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ا النهاردة يا أحبائي هانكمل الحلقة الرابعةة يةي منهجنةا امبةاد  يةي الحيةاة الروحيةة الراوى   

تنمةو وتسةةتمر والحلقةةة التانيةة كانةةت عةةن  كانةت الحلقةةة األولةى كيةةف ابةةدا حيةاة روحيةةة

ضبط الفكر والتالتة كانت كيف اقرأ الكتاب المقدس. والنهةاردة الحلقةة الرابعةة هةانتكلم 

عةةن محبةةة هللا الغيةةر مشةةروطة ودى تعتبةةر المفتةةاح الحقيقةةى للحيةةاة الروحيةةة وبفكةةركم 

بترتيةةب تةةانى ان المةةنهد متةةدرج وتراكمةةى وعملةةى يعنةةى علشةةان نسةةتفيد  زم نسةةم  

الحلقات ونطبق الخطوات العملية وبنعمة ربنا لما تكمل معنا يى النهاية هتالقةى هةدف 

 نبيل يستحق إنك تعيش علشانه

  النهاردة هاروح ألبونا باخوم    مشيل

لمغةارة أبونةا بةاخوم يةا تةرى  دا اللةى بيةودىالمةد   شيتش يىاملو مياه )بيكلم نفسه(     مشيل

كةان سةعة دى!! أو االوأتةوه يةي وسةط الصةحراء  نةت ممكةنأكيد ك !!نكنت هاروح يي

أو أمةةوت مةةن الجةةوط والعطةةش. شةةكرا  شةةكرا  يةةا رب ألنةةك  الوحةةوش يتةةلكلنممكةةن 

 تحفظني يي الطريق. ب

 .سالم يا مشيل يا ابنى حمدا على سالمتك  الراهب 

 .باخوم أبونانعمة يا سالم و    مشيل

 صباح الخير والقطاعى والحنفيات  .تنا يا مشيلاتدريب أخبار إيه    الراهب

لكةن الكتةاب  .ماشةية كةويس والقطةاعى بيزيةد والحنفيةات شةوية شةويةالخيةر صةباح      مشيل

بموضةة  ايةةة واحةةدة طلةة  ان الموضةةوط  لالمقةةدس لسةةة مةةش منةةتظم قةةوى كنةةت مسةةتق

 .صعب بجد ومحتاج وقت علشان اتعود عليه

ة حيةاة بةس معلةش امشةى علةى النظةام معلش شةوية شةوية مة  الوقةت هةايبقى طبيعة    الراهب

 .تفقنا عليه متزودش علشان تقدر تكملالى لا

لةو  اننةى حةايظ مةدخل المةد  كنةت  وانةا جةاى كنةت هةااتوه النهةاردة أبونامعلش يا      مشيل

 ممكن أتوه وسط الصحراء.

 يلةةومفتةةاحر ه يةةالبةةاب دا له بةةاب ويةةلدا الحيةةاة الروحيةةة طريةةقر والطريةةق  برضةةه   الراهببب 

أكون يةةي هةةا وصةةل ولةةو مةةا دخلةةتش مةةن البةةاب مةةشأ مةةش هةةا ش يةةي الطريةةقمامشةةيت

 .بدأ الطريق من ا صلومش ها برا هايضلالمفتاح  عايام ولو مشالطريقر 

 ؟أبونايا دا الكالم  يعنى إيه  : مشيل

 تنعكس حياتنا كلها. ب( نفهمها معكوسة ي15: 14الرب يسوط يي)يو  قالهاآية  ييه   :الراهب

 ؟أبونايا دى  اآليةهي  :    وإيهمشيل

 (15 :14 يو) يى الرب يسوط هاقالاآلية    الراهب 

  .وصاياي ياحفظوا تحبونني كنتمإن     الرب يسوع

جةدا نحةب الةرب يسةوطر ولكةن الوصةايا عاليةة  علشاننحفظ الوصايا بنحاول  إحناي   الراهب 

يةةدين. الوصةةية ب مةةشنةةا نمن يتقةةول ا  تةةدينواا ومةةمةةثال بنحةةاول ونفشةةلر يالوصةةية بي

يحةةاول يتعبنةةار بسةةرعة تظهةةر ب دا بةةس اللةةىتقةةول اأحبةةوا أعةةدائكما نحةةب أعةةدائنا!! ب
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ا. عبيةد بطةالون إننةابةه يقولةوا  أمةرتممتى يعلتم كل مةا طبيعتنا العتيقة. الوصية تقول ا

نحفةةظ الوصةةية  نةةانحةةاول أنإحنةةا بي إننةةا قديسةةين. نفتكةةرصةةلينا أو بكينةةا  لةةوبةةس  إحنةةاو

مةةا ونسةةقط ينحةةاول مةةرة ومةةرات ونفشةةلر وبةةدل  بنقةةدر مةةشولكةةن ربنةةا نحةةب  نعلشةةا

يةةي دائةةرة  كةةدا فضةةلضةةعفنا ويشةةلنا ونبسةةبب عنةةه  بنبعةةدنفسةةنا نالقةةى رب مةةن هللا نقةة

يقول بةولس ب ما زىعد ونشعر باللعنة نببنا نقرب من هللا بل أبدا  أن نقدرب مشمفرغة و

 الرسول.

 !!نا باخوم. ازاى يا ابونشعر باللعنة   مشيل 

 ( 10: 3. يبولس الرسول يقول يي )غال يا مشيل يا ابنى أيوه   الراهب 

  .ن هم من أعمال الناموس هم تحت لعنةاذياللاإن جمي      بولس الرسول

 .يحاول يحفظ الوصية هو ملعونواحد بكل  يعنى    الراهب 

 !!الوصية شنحفظايعنى م)مقاطعا (:  مشيل

يرضةي  علشةانابنير كل مةن يحةاول أن يحفةظ الوصةية بقوتةه الذاتيةة أكمل يا  خلينى: الراهب

 (8: 8)رو ييمكتوب ر يمش هايقدرهللا هو ملعونر ألنه 

 ايرضوا هللا أن ن هم يي الجسد   يستطيعونذييالل"بولس الرسول   

يكةةون ب وبكةةدا مةةش هايقةةدرى هللا ان يرضةة حةةبحتةةى لةةو  بقوتةةه الذاتيةةةيعنةةى اللةةى  الراهببب    

 (13: 3يي )غالبرضه ألنه مكتوب  ملعونر

 ملعون كل من   يثبت يي الناموسا."بولس الرسول    

 ؟أبوناالحل يا  إيهو    :مشيل

 .يا ابنى صحنفهم اآلية  ناالحل هو أن   الراهب 

 هو الفهم الصحيح يا أبونا باخوم!! إيهو   مشيل 

احفظةةوا  شلالمسةةيح مةةاقي)إن كنةةتم تحبةةوننى يةةاحفظوا وصةةاياى(  قةةال: الةةرب يسةةوط الراهببب

. يعنةى اللةى حفةظ الوصةيةدليةل حبةه هةو يحبني هةا اللةىبةل  تحبونني. علشانوصاياي 

 . اللى يقدر يحفظ الوصية دا هايحبني هو

 مش ياهم قوى يا ابونا؟     مشيل

ر ولكةن العسةكرى يةى هكالمةه ويطيعةعلى يظ ايحب والده يحبنا ألنه نالواحد ميعنى    الراهب

يحةةب بألنةةه  ىبالضةرور مةش علشةةان ريطية  األوامةةبالةةب يةى المدرسةةة الجةيش أو الط

كانةت األوامةر دخل للمحبة يةى الموضةوطر وإن  ماييشلكن بس ألنها أوامر و مدرسه

 .أبةدا   إنه مةش هةايطي  يمتهيللى !!  إنه يطي  أويي الحرية  عكس رغبة الشخص وله

مةةش  حتةةى لةو األوامةةر)محبةةة كبيةرة( و ريحةةب صةاحب األوامةةب واحةدولكةن إن كةةان ال

. مكتةوب يةي سةفر يستميت يى حفظهاها هايحفظها بس دا مشحسب رغبته يإنه  على

 نشيد ا نشاد

 (6: 8نش المحبة قوية كالموت )    الحكيم سليمان
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الجبةال ويةى مكةان  ايتسةلقوب ال الهما يةا يةى الهنةد كةان ييةه سةواح مةن اوربةايى جبة   الراهب

 .زهرة جميلة جدا  من النوط النادرشديد ا نحدار رأوا من بعيد 

 ايه الجمال دا       ناس  

يقةدر ينةزل سف يي مكان صعب قوى مش ممكن حةد دى زهرة نادرة جدا. بس لأل    شخص

 كناه

 ر يجيبها ويلخذ اى تمن دياه لوحد يق     امرأة

 لنا ونديله مبلغ كبير اييه ولد لو نربطه بحبل ويجيبه     امراة تاني

دو ر وهنربطةك 100هنةاك دى ونةديك يةب لينةا الزهةرة اللةى تجيبجى يةا حبيبةى تي    شخص

 بحبل ونشدك كلنا

 ن صعب قوىا  طبعا المك     الولد

 .دو ر 200ليه يا حبيبى دا كلنا هانمسك الحبل ونديك       امراة

 .دو ر 1000حتى لو     الولد

 .دو ر1000موايقين      شخص

 .رطموايق بس بش       الولد

 .ايه تانى     امراة 

 .يمسك الحبلاللى هو كمان ووايق يبابا  ان     الولد 

بابةةا بابةةا. النةةاس دول عةةاوزين اجيةةب الزهةةرة اللةةى هنةةاك دى )الولببد بينببادى الببى ابببو        

  .دو ر وانا خايف ايه رايك يابابا1000وهيدونى 

 انزل يا حبيبى وانا ها امسك لك الحبلاالب      

 حاضر يابابا حاضر يابابا   الولد 

يعمةةل حاجةةة  رضةةى أنةةهواثةةق يةةي حةةب ابةةوه ويعةةال نةةزل الولةةد علةةى طةةول. و نةةه    الراهببب

 (23: 14قال )يوالرب يسوط  علشان كدا الوصية.تسبق حفظ بيالمحبة  صعبة.

  ا.حد يحفظ كالميأ أحبني اإن   الرب يسوع

كن لو واحد مش بيحب ليه يجاهةد ويتعةب ياللى يحب هو اللى يقدر يحفظ الكالم. ل     الراهب

 .(5: 6)تثيىأول وصية هى علشان يحفظ كالم حد مش مهم بالنسبة له. علشان كدا 

  تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتكا    صوت الرب

 يحب هللا!!! يطبيعتنا الجسدية تحب الكسل والشهوات والخطايا.بنا نن ميولكن م     الراهب

نحةب هللار  نقةدرمةش هانحفةظ الوصةايار و قةدرنها مةشر يأبونةااليومر يوم صةعب يةا      شيلم

 !!إيه. أقوم اروح وا ا قوىالطريق صعب  باين

رسةالة يوحنةا  اآليةة اللةى يةى هةو يةي. يالمفتاح الحقيقةي للحيةاة الروحيةة.   يا ابني     الراهب

 ( بيقول يوحنا الرسول19: 4األولى)

 .اأو نحبه ألنه هو أحبنا نحن ا    يوحنا الرسول
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مةش بةس صةعب  يعةال. دى الطريةق صةعبالبداية البداية الحقيقية ومن غير  ودى     الراهب

مجةرد  اللى ها يعملةه هةاتكونكل و مش هايقدر ييه يمشييحاول اللى هاو .مستحيل دا

هللا  .مشةروطهي قبول حب هللا الغير للحياة الروحية يالبداية الحقيقية  محاو ت ياشلة.

 ( 4: 14يي )هوما مكتوب  زىبدون شروطر يضال  حبنا بالحب ولينا بدأ  اللىهو 

  .اأحبهم يضال اهوشع    

 يعنى إيه غير مشروط يا ابونا؟!مشيل    

حب غير مشروط يعنى مش بيعتمد على حالتى و  استحقاقى لكن بيعتمد على هللا     الراهب

 الالنهائية محبتهو

هللا بيحبنةةى وأنةةا بةةلقوم بةةلمورى الماديةةة زى مةةا بيحبنةةى وأنةةا بةةلقوم بةةلمورى  حاجةةةل أو       

 .الروحية

. يعنةى بيحبنةى لمةا اشةعر هللا بيحبنى بالرغم من مشاعرى وتغير نفسيتى ثاني حاجة           

 بالصالة وابكى ييها زى ما بيحبنى وانا باصلى من غير مشاعر واحاسيس.

يعنى بيحبنى لمةا اسةقط يةي الخطيةة زى   بيحبنى بالرغم من خطيتىهللا وثالث حاجة           

 ما بيحبنى وانا باتناول.

 الموضوط شكله جديد وصعب. شان خاطر ايهم.ليا أبى ع واحدة واحدة على       مشيل

أو  هللا بيحبنةةى وأنةةا بةةلقوم بةةلمورى الماديةةة زى مةةا بيحبنةةى وأنةةا بةةلقوم بةةلمورى      الراهببب

 وانا بلصلى.ما بيحبنى نا بذاكر أو باشتغل زى أبيحبنى وهللا ى يعن .الروحية

ممكةن أو . بةس بلصةلى ؟ ايتكةر أن هللا بيحبنةى ويرضةى علةى لمةابونةايعنى إيه يةا أ      مشيل

يةي وقةت الصةالة و ا مةش  شةوية يحبنى أكتةرلكن بكر أو بلشتغل اأقول بيحبنى لما بذ

 كدا يا أبونا باخوم؟!

 هاللى وصلنا يا مشةيل يةا ابنةى مةن أهةل العةالم. كمةا لةو أن هللا مةش بيهمة دا لألسف    الراهب

صةةالته وطقسةةه ويرضةةه. لمةةا نعملهةةم يحبنةةا كتيةةر ولمةةا نعمةةل حاجةةة غيةةر مصةةلحته. 

هللا بيحبنةةا حةةب غيةةر  .يةةا ابنةةى الموضةةوط مةةش كةةدا خةةالص لكةةنغيةةرهم تقةةل محبتةةه. 

. يعنةى بيحبةةك قةوم بيهةابةت. مةش بيعتمةد علةةى الحاجةة اللةى بنحةب ثا .مشةروط بحالتنةا

وانةةت نةةايم زى مةةا بيحبةةك وانةةت بتصةةلى. بيحبةةك وانةةت بتلعةةب زى مةةا بيحبةةك وانةةت 

 بتخدم..

انةةا بلعةةب زى وانةةا و وأمشةةيل     معقولةةة يةةا أبونةةا بةةاخوم بيحبنةةى وانةةا باصةةلى زى وانةةا نةةايم 

 بخدم؟!

 الراهب      هاقولك قصة توضح لك الموضوط دا

علشان يتغدى م  والده ووالدتةه وبعةد األكةل اسةتلذن  قعدة ثانوي تتالبيتر شاب يي             

 علشان يذاكر

 هادخل اذاكر. .بعد اذنك يا بابا. بعد اذنك يا ماما بيتر   

 م  أبوك يا ولد. نأهم حاجة تكو !!اقعد م  أبوك !!مذاكرة مين يا ولدابو      
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 حاضر يا بابا.بيتر     

 وبعد نصف ساعة.الراهب    

 بابا. ممكن استئذن علشان الحق اراج  واجيب درجة حلوة يا   بيتر 

 درجات مين يا ولد ابوك بالدنيا بالدرجات بالبتاط.ابو      

  بعد ساعةمعاهم وقاعد يضل والراهب      

ت وا متحانةةا ا5اطيةةب يةةا بابةةا حاسةةس انةةى اتةةلخرت اسةةتئذن علشةةان احنةةا يةةي شةةهربيتببر     

 .خل كلية تشريكمن ادقربت وعاوز الحق اراج  علشا

 .كلها أبوك بالدنيا ا عدة م  ابوك بالدنيا. كليات اهم من ابوك!! دا كالم يا ولد ابو      

 ا ب دا؟! ايه علي تقولالراهب    

 رابنه ومستقبله ويتمنةى ليةه الخيةر ب مش طبيعى!!  زم يخاف على مصلحةأكيد أمشيل      

 خه!!لكن بالطريقة دى ممكن ييه حاجة يي م

!! مةش ممكةن لمةا تصةلى هللا يبتسةم ويفةرح ابةدا هللا مةش ممكةن يبقةى زى ا ب داالراهبب     

 ويقول  شكلهغير تولما تروح الشغل او المدرسة ي

 ا تسيبنى انا هللا القدير يا صعلو  وتروح لعملك الحقير!!اشخص صعب   

سةةتك زى مةا بيحبةةك يةا  بيحبةةك يةي كةةل وقةت وهةةو بيحبةك وانةت يةةي شةغلك ودراالراهبب    

 زم  ربنةةا ايرضةةو علشةةانإنهةةم ييةةه نةةاس يفتكةةروا لكةةن لألسةةف  وانةةت بتصةةلى تمامةةا.

ولمةا ينةةاموا او ويرضةى علةيهم بةيهم  هللا علشةان يفةةرح األيةادييقضةوا الليةالى رايعةين 

 يشتغلوا يفقد ابتسامته. 

الفةةرو   ه وارضةةيه واتمةةميةةيةةاه!! كنةةت احسةةب ان كةةل اللةةى يهةةم ربنةةا ان اصةةلي لمشببيل     

زى مةا بصةلى  وانةا نةايميحبنى ويرضى على وانا يةي مةذاكرتى او أنه والطقوس لكن 

 ماكونتش متوق  كدا ابدا!!

 موسيقى تناسب الصالة

تةةلخرت يةةى معريةةة حبةةك إآه يةةارب يةةا حبيبةةى      فببي سببر  يصببلىوتنبب ل  هدموابب)مشببيل 

لواتك ومعريةة طيبةة قلبةك وكنةت بلظلمةك وأحسةبك أن مةايهمكش غيةر مصةلحتك وصةة

وتمجيةةدك طلةة  أن كةةل اللةةى يهمةةك هةةو أنةةا. وأبةةديتى ودنيتةةى ويرحةةى وأكلةةى وشةةربى 

 ولعبى سامحنى يا يسوط سامحنى يا يسوط.

  ؟!مالك يا مشيل سرحت ييهالراهب     

تعاليمةه صةعبة  رحاسس انى كنت باعبد اله تانى الصراحة كالم جديد يا ابونا باخوم     مشيل

صةةلحته ووصةةاياه ويروضةةه. لكةةن الةةه يفةةرح بةةى ويفةةرح م ههمةةي ومسةةتحيلة وكةةل اللةةي

 !!باكلى وشربى ولعبى زى ما بيفرح وانا باصلى واخدم

   باللى بتعمله وتفرح بيه.تانك تستم مش كدا وبس. دا هللا بيحبالراهب    

 ؟كمان هللا يحبنى إنى استمت  باللى أنا باعمله!      مشيل
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مةش هةو خالقهةا علشةان القاك بتلكل حاجةة وتسةتم  بيهةا ا  بيفرح لما يي أيوه طبعاالراهب    

لمةا يالقةاك بتلعةب يفةرح هللا ب واكةل تفةرح لمةا ابنهةا يعجبةه ا كةل. هتلكلها زى أم عامل

 له. ازى أب يفرح  ن ابنه يرحان باللعبة اللى جابه لعبة وتفرح بيها

 م انى ايرح باللعب او استمت  با كلتمعقولة هللا يهمشيل    

 (17:   6تي  1)دا مكتوب يي رسالة بولس الرسول يي     بالراه

 ايمنحنا كل شيء بغنى للتمت  الذيبولس الرسول   ا

 هللا هو اللى خلق ا كل علشان تتمت  بيه مش علشان لما تلكل يبص لك ييه.    الراهب

ى ابتةةدئ 6اعةةداى وواحةةد يةةي  3مةةرة اب بخيةةل جةةدا وعنةةده تالتةةة و د واحةةد يةةي             

يشةترى  هقةرر انة يي الشغلابتدائى. وعلى غير العادة بعد ان أخذ مكلياة 3والثالت يي 

 تفاح امريكانى  و ده.

 ادينى اتنين كيلوا تفاح       االب

 اتفضل!!     البائع

 !!حطهم يي شنطة شفاية ايه الشنطة السودا دى .  .      االب 

 علشان التلوث     مشيل

وتعرف انه اشترى تفاح امريكةانى. وقبةل مةا يوصةل  اس تشويهعلشان الن   طبعا.    الراهب

 البيت شايه ابنه الوسطانى. من البلكونة يدخل وصرخ

 .ب تفاحبابا جا .بابا جاب تفاح      الولد

وعياله اعدوا يبصوا علةى التفةاح لكةن دخل ا ب وحط شنطة التفاح على التربيزة      الراهب

  .هامتجراش حد انه يقرب من

 األوالد يتكلمون بطريقة كارتونية

 !!يي بيتنا تفاح!!مش معقولة     الولد الصغير

 !يبدو انه بالستيكى      األوسط

 !!    انه طبيعى      األكبر

 تفاااااح تفااح      األوسط

ومسةةك بتفاحةةة لياكلهةةا يجةةاء ابةةوه  وسةةطانىدخةةل ا ب المطةةبت. يتجةةرأ الولةةد ال      الراهببب

 ونزف من يمه كفا على األر  وانكسرت اسنانهتربة ياوضربه ض

 كدا يا مفجوط مش تسنتى لما نقسمهم    األب

 أه اه  اه اه يااسنانى        )يبكى الولد

 ا ب دا يا مشيل؟ ايه عليتقول      الراهب

 . ازاى يعمل كدا م  ابنه؟!مش اب. دا وحش   مشيل

ايخلق لينا الحاجة ولما نيجى نستمت  بيها يتضةايق مش ه .ابداهللا مش زى ا ب دا     الراهب

 رباللعةب رباألكةلتعمله وتفةرح بيةه. تفةرح ب أنتويقلب علينا. يهو بيحبك تستمت  باللى 

 ييه. تنجحعملته ومشروط ب اراللى بتجيبهبالدرجات 
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 !!يغضب على   أويزعل منى مش هابس مش لو انشغلت عنه     مشيل 

تكلمةه يةي هةا تتشةج  ووثقت يي محبته ليك مش ممكن تنسةاه دا  أول حاجة لو انت    الراهب

حاجةةات اليةةي يةةه حتةى لةةو أكةل حاجةةة وتحةةس أنةه هةةو صةةديقك بجةةد اللةى تحةةب تاخةةد ر

ابةوك الحنةةون  ه نةةمةش هايزعةةل منةك و  هةةاتتغير محبتةه صةغيرة وحتةةى لةو نسةةيته ال

مةش عةارف لكةن هايزعةل عليةك انةك  .نيا كلهةاداللى هو احن مةن كةل ابةاء وامهةات الة

تميز بين ابوك اللى هو مصدر كل بركة ويةرح وتمتة  حقيقةى وبةين األشةياء اللةى هةو 

 تمت  وقتى وينتهى. اتمت  بيهت أشياءعطاهالك واللى هى برضة مجرد 

 واميز بين يرحى بربنا ويرحى باألمور المادية!!. ازاى اعمل ا تزان دا    مشيل

تفةرح بيهةا مةش  كدى. وعةاوز كةل الحاجةات ديكاللةى بيةهةو ابوك  تعرف إنانك      الراهب

 األمةةور الماديةة تاخةد كةل وقتةةك مةاتخليشووتبقةى حكةيم  تةنظم وقتةةكو هايبصةلك ييهةا.

تحكى م  ابوك و وقت تقعد ييهيالزم يبقى ييه  تلهيك عن ابوك وتنسيك قعدتك معاه.و

  وتسم  صوته يي ا نجيل. معاه

بتكةون متغيةرة يعنةى مةش بةاكون يرحةان وانةا  ىاعرتمام يا ابونا. بس ييه أيام مشة      مشيل

 معاه سواء يي الصالة او يي ا نجيل دباقع

 دى الحاجة التانية يي قبول محبة هللا الغير مشروطة يا مشيل        الراهب

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

الغيةةةر مشةةروطة ان هللا بيحبنةةةى بةةالرغم مةةةن الحاجةةة التانيةةةة يةةي قبةةةول محبةةة هللا     الراهببب

 .مشاعرى المتغيرة

يعنى لو انا باصلى ومش يرحان او ماعنديش مشاعر هللا بيفضةل يحبنةى زى األيةام      مشيل

 !!مثال أكون حاسس بالصالة ويبقى ييها دموطاللى 

زى مةةةا بنقةةةول محبةةةة هللا ثابتةةةة مةةةش مشةةةروطة بحالتةةةك. هللا مةةةش زى البشةةةر      الراهبببب

. يفيةه المتغيرين. هللا كامل يي حبه ومش بيةنقص حبةه ليةك ابةدا مهمةا كانةت مشةاعرك

متضةةايق مةةن همةةوم الحيةةاة او مةةن ا رهةةا   اأيةةام مشةةاعرنا بتتغييةةر يبقةةى الواحةةد ييهةة

الشةديد يطبيعةى لمةةا ييجةى يصةةلى مةش بيبقةةى عنةده مشةةاعر دا مةش كةةدا وبةس دا مةةش 

 قادر يصلى حتى بيبقى طايق حد و 

لمةا يحصةل كةدا معايةا اعمةل ايةه! بتيجةى أيةام باصةلى طيةب يعال كدا يا ابونا باخوم.     مشيل

 !!ى كدااقادر اصلى أصال. هللا ها يحبنى إز من غير مشاعر او مش

زى ما بنقول محبةة هللا ثابتةه مةش بتتغيةر بتغيةر مشةاعرك. وكمةان هللا مقةدر تعبةك    الراهب 

زى مةا يكةون شةاب  وأحاسيسةك. مةش حنان ورحيم ويشةعر بكةل تعبةك. يهو وارهاقك

 جاى من مشوار بعيد 

 مساء الخير يا بابا    الشاب)تعبان 

 مساء النور. ليه بتتكلم من غير نفس كدا    االب

 ل اريحخبابا بس جاى تعبان شوية ممكن استئذن اد  . العفو يا    الشاب 
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عاطيك المصةروف لسه مش  محبتك اتغيرت ليه! !!معايا شوية ايه يا ولد مش هاتقعد    االب

 !الصبح

 بابا انا بس تعبان شوية يا    الشاب

لمةا بعةدين و !!و  بتحترمنةى تحبنةىمةش ب انةت !!انت مش بتقدر ابةوك .يعنى ايه تعبان  االب

 !!تحتاج حاجة شوف هاتتطلبها من مين

 . يعال انا نفسى اقعد معاك بس انا تعبان    الشاب

 .. خالص انتهى الكالمت مصلحجى  تعبان و  غيره. ان  االب 

 هايحبه!!كدا دا أسلوب اب بيحب ابنه؟ وهل ابنه هل     الراهب

 معةاه عةدواكيةد الولةد حتةى لةو ق !!ن اب قاسةىممكة !!طبعا  . اب مش حاسةس بابنةه   مشيل 

مش ها يبقى مستريح وهايشعر بانه قاعد غصب عنه علشان المصروف مةش علشةان 

 .والدهبيحب 

ولةو  ونفتكر ان كل اللى يهم ربنا صةلواتناسف ييه أوقات بنتصرف م  ربنا كدا. لأل   الراهب

نةا حان مشةاعرنا مةش امشاعرنا مش موجودة يبقى كدا هو مش راضى عليةا. بةالرغم 

با كل. يلو يكرنا ان محبة ربنةا بتتغيةر  ربالجو رتتلثر بالظروفب . يهىتحكم ييهااللى ب

مرة يحبنا ومةرات يزعةل  رن هللا كل يوم يي حالمشاعرنا هانتعب جدا ونحس ابتغير 

مننار مرة يفرح بينا ومرات اكتةر يقلةب علينةا. لكةن الحقيقةة ان محبةة هللا ثابتةة وكاملةة 

 مهما كانت مشاعرنا موجودة او مش موجودة. ناحيتنا

يةي الصةالة هللا بيحبنةى زى لمةا بةاكون ودمةوط ش مشةاعر يياه يعنى حتةى لةو ماعنةد    مشيل

 حاسيس ومشاعر!!عندى ا

 طبعا يا ابنى.    الراهب

 هللا محبته هاتتغير!! .طيب لو ييه يوم مش قادر اقف اصلى    مشيل

أن هللا مايكرناش ابدا ان هللا لما اجى اصلى وانةا تعبةان أو عيةان ومةش قةادر اقةف      الراهب

 ممكن يقول لى

عةاوز تكلمنةى كلمنةى وانةت  نام يةا حبيبةى ريةح النهةاردة انةت مةش قةادر تقةف.      صوت هللا

 قاعد او وانت نايم

 معقولة!! ممكن هللا يقول لى كدا!!    مشيل

 لو اب عنده ابنه عيان لما يدخل يشويه هل ممكن يقول له    الراهب

 ايه يا ولد يا قليل ا دب تكلمنى وانت نايم قوم احترم نفسك وانت بتكلم ابوك    اب

 لية انا آسف يا باباايان من امبارح ودرجة حرارتى ع  يا بابا دا انا لسه عابن      

 ولد قليل ادب لما ابوك يدخل  زم تقف وتسلم عليه باحترام تاب       ان

 الراهب  هل ممكن اب يعمل كدا م  ابن المري !!

 يقوله ها أبوهجاء يقوم علشان يسلم على  لو طبعا  . دا الولد    مشيل

  . عامل ايه النهاردةماتتحركشيى يا حببخليك مستريح اب        
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أبونةا  بنى نفتكر ان ا ب البشرى احن علينا مةن هللاالألسف. ييه أوقات كتير يا لكن    الراهب

. ونسينا ان هللا هو مصةدر كةل محبةة وكةل حنةان وعطةف مةاييش حةد بةيحس السماوى

 (13:  66)اش. دا مكتوب يينا قدهيب

 زيكم انا كانسان تعزيه امه هكذا اعاشعيا      

بتطبطب على ابنها وتهديه لما يكون تعبان او خةايف انةا  هللا عاوز يقول زى ا م ماالراهب   

 (11:   7)مت  وبيقول الرب يسوط يى بعمل كدا معاكم شفت اد ايه محبته!!

يةان كنةتم و انةتم اشةرار تعريةون ان تعطةوا او دكةم عطايةا جيةدة يكةم بةالحري الرب يسبوع   

 السماوات يهب خيرات للذين يسالونه  ابوكم الذي يي

يعنةةى الةرب يسةةوط بيقةول وأنتةةوا اشةرار بتكونةةوا حاسةين بةةاو دكم وتةدوهم عطايةةا الراهبب    

 كتر هو مصدر كل خير وكل بركة.جيدة كم باأل

لكةةن لةةو وقعةةت يةةي خطيةةة هةةا يفضةةل  .بتتغيةةر هايفضةةل يحبنةةى ىماشةةى لةةو مشةةاعر    مشببيل

 !!يا ابونا باخوم يحبنى برضة

 دى الحاجة التالتة يي قبول محبة هللا الغير مشروطة.    الراهب

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

الحاجة التالتة يي محبةة هللا الغيةر مشةروطة هةي ان هللا بيحبةك بةالرغم مةن حالتةك      الراهب

 .الروحية

 نى إيه يا أبونا باخوم؟يع       مشيل

 .مثال بيحبك لما تسقط يي الخطية زى ما بيحبك وانت بتتناوليعنى     الراهب 

وانةا باتنةاول مةا بيحبنةى بيحبنى لما اسقط يي الخطية يي أسوء حةا تى زى     مشيل)مقاطعا 

 !!معقولة يي احسن حا تى

زى مةا  )خةاط((بةك وانةت مري بيح هللا وانةت تفهةم. مشةيليةا معايةا واحدة واحدة    الراهب

لما بتسقط يةي الخطيةة مةش بيتخلةى عنةك تلخذ الدواء وتتعالد)التناول(. يب بيحبك وانت

 يي منطقتكميك ابدا. مين اشهر دكتور تعريه أو يقلب عل

 دكتور مجدى     مشيل

 تخيل ان دكتور مجدى رج  البيت      الراهب

 ؟مايكل ابنىيين      د مجدى

 تعبان النهاردة خالص وحرارته عالية مايكل      االم

يعيةا. ولةد قليةل ادب. سةيبونى عليةه انةا  ىانا اشهر دكتور يي البلةد وابنة     )بعصبية د مجدى

  زم اربيه

 ازاى كدا هو عيان بمزاجه   االم 

 تانى ويسوء سمعتى يي البلد شاضربه علقة محترمة علشان ما يعياانا ه    )يهيج د مجدى

 الحقينى يا ماما اه اه.         مايكل

 تقول ايه اللى حصل للدكتور مجدى!!    الراهب
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لةه يقةول و لةو هةو اب بجةد كةان هايطبطةب عليةه ه حاجة يةي مخةه!!اكيد حصلت ل      مشيل

  الف سالمة عليك يا حبيبى ويهتم بيه ويعالجه اكثر من اى حد تانى!!

ومحدوديةة محبتةه هايعمةل كةدا يةا بةالرغم مةن ضةعفه البشةرى  إن كان األب البشةرى الراهب 

يلما تسةقط يةي الخطيةة هايفضةل يحبةك  !!الرب يسوط اللى كله محبةيكون أد ايه ابنى 

 المشوهة لكن لألسف الصورة جدا  ويهتم بك زى ما يكون دكتور يهتم بابنه المري .

 ويقول يغضبهللا  راسقط يي خطيةب الم ىاللى وصلت لكتير مننا ان

 دا يخط(!!  رانا هللا القدير ازاى العبد الحقي رنى عليهسيبوا صوت شخص صعب

 والماليكة تقول الراهب    

 معلهش يارب سامحه يارب. ماليكة      

 انا  زم اعاقبه  زم انتقم منه!!صوت شخص صعب         

دى جةةات منةةين!! دى عكةةس ا نجيةةل وعكةةس المنطةةق الصةةعبة طيةةب والصةةورة      مشببيل

 اللى موجود حتى يي طبيعة المخلوقات التانية اللى مش عاقلةة والطبيعة وعكس الحب

 .دهاو أالمفترسة بتحب  الحيواناتيا ابونا دا حتى سامحنى 

ودى جةةات مةةن التربيةةة لةةو اب وعةةن ا نجيةةلر  دى صةةورة غريبةةة عةةن المسةةيحية    الراهببب

د عةن يةمن الوسةط اللةى بعجات  وكمانيفتكر ا بن ان ربنا كدا قاسى زى ابوه  رقاسى

هللا علشةان  ة دى عةنهالمشةوالصةورة  لينةا صةلويالشةيطان بيحةاول تعاليم ا نجيةل. و

اسةم  القصةة . نفضةل مة  الشةيطان ونهلةكبكةدا ولو غلطنا نخاف منه ومانرجعش ليه 

وكةان بيةرنم وهةو ماشةى يةي  رايةح مةدارس ا حةد الشةارطولد صغير ماشةى يةي  .دى

 الشارط

 الى ا بد ىوتدوم ك.اطلب من ربك يزيد .ا مدارس ا حدي .مدارس ا حد      )بيرنم طفل

 .يرحان وبيرنم طل  عليه و د اشرار ضربوه. ورموا عليه زبالة وهو ماشى    الراهب

 هاها يا  نضربه يا  نضربه     أوالد اشرار

 ليه كدا!! .انا عملتلكم ايه !! ليه كدا هاه ا       طفل

 .هدومه مقطعة وريحته مش حلوةالبيت وهو  الطفلرج       الراهب

 يخبط الى الباب ويدخل طفل

 ايه دا يا ولد!! ايه الريحة دى وكمان هدومك مقطعة     ابو 

 معلهش يابابا و د وحشين ضربونى يي الشارط من غير ما اعملهم حاجة     طفل

 زاى تسيبهم يضربوك!! او    االب

 الشارط اعريه!! كانوا كتير يا بابا وما كنش ييه حد يي     طفل

 دا لحد آخر األسبوط!!القذر تفضل بلبسك  ر أنتر وقذرتانت ولد مسته     االب

 بابا !! الريحة وحشة خالص!! وازاى انام يا     طفل

نب الحمام تنةام عليةه وكةل يةوم الصةبح تلخةذ علقةة سةخنة علشةان هانفرش لك شوال ج    االب

 .ماتعملش كدا تانى
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 .منى وأكبركانوا كتير قوى دول بابا.  سامحنى يا   طفل

 ر وانا هاربيكتانت ولد مسته     االب

نةب الحمةام آلخةر األسةبوط صةةعبة لكةن حكايةة الشةوال والنةوم ج رطيةب ممكةن العلقةة     طفبل

 .بالش منها خالص

 العلقة كل يوم وتفضل قذر  خر األسبوط علشان ماتتهاونش تانى. !!مش ممكن    االب

 هايعمل إيه! طفل داالتفتكر      الراهب

هايسةةيبه ب البيةةت ييسةةلمةةا يقةةدر اكيةةد هةةايكره ابةةوه ويخةةاف منةةه ويةةى اقةةرب يرصةةة     مشببيل

 ويهرب منه

لمةةا  ويغفرلةةه غفةةران كامةةل ويسةةامحهنبةةه ويفضةةل جهللا بيقبلةةه  إناللةةى مةةش هايقبةةل    الراهببب

ودا من اهم أسباب ا لحةاد يةا  رهاييجى اليوم اللى ممكن يسيب البيت ويهرب ربيخطى

 إبلةةيسلمةا وربنةا قاسةةى  إننةاس تفتكةةر يفيةةه  قةةدام شةوية. اللةى هاناخةةذه بالتفصةيل ابنةى

ه يةالعالمةة اوريجةانوس ل .مةش بيسةامحهم و  بيحةبهم يحةاربهم ويسةقطوا يةي الخطيةةب

 365ملطةةى ص يعقةةوبموجةةود يةةي كتةةاب الحةةب ا لهةةى للقمةةص تةةادرس  قةةول رائةة 

 بيقول

هللا طبيب النفوس الماهر يعتز جدا بمرضةاه مهمةا كةان مرضةهم خبيثةا     اوريجانوسالعالمة 

ليس حبا يةى المةر  بةل لةيخلص مرضةاه مةن ثقةل المةر . هللا يحبةك يحبةك ويحبةك 

وانت يى اعما  الخطية يحبك يحبك حتى يى لحظات تجديفك عليه وانكارك لةه يحبةك 

 .ك ويساد طبيعتكرغم كرهيتك له انه يريدك ابنا له يخلصك من شر

لما تسقط يةي  اكثر هتم بكدا على العكس يا  بيحبك حب ثابت بالرغم من خطيتك ي   الراهب

 الخطية

 !!يا أبونا باخوم شويةغريبة حاجة اكتر لما اسقط يي الخطية مش  يهتم بيا      مشيل

 (20: 5رو )الكالم دا مش كالمى دا كالم ا نجيل يي      الراهب

 حيث كثرت الخطية ازدادت النعمة جدا     بولس الرسول

يالخطيةة هةي مةر  والةرب يسةوط هةو الطبيةب وهةو تجسةد مخصةوص علشةان       الراهب

 يشفينا من مر  الخطية واحنا بنقول يي التسبحة

 صوت التسبحة

وشةفانا مةن  منةك ألنه هو شمس البةر تجسةد  القطعة الخامسة -شمامسة     )ثيؤتوكية االحد

 خطايانا

ر واحةد محتةاج  هتمةام ومتابعةة تةوكل مةا كةان المةري  حالتةه خطةرة بيكةون أك      هبالرا

ه لةلو ييه دكتور عنده ثالثة أو د واحد ييه كان بيلعب كةورة وهةو بيلعةب رج الطبيب.

 اتكسرت يهتم بمين اكثر؟

 اكيد باللى رجله اتكسرت     مشيل



12 
 

ى السةلم اتزحلةق يانكسةر الحةو  يهةتم وبعديها بكام يوم التانى كةان نةازل مةن علة     الراهب

 بمين اكتر

 د باللى عنده كسر يي الحو ياك       مشيل

بعد أسبوط التالت كان مساير وراكب ميكروباص وحصلت حادثة وانكسةر عمةوده     الراهب

 ؟الفقرى ييهتم بمين

بيةا يهتم طبعا بالمحتاج اكثر. يهمت يا ابونا. ان كل ما كنت ضعيف ومحتاج هللا ها      مشيل

اكتةةر. لكةةن مةةش دا ممكةةن يخلينةةى اتهةةاون مةة  الخطيةةة وأقةةول خةةالص اخطةةى مةةا هللا 

 اهتمامه هايزيد لما اغلط!! نوكما ةمحبته ثابت

  2-1: 6يي رودا كال موجود      الراهب

نحةن الةذين متنةا عةن  .حاشةا .يماذا نقول انبقى يي الخطية لكةي تكثةر النعمةة    بولس الرسول

 هاش بعد ييالخطية كيف نعي

ينحن نقول على الخطية مر  وإنها قذارة ومرارة وانهزام امام ابليس. يلةو ولةد       الراهب

 قال

من النةاس يةي  واتبهدل امر  علشان بابا يهتم بى. او انضربهاها انا ها ولد)ساذج         

 هاها .بابا يي البيت هايطبطب على  كدا كدا الشارط و

 إيه!!تقول عليه الراهب         

  مجنون!!أكيد حد مش عاقل.      مشيل

  .يفيه ناس إبليس بيخويها بوسواس التهاون دا ويقوله     الراهب

ياسةتنى لمةا تبقةى كةويس  رلو قبلت أن هللا بيحبك وانت خاط( يبقى كدا ها تتهةاونالشيطان    

 إيه التهاون دا!!  !!تروح بخطيتك كدا ازاىروح لربنا. توبعدين 

يتنةاول  وأيبطل الخطية علشان يستاهل انةه يصةلى ويجاهد أنه طبعا الواحد يحاول والراهب   

 !!اجاهةد اكتةر !ييقةول اخةد بةالى اكتةر !!كةل مةا يحةاول يسةقط تةانىي !!مستحيلدا لكن 

شفى مةن خطيتةه غيةر لمةا يةروح للطبيةب اللةى هةو الةرب يسةوط توالنهاية مش ممكن ي

مةةش ممكةةن يتحسةةن غيةةر لمةةا يلخةةد  ة.علشةةان يشةةفيه مةةن الخطيةةة ويحةةرره مةةن النجاسةة

 األسرار والكتاب المقدس.التناول وباقى العالج اللى هو الصالة و

 زم أبقةى كةويس  ى!! أنةأصةحابييا ه دا الفكر اللى عنةدى وعنةد كتيةر مةن الشةباب      مشيل

 وبعدين اروح لربنا!!

 يي قرية راجل كبير يي السن جاله مغص شديد     الراهب

 اه اه بطنى وجعانى اه اه     راجل كبير

 طيب نروح للدكتور الوحد ونكشف     ناس

 شاء هللا. اه اه نروح ان     راجل كبير

 طيب يا  نروح بسرعةناس    

 كويس .هااروح للدكتور. لما اخف وابقى       الراجل الكبير
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 يقنعوه لكنه راي  ويقول همان ويحاولوا    الراهب

 اخف.ما  كتور غير بعددمش هاروح للش وماتحول    الراجل الكبير

 تفتكر كدا هايخف ويروح للدكتور   الراهب

 مستحيل. دا ممكن يموت.      مشيل 

غيةر  شتتنةاولماو شتوبماو ماتصليش س كتير مش عاوزه تروح لربنا يعنىنايه ي     الراهب

 !!تبقى بال خطية ودا مش ها يحصل ابدالما يعنى  .لما تخف

 !!يا أبونا باخوم يعنى ها أيضل خاط( طول العمر     )مقاطعا مشيل

خلينى اكمةل يةا ابنةى احنةا بنحةارب ابلةيس وهانفضةل نحاربةه طةول العمةر وكةل مةا     الراهب

الجبهةة وهةو علةى عسةكرى  لوهو يداوى جروحنا. يننجرح نروح ليسوط القائد بتاعنا 

ر أو يزلةةوه ه بالنةةايضةةربوهةةل لمةةا يرجةة  للكتيبةةة هةةا  ربرصاصةةة مةةن العةةدو وانصةةاب

 ؟!!ازاى تنصاب ويقولوا له يا جبان ويا حقير

كبطةل ضةحى بنفسةه مةن  يبصةوا لةه: على العكسر هايعالجونةه يةى أيضةل مستشةفيات ومشيل

 أجل الوطن ويصريوا له تعوي  عن إصابته.

 د ضد الخطية وإن سقطت قم وثق أن: جاه برضه: كدا أنت الراهب

 !!مشيليهمت يا . خائن جبان بل كبطل مجروحك ليسهللا ينظر إلي اإلنسان فى جهاد  

لسةقط يةي الخطيةة)مري  أو مجةروح( زى بيهمت. يهمت يا أبونا أن هللا يحبني وأنةا  مشيل 

 لتناول)أأخذ الدواء(.ولكن مش  زم أستحق التناول علشان اتناول؟بيحبني وأنا ما ب

داية  قةوى علشةان يكون مري  علشان يكةون ييةه سةبب مقنة  و الشخص زم  طبعا الراهب 

ر شةةخص محتةةاج تةةويلخةةذ العةةالج. يلةةو أنةةت مري )خةةاط(( تكةةون أك دكتورللةةيةةروح 

كةدا محتةاج للعةالج ر( يلنةت تةما كةان جرحةك أخطر)تسةقط أك للعالج )التناول( بل كل

أمةا عةن ا سةتحقا  ا حيةث كثةرت الخطيةة ازدادت النعمةة جةداازى ما مكتةوب  أكتر.

 حنا يم الذهب كالم جميل للتناول )العالج( يقول القديس يو

 انحن نتناول لسنا ألننا مستحقين ولكن ألننا محتاجينا.    يوحنا فم الذهب

 والبابا شنودة كان يقول قبل ما اتناول باصلى وأقولالراهب       

 اتناول يارب ليس من اجل استحقاقى لكن من اجل احتياجىبانا البابا شنودة      

 قداس يصلى ويقول عن نفسه اللى هو بيري  الذبيحة وأبونا يي وسط ال    الراهب

ونجاسةةات قلبةةى   تمنةة  شةةعبك مةةن حلةةول خاصةةة امةةن اجةةل خطايةةاي       فببي اببداس  كباهن

 روح القدوسا 

والمسةيح جةاء للخطةاة مةش يعنى كلنا بنتحةارب وكلنةا بنسةقط ومحتةاجين الغفةران.      الراهب

اللةى عنةدها هةاتعرف أن  .وط التنةاوللألبرار وهاتعرف أمور مذهلة لما نتكلم عن شر

كةةر أنةةه غيةةر مسةةتحق هةةو المسةةتحق. تأنةةه مسةةتحق هةةو الغيةةر مسةةتحق واللةةى يفبيفتكةةر 

ويبقةةى عةةاوز  يبقةةى رايةة  للخطيةةةيالخةةاط( هةةو اكتةةر حةةد مسةةتحق للعةةالج. المهةةم 

 المسيح.
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جسةةده مةةن يةةاااه أيكةةار ضةةيعتنى زمةةان طويةةل وحرمتنةةى مةةن المسةةيح ومةةن حبةةه و  : مشببيل

 ؟يا ابونا باخومكله  دا يحبنا الحبب يه ربناللكن ودم!!.

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

ق ا  بطبيعتةه خةالقر وخلةية .خلقنبا اللبىألنه هبو  أول حاجةهللا بيحبنا كل الحب دا   الراهب 

 لكةنحسةن نةه قةال أ ءكةل شةي عةنو لسماء والبحةر والحيةوان والنبةات.ايرة كتحاجات 

ييةه صةورته وشةبهه وأعطةاه سةلطان علةى كةل  حسةن جةدا ر وحةطقال أنه ا نسان عن 

 . اختةةةرطدى الحاجةةةاتوآخةةةر  كتيةةةرة حاجةةةاتإنسةةةان مختةةةرطر اختةةةرط  زىالخليقةةةةر 

 ؟يا مشيل تفتكر األختراط يمثله إيه .اختراط عظيم أخذ عليه جائزة نوبل

 جدا . عليهه ويكون غالي يب فتخريبالتلكيد ها مشيل 

لقهةةا هللا. دا أنةةت أنةةت أهةةم وأغلةةى خليقةةة خر جةةدا   أنةةت غةةالي عنةةد هللا برضةةه كةةداي الراهببب 

: 43يةي )أش أنت مكرم وعزيز يي عينيةه جةدا  يقةول الكتةاب وكمان صورته ومثاله. 

4) 

 اصرت عزيز يي عيني مكرم وأنا قد أحببتكا     هللا 

يعنى أنت عند ربنا معةزز مكةرم زز مكرما. امعيالن دا يقولوا يى الصعيد ما ب زى   الراهب

  (.2: 3)يؤيي  برضهو

 اأحببتكم يقول الربا     هللا 

مةش زى حةد لمةا يةزرط غيطه)حقلةه( طمةاطم ويطلة  ييهةا  -عمل يديه-يلنت خليقته   الراهب 

 شوية ملوخية يقولوا عليها إيه؟!

  طلعت شيطانى. مشيل)بابتسام  

مةن المةريت أو مةن زحةل بةل هللا بنفسةه  األر ر ماجتشمتطلعتش شيطانى يي أنت  الراهب 

أغلةى صةنعة عملهةا ووضة  ييهةا مةن صةفاته وشةبهه  أنةتيديهر بل إ عملصنعك أنت 

  قالوأعطها أعظم عطية وهى الحريةر و

 تكةةون معايةةا ولةةو مةةش عةةاوزيةةا ابنةةى أكون يرحةةان بيةةك هةةاحابةةب تعةةيش معايةةا صببوت هللا    

  .موط على بعدك لكنى هاأحترم حريتكهلكون مستنيك وأنا عنيى مليان د

  غالى عليه؟! شفت أد إيه أنتالراهب     

 .باخوم بونا: محبة كبيرة أوى يا أ   مشيل

يةي ممكن نقول ان هللا مةاتعبش يةي خلقتنةا ولكنةه  يحبك ألنه فداك بهللا  تانى حاجةو الراهب 

ويغفةر لنةا جمية   يفةدينا علشةانيي يدائنا. يهةو صةلب وتعةذب ومةات جدا تعب  حقيقةال

 لكل البشرية.دا الفداء و. خطايانا

  ؟أبونايا  نحتى لغير المسيحيي مشيل 

يةا   .يقبلةه ويةؤمن بةه دا اللةى هةايسةتفيد مةن الفةداء اللةى هاهللا يدى كل العالمر ولكن  الراهب 

  أناير يقول كبتمن  اويدي  ييه غالية حاجةيشترى إنسان  لمايدانا بدمهر و

 ا. ديعت ييه دم قلبىاشتريته بدم قلبيانا دا اشخص    
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 لكةن هللا .مثال بح نفسه وأخذ شوية دم واشترى الشقةد شراحما  هوطبعا كله كالم الراهب   

 صلب عنا ولما يقول أنه دي  يينا دم قلبه بيكةون عنةده حةق. يمكتةوباتحبنا جدا  ويعال 

 (18: 1بط1)يي 

مةن حمةل بةال  زىل بدم كريم ب. و ذهبأفنى بفضة ت بلشياءنكم ايتديتم   إ    بطرس الرسول

 ا.دنس دم المسيح عيب و 

 لما واحد يكون بيحب حد جدا  يقول له  برضةو      الراهب

 أنا بحبك موتا دا اشخص      

كله كالم. لكن لما المسيح يقول لك أنا بحبك موت هو صةاد  ألنةه يعةال دا وطبعا الراهب     

 .(13: 15)يويي  الرب يسوط قالمات عنك. و

 اأحبائه ألجلن يض  احد نفسه أعظم من هذا أحد حب ليس ألا    الرب يسوع

نةتكلم  لمةانشرحها بالتفصيل دى هاو لى جدا ر قيمتك تساوى دم المسيح.يلنت غا       الراهب

هللا بيحببك  حاجبة  وتالبت عن سةمات ا نسةان الجديةد يةي المسةيح والشةعور بالقيمةة.

 ألنه تبناك.

 ؟أبوناازاى يا   : مشيل

 (12: 1)يويي يقول الكتاب  الراهب 

  .ن قبلوه أعطاهم أن يصيروا أو د هللا أي المؤمنين باسمه االلذياإن جمي  يوحنا الرسول   

 .(1: 3يو1)يكمل يوحنا الرسول يي  برضهوالراهب    

  اانظروا أي محبة أعطانا اآلب حتى ندعى أو د هللاايوحنا الرسول   

 ويي موضوط البنوة هنا لنا وقفة.هب      الرا

 ؟باخوم أبوناهي يا  إيهو    :مشيل

 قدام العمارة اللى انتوا ساكنين ييها ويجلة لقيتوا: تخيل أنك أنت ووالدك كنت واقفين الراهب

ة  لكةم السةاللم  .... اتبنةاني يةا عمةور هاغسةل قةدام ا عمو عمةو        ولد صغير العمةارة والم 

 جة بس اتبنانى يا عموواعمل كل حا

  !!هل والدك يتبناه    الراهب

 : أيتكر  .مشيل

  مستحيل. . و ا  تفتكر الراهب 

 صعب. متهيل لى مشيل 

 وجايب ولد من الشارط ويقولك بالليلييجى ممكن والدك هل طيب : الراهب

. خةذ بالةك كأخوك الجديد عشان هللا يحسن إلينا وإلية.إحسان .ا أخوك إحسانمشيليا ا اب     

  منه

 .باخوم أبونايا يعال مستحيل  كدا مشيل 

 يجرح نفسه ويقول بدأو بقه)يمه(يبكي وطل   موس من  قاعدلو إحسان لكن : الراهب

 لموت نفسيش هلو ماتبناتني احسان    
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 ؟! هايتبناه والدككدا  الراهب     

 مستحيل!!  . دايتبناه هأن خمسة جنيه أو عشرة جنيه لكن ديله)يعطيه( ر ممكن ي طبعا: مشيل

 مةن الكليةة ولمةا وصةةلبعةةد شةهر  ب عةن البيةت ورجة كةان مينةا اخةةوك غاية : لكةن لةوالراهبب

 وعملوا لك عشاء جميل  رحبوا بيه

 حمد   على سالمتك يا ابنىاالب    

 هللا يسلمك يا بابااالبن      

  كويس ليك يترة غايب كلاالم       

 ودخل نام مينا نوبعد شوية استئذالراهب    

 تصبحوا على خير هاستئذنكم علشان انام لحسن انا تعبان شويةمينا     

وبالليل حصلت حاجة عجيبة قام مينا بالليل ينظف يةي الحمةام ويغسةل الطبةا  كةل الراهب     

 البيت صحى.

 إيه بتعمل إيه؟     االب

 مالك يا مينا؟!   االم 

تبنةاني يةا بابةار هاغسةل الحمةام وأنظةف المطةبت والحلةلر بابا بابا أ     الى ادميك ركعيمينا)

 اتبنيني يا ماما.ماما 

 إيه؟!! عليهها يقول  الراهب     

 يقولوا الولد اتجنن أو جرى له حاجة يي مخه!!)بابتسام(: بالتلكيد ها مشيل

 ييه ناس تقولموقفنا م  هللا.  دا هو   :الراهب

ربر هةةا نصةةلي ليةةك يةةاربر هانعمةةل مطانيةةات اتبنانةةا يةةارب هانصةةوم لةةك يةةا    شبباب يصببلى

 ياربر ارضى علينا يارب. 

مهما إن عملةت مةن صةوم ي .زى إحسان أبدا استحق البنوة بلعمالى مش ممكن. لكن   الراهب

أقبةل لمةا  نابةن. ولكة تخلينةىمكةن أبةدا  مةش م دى األشةياءي وصالة ومطانيات وخدمة.

مةةش لكةةن وأجاهةةد جاهةةد قةةانونى  ابةةنأعةةيش  اقةةدرههنةةا  يةةي األولوأصةةدقها البنةةوة 

 هإنه يمكةن أنة واللى يفتكر .هبة من هللا ال تُشتري ولكن تُمنح دىهللا تبنانا و. العكس

ولةةو حةةاول يجاهةةد ويتعةةب علشةةان ياخةةدها بتعبةةه  مةةش هايلخةةدها ابةةدايشةةتري البنةةوة 

 عليه ه ويقولوا يطردوالماليكة وجهاده 

 جربوط.جربوط        الماليكة 

 ؟باخوم أبونايا دى هي قصة الجربوط  إيه: ومشيل

 الجربوط؟هو  عارف يا مشيل إيه أنت: الراهب

 .متهايللى هي صفة مش حلوة . ولكن  مشيل 

 تلكل الكتاكيت.ب اسمه االِعرسةا اللىران ي: الجربوط هو نوط من الفالراهب

 كتير.القديمة أعريه يلنا أشويه يي الشوارط  أيوه مشيل 
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ه مجموعة من الشباب يةي الكنيسةة بالليةل وهمةا قاعةدين جةه جربةوط مةن مرة كان يي :الراهب

 الباب علشان يدخل الكنيسة 

 شاب       إيه دا؟ إيه اللى داخل الكنيسة دا؟

 شاب آخر    دا جربوع يا  معقولة؟!

يةةا  يارجالةةه. جربةةوط هايةةدخل  اجربةةوطر جربةةوطا.  مجمواة)بصببوت اببالى وبيجببروا    

 الكنيسة.

جربةوطر جربةوطر وتطةرد كةل اللةى يفتكةر أنةه  تجري وتقةولهةاأيتكةر أن المالئكةة     الراهب

 يهو يقوليستحق نعمة ربنا وبنوة هللا ليه بلصومه وصلواته وجهادته 

 )اتبنانا يارب صومنالك يارب صلينا يارب تعبنالك يارب ارضى علينا يارب...     شاب

 والماليكة تقول    الراهب

 وط .جربوط جرب   المالئكة 

 (10: 17)لويي  يقول الرب يسوط علشان كدا    الراهب

 اكذلك أنتم أيضا متي يعلتم كل ما أمرتم به يقولوا إننا عبيد بطالونا.   الرب يسوع

 بنصلى ونقولويي األجبية     الراهب

 ابعين متحننة انظةر يةا رب إلةى ضةعفي يعمةا قليةل تفنةى حيةاتي وبلعمةالي     شخص بيصلى

 .ليس لي خالصا

تتكةةل علةةى أعمالةةك  أوعةةى يعنةةى .تكةةون جربةةوط ابنةةي لحسةةنيةةا مشةةيل يإحةةذر يةةا      الراهببب

ولممةا  دى بتقبلهةا نعمةة مةن هللا مجانةا بةبالش. هةو اتباننةا . تكةون اب  علشةانالذاتية 

 نقبل كدا نعيش ابناء

 والترنيمة بتقول اتبنانى

 ة ومطانيات؟!!!وأبطل صوم وصال ما اعملش حاجةابن انا  وهل علشان   :مشيل

الصةبحر احتةاجوا  ي. ويةما اخةوك وصةل البيةت وتعشةي ونةامبعد  تكملة القصةر إن   :الراهب

 و ا هةا يسةيبمعهةم  ينطةفينظفةوا الشةقة هةا  لمةا؟! يجيبةه و ا   عيش أو خضار ها

 وحدهم؟! اوالدك ووالدتك يتعبو

ش ابةن حقيقةى او ابةن ولو معملةش كةدا يبقةى مةش طبيعةى يبقةى مة .هايساعدهم طبعا  : مشيل

 جاحد.

هةانموت نفسةنا إحنةا دا  .بةس نعمةلهاوبعةدين مةش  المجةانىالقبول  هي يىالبداية ي   الراهب 

 9-8  2اف يبولس الرسول يقول يييي العمل 

لةيس مةن  .مةنكم هةو عطيةة هللا وذلك ليس با يمان نكم بالنعمة مخلصون  بولس الرسول    

 .أحداعمال كي   يفتخر 

مجانةةا تقبلهةا با يمةان بهبةةة مةن هللا  دى مةش علشةةان عملةت حاجةة لكةنيلنةت ابةن      الراهبب

تةرو   يعنةى ر تصةوماللةى بيحبةه كأبةوتكلةم  كأنة يعنةىتعيش كةابن. يتصةلي  وبعدين

تهةتم  يعنةىكر تخةدم أبةوويبعةدك عةن والنجاسةات للشةهوات  شيجذبك علشان ماالجسد 
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 هةم وتعةةب.مةةش عةةن حةب  ات دىكةل الحاجةك. وتكةةون أبةوبإخوتةك وتحةبهم كوصةةية 

 القديس يوحنا يم الذهب بيقول كالم جميلي

هكذا بالصليب سةحق خطايانةا معلنةا ضةعفنا وعجزنةا عةن أن نتبةرر بةذواتنا يوحنا فم الذهب   

العبةةادة تلةةك الصةةورة عةةن وبهةةذا انقشةةعت  آثامنةةاأجةةرة  هبةةل برحمتةةه المعلنةةة يةةى حملةة

يإن األعمةال لهةا  هى إرضاء هللا بالبر الذاتي.القاتمة التى يصنعها البشر ألنفسهم أ  و

مفهومهةا الروحةى السةليم وهةى إننةا لسةنا نتعبةد  جةل ديةن نفيةه بةل  جةل عشةقنا لةةرب 

 محب مصلوب عنا نهيم يى حبه هذا الذى احبنا أو  ونحن خطاة. 

 علشةةانأعملهةا  أنةا وأن ويةرح بحةبدى لعمةل األمةور يةر  شاسة  بةلن أكةون ابةن ي   مشبيل 

هةا نإ ة ومسةتحيلمسةتحيل تكونهةامةش كةدا وبةس دا  .قيلةةيتكةون صةعبة وت .ابةن أكةون

 . الشكل قريب من بعضه لكن الفر  رهيب!!ابن تخلينى

 دا كما كلمة اتبنانا مش دقيقة؟ الراهب  

 مشيل      ا اى يا ابونا باخوم.

أبنةاء يةي سةفر  دعونايةالراهب    يإحنةا يةي األصةل أبنةاء هللا خلقنةا أبنةاء يفةي العهةد القةديم هللا 

 (6:   32)تث  التثنية هللا يقول

 هو اباك و مقتنيك هو عملك و انشاك  هللا         

 (8:   64)اش   الراهب      ويى سفر اشعياء 

 و ا ن يا رب انت ابونا نحن الطين و انت جابلنا و كلنا عمل يديكاشعياء         

ولكننةا بالسةقوط بعنةا انفسةنا عبيةد للخطيةة يجةاء المسةيح يا  خلقنا أبناء أحبةاء لةه      الراهب 

 مار جرجس؟ زىهل هللا يحبك ورجعنا أبناء مرة تانية.

  . يين أنا ويين مارجرجس!! طبعا؟ أبونايا دى األسئلة الصعبة  إيه    :مشيل

 يميز بينهم؟ثالي( عنده سب  و د هل ممكن لو أب )م   : الراهب

 ر من غيرهم.كن ييهم و د مطيعين أكت ولكن مم  طبعا   : مشيل

 تتغير؟بمحبته هل  .األب ناحيةلقول من بأنا مظبوط. لكن    : الراهب

 أكيد  . ياألب العادل يحب و ده كلهم زي بع .     مشيل 

يالميةةاه تمةةر علةةى الجميةة ر  .نهةةر النيةةل يمةةر علةةى أثيوبيةةا علةةى أسةةوان علةةى المنيةةا    الراهببب 

د مةن لخةييةرر كةل واحةد علةى حسةب مةا تكد يلخةب قليةل وييةه اللةى بيلخةذ ييه اللىولكن 

  ثمر.يجيب يبدأ يزرط و الميه

 الغير مشروطة!! يعني الفر  بيننا وبين القديسين بس هو قبول محبة هللا     مشيل 

قبةول محبةة هللا المجانيةة ي .ير  بيننةا وبةين القديسةين هةو قبةول محبةة هللاأول  يعال   : الراهب

تنمةو تثمةر ووبيها تجاهةد  تقدرتاخد قوة ونعمة ية اللى بيها دادى البوهى للكل المتاحة 

يلنةت قيمتةك تسةاوى دم المسةيح.  .وتمشى يي طةريقهم تتمثل بالقديسينو  يي محبتك 

 قيمة عالية جدا  وهى نفس قيمة القديسين. ياللى ادي  ييهم ادي  ييك.

 مشيل      لكن هم عملوا اعمال كتير صالحة؟
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راهةةب     عملةةوا اعمةةال كتيةةر  نهةةم يةةي األول قبلةةوا حةةب ربنةةا لةةيهم وهةةم خطةةاة زى ا نبةةا ال

موسى األسود والقديس اغسطينوس ولما اقبلوا وصدقوا ان هللا بيحبهم بدأوا يجاهةدوا. 

يلةم الواحةد قبةةل ان ليةه قيمةةة وانةه اميةةر يعمةل اعمةةال ا مةراء لكةةن لةو صةةد  انةه عبةةد 

ان ليك قيمة القديسين اللى هو دم المسيح وانةك ابةن زى  . ياقبلعبد يعيش طول عمره

تقبةل حةب هللا  هةاواتمثةل بةيهم.  ما هم أبناء وابدأ جاهدهم جهادهم وامشى يي طةريقهم

 ؟مشيلالغير مشروط يا 

  .مش وش نعمة اللى ما يقبلش داو أبونايا  أيوه أقبل    مشيل 

ا   ييةةه تالتةةة  و قبلةةت أنةةتسةةك تشةةوف نف وعلشةةانر مةةش كةةالمالقبةةول  علشةةانوالراهةةب    

 اللةىنلخةص كةل  دلةوقتىلكةن  وعشةنا إن شةاء الةرب الجايةةكملهم المةرة هةانمؤشرات 

 قلناه. 

أول *المفتاح الحقيقةى للحيةاة الروحيةة هةو قبةول حةب هللا الغيةر مشةروط. يعنةى أقبةل وأصةد  

 حاجة

 انا باعمل األمور الروحية هللا بيحبنى وانا باقوم با مور المادية زى ما بيحبنى و    مشيل

 تانى حاجة    الراهب

هللا بيحبنى بالرغم من مشاعرى المتغيرة. يعنى وانا باصلى بدموط ومشةاعر زى        مشيل

 مابصلى من غير من غير مشاعر

 تالتة حاجة    الراهب

 باجاهد ضد الخطية زى ما بيحبنى وانا باتناولهللا بيحبنى وانا باسقط و        مشيل

 وليه هللا بيحبنى     لراهبا

 .تبنانى نه تالت حاجة  .يدانىألنه تانى حاجة  .اول حاجة  نه خلقنى    مشيل

: اليوم رائ  يةا أبونةا بةاخوم لكةن عةاوز تةدريبات عمليةة زى كةل مةرة علشةان مةايكونش مشيل

  ؟الموضوط مجرد معلومات حلوة وتتنسى

 !!نسميها أغنية ممكن الترنيمة أو دىترنم  كأن أول تدريب: ينالراهب: هاأقول لك تدريب

 ؟أغنية: مشيل

 (19: 5اف ) مكتوب يى    الراهب

 اضا بمزامير وتسابيح واغاني روحيةمكلمين بعضكم بعا    بولس الرسول

 اللةىوضةوعات تكةون مرتبطةة بالموبالكتاب المقدس  هي متلخدة من آياتاألغانى    الراهب 

مرة يةى الطريةق أو قبةل  50غنية جديدة ترددها كل يوم نلخذ أيكل مرة ها .نتكلم ييهاب

 حسب كلمةة هللا بةدل مةن الفسةاد اللةى خلةى أذهاننةاتتغير أيكارنا وتتشكل ب علشانالنوم 

 .وتعاليمه الغريبة عن المسيح وعن ا نجيلبحسب العالم  اوشك له تفسد

 كفاية!!مرة و  مرتين  امش ممكن أقولهالكتير دا ليه الترديد  لكن   مشيل 

 (8: 1)يشيى كتابيةوالترديد مهم جدا  يهو وصية    الراهب

    يبرح سفر هذه الشريعة من يمك بل تلهد ييه نهارا و ليالصوت هللا   
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 علشةةان مةةاوهللا يحةةب األناشةةيد وهةةو بنفسةةه عمةةل نشةةيد لبنةةى إسةةرائيل يرددونةةه الراهببب    

يةد دوالتر ه الهذيذاآلباء يسموو 32 يي سفرالتثنية اصحاح ودا ويبعدوا عنه وشينسوه

يةةي تحفةةةيظ  هاسةةتخدمدى نوياريةةت الطريقةةة  يجةةدد الةةذهن ويشةةكله بحسةةب كلمةةة هللا

ظةةةون اآليةةةات بسةةةهولة مبتهجةةةين ويحف خلةةةيهماألطفةةةال لتيةةةات يةةةي مةةةدارس األحةةةد يت

 .كمان وبالشواهد

خوم بونةا بةالسةتغرب كتيةر  صةرارك يةا أبمةدرك ألهميةة الترديةد وكنةت  مكنةتشيةاه   مشيل 

 ؟!سواء يي القوة الروحية او ا ية بتاط قبل النوم لموضوط الترديد وعدده

تةتكلم أن هللا صةيرنا أبنةاء ب( و7: 4أغنية البنوة وهةى موجةودة يةي غالطيةة) النهاردة: الراهب

أن هللا حابةب ها ييوضح ب ملقيش كلمةو ركنا عبيد وأعطنا كل ش( من أب  بنهما بعد 

شةفت الهنةا اد إيةه حاجة. يرث يلخذ كل  لمايا نسان  .وارث ةيدينا كل حاجة غير كلم

  وقول. ردد طيب ومحب

 مجمواة

 2)لست بعد عبدا ......بل قد صرت ابنا (

 2)ووارثــا  ...........بالمســـيح(

 يا مشيل نتقابل. لها خمسين مرة كل يوم لحد ماتقو كنإواظب ت ياريت     الراهب

 ؟أبونا باخومانى يا تالتدريب الهو إيه أغنية جميلة. و مشيل 

 : التدريب الثانى هو أن تواظب على صالة القيمة.الراهب

 ؟وإيه هي الصالة القيمة يا أبونا باخوم: مشيل

يةى  مةشوتقبل قيمتك الحقيقية يى نظةر هللا  تعرفأن تساعدك على : صالة القيمة هى الراهب

ديعةه ييةك وهةو  اللةىمتةك تسةاوى نظر الناس. يلنت يى نظةر هللا صةورته ومثالةهر وقي

ن بخس وقبلنةا دمه يهو اشتراك بدم قلبه يعال. لكن بجهلنا صدقنا العالم وبعنا أنفسنا بثم

 اللى بيقول  كالم العالم المحبط.

 االلى معاه قرش يساوى قرشا صوت راجل صعب         

المدرسةة أو يةى الشةهادة يى الةدرجات اللةى بنجيبهةا يةى  وقيمة و دنا قيمتناخلينا أو الراهب   

 .اللى بنحطهأو يى الموبيل اللى بنمسكه أو يى البريان والجل 

 باخوم؟! أبوناخطية يا  أوطيب ودى حاجات غلط     مشيل

قيمتنةةا نخلةى  نألكةن الخطةةورة كةل الخطةةورة  .يةةى حةد ذاتهةةا مةةش غلةطأمةور  طبعةةا   الراهبب

صةورة  . اللةى هةىيةى أنفسةنا ا هةىمن كدا بكتيةر يقيمتنة ييها. ولكن قيمتنا أغلى وأثمن

 (26: 1تك )يي  يمكتوب رهللا ومثاله

 على صورتنا كشبهنا  ا نساننعمل       صوت هللا

 (18:   1بط1)مكتوب يىي دي  يينا وهو دم يسوط.ا اللى قيميتنا يىي        الراهب 

الباطلةة التةي  ذهب من سةيرتكم أوتفنى بفضة  بلشياءايتديتم    إنكمعالمين بطرس الرسول   

 .بل بدم كريم كما من حمل بال عيب و  دنس دم المسيح اآلباءتقلدتموها من 
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 بيقول سييه قول رائ  للقديس أوغسطينوو        الراهب

اعالقةةة هللا با نسةان ليسةةت عالقةةة تمثةال بصةةانعه أو خليقةةة جامةدة بإلةةه قةةوى     اغسبطينوس

حبيبةةين أحةةدهما صةةورة أو ظةةل  جبةةار بةةل هةةى عالقةةة حةةب متبةةادل أو قةةل عشةةق بةةين

 واآلخر هو األصلا.

 يعنى هللا. هللا بنفسه بيقول لك   الراهب   

 أنا شايف نفسى ييك. يا مشيل يا حبيبى.صوت هللا      

عبيةد للمةال وللنةاس  يين الكالم دا من زمان يا أبى عشنا يى تعب وهةم  وصةغر نفةس    مشيل

هللا كةالم كةان غريةب عننةار العةالم أيسةد  والمنظر لكن حب وقبةول وصةورة هللا ومثةال

 كنا بنعبد إله غريب. مايكون زىأذهننا 

لةذهن ويتشةكل ويتبةرمد يتجةدد امحتاج كل يوم تقول صالة القيمة علشان : علشان كدا الراهب

مةنهم ونسةمعه اللةى بيحاصةرنا النةاس بكالم الشياطين اللةى بنسةمعه مةن  بكلمة هللا مش

  كل يوم

 ؟!يعنى أقول إيه ة القيمة يا أبونا باخوموايه صالمشيل    

 وتقول للمرايا تبص شكوأنت بتغسل و ك كل يوم الصبحصالة القيمة: هى أنالراهب   

 ربنا بيقولك أنا شايف نفسى فيك يا حبيبى". مشيل"يا 

يببارب. يببا ليببك "شببكرا  وتقةةول  لياقةةة القمةةيصوبعةةدين تةةبص لفةةو  وتبتسةةم وتمسةةك            

 حبيبى".

 علشةةانأنةةه  ايتكةةرتسةةتمت  بمحبةةة هللا الغيةةر مشةةروطة ولكةةن ك دلةةوقتى يةةا مشةةيل علشةةان أسةةيب

سةتمرار يةى الخطةوات العمليةة ت بةد مةش مجةرد تةلثر وقتةى إنةك نتيجة حقيقةة و تالقى

نلخذها كل مرة. يةالمنهد قوتةه يةى نقطتةين هةو أنةه تراكمةى كةل خطةوة تسةاعدك ب لىال

تطبقهةا  كأنة ممكنانية هو وجود خطوات عملية تالوالنقطة  اللى بعديها.للتقدم للخطوة 

 تراج .بتأو  اقفوو ا يى الطريق انت ماشى نفسك  شوفبسهولة وت

البراوى     وإلببى اللقبباا أحبببائي األفالببل فببي الحلقبة الخامسببة مببن مببباد  الحيبباة الروحيببة 

ية إلهنا الصالح يحفظ لنا كنيستنا القبطية األرثوذكس مؤشرات محبة الغير مشروطة.

وحياة أبينا الورع اداسة الباببا المعظبم صباحب الغبطبة والقداسبة الباببا توالبروس 

 الثانى. ولربنا القدوس المجد الدائم إلى األبد أمين

 

 

 ...................ترنيمة  هاادر هااوله يا ابويا..........................

 


