من الناس.    الراهب

 وقوته.
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 .(29: 4)اففى  وبرضه بولس الرسول بيقول             

  من أفواهكم" رديئة"ن تخرج كلمة    بولس الرسول

 انلفاظب ايفتخروب لكن، بي خدوا بالهم من الفاظهممش شباب بعض ال القىن دابعد كل الراهب   

لى سبب عار ع دا بيكون .هل العالمأ نه المسيحيوشابلقد  .والكلمات القبيحة الشريرة

اللى لكن الحقيقة  ن.يأننا مسيحي فتكرونسم الحسن، ان ف علىجديتاسم المسي  وسبب 

تمجد المسي ، بل سبب ب مش تهمسيحيو، بعيد عن المسي هو يرضى بالشر ويفتخر بيه 

 (24: 2رو )في  زى ما بولس الرسول بيقول .عليه وتجديفعار 

  األممنن اسم هللا يجدف عليه بسببكم بين  بولس الرسول  

 ؟دا الكالم المرعب ، بعد كلبونايا أواعمل إيه    :مشيل

 .تدركأن  شي ف ول  بني عن ضبط الحواس.ايا دا اللى احنا بنحكيه  :الراهب

 .مشيل     يعنى إيه كلمة إدراك يعنى أعرف

ألنه قرار.  دالواحد ي خ يخلى كبيرالراهب    إدراك مش مجرد معرفة لكن معرفة عن إقتنا  

علشتتتان الواحد مش مقدر خطورة  ، لكنهايبدأ يتوب، الخطية بشتتتاعةواحد بال اقتنعلو 

تستتتتتتتتعبدا هاهاون معها فهى هايتمهما كانت صتتتتتتتغيرة طالما أي خطية الخطية وإن 

للخطية ويفضتتتل خايف  ويكون مملول وعبد .وتبعدا عن حب المستتتي  وفر  المستتتي 

 من الموت وخايف من المستقبل وحاسس أن هللا مش معاا. 

 وإيه الحل لدا كله؟   مشيل

اللى بيحبه وبيغفر له  غير التوبة والرجو  لحضتن الرب يستو  لدا كله مافيش حل    الراهب

لكن الواحد ما وثقش في الغفران يقول ما كدا كدا  بيرجعالواحد كل خطية مجرد ما 

 .خاطئ خلينى خاطئ بالمرة

 ؟يا أبونا تانى في نفس الخطية وقعترجعت و لوو    :مشيل

حتى لو مليون مرة  وقوعكمرات  ش أبدا مهما كانتي ستتتتتت وماوقدم توبة تانى رجع ا: الراهب

يقول القديس أنبا شتتتتتتتنودة ب زى ما واعمل، الموت ضتتتتتتتد الخطية لحد، جاهد فى اليوم

      رئيس المتوحدين

 " ن تبيت بخطيتك "ا با ش ودة رئيس المتوحدين 

  اشعيا انسقيطى يقول أنبابرضه والراهب           

 أجلهاهللا من  إلى ىوصل ،حاسب نفسك كل يوم عما صنعته من الخطاياا با اشعيا االسقيوى 

 يغفرها لكف

مكرها اخطاياي و الستتتتتماوي، قل له ستتتتتامحني على صتتتتتال  أبوك ،كل يوم يعنى      الراهب

يحميك من الشتتيطان، ومن الستتقوط  هطلب منه أناطلب منه الغفران واواحدة واحدة، و

 ماتنمشليه تنام فى قمارة الخطية!!  ؟!مزعل الرب يستتتتتتتو  وأنتتنام يه ل .تانيةمرة 

 الكامل هغفرانو قبوله ليكفى  تامةوتث  ثقة  حنونال المستتتتتتي  أبوكتصتتتتتتالحه  ماقبل 

 ومقدس تماما بدم المسي .ت طاهر يوإنك بق
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 أبونا باخوم مهما كانت خطيتى؟مشيل     أكون طاهر ومقدس تماما يا 

مش بعض " دم يستتو  المستتي  ابنه يطهرنا من كل خطية ("7: 1يو  1الراهب   مكتوب في)

ون أغلتتب ون أكثريتتة". زى متتا يكون واحتتد بيتت ختتد دش قبتتل متتا ينتتام فينتتام نطيف 

فى أحضتتتان  هدو و تنام في ستتتالمومستتتتري . وأنت كل يوم قبل ما تنام توب علشتتتان 

        يوم.وت خم قوة تحارب بها الشيطان ثانى  وىأبوك السما

 عن حاسة اللمس؟ إيهو  : مشيل

ن يحاربوا الشتتباب ر حاستتتيتأكفى كتاب بستتتان الرو  أن  )المتني ( يؤنس أنبا: مكر  الراهب

حاستتتة فهم الحرب بالشتتتهوات الشتتتبابية. يبعد ييجىوهم حاستتتة النظر وحاستتتة اللمس 

 يخلينىأي تهاون بستتتتتيط معها و بالنستتتتتبة للخطايا الشتتتتتبابيةأخطر الحواس من اللمس 

الرب  علشان كدا اإلرادة. غير منأو الخطايا الشبابية سوا  باإلرادة أسقط بسهولة فى 

قلعها وإن ا"إن أعثرتك عينك  قالفيستتتتتتو  ركز على حاستتتتتتة النظر وحاستتتتتتة اللمس 

  قطعها"اأعثرتك رجلك أو يدك 

 صعبة زى حاسة النظرباين عليها حاسة مشيل     

هب      خطورة حاستتتتتتتتة النظر لكن مش كتير اللى عارف خطورة  ويمكن كتير عارفالرا

 وأ ،خوةإصتتتداقة و دىقول أو هابررأ وممكنفى منتهى الخطورة حاستتتة اللمس لكنها 

القديسين كانوا في منتهى  .داً أتحرر أب مش هاأبرر  لماعمل إيه ونها حناأو الدنيا زحمة

 كدا كانوا منورين القديس انبا انطونيوس بيقول الدقة علشان

 ن تمأل عينيك من وجه امرأة    ا با ا وو يوس

 الراهب     وا با باخوميوس بيقول  

 يد رفيقك بدون داعى.  كن تمس   أ با باخوميوس 

 أبونا باخوم؟هم كانوا متشددين قوى ليه كدا يا مشيل     

قدستتتين ومنورين. فكل ما علشتتتان كدا كانوا ماكنوش متشتتتددين لكن كانوا مدققيين. الراهب    

  .غلط! يكون الواحد منور يدق  أكثر ويشعر ب قل حاجة

إيه بدون باخوميوس ن تمستتتتتتتك يد رفيقك بدون داعى. يعنى  أنبا كالم إيه يعنىمش       يل      

 !!. وحتى رفيقىداعى

وأديك شايف يا ابنى  .. ف ى شي  فيه شهوة نبعد عنهيعنى بشئ فيه نو  من الشهوةالراهب   

تبرير  وبعتتديتتهبتتدأ بتبرير الخطيتتة خطوة خطوة من اإلبتتاحيتتة والعتتالم لمتتا بتتدأ يتحرر 

هايوصتتتتتتل لحد فين. العالم الشتتتتتتموم. ومحدش عارف تقنين لحد العالقات قبل الزواج 

اللى احنا  فالقديستتتتتتتين كانوا عارفين الحال الصتتتتتتتعب فالبداية بتبقى حاجة صتتتتتتتغيرة.

هم بداية وزى ما عرفنا أن حاستتتة النظر واللمس  هانوصتتتله. علشتتتان كدا نزم ندق .

 .حرب الشهوات والنجاسة
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ت ثير  ما لهاشن أ فتكروكنت أ !!كداقبل دى ورة الحاستتتتتتة خطكنتش عارف  ياا ما : مش      يل

، شتريرةالعادات ال بقع باستتمرار فى ليهرف اع ما كنتش وأنا يرتستقط ك بوكنت  على  

 .مع باقى الحواسحتياطاتى ارغم من الب

جى نتكلم عن ستتتر يلما ننتكلم عنها بالتفصتتتيل هاحاستتتة اللمس اللي هي دى الحاستتتة  :الراهب

تقفل الحنفيات إنك هاتكون ع يا مشتتيل يا ابنى إنك على ما هاأوعى تتوقو .قوة الشتتباب

 ..وقداسة وسالم هدو على طول في 

 ؟أبونايا  يهل    :مشيل

 يعنى .الميهمن  إتملت وضتتتتتةمفتوحة ألستتتتتابيع وشتتتتتهور، فاألكانت ات ألن الحنفي   :الراهب

فج ة،  كل دا خلأ منتتها مشف ،، ومواقف معثرةالمن صتتتتتور، وكالعقل الباطن خز  

 مقدسة. مور تانية بدى األمور  بدلتست علشانتحتاج لوقت ها لكن 

 بسرعة من األمور القديمة دى؟طيب ما فيش حاجة تساعد إن الواحد يخلأ   :مشيل

 فيه تالت أمور لتقديس الالشعور ه نخمهم بعد ما نخلأ كالمنا عن ضبط الفكر.  :الراهب

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

 ؟بوناالثاني في ضبط الفكر يا أ الشي  إيه هوو  :مشيل

  :الثانى هو الشي الشئ األول كان إقفل الحنفية  :الراهب

 قل ال

 يقول "الباب اللي يجيلك منه الري ب مثلال   

  ستري "ادا وس      مشيل

يخبط  مش هايستتيبك لكن ها الشتتيطانمنها الفكر،  لى بييجىفبعد أن تستتد الحواس ال   الراهب

 علي الباب، ويقول لك

  ."افت  يا ميشو فت  يا صديقيافت ، ا" الشيوان  

 "، ؟أنتين م"مشيل     

 ،؟!"ونا إيه نسيت صوتي إنت .صديقك القديم"الشيوان   

 "، ؟ن  يميعنى "مشيل    

 يرد ويقول "صديقك شوشو"   الشيوان 

 يقول  "دى الصداقة هللا يقطع رو "ل له ك واعى وشديد معاا قيفخل   الراهب

  .الباب من على حتىطيب نتفاهم    الشيوان 

 قل لهوقل له ن يعنى ن" خليك صعيدى معاا معاا خليك جاد  لكنالراهب   

 ."لع يعنى لع"صوت صعيدى   

الستتتتتتتلطان  تديه بكدامجرد أنك تتفاوض مع الفكر فألنه تتفاوض معه،  أوعى يعنىالراهب    

بسهولة  .ما خد  أمنا حوا  زمان علشان أتفاوضت معااوزى هو أشطر منك و عليك

 لما حكم عليه أنه نجس وشتتتتتترير.ا، البدايةرفضتتتتتته بكل قوة من ا، لكن ممكن يخدعك

 يقول لك 
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  "بأ"   الشيوان  

وكرر اآلية اللى موجودة في ستتتتتتتفر أيوب  ."أهلك مش عاوز، مش هابأ" قل له  الراهب  

 بشكل ترنيمة وقول 1: 31

 2(اتولع في عذرا الف) .قوعت لعي ي 3(عهدا)         تر يمة 

 يقول لك  لما           الراهب

  .شتماالشيوان    

 بسرض يعالشتتتيطان  عرف أناو .أخون المستتتي مش ممكن ، مش هاشتتتتمقل له     الراهب  

فر  كبير بين الحرب بالخطية،  فيه نإ. واعرف يا مشتتتتتتتيل يفرضمش ممكن  ولكنه

 .والسقوط في الخطية

 الفر  يا أبي؟ إيهو   :مشيل

الشتتتتتريرة واألفكار  شتتتتتهواتبال حاربكييجي هاالشتتتتتيطان  يعنى ،الحرب بالخوية    :الراهب

لكن مش  .شتتغله، وهو أمين جداً في دا شتتغلهوهو  تستتقط في الخطية،علشتتان  النجستتة

كدا سقطت فهو حارب الرب يسو  نفسه على الجبل ب نه يسجد بمعنى أنه حاربك أنك 

 .يعنى بعبادة الشيطان ،ليه

 معقولة!! ماكنتش واخم بالى!!    مشيل 

لكن مش معنى كدا  ،اإللحاد ،الشتتموم ،هايحاربك بكل أنوا  الخطايا الزنا الشتتيطانف   الراهب

 لو، حتى وجندي يحارب في الميدان زىأنت  .إنك ستتتتقطت. ارفضتتتته وارفض أفكارا

إبليس خبيث يستتتخدم معاك لكن  .المهم ما يستتتستتلمشيعتبر شتتهيد وهو بيحارب ستتقط 

 .أسلوب الحرب النفسية

 .الحرب النفسيةيعنى إيه مشيل    

 .نفستتتتتية الجنود وارالحروب علشتتتتتان يدمفى  ها انعدا يستتتتتتخدمبالحرب النفستتتتتية الراهب   

 يقول لكيحاربك باألفكار وبعدين هافإبليس 

 . "إنت سقطت. إنت سقطت" الشيوان   

 فلو صدقته تسقط بجد.الرهب   

 حرب خبيثة جدا. لكنه إيه السقوط في الخطية.مشيل       

ه ي، وتفر  بيحاربك بيهب اللىشتتتتتتتيطان تقبل فكر ال إنكهو  ،الس       قوو في الخوية   الراهب

 أو تقول الكلمة الشتتريرة وتفتخر فر  بكداتنظر النظرة الشتتريرة وت إنكبا اتمشتتي معو

 سقوط في الخطية.ال دا هو .بها

 .فعال أعمل إيه تطيب لو سقط   مشيل  

 أكثر حاجة تديك قوةفصراحة  ارجع بسرعة. رو  هللا يبكتك لماو .لو سقطت توبالراهب   

الموت مهما كانت  لحدبالرجا  إنك ترجع بستترعة وتتمستتك هى مع إبليس فى الحرب 

    يقول القديس مرقس الناسك سقطاتك وضعفاتك.



10 
 

يكون الفكر الشتتتترير، بالنستتتتبة لمن يهدمونه، عالمة على حبهم هلل    القديس مرقس ال اس     

الفكر الشتتترير ليس فيه خطية، إنما تكمن الخطية في حديث وليس للخطية، ألن وجود 

 العقل معه حديث ود وصداقة.

 فجاهد يا ابنى ضد الخطية ولو سقط قم ورنم ترنيمة الرجا  خمسين مرة     الراهب

 ايه هي ترنيمة الرجا  يا ابونا باخوم؟مشيل      

 وهى بتقول 8: 7ترنيمة الرجا  م خومة من سفر ميخا  الراهب      

 2يا عدوتى )إن سقط س قوم( 2)ن ن ن تشمتى بى(صوت مجموعة        

 .ترنيمة حلوة جداً ومشجعة جداً مشيل        

دا جن خمة ترنيمة من الكتاب المقدس. تكررها كتير فتديك قوة. ومهم هاكل مرة الراهب     

 بني؟امشيل يا قصة يوسف الصدي  يا  فاكر .إنك تهرب من الخطية

 .بونايا أ فاكرها      :مشيل

، كان عبد ةكان يوسف في موقف صعب جداً، الضغوط شديدة، وحالته النفسية تعبان :الراهب

تغويه، ب لى، وكانت امرأة ستتتتتتتيدا هي الكان غريبو ،باعواو خانوا اللىإخوته هم و

 يوسف في كلمة واحدة.، ولكن سر نجا  اً جد األمر كان صعب

 ؟بونايا أ إيه هىو   :مشيل

  قالأنه  :الراهب

  "ال"يوسف     

تحبني ولكن بطريقة بستتتتتيدة طيبة و دىفي نفستتتتته " ماقلشومع الشتتتتتر لم يتفاوض     الراهب

عن القداستتتتتة، وأحكي لها عن أكلمها عن هللا وها لكنجر  مشتتتتتاعرها أها مش، فغلط

لم ف .عظيم ستتتتتتتقوط ستتتتتتتقطكان  و قال كدال يعقوب"ستتتتتتتح  وأبي اوأبي  إبراهيمأبي 

 قاليتفاوض بل 

 كيف اصنع هما الشر العظيم و اخطئ الى هللا    يوسف 

مع  فماتتفاوضتتتتش ستتتتهل. كستتتتقوطتتعب ويكون هاتتفاوض مع الفكر  كفمجرد أن    الراهب

اهرب منه خليك زى يوستتتتف في انمانة فيكون ليك لكن ابنى مشتتتتيل يا ابدا يا الشتتتتر 

وكان فيه ناس تخيل أنك تمشتتتتي في شتتتتار  وكان فيه طف  مجاري، طهارة يوستتتتف. 

 ظفتنب

 نظف يا جد  شيل يا جد    عمال 

 وشفو مياهصوت عربية 

 المجارى ويجرى ورا  الناس ويقول ةوكان فيه واحد من اللى بيشتغلوا أخم مي   الراهب 

 .شاركونا شاركونا .يا جماعة شاركونا .مشاركة .حرية .هاها      شخص

ها تعمل  هما الشار ،بداية في  فتخيل أنك كنت"ويرمى مياا المجارى على الناس      الراهب

  ؟!الرجل دا مشى وتتخان  معكمل هت ؟يا مشيل إيه



11 
 

شيل بونا وصراحة يا ا"الجري نصف الجدعنة" بيقول المثل  زى ماو  جري.ه ن، طبعا   :م

 .أو انى أقرب منه هاتبهدله، يحتكاك بألنه مجرد ان كلها هنا الجرى الجدعنة

، من أفكار الشهوات النجسة من بدايتها هرببني قل ن واامشيل يا يا  كدا برضهوانت  :الراهب

تي 2) لكنه كان شاب. قال له في أسقفوكان لتيموثاوس قال بولس الرسول  علشان كدا

2 :22):  

 اما الشهوات الشبابية فاهرب منها       بولس الرسول

 ؟يا مشيل قصة لوط تفتكرهل  .    الراهب 

 .مش قوى   :مشيل

 ا له قالوو را  له اتنين ماليكة :الراهب

 ، دا هرب من المكانا يالمالكان  

 لهمقال وأتخيل أنه  تباط لكنه الراهب     

 "الصبا  ربا "،  لوو    

 لك ه المالكين قالوا لهالراهب    

  "مش ربا  خالأ يا لوط، دا نار وكبريت".المالكان   

فى وا له ثالثة كلمات قالو هربواو هو واستتتتتتترتهيديه، إمستتتتتتتكوا  ورا  المالكينالراهب      

 أول كلمة قالوا له  منتهى األهمية.

 هرب لحياتك"ا"         مالكان

وانت مالقوش اطلع او اخرج قالوا "اهراااب" فيه خوف فيه ستترعة فيه مستتئولية.     الراهب 

"اهرب" رددا بفمك وقول لنفستتتتك "اهراااب".  لما ييجى الصتتتتوت دا من جواككمان 

واللى يطيع  من الشخصيات المستهترة. .من المكان الزحمة.اهرب من المنظر الشرير

 تستعبدا وتمله.هاين الشياط .واللى مش هايطيع ،الصوت ويهرب يخلأ

 وايه الكلمة التانية؟    مشيل 

 قالوا لهالكلمة الثانية      الراهب

 "دائرة كل ال تقف في       مالكان

 شتترير وشتتي شتترير جدا،ً  شتتي مافيش نه شتتر، أحكم علي كل الشتتر ا يعنى         الراهب 

من هللا طلب احكم عليه أنه شتتتتتتترير واتتخلأ منه،  لو مش قادر حتىو. نأ نأ""

 ".مش قادر" و"مش عاوزيحررك، فيوجد فر  كبير بين " هأن

 ؟بونا باخومهو الفر  يا أ إيهو  :مشيل

 ربنايعنى مش عاوز تستتتيب الشتتتر وفرحان بيه ومش عاوز طري   "مش عاوز"   :الراهب

يفرض نه مش ها لك بس الباب يقر  قف علىبي هنا هللاوون محبته ون أبديته الستعيدة 

 يقتحم إرادتك القديس يوحنا فم المهب بيقولعليك ونفسه 

 .هللا المى خلقك بدون إرادتك ن يستطيع أن يخلصك بدون إرادتك   يوح ا فم الذهب

 بدون إرادتى.حتى لو طيب انا عاوزا يخلصنى       مشيل
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مش لسه ارادتك ضعيفة يعنى يبقى هي دى إرادتك لكن ممكن  مجرد أنك تقوله كدا    الراهب

 .مش قادر تكرههاسيب الخطية أو ت قادر

 ب حب أستتتيب الخطية ولستتتهمش قادر  أنا بونا اللى انا بحس بيه.بط يا أهو دا بالظ    مش   يل 

واتحرر من كل  عاوز أحب ربنا وأمشتتى في طريقه لكنى الخطية وضتتعيف قدامها.

 .خطية واكرهها

 نزموهو  للمستتتتتي  واطلب قوته ومستتتتتاعدته بأ ،إنك عاوز لكن مش قادرطالما     الراهب

ن تشتتمتى "اوعى تستتتستتلم بل قل  تومهما ستتقط، شتي ستتما ، وإن ت خركيستتتجيبها

سي تى اليوم المى يريحك فيه هللا من جميع "أنه  ت كدو ".بى يا عدوتى إن سقط أقوم

دى ها نتكلم عنها تتحول كل نقطة ضعف إلى نقطة قوة وهامش بس كدا دا  .أتعابك

 بالتفصيل فى فوائد السقوط المتكرر.

 ؟قالوها المالكينالكلمة الثالثة التى  إيه هىو   :مشيل

 قالوا لهالكلمة الثالثة  :الراهب

 " ال ت ظر للوراء"مالكان      

ترجع أوعى تخلصتتتتتتتت منها،  لىللمكريات القديمة، والخطايا ال يعنى ما تشتتتتتتتتاقش   الراهب

 لىاألماكن ال ما تفتكرش لحاو، ستتتتتيبتهأنك  تندم علىرك للماضتتتتتي وتتلمم به، أو بفك

 انبا انطونيوس يقول. أعثرتك لى ت فيها أو الشخصيات الأخط

 .عليك وتسبب لك عثرةن تثور  حتىن تفكر في الخطايا القديمة التى فعلتها    ا با ا وو يوس

نظرت  لماف لوطمرأة ا افتكررفض، ا تفتكر الماضتتتتتتتى يخليكحاول الشتتتتتتتيطان  لو    الراهب

  عن قصة يوسف الجديد؟يا مشيل قبل كدا لك  قلت أنا .صارت عمود مل للورا  

 .ماقلتهاليشن يا أبي   :مشيل

مع  صتتتلتحو ،فى القرن الرابع أو الخامس مشدى فى أيامنا  حصتتتلتقصتتتة  دى:   الراهب

 بنفسه. حكهاسمعها  اللىانعتراف  وأباسقف، أب  ونمع راهب  مششاب 

 ؟بونا باخوميا أ إيه هىو   :مشيل

مع زوجته في الدور السابع في حي  ساكنكان  اللى، قرايبه من حدرا  يزور شاب  :الراهب

 الباب خبط على، قريبهشقة ل طلعو تهيعربولما نزل من  ،بعيد

 صوت عربية تتوقف

 صوت ورق على الباب

 وماكنش فيه في البيت غير امرأة قريبه   الراهب

 .ازيك يا جوزيف فينك تعالى ادخل     شابة

 والخطيةالشر  عمل معاات هاأندى حبت اننسانة و عرف ان قريبه مسافرو ،ودخل    الراهب

 لكنه صرخ صرختين

 .يارب يسو  ..  .يارب يسو  )بيصرخ(شاب
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وهو يسب   ف خم عربيته بسرعة جوا عربيته، فى لحظة وفى طرفة عيننفسه  لقى    الراهب

 ويمجد هللا.

 صوت عربية تقوم بسرعة

 المجد يارب يسو  المسي  المجد ليك يارب يسو  المسي  .... الشاب

 ؟ بونا باخومفي أيامنا يا أصلت حودى    :مشيل

 تكون أمين لما .به تمسكت لما كفاهلل أمين في وعودا وهو قادر أن يحمي يا ابني أيوا :الراهب

 تقللو يسمعك، ها الزمفقلبك كل هلل من  تصرخلو  .معك أمينيكون هللا هامع هللا 

 يقوة هللا هي هفمهما كانت قوته، أبدا الشر يقدر عليك  فمش هامن كل كيانك،  "ن"

 حمرإومع الفكر". شتتفاوضما" المهم يس له، اللىهي هي لكل  ووعودا ،تتغيرب مش

خوة ومحبة، وشكله فى إ، بصداقة ووأني  الشيطان بشكل محترم علشان هايجليك

 سم.جواا يكون بالظاهر عسل ولكن 

 ؟بوناأحمر يا أ ازاىو   :مشيل

، وإوعى تستسلم أبداً وإن سقطت قم  في نفس الحفرة مرتين متسقطش كب ن حاول    :الراهب

 ماقفلتشعرف إن احمر وا ،كدا نطقة بها لصوأ وقد سرقوك من قبلعرف أن الماو

مش  ن ابليست كد أإولكن  .يخلوك عارينهبونك وحواسك هاكويس وحفظت أبوابك 

 إنكعليك اللى بس ، خبط عليهعمله، هو أن يي رقديها اللى، بل آخر يكسر الباب ممكن

 وبرضه ينجيك. زمنادي عليه من قلبك، وهو نوت بربناتمسك ت

 به الشر.ل ال لش  وق

 ؟بونا باخومبه الشر يا أش   إيه هوو  :مشيل

 طري  الخير: يوجد طري  المستتي  وطري  الشتتيطان، طري  الحياة، وطري  الموت، الراهب

عرف إنه فا لو لقيت شتتتتي  في النأأ، ونطري  في ال لكن مافيشوطري  الشتتتتر، 

 (22:  5تس1)في قول ي لبولس الرسوو .به شرش  

 امتنعوا عن كل شبه شر""  بولس الرسول

 لتكم   مش عاوزك برضتتتتهفي طري  المستتتتي  و تمشتتتتى مش عاوزكوالشتتتتيطان      الراهب

 الشر.طري  

 !؟بونايا أ ازاىل الشر، أكم   نيعاوزمش الشيطان     :مشيل

بكل صتتتتورة يحاربك  اوليحاو ههف في طري  المستتتتي ، مشتتتتىت مش عاوزكهو     :الراهب

مش ولكنه  الشتتتتر علشتتتتان ما تمشتتتتيش فيه، لكن عاوزك تمشتتتتى في طري يتعبك هاو

 .الشرطري  تكمل  عاوزك

 ؟ازاى يا أبونا     :مشيل

لكن تشتتتتعر بالخطية وبالندم وترجع وتبكي وتتوب، هاالشتتتتر، كمل ت   خالكألنه لو     :الراهب

الحقيقة بتكون في ولكن  ن الشتتتر.أنك بعيد ع تتوهمالشتتتر، ف ماتكملشهايحاول يخليك 

 ساقط فيه.
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 أعرف أنه شر؟  ازاى: ومشيل

أمر  ناحيةمن بعدم الراحة  حستو .الرو  القدس وتوبيخ الضتتتتتتميرت نيب ب تحس لما :الراهب

ماتفضتتتلش ماشتتتى  ،ا جواكالصتتتوت د ماستتتكتش تحس بكدا لما عالقة معينة. أو معين

يحررك،  علشتتتتتان لربناصتتتتترخ ا، بتحمرك طالما األصتتتتتوات الداخلية .في الطري  دا

به شتتتتتت  رب من كل  نجني يا"مع مجموعة صتتتتتتبا  الخير  وقل له صتتتتتترخ له كل يوما

 ."الشر

 ؟عن شبه الشر تقرب لي الموضو  أمثلة أبونا باخومقل لي يا       :مشيل

يكشتتف هاصتتليت كل يوم  ولو ،لك صتتلي كل يومأقوها، ولكن مش هاأقولك أمثلة     :الراهب

  .نتكلم عن السقوط المتكرر ماشبه الشر لموضو  نكمل هاو .حاجةكل ربنا لك 

فالعالم صتتتتتتعب  عملي أنه كالم مش متهيئلىمعلش ولكن  بونايا أ اكالم جميل جد    :مش      يل

مش بتشتتتوف اللى بنشتتتوفه ون بتحتك  فقدستتتكوالعثرات اللى بنتعرض ليها كتير قوى 

 ؟مش عاينفع أقول ن دا مش بيخبط داب يكسر الباب بللى بنحتك بيه

 صوت خبو جامد على باب

  الثالث يا ابني. الشي  وهو دا    :الراهب

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

 هوالشى الثالث لضبط الفكر  الراهب     

 الصالة السهمية

 ؟أبونا باخومالصالة السهمية يا  يعنى إيه   : مشيل

وأستلحة  (أر بي جي) وأستلحة ضتد الدبابات (مستدستات)أستلحة ضتد األفراد  فيه    :الراهب 

من حاستتتتتة معينة)من جهة  يهجم عليك لماف .( صتتتتتواريخ أرض جو) ضتتتتتد الطائرات

 (مثالالعين 

 كدا برضتتته... ورب يستتتو  طهر عيناى" ر عيناى"، "يارب يستتتو  طه صتتترخ "ياا

 إحنا نصلى في تسبحة نصف الليل ونقول استمر في الصراخ.

 بتقولتسبحة صوت 

 كل من يقول يارب يسو  كمن بيده سيف يصر  العدو 

 ؟أصرخ لماتَبط ل الحرب ها كداو        :مشيل

 تزيد.دى ها: ن          الراهب

 ".خليني في اللي أنا فيه أحسنطيب اقأ، "، هو أنا نوناتزيد يا أبها:    مشيل

ب زود الحر ماتزيدوكلما  معدودة علي أصتتتتتتابع اليد الواحدة. تزيد يا ابني أليامها    :الراهب

 بس تزيد. وأنتهو يزيد وأنت تزيد، هو يزيد  ..."نىرب يستتتتتو  طهر الصتتتتتراخ "يا

  الشيطان يخاف منك. تالقىهاعلى أصابع اليد الواحدة و معدودةأيام 

 !؟ازاى !!وناأب يخاف مني يا     :مشيل
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 فيرو  يقول لكيزيد في الصالة،  أحاربهأجى ما لكلما  هايقول    :الراهب

  أو "ماكر، ماكر المماكرة أفضل" النوم جميل" ،"نام، نام أحسن الشيوان   

، للمستتتتتتتي  وتنتادى عليته، وتجري واعى يالقيتكويتا ابني متا يحتاول معتك  كتلوالراه ب    

 استخدم  كمانوتخف حرب الفكر و يخاف منك،ها

 طريقة الطبيب النفسي.

 ؟أبونا باخومطريقة الطبيب النفسي يا  إيه هىو   : مشيل

يبقى بالشاب اللى تعب نفسيا لما أهله يحبوا يودوا المستشفى الموضو  في قصة       الراهب

 .صعب مش سهل

 أوعى حد يقرب منى اللى هايقرب منى هاموته اوعى اوعى انت كمان   المج ون  

ايوا يا دكتور مش قادرين نجيبه المستشفى التعامل معهاا            )يتصل بالتليفون(ابوه 

 عليه.أ مش قادرين لصعب خا

 انا جاى بنفسى ماتقلقوش    الدكتور  

 كتور واستخدم معاا حيلة غريبةدال وجاا    الراهب  

  أنا ستين مجنون .ب قولك إيه أن كنت انت مجنون أنا اأجن منك     )يعيش دور مج ون(الدكتور

 .خالأ .خالأ .خالأ       )يخاف(المج ون

. فاعمل كدا مهدئة وبعدين شالوا على المستشفىوفعال خاف المجنون وأخم حقنة     الراهب   

يارب  .إن كنت مجنون أنا أجن منك وافضل اصرخ يارب يسو مع الشيطان قوله "

 يسو  " لحد ما األفكار تهدا وتبعد عنك.

بليس أحس ما هو متجنن على  ومبهدلنى. في من النهاردة هاتجنن على إطريقة حلوة مشيل    

 .الشهوات والخطايا

الزم ييجى بسرعة وينقمك. لكن فهللا حنين مش هايطي  يشوفك تصرخ  .لما تصرخ    الراهب

  .مش هايقدر ينقمككدا لو ماصرختش يبقى أنت عاجبك حالك وهو 

ولد أكبر  ،لى ساكنين فيهاالعمارة ال قداميلعب فى الشار  بولد صغير فيه كان مرة          

 وخنقهمسكه من رقبته وسنوات اتخان  معه  ب ربعمنه 

 صوت أوفال بيلعبوه 

  أا أا بابا بابا   الوفل  

 بسرعة من على السلماألب ي زل 

 أنت يا ولد تضرب ابنى انا هاوريك. هو دا في سنك علشان تضربه كدا.      االب

 يحتضن اب ه

 دينى على طولااى حاجة نماتخفش يا حبيبى ون يهمك منه 

 شكرا يا بابا .بابا يارا شك   )وهو بيبكى(الوفل
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، ييجى بسرعة ويساعدناأبونا السماوى  أد إيه .ها يعمل كداإن كان األب البشرى     :الراهب

ه. يسحقيضرب الشيطان دا هاهاومش بس هو هايجيلك اصرخ ليه بكل قوتك و المهم

 (.20: 16)روفي  بولس الرسول بيقول

 أقدامكم سريعاتر يمة)مجموعة(   إله السالم يسحق الشيوان تحت 

  واطىصوت ب قال لو الولدولكن      :الراهب

 متعب" إنى  .أسر  وأعنى .يخنقنىبولد  بابا"     )بيقول بصوت واوى وبيضح (وفل 

 !!تفتكر أبوا هايعمل إيهالراهب   

 .أبدا أن ينزله يفكرمش هاو ايلعبوبأنهم  هايفتكربالت كيد     :مشيل

 .السماوى بسرعة وهو احن من كل أب ونزم هاييجى بسرعة ألبوكفاصرخ   الراهب  

 .اعمل حالة طوارئبرضة و

 ؟ أبونايا  دىحالة الطوارئ  إيه هىو    :مشيل

واحد عارفها ألنه كل  ،قدمها ضعيفهو حاسة يعنى نقطة ضعف،  عنداإنسان كل     :الراهب

 فلما ييجى يحاربك بتها .عارفها ألنه هو اللى بيحاربناالشيطان و فيها هو اللى بيسقط

  طوارئ. اعمل حالة

 كان يهجم جيش كبير علي مدينة صغيرة، لمافي القديم زمان             

 صوت جيش وحرب وابواق

 يستعد. هيدخل كل هكل اقفلوا األبواب حصنوا انسوار. عدو عدو بيقرب.   م ادى  

حالة  الشعب يستعد للحرب. حالة طوارئ. .كله يدخل .حصن انسوار .ل األبوابقف       ج ود 

 طوارئ.

 العدو يحاصر المدينة ويشوف فين النقطة الضعيفة في السور. يبدأو     الراهب 

 ايوا الحتة دى ضعيفة ومتشققة يالقى نضرب من هنا    االعدا 

 صوت ق ابل 

تكون هي سبب هافلو اهل المدينة مش واعيين ومحصنين من جواا الحتة الضعيفة      الراهب

والتانى  ،واحد عينه ،سقوط المدينة وهزيمتها. واحنا كمان كل واحد عندا نقطة ضعف

حس بالخطر وبحرب ابليس اعمل حالة طوارئ توالتالت اللمس. فعلى ما  ،لسانه

ألنه  كوهللا نزم يستجيب .وافضل اصرخ واطلب نعمة المسي  لحد ما الحرب تنتهى

 .(3:  4تس1)فى مكتوب

  "هما هي إرادة هللا قداستنا"بولس الرسول    

لصتتتتتتتور اأتخلأ من  علشتتتتتتتان حاجاتثالثة  لىع ىلتقوك هاأن بوناوعدتنى يا أ    :مش       يل

وبتحاربنى في من مكريات الماضتتتتتى تخزنت  لىال الشتتتتتريرة، ومن األمور النجستتتتتة،

 ؟زاى اتخلأ منها يا ابونا باخومإفانحالم الشريرة. 

 ....................موسيقى......................
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فزى ما  من مكريات الماضتتتتتى تتخلأتقديس الالشتتتتتعور وعلشتتتتتان  ثالثة حاجات   الراهب 

 .لما يفلس يدور في الدفاتر القديمة"التاجر " بيقول المثل

 ؟فاتر القديمةداليعنى إيه    : مشيل

ضتتتتبط الحواس الخمستتتتة( وتقول ن وتستتتتتخدم اللى هو تبدأ في قفل الحنفيات) لما    :الراهب

حرب األحالم  تزيديفلس ويحاربك بمكريات الماضى والشيطان الصالة السهمية. يبدأ 

 الشريرة والمكريات المعثرة في العقل الباطن.

 اتخلأ منها؟ ازاى: و    مشيل

  حاجاتبثالثة  الالشعورتقديس     الراهب    

 صورة المسي  المصلوب لتقديس العقل الباطن هو حاجةأول                                 

 ؟يعنى إيه يا أبونا باخوم: مشيل

صتتتتتتتورة المستتتتتتتي  بأ لت كا أبونا بيشتتتتتتتوي كامل، ومعناها أنينل قالهادى النقطة    :الراهب

 الدونب، وعلىب، وعلي الباب وعلي علي المكت حطها قدامك، كتير كتير المصتتلوب

قتتدر ير ببأ عليهتتا كت، وقتتدامتتك خليهتتاالموبتتايتتل، في كتتل مكتتان  الكمبيوتر، وعلى

 إمكانك.

 ؟ونا باخوميا أب ليه     :مشيل

 (24: 2بط1)فى بطرس الرسول بيقول     :الراهب

  بجراحاته ش فيتم" مىال" بورس الرسول   

زنها في فتخ ابأ عليه الشر، فجراحات المسي  هي سبب شفاؤنا من الخطية ومنالراهب    

عقلك تبدأ في  تدخل صورة المسي  إلى لماويدخل النور تهرب الظلمة،  لماوماكرتك، 

تجري إلي الجلجثة بتخيل أنك ا فكار الشريرةتتحارب باأل لما .الهرب كل صورة شريرة

 وتركع تحت الصليب وت خم من دم يسو  وتقول دم المسي  طهرني من كل خطية.

 مارسح  السريانى بيقول

 اإلنسانا من أن يرمى نفعفى الجهادات النسكية أعظم وأشد  شي ن    مار اسحق السريا ى

 .ناألمر المى تحسدا عليه الشياطي-بنفسه أمام صليب المسي  

 وفى القداس أبونا يقول في صالة القسمة   الراهب

 صوت قداس

 .يهيج علي  العدو ع دماارسمى يا  فسى جرحه امام  واختبئ فيه 

 ج سريعة وحقيقية؟      ينتا الحاجات دى ليهاو    :مشيل

 تعتمد عليدى بأما الستتتتترعة فقبلك،  جربوها ناس كتير ففيهنتائج حقيقية،  أيوا ليه   :الراهب

 واحد تانىدقائ  بجدية، يمكن  في خمسواحد  مشتتتتتيهايمكن م لىستتتتتافة الجديتك، فالم

  .في ساعة وتراخى بكسل مشيهاي
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ف نا عاوز أخلأ من الماضى وتعبه ومله ، بقدر اإلمكان  كون جادهالمسي  بنعمة     :مشيل

هار  يل ون تملنى وتتعبنى ل ته المرة اللى ب يه لكن ومكريا ية هي الحاجةإ تان أبونا يا  ال

 ؟باخوم في تقديس الالشعور

 الحاجة التانية في تقديس الالشعور هى   :الراهب

 سما  الترا يم كتير

، كتيرترانيم  استتتتمع .ممكن نستتتتميه غستتتتيل المخ من الكالم الشتتتترير اللى لوث مهننا 

فى لكلية، وأنت في المواصتتتتتتتالت، وأنت ا راي المقتول وأنت استتتتتتتمعها في الوقت 

  م.ير األوقات المؤثرة وأنت نات، ومن أكالطري 

 م؟!يوأنا نا   :مشيل

مش ينام، أما الالوعي  اللىهو  بسم العقل الواعي يبني، وأنت ناامشتتيل يا يا  أيوا   :الراهب

 ساعة أو ساعتين؟ أري  يقولالقلب ممكن هل وأنت نائم  أبداً. بينام

 .ايموته اإلنسانري  ن، لو  طبعا  : مشيل

الشتتيخ الروحانى  .صتتاحىأكثر مما وأنت  الترانيميستتتقبل بالعقل الباطن م يأنت ناو   :الراهب

 .بيقولاللى هو القديس يوحنا سابا 

طوبى لمن نام واستتتمك القدوس على فمه فإن الشتتتياطين ن تستتتتطيع أن    الش   يل الروحا ى 

 تقترب منه"

 الصوت. أنام في مش ب عرفلكن أنا    : مشيل

وبعتدهتا اتعودا على الترانيم وهم  يومين أو ثالثتة وكلهتا، كتدا كيتزكثيرون كتانوا    :الراه ب 

 .من غير ترانيمتنام  بعد كدا هاتالقى نفستتك مش عارفنفستتك،  ضتتغط علىا، نايمين

 أخم حقنة البنج، بدأ يتكلم، بعد مايعملوا له عملية الزائدة، علشان  أحد اآلبا دخل  لما

 (يغمم بكالم مش مفهوم) كاهن

 اعتراف أبونا" هانسمع نهاردةوال كلها الناس اتاعتراف سمعيبأبونا      األوباء والممرضات

 ؟تفتكر كان بيقول إيه      الراهب  

 ؟يا ترى كان بيقول إيه    :مشيل

 أ يقول القداس بد   : الراهب

 يا هللا العظيم انبدى المى جبل اننسان على غير فساد    كاهن )بصوت واوى(

عملوا  لما تانىأب كان فيه و .أنه في الهيكل زى ما يكونبالترتيب كان بيقول و       الراهب

 .تيرله عملية قلب مفتو  بدأ يقول التسبحة، وغيرهم ك

 ؟زيهمأكون  ريتيا     :مشيل

 الوحده ةمقدستت بقيترادة إلأن ال النتيجة تالقىها أمور مقدستتة بارادتكستتمع ابدأ إ    :الراهب

 لماوكمان  ترنم.تحلم أنك وأفى القداس  وأبتحلم أنك بتصتتتتتتتلى يعنى هاتالقى نفستتتتتتتك 

  تنتهي الحرب،ما  دحليها لسمع الترنيمة المناسبة ا، بحرب معينةتتحارب 

 ؟حرب زى إيه يا أبونا باخوم      مشيل
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 .يعنى لما تتحارب بضيقة والشك في مواعيد ربنا رنم     الراهب

 امسك يارب ايدى زى بطرس زمان"   تر يمة

 ."صوت التر يمة

  .يتحارب أحد بالشهوات، يسمع لماو   الراهب 

  ."...طهرني طهرني.يسو  أنت تعلم أن"تر يمة  

 ."صوت التر يمة

  .أحد بصغر النفس والي س يسمعيتحارب  لماو    الراهب

  ."....أنا غالي فيك يا أغلي ما في عمري مهما إبليس"   تر يمة 

 ."صوت التر يمة

 ..افضل اسمعها لحد ما ينتهىلمناسبة للموقف والترنيمة ا ختاراف     الراهب

 في تقديس العقل الباطن؟ أبونا باخوم يا ةتالتالحاجة ال إيه هوو     :مشيل

 الحاجة الثالثة هى :الراهب

 آية كل أسبو  مائة مرة في اليوم

 زى روشتة الدكتور يعنى إيه آية كل أسبو  مية )مائة( مرة في اليوم؟      مشيل

 مار اسح  بيقول مرة في اليوم.ية كل أسبو  وترددها مائة تختار آ كأنيعنى     الراهب 

ن شتتى  يمكنه أن يرد  المكريات الماضتتية القبيحة، مثل الغوأ بشتتو  فى مار اس  حق     

 .الكتاب المقدس وكشف معانيه العميقة

 تركيز؟ من غيربلسانى ، ولكن أقولها بوناممكن أقولها يا أ  : مشيل

ت قدس عقلك، فكلمة هللا حية وستتتتال  هاتقولها  لمالكن ، بس لستتتتانكبرددها حتي لو   : الراهب

بس تكررها  عليكأنت التي تربطك بالشر وبالماضي،  ومو حدين، يقطع كل ربط العد

نت ماشتتتتتتتي في الطري  أيت مل فيها وحدا، قل "شتتتتتتتوية" وهاو ، والعقل الباطن هكتير

 يوجد عدل في الحياة الروحية. فيهصراحة  و"شوية" قبل النوم.

 ؟عدل في الحياة الروحية يعنى إيه    :مشيل

كلمة شريرة، أو يسمع لفظ خارج،  مجرد نظرة شريرة، أو يقول اإلنسانينظر  لما   :الراهب

صتتتورة المستتتي ، أو تقول آية، أو  تنظر إلى لما برض   هو .يحاربنا بيها كتيرالشتتتيطان 

تفيض ميه  اهتمل لما بايةفالك .ويتقدس بهها يتستتتتتتتمع ترنيمة فالعقل الباطن يبدأ يفكر ف

عن  نمستتؤولي إحناف .فيض جازها جاز تتمل لمافيض بيبستتى وا بيبستتى تهتمل لماو ميه

 من غير عن طري  حواستتتتتتتتك هو اللى هاتفكر فيهبإرادتك فاللى هاتدخله ، أفكارنا

 بيقول  (19:   6)رو  في رسالة بولس الرسول .إرادتك

ن قدموا وانثم لالثم هكما اآلعضتتتتا كم عبيدا للنجاستتتتة أننه كما قدمتم "  بولس الرس    ول   

 اعضا كم عبيدا للبر للقداسة 
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زى ونقدمها للمسي ،  ونتوب نرجع. للشر والخطيةقدمنا أعضائنا، يعنى زى ما      الراهب

ما شوفنا حاجات غلط نرجع ونشوف حاجات مقدسة زى ماسمعنا كالم شرير نرجع 

 ونسمع كالم مقدس.

 ؟بوناأأبدأ بها يا  ممكنأول آية  إيه هىو   :مشيل

اسلم نفسه المي احبني وبتقول "  (20: 2)غل ممكن نبدا بيها هي فى آيةأول    :الراهب

 "يسوع أحبنى وبذل نفسه ألجلى" أسهل بطريقةنقولها  ممكن "نجلي

تكررها كثيراً  لمامن المستتتي ، صتتتدي  قريب، حبيب لك.  تخلى"يس   و "  فكلمة     

  سمه.اوبقرب الرب يسو  منك وبصداقته وبحالوة  حبهتشعر ب

 "وكلمة "أحبني   مشيل

، خأوتشعر أنه أحبك أنت باألتشعر بالخصوصية في الحب،  تخليك "الراهب  كلمة احب ى 

ون مع في بيتتته مع أهلتته  اللى ممكن متتايالقهوشيحتتتاج للحتتب، با نتتوكتتل واحتتد من

يشتتتتعر بالشتتتتبع ها"أحبني" و وصتتتتىصتتتتحب خ هايالقىولكن مع يستتتتو ،  ،اصتتتتحابه

  .الحقيقي

 بمل نفسه نجلى" افكر في ايه؟وكلمة "   مشيل

، هاتحطاها قدامك لىبصتتتتورة الصتتتتليب، ال دى الكلمة ترتبطهابذل  فس    ه" وكلمة "

  .يا يسو علشانى حتملت كل اآلنم وتت مل الجراحات وتقول ا

عد  "وألجلي" عاب ألجلي، وب هما األت كل  مش ممكن ل الخطية ن ن، عمأ كداتقول 

تقولها بعقلك  دى هاكل الت مالت  أعمل الخطية مرة تانية دا انت تعبت علشتتانى كتير.

 مع نفسه.دى الت مالت  كل بيكررالعقل الباطن  تالقىه مع الوقتلكن الواعي، و

 من النهاردة. بدأ في ترديدها ه، بوناية جميلة يا أآ   : مشيل

 أول حاجة اقفل الحنفية. يعنى. نراجع اللى أخمناا النهاردة عن ضبط الفكر  الراهب 

 .ضبط الحواس الخمسةا  مشيل      

 . يعنىقل ن تانى حاجة       الراهب

  .ن لشبه الشروأقول  –تفاوض مع الفكرأن       مشيل  

 ثالث حاجة       الراهب

 .حالة طوارئو طريقة الطبيب النفسي والصالة السهمية         مشيل 

 ومتنساش لما تتحارب بالي س إنك تالنم ترنيمة الرجا      الراهب 

 )ال ال ال تشمتى بى ..(صوت التر يمة

أقرأ وهو كيف فى موضتتتتتتو  مهم  لجاية بنعمة ربنانتقابل المرة ا مشتتتتتتيلستتتتتتالم يا            

 سطة وعملية.مب ةبطريقالكتاب المقدس 
من مبادئ الحياة الروحية حلقة  ثالثةوإلى اللقاء أحبائي األفاضل في الحلقة ال  الراوى   

إله ا الصالح يحفظ ل ا ك يست ا القبوية األرثوذكسية وحياة أبي ا  .كيف أقرأ الكتاب المقدس
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اسة البابا المعظم صاحب الغبوة والقداسة البابا تواضروس الثا ى. ولرب ا القدوس دالور  ق
 ئم إلى األبد أمينالمجد الدا

 


