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نا قاء أىب  طريقييف  وأ ناس  الروحيلل عة من ال يت جممو رأ

  :نمحار ميت ويقولو جيرون
  شد يا جدع!! -
  يالا عاوزين نبعده أكتر شوية!!-
الزم ندفنه علشــان الرحية!! بكرة هايعفن وماحدش  .ال .ال -

  هايطيق الرحية!!
  !!ا جدع شد حيلكي ايال-
  !!شد يا جدع-

سيقلت يف  يقية لكن احلقيدفنوه!!  سوفمحار ميت  !!ياه" نف
سوف  أن ضعهيوم ويكون  يأيتكل واحد فينا  لكن ماذا !! هذا و

عل حىت ال أكون يف مثل   هدف يلكيف يكون !! ؟املوقف هذاأف
يامي ما تنتهي أ ند ياة وع نا على األرض أ يف احل مت كون ه قد أمت

  !!اليت خلقين اهللا من أجلها الرسالة
  أىب.ا يونعمة سالم  :قلت له يف انتظاري.وصلت فوجدت أىب 

  . محد اهللا على سالمتك.ابين سالم يا: قال
نا  قلت: نا يفو فقد تعطلت. تأخرت عليك يا أىبآســف أ  أ

ريق الدير طيف بســبب أن بعض الناس الذين يف القرية اليت  طريقي
  .ه يف الصحراء فتعطل الطريقيلقونلكي ار ميت مح كانوا جيرون

   . محد هللا على سالمتك.ابينيا  تقلقال  :قال



 
 

 ديعنفكرت وكان رأيت هذا املوقف ملا  يا أيب الصراحة: قلت
سيطبالرغم إنه سؤال  ش لكن ةريله إجابات كثومسعت  يبدو ب عر أ

شرح  تطول بالك يا أىب إين مل أفهمه بعد!! يا ريت التفصيل ب يلوت
   !!حىت أفهم

  !!ابينسؤالك يا  هو ما :قال
نا أمبعىن آخر "ملاذا  "؟!.ملاذا خلقين اهللا" نفســي أعرف: قلت
  !!"!!الذي يريده اهللا مىن وما. هنا على األرض!!موجود 
إجابته بطريقة  فهمناولو  ،ابينالســؤال مهم جدًا يا هذا : قال

س ستريح صحيحة  سريكثن سالم يكونًا و  ندما. فعحقيقي عندنا 
سري تى وإىل أين أمن أين  يف طريق ويكون عنده وعى شخص ي
سالم وراحةس ‼وما هو املطلوب منه يف الطريق ،يذهب  يكون يف 

 ال إىلو !!وهو ال يعرف من أين آتى . لكن عندما يســريواطمئنان
  !!.خائف ومشوشدائما يكون  !!أين يذهب

  ستريح!!ألبالتفصيل  جتاوبين يا أيب ريت : ياقلت
ضروريم بداية :قال  .، ألنه خالقاهللا خلقك نأعرف تأن  ن ال

رسم لو سألنا الرسام وقلنا له ملاذا تقبل من قلنا كما ف طبيعته، هذهف
  سيقول: 

  . وموهبيت طبيعيتهذه ف ،رسام ألينأنا أرسم -
  ولو سألنا العازف ملاذا تعزف سيقول:

  عزف.أنا أأنا عازف. لذلك -



 
 

ــا و أب  أي أن والطبيعيأب. ألنه  ،ًايخلف أوالدباألب أيض
   ألنه خالق.. اهللا خلقناهكذا أيضا و والد.أيكون عنده أن حيب 

كن طبيعته. ل هذهألن  ينخلق. اهللا خالق وهو : متام يا أىبقلت
قت  ما اختل عد  نا ب  كىلخيلف ابن األب فهو املطلوب مىن!!  ماأ

ساعده يف  سلكن ، عملهيفرح به وحيمل امسه وي الذى  امبة هللا بالن
  !!مىن هيريد

ستجد ابن له. هللا خلقك متاما مثلما خيلف األب: اقال  ابىنا ي و
به وجود ية كبري  شــ غة العرب قة". يف الل فة" و "خل مة "خل بني كل

قة قة عمي باهللا عال نا  ــة وعالقت خاص قديس جدا،  و يقول ال
   أوغسطينوس

"عالقة الله باإلنسان لیست عالقة تمثال بصانعه أو خلیقة 

عالقة حب متبادل أو قل عشق  هيار إنما جامدة بإله قوى جب

  بین حبیبین أحدهما صورة أو ظل واآلخر هو األصل". 
ستف شبهلكن أنت جمرد خليقة عادية،  أنت ل ، هصورة اهللا و

ساننعمل  وقال اهللا"مكتوبف شبهنا اإلن صورتنا ك : ١تك ("على 
سة واحلريةعلى صورته و فاهللا خلقك .)٢٦ اف (شبه يف الرب والقدا
٢٤: ٤(.   

 نتأ لكنالكائنات،  باقي مثلخليقة عادية  لســت جمردنت أف
به هللا واابن  غايلحبي يه، مكتوب يف اشــع ال ) ٤: ٤٣ (والعزيز عل

  . "نا قد أحببتكأمكرما و عيينصرت عزيزا يف "



 
 

وعالقتنا مع  ،وأحباءهو تمیز المســـیحیة إننا أبناء هذا و

دیانات ففي کل  .عالقة الخوف ولیســـتالله هي عالقة الحب 

ــان أن الله  ــتطیع أن یقول اإلنس العالم ال توجد دیانة فیها یس

   أبوه وحبیبه.

سه قالو سوع بنف امسيكم عبيدا الن العبد ال  أعودال " الرب ي
كل ما ب أعلمتكم ألين أحباءيعلم ما يعمل سـيده لكين قد مسيتكم 

ته من  نه أاألب حيب كما أن و .)١٥: ١٥يو ("أيبمسع يأكل ن اب
شرب  شاركه يف عمله  ناجح وحكيم يكونيفرح وووي ضاووي  أي

ضا اهللا يف خلق. أن توجد عالقة حمبة عميقة بينهما حيب ه تهكذا أي
صر قناخل هوف .لنا سد، ونفس وروح، وكل عن ه هدف من ل ج

  خلقته. 
  !!كثرأ تفصيلب يليت تشرح !! يارماذا تقصد يا أىب :قلت
  .....ويكو ستمتعي لكىاجلسد لك هللا خلق ا .جلسدا أوالّ  :قال

  !!يستمتع لكي!! اهللا خلق اجلسد نعم يا أىب ):مقاطعا(قلت
صرب يا اقال سوف : ا م كال لكنه كالمى، هذا ليسفأكمل. بىن 

   .الكتاب املقدس
  !!أين يا أىب :قلت
لذيعن اهللا "يقول بولس الرســول  .)١٧: ٦تى١( يف: قال  ا

شيء بغىن للتمتع ست يريدك أنفاهللا  ".مينحنا كل  ع وتفرح بكل تمت
قه لك مكتوب فتأكل وتشــرب وتفرح.  يريدك أن. فهو ما خل



 
 

 ديكمأيليه إوتفرحون بكل ما متتد  إهلكمالرب  أمامهناك  تأكلونو"
بارككم الرب نتم وأ ما  ال فاهللا  .)٧: ١٢تث ("هلكمإبيوتكم ك

 أيضاوب مكتوتعتىن به. تم  لكن ،عذبهجسدك وت يريدك أن تكره
سده قط بل يقوته ويربيه كما الرب  أحدنه مل يبغض إف" ضاأج  ي

سة شرب،  الذيهو  فاهللا .)٢٩ :٥أف ( "للكني خلق األكل وال
وحترم  تنظر إليه فقط لكيليس و تأكل وتفرح وتســتمتع به، لكي

  ويكون عندك كبت!!  نفسك منه
ستمتع يهتم اهللا : معقول!!قلت صر !!يا أىب إىن أكل وا احة ال

  ؟!علّى كالم جديد
. لكن الكالم كله ابينيا  كالمي هذا ليسلك  قلت كما: قال

قدس.  تاب امل هة يشــترى أن أب  عقولامل فليس منمن الك فاك
  ألوالده يف البيت ويقول هلم

  !!لكم النهاردة تفاح أمريكاىن يا أوالد جبت -
  شكرًا يا بابا. ممكن أدوقوه يا بابا!! اهللا!! مجيل أوى!!-
  هاتأكل بشهوة!! إيه دا يا ولد يا قليل األدب!! -
  أكل ازاى يا بابا!!نطيب  -
ستمتع. الا!! - ستماع باألكل!! تأكل بس!! لكن ت ممنوع اال

  مفهوم!!
  طيب يا بابا التفاح طعمه حلو أعمل إيه يا بابا!!-



 
 

اســتمتاع يبقى كدا خطية عظيمة ورجس من بكلت ألو  -
  عمل الشيطان!!

  مع ابنه!!  أن أب يعمل هكذا مكنمن املهل : قال
  جمنون!!أب تصرف هكذا يكون ال. لو  بالتأكيد :قلت
سان!! ل فلماذا اهللا خلق فعال. :قال ستط ىأليس لكنا الل عم ن

طعم ب ال يريد لنا أن نستمتع ونشعراهللا  لو أنفه!! ب األكل ونستمتع
 ةولكن احلقيقي حاسة التذوق!! خلقنا من بدونباألوىل األكل كان 

 لذيااهلدف  تمموبذلك ت .اهللا حيفّر هذا باألكلســتمتع تما كل
  .من أجله اجلسداهللا  خلق

 ح اهللايفّرهذا  باألكلما اســتمتع كل !!!معقول يا أىب: قلت
  !! أمتم اهلدف من خلقة اجلسدجيعلىن و

 الذيوهو خلق لك حاسة التذوق  هو الذي نيفرح أل اهللا :قال
 والدهاأ عندما يستمتعتفرح أم  كمثله، تستمع ب لكي األكلخلق 

ضام، تطبخه هل اليت بالطعام ضة يريدك أناهللا  وأي  لكي تلعب ريا
  تم بصحتك. 

  !!بصحيتلعب رياضة وأهتم إين أيهمه اهللا  :(باستغراب)قلت
سدية نافعةأل")٨:  ٤يت١(مكتوب يف هذا: قال ضة اجل  ن الريا
صحتك وتكون  يريدك أنفاهللا لقليل".  صحيح سليم و دائماتم ب

ضعيف،  وليس الرب  أناين إف" )٢٦: ١٥(خرىف مكتوبفمريض و
ست ."شافيك سرة اهللا  فلي  لكن ،ن تكون مريض وهزيلأ أبدام



 
 

صحيح صحيباألكل  وهذا يأيت ،قوى و ستمرة. ال ضة امل  والريا
سبةحىت و  لكي لنومل االحتياج يف طبيعتنا جعل الذيهو  ،لنومل بالن

 رىيأن أب كل ما مكن من امل. فهل نستريح وننام بعد تعب العمل
  :بالليل يقوله نائمابنه 

  نامي ليه!! ‼إيه دا يا ولد -
صبح  - صحى ال شان أقدر أ دا معاد النوم يا بابا!! وكمان عل

  بدرى!!
  كل يوم تنام!! كل يوم تنام!! -
  طيب أنام كل أد إيه يا بابا!! -
نام يوم ويوم!! نام يوم كل أســبوع!! أو ماتنامش خالص  -

  !!يبقى أحسن
  اتعب يا يابابا وممكن اار!!ه ادبس انا ك -
شكلة - ستغل الوقت يف حاجات !! املهم إنك تتعب مش م ت

  مفيدة!!
  عاقل!! هل تظن أن هذا األب هو أب  :قال

صاب لو ف: طبعا ال. قلت سوف ي شخص مل ينام ملدة طويلة 
تريح، ابنه يكون مس أن األب حيبأن ض ترفاملولكن . عصيب بايار

  .لنوم ووقت الصحيانقت او بني يعمل تزان وينصحه أن
 ،مطمئننيننام نكون  عندماحيب إننا  بنفســه اهللاكما أن  :قال

يعطي ")٢: ١٢٧مز ( مكتوب ىف. فوال قلقتعب  بدونوننام بعمق 



 
 

ا ماهللا بنفســه هو الذى يعطى حبيبه نوم هادئ، فكلف "حبيبه نوما
م ىف سالوما تنام بعمق كل عالقة احلب عميقة بينك وبني اهللا كونت

 األرضاجعل ســالما يف "و )٦: ٢٦(ال مكتوب يفف قلق. وبدون
 يف مطمئنســتريح ومكلما تكون . ف"فتنامون وليس من يزعجكم

  .ح اهللا ويتمم اهلدف الذى خلقك من أجلههذا يفّر نومك،
 باهلوس حياربىنكثرية أوقات يف  الشيطانكان آه يا أىب!! : قلت

على  خيطر ملو نام!!أكنت أشــعر بالذنب عندما ومن جهة النوم 
صا عندما كنت باىل أبدا أن  صو سالم وخ اهللا يهمه أن أنام بعمق و

سني الذين كانوا يأكلون قليل وينامون قليل  سى بالقدي أقارن نف
   وكنت أظن أن لكى حيبىن اهللا البد أن أفعل مثلهم!!

ــب منهم ، وكل واحد ابينوالده يا أحيب كل اهللا : قال حس
 بمثلما حي ،طفل الذى مازالحيب ابنه األب اته وظروفه، فإمكاني

شاب الكبري سف لكن لأل .أبدًا بينهمفرق عنده  وال يوجد ،ابنه ال
صغري ي شباب  سواس أتيهم يوجد  عندما يريدون أن حيبوا اهللا و

سكوا مثل املتوحدين ويأكلون أن هو لذلك ويظنون أن الطريق  يتن
شاب يف قليال وينامون قليال.   األكلن يقلل م أبد انية ثانويثمرة 

  فأهله قالوا:ومن الشرب فبدأ يتعب 
شرب األكليقلل  أخيس قوى وبد أبننا بوال بداأب:  مش  !!وال

  عارف إيه اللى حصله!!



 
 

ل بيشــرب قلييفة عليه قوى صــحته بدأت تتعب وأنا خا أم:
  قوى!!ضرورى نوديه للدكتور!!

   !!إبننا بوال يا دكتور كان تعبان شوية وبدأ خيس قوىأب: 
  إزيك يا بوال. ألف سالمة عليك يا حبيىب!!دكتور: 

  كويس نشكر ربنا. أناس اهللا يسلمك يا دكتور ببوال: 
يا دكت أب: بدأ خيس و .ورال  بان قوى و يل بوال تع كل قل يأ

  !!ومش بيشرب غري فنجان مايه كل يوم
 فعال باين عليك التعب يا بوال وشكلك خاسس قوى!! دكتور:

  عاوز تترهنب وال إيه!! !!تتنسك بدأت كشكل
  !!شوية يا دكتور يعىنبوال: 

  وملا حس الدكتور إن املوضوع فيه حاجة نفسية. قاهلم 
  استئذنكم تسيبوىن مع بوال شوية!!دكتور: 

ستان الرهبان ك شكلك بتقرأ يف ب ري. باين تإحكى ىل يا بوال. 
  عليك بتحب الرهبنة قوى!!

  .الالبس الروح مقار وعاوز أبقى زى القديس أب أنافعال  بوال:
شان كدا بدأ تقلل يف دكتور:  شرب!!! األكلعل مش كدا وال

  برضة!!
نافعال  بوال: نه كان بيشــرب قدحني ميهق أ . ميف اليو ريت أ

  دا وأكل قليلكفلقيت نفسى ممكن اشرب 
  نت عارف يعىن إيه قدح!!بس أ دكتور:



 
 

  يعىن فنجان!! بوال:
  !!هو الوقية لفنجانا لكنال. ال. قدح يعىن دورق.  دكتور:

  معقولة يا دكتور!! بوال:
شرب كل يوم دورق مايه أ دكتور: يوه يا حبيىب. خد بالك وا

واسري وكدا بال جتيلك كبري حلسن تتعب وجييلك إمساك وبعد شوية
روح تانية هي لكن ممكن  ،ابدا مش هاتبقى الالبس الروح القدس

  فهمت يا حبيىب!!!!!اللى تلبسك
يح، حيفظه سليم وصح باجلسد بالقدر الذي فضرورى تم: قال

ليست بكثرة األكل أو ويكون عندنا اتزان مش وسواس، فالقداسة 
قوة  ســر عندما تكلمنا عنعرفنا كما لكن بتوجيه الطاقة  ،بقلته

لك نت بذأفما تكون متزن وسليم يف صحتك فكل ."٤ج" الشباب
   درينالسككلمينضس أيقول القديس  اهللا يف حياتك. تتمم غرض

ما یخ" نا نوع من التمیز فی لدی  صتیلزم أن یکون 

فیکون الطعام بســـیط یمهد لحیاة تقوم علی  ،بالطعام

  ."أمرین أساسیین هما الصحة والقوة
ضاو س أي سيةبالن ينا الغريزة ف خلق الذياهللا هو ف، بة للغريزة اجلن

بدء  ومنسر من أسرار الكنيسة.  زواج وجعلهنا بالاجلنسية، ومسح ل
قة اخلل  تهبامرأمه ويلتصــق أباه وألذلك يترك الرجل " قالاهللا ي

يوصى ويقول بنفسه اهللا . ف)٢٤ :٢(تك ".واحدًا ويكونان جسدًا
صق الرجل أباه وأمه يترك " سول  ".بامرأتهويلت  قوليوبولس الر



 
 

ساءهم  أنكذلك جيب على الرجال " سادهمحيبوا ن من حيب  كأج
سه امرأته صي .)٢٨ :٥ أف("حيب نف ضحة جدا أفالو ه من نة وا

حيب كما أي حب لكن  وليسحيب أمرأته  الرجل الضــرورى أن
ساءكم كما  أحبوايها الرجال أ"بولس الرسول قال أيضا و نفسه، ن
   .)٢٥ :٥ أف(ألجلها"سلم نفسه أالكنيسة و أيضااملسيح  أحب

سائهم  من الواجب أن إنهيقول فالكتاب   لكمثالرجال حيبوا ن
س سيح للكني  ب الرجالحيما كل. فيعىن حمبة كبرية جدا ،ةحمبة امل

جام عاملوهم بلطف زو لكب هم ،وي لب يفرحوا  ذ ا ويتممواهللا ق
سانخلق الغريزة  الذياهللا هو إرادته يف خلقتهم، ف  لكي ليس لإلن

شخص  شعر بأن وجزيت ماطوال عمره أو بعدكبت يكون عند ال  هي
  بان.الره مثليعيش  أنطوال حياته ويتمىن  ،روحاين ليس شخص

شاكل  الكثري من البيوتيا أىب. أعرف  فعال :قلت  عبةصا م
سبب،من أ سف هذه األ جل هذا ال سبب فكار لأل املغلوطة كانت 
  وتفكيك ألسر كثرية. تعب

ــاهذه  :قال عنده  كل حتدث عندما يكون أحد الزوجنياملش
شوهة عن  أفكار سة وإنه ضد  إنهيظن و الزواجم حرمه من يبالقدا
قول ي يتزوجأن زوج بعد ما  أبدا فليس من املقبول الروحية. األمور

  لزوجته:
  إحنا هانفضل عايش على مستوى اجلسد حلد إمىت!!! -
  !!على مستوى اجلسد تقصد إيه !!يعىن إيه-



 
 

  عاوزين نكمل حياتنا زى الرهبان!!  .يعىن خالص -
  !!يهوالا إ يعىن هاتروح الدير !!زى الرهبان تقصد إيهيعىن  -
ضرورى نكون روحانني  عىني - شة حسب اجلسد!!  كفاية عي

  !!قى عمرنااب
  طيب إحنا إجتوزنا ليه!! -
ورى ضرحلد إمىت!! كدا هانفضل شهوانني  أيوه إجتوزنا. بس -

كل يوم!! ناول  بان ونت نا زى الره يات باقى ح نا  نكمل  عاوز مش 
  حاجة تعطل حياتنا الروحية!!

سر  - شهوة!! إمال هو إزاى  سة!!هو اجلواز  سرار الكني  من أ
  !!األسرارهو فيه سر مقدس ينجسنا ومينعنا من باقى 

عنده حق والا ال،  زوجىحمتارة هو  أنايارب  زوجة تصــلى "
ية فعال الزواجهو  نا نقرب منك بيقلل الروحان طيب  !!وبيمنعنا إن

سر مقدس  مقدس سريبقى هو إزاى  سة!! هو فيه  سرار الكني من أ
سانينجس  ! أنا !احلياة الروحيةن مسر مقدس مينعنا  !! هو فيهاإلن

سبنيساعدىن وخل .ساعدىن يارب !!حمتارة وتعبانة سلك حب  ا ن
شيئتك وإ سب أفكار الناس اللى برم سبب ادتك مش حب شاكل املت

  ."يسوع. ساعدنا يارب يسوع يارب . ساعدنااألسر وتفكك
سيةفالن: قال شوهة لألمور اجلن ا بعدما م جتعل الناس ،ظرة امل

لذنب أو نويشــعر زوجواتي ية، با لدون أن العالقات  أو يظنون با
ية  ية،الزوج كار و تنجســهم ومتنعهم من األمور الروح هذه األف



 
 

شوهة سبب امل شاكل يف  تت سرية كثريةم ن ماحلقيقة إنه لكن ، أ
سر مقدس ينجس امل سانستحيل أن  سول  لذلك ‼اإلن بولس الر

سدية  سبة لألمور اجل ضع مبدأ مهم جدا بالن كو ١(يف الزواج يف و
  قال  )٤:  ٧

 ضاأیتسلط علی جسدها بل للرجل وکذلك الرجل  للمرأةیس "ل

  للمرأة".لیس له تسلط علی جسده بل 
جســد املرأة يكون للرجل، وجســد الرجل يكون  مبعىن أن 

ضحية. هذاللمرأة، و سر  هو قمة املحبة وقمة البذل والت فالزواج 
سة، وكث سرار الكني امة ق مهل أطفال، وجني ولديهمتزري من املمن أ

  . نيريمتوحدين كثر من رهبان ومسيح أكثروحية، وعمق وحب لل
أنه لكي يكون الشخص كر تأفأنا كنت  !!!يا أىب معقول :قلت

 زوجتيترهنب أو لو أن  من الضروريه عالقة قوية مع اهللا روحاين ول
  يعيش بتول!!

 وارشعي ظل الناسيحىت من إبليس  شيطانية أفكار هذه :قال
بالزواج وال  والنجاســة، فالروحانية والقداســة ليســت بالدونية

س النقيبالبتولية لكن بالقلب  شكلة هلا  سيح. وهذه امل بب وحمبة امل
  ‼اخلدام والوعاظ ويركزوا عليههتم به ضرورى ي مهم

  ‼قلت: ما هو هذا السبب يا أىب
سبب لذلك يا ا قال: صلت من أفالم ال سالة اليت و بىن أن الر

ون أن القداسة مرتبطة بالرهبنة فلكى تك القديسني وسريهم املكتوبة



 
 

سًا البد أن تترن أو لو تزوجت البد أن تكون بتول.  على  وأقدي
أقل تقدير تكون كاهنا لكن الشــخص العادى ليس نصــيب يف 

سة والقامات العالية يف  سماء فتالقدا سني ال سري القدي ملكتوبة اكاد 
  ‼متزوجني ولديهم أوالديف العامل و يعيشونختلو من قديسني 

يه أوالد لد قديس متزوج و تذكر  كاد ال أ لت: فعال أ لكن  ‼ق
أليست الدرجات والرتب يف السماء أوال العذراء مث الرسل وبعدهم 
سواح واملتوحدين والرهبان ويأتى يف  شهداء وبعدهم املعترفني وال ال

  ‼املؤخرة املتزوجني وقد ال يأتوا
سة عندما نقول  قال: هذا الترتيب صالة يف الكني فقط لتنظيم ال

ضع خمتلف فمكتوب" سماء الو  أولون كثريوناهلتنيات، لكن يف ال
فعندما جاء فكر  .)٣٠: ١٩(مت "أولني أخرونو أخرينيكونون 

سماء أعلمه اهللا أن  ألنبا أنطونيوس أب مجيع الرهبان من مثله يف ال
  طبيب مثله يف السماء.

  ‼طونيوس يف السماءقلت: طبيب مثل أنبا ان
  ‼قال: وليس ذلك فقط لكن خياط أفضل منهم هم االثنني
  ‼قلت: خياط أفضل من أنبا أنطونيوس يف السماء. معقولة

صفحة  ستان الرهبان  . وهذا ٤٣قال: هذ الكالم موجود يف ب
  اخلياط مل نعرف حىت امسه ومل نسمع أنه صنع معجزة واحدة.

  ‼الرهبانقلت: رمبا مل يكن متزوج فكان شبه 



 
 

صة أخرى  أنباعن  قال: مل يذكر أنه متزوج أم ال. لكن امسع ق
  ان الشيطولنتخيل حواره مع  ه فكرمقار جاءأبو مرة القديس  مقار.
إنت وصــلت ملراتب عالية قوى  !!!مني زيك يا أبو مقار -

 وبقيت ســبب خلالص ناس كتري كتري!!! وبقيت أب لرهبان كتري
   يف السماء عالية عالية قوى !! عاليةمكانة  ليك أنتكتري!! 
  ياه ايه األفكار الشريرة!! يارب اعىن يارب اعىن!!  -
ال شــريرة وال حاجة!!! أنت أب كبري قوى ومكانتك يف  -

!! مني زيك مني السما عالية عالية قوى مني مني زيك يا أبو مقار!!
  مني زيك مني!!!

ني زيك م تعباىن قوى وبتقول ىل يارب يسوع أفكار الكربياء -
  يف السما !! اعىن يارب اعىن يارب!!!

  فاهللا أجابه وقال له
سما!!  - ستات متجوزين وعندهم أوالد زيك يف ال فيه اتنني 

فالســماخرين وأخرين أولنيالســما هتالقى أولني آفي ف مش  ، 
ار!! مش مقأبو لكن باملحبة ونقاوة القلب يا  باجلواز والا بالرهبنة

بال نةباجلواز والا  يا  ،رهب مت  لب!! فه قاوة الق بة ون باملح لكن 
  ابومقار 

ن لك ،فهمت يارب فهمت يارب. مش باجلواز وال بالرهبنة  -
  !! باملحبة ونقاوة القلب!!باملحبة ونقاوة القلب



 
 

سة ال يرتبط ال بالبت يفنمو لانعلم أن نحتاج أن ف :قال ولية القدا
سيح أن  شعب امل وال بالرهبنة لكن بالقلب النقى واملحبة، ونوضح ل

سه وال متنعه  العالقة الزوجية ال تقلل سان، وال تنج سية اإلن من قد
صالة وال من اإلجنيل وال من أي أمور روحي قول ن فكيف ة.من ال

  للشخص: نقول إنه سر مقدس وبعد هذا
على األقل مش طاهر!! مش إنت كدا جنس. أو إنت كدا "-

  فاطر فاطر!! طاهر!!
سكىن روح اهللا   سان مقدس ب ستحيل، ١يف داخلهفاإلن أن  وم

لكن األفكار املشوهة ، أبداأن ينجسه  سر مقدس من أسرار الكنيسة
ش تهمجعلالناس وكثري من تعب يف سبب كانت  سة عروا بالني جا

سة ويبعدوا عن اهللا وعن احلياة الروحية سرار الكني مرة واحد  .وأ
  مهل يفتقد أسرة فقالباء الكهنة كان من اآل
  !!تواوزجتليه مش بتيجوا اخلدمة من ساعة ما  -
  مشغوليات احلياة زادت ومابقى فيش وقت!!يا ابونا صدقىن  -
م - حد زى ز مدارس اال مة  خلد نا نرجع  ان بس مش نفســ

  !!ا ابوناي ، فلما مش بنقدر جنى القداس فبنكسل جنى اخلدمةعارفني
سات تيجوامش ب ليهطيب  - سنا !!القدا عانا ختدم م يا مارك نف

  !!زى زمان!يف اهليكل 

                                                                    
 )١٦:   ٣كو  ١هيكل اهللا و روح اهللا يسكن فيكم ( أنكمتعلمون  أما 1



 
 

ضر كل  يا أبونا معلش - الواحد بعد ما بيتجوز ما بيقدرش حي
سات وخيدم س فيها القدا ساعة ماف !!عارف كزى ما قد  من 

  ا حياتنا الروحية بقيت يف النازل!!نوازإجت
ي  - نا ف نا!! هإح ما إجتواز نا  ياريت قات كتري بنقول  نفكر وب أو

  نكمل حياتنا زى الرهبان!!
الغريبة اللى عندكم دى!!!  األفكار!! إيه أوالدىليه كدا يا   -

سكىن روح اهللا جواه ضل مقدس ب سر مقدس والواحد يف ! !اجلواز 
م وحيرمك جسكم ابدابين أسرار الكنيسةمقدس من ر سممكن  شفم

سرار من األمور الروحية شان  !!!وباقى األ دى أفكار من إبليس عل
  !!تعيشوا يف حزن وتعب

مجيع الناس يعرفوا، بدل من  ياريت مهمة يا أبونا: أفكار قلت
وا وجيعلهم دائما يشعرون إم ليس واجلهل الذى يعيشون فيهالتعب 

  رهبان!!مش ألم  روحانيني
ين، ريثناس كأفكر : مفاهيم النجاســة املغلوطة شــوهت قال
سب اإلجنيل، وحنتاج سان  فالذي جتديد أذهاننا حب ي هينجس اإلن

صدر شريرة الىت ت سوع كمامن القلب  األفكار ال قتل " قال الرب ي
شهادة زور جتديف سرقة  سق  سانهذه هي اليت تنجس  زىن ف  ،اإلن

: ٧مر ( "اإلنســانداخل وتنجس مجيع هذه الشــرور خترج من ال
٢٣(  



 
 

ن غرض أتعرف أن  . من الضروريالخالصة یا ابنی

نك تســـتمتع وتفرح بکل  ـــد، هو إ قة الجس له من خل ال

ك جســدتحافظ علی صــحة  أیضـا، وإمکانیة موجودة فیه

ســتمتع یهتم بجســده وی الشــخصما کان  وکل یه،وتغّذ

یة موجودة فیه بذلك  بکل إمکان  منیتمم إرادة الله فهو 

  خلقته.

  ساحمىن يا أىب عندى سؤال؟!: لكن قلت
  قال: تفضل يا ابىن؟!

لذة والشــهوة"أعيش مببدأ قلت: أليس هذا جيعلىن  ش وأعي "ال
  ؟كل حياتى للجسد ورغباته

ة حروب ثالبثيحاربنا س نقطة مهمة يا ابىن. فالشيطان هذه :قال
  اجلسد. من ناحية

شيطان من جهة لل أول حربین  سد، حياربنا بيهم ال يا إما ج
  .يا إما يدوس برتين ،يوقف العربية

  !!!تقصد يا أىب ماذا :قلت
ه من وت نفسإما جيعل الشخص يصوم حىت ّمي يا الشيطان :قال

  األكل!! ةركثمن  حىت ميوت نفسهإما يأكل  . ياكثرة الصوم
  ‼لدرجۀ اإلجهاد والتعب ال ینام یا إما

  یا إما ینام لدرجۀ الکسل والخمول!!
  ‼إنه نجاسۀ تقر الجنس ویعتقدیا إما یح



 
 

  الجنس!! من أجلکل حیاته  جنسییا إما یعیش کائن 
! !هذه األفكارعندهم لألســف فعال فيه أناس كثريين  :قلت

  !!ما هو احلل يا أىبلكن 
  احلل للحربني هو  :قال

  .االتزان والحکمۀ
سبة ف شخص أن يكون عنده ،لألكلمثال بالن ضروري لل  من ال

فيها افظ حي اليتولكن يف احلدود  األكليســتمتع ب أنه عىنإتزان، مب
صحته، سد احتياج يأخذويف النوم  على  دخل يف ر فيوليس أكث اجل

سل ومخول صاب. و ،ك ضا وال أقل فيدخل يف إجهاد وتعب أع أي
سبة للزواج  سةال حيتقر بالن يعيش  أو العكس ،٢الزواج ويعتربه جنا

شخص تركألنه لو  ،فقط حياته للجنس كل شهوةنف ال ن ل سه لل
شبع  شرب من ، فأبداي شبع ياه ااملمن ي شانا ولن ي ملاحلة يظل عط

صة توجد. أبدا ستان الرهبان  يف طريفة ق  مقار نباأالقديس  ذكرهاب
  قال: ،عن نفسه

صغري من  وجدتىف الربية ف يف يوم خرجت"  األعرابشاب 
ساله ميكن أخد منه كلمة منفعة" قلتبريعى غنم ف يا  :له قلت. ف"أ

  بىن أنا من الصبح جعان قوى أعمل إيه!!ا

                                                                    
 واحاأرتابعين  اإليمانيرتد قوم عن  األخيرة األزمنةيقول صريحا انه في  ولكن الروح 2

مانعين عن الزواج  .كاذبة موسومة ضمائرهم أقوال رياء وتعاليم شياطين. فيمضلة 
وعارفي قد خلقها اهللا لتتناول بالشكر من المؤمنين  أطعمةيمتنع عن  وامرين أن

  )٢: ٤تى١الحق(



 
 

  !!تشبع وأنتل يا راهب ُك عان يأكل!!اجل -
  !!هأكلت لكن لسه جعان برض -
  بع!!ل حلد ما تشطاملا لسه جعان يبقى حمتاج تاكل تاىن. ُك -
ضه جعان أعمل  - سه بر طيب ولو اكلت مرات كتري لكن ل
  إيه!!

ار هو اللى الصــراحة إنت كدا زى احلمار يا راهب. فاحلم-
  كل وما بيشبعش ابدا!!أبي

شبعش" - . أنت كدا زى احلمار احلمار هو اللى بيأكل وما بي
شهوة هايبقى زى  ياه "يا راهب!! سه لل ساب نف فعال الواحد لو 
  !!قل كماناحلمار أو أ

 -فســاحمىن-اتزان يف احتياجات اجلســد فمن ليس لديه :قال
ص خت ألمور الىتفي كل افيف مرتبة أقل من احليوانات، يكون ســ

يقول القديس أنبا  .واتزانحكمة يكون عندنا أن تاج حناجلســد، 
قار تدال والتبصـــر " م تاج إلی االع نا نح کل األمور، حتی ال  فيإن

تبدو أننا قد امتلکناها إلی ضــرر لنا.  التيتتحول األشــیاء الصــالحة 

عا  نا م تدال ومتز جب علی اإلنســـان أن یکون مع جمیع  فيفی

  ."االتجاهات
  !؟ثة بالنسبة للجسد يا أىبالثاحلرب الهي : ولكن ما قلت
شخص يكتف أن عىنمب االكتفاء. هية احلرب الثالث: قال ى بأن ال
وكأن احلياة أكل وشــرب وجنس  ،جســدي فقطكائن ك يعيش



 
 

تزان وحكمة، إباألمور  كل هذه عمل لو الشخصوحىت ، ألنه فقط
  يا ابىن. كايفليس  أيضا فهذا

لت مة يف كل حكاتزان و لشــخصأن يكون ل كاىفليس  :ق
  !!اجلسدية هأمور

عنده ، لكن ألن الشــخص ليس جســد فقط كايفليس  :قال
فقط هذا يكتفى باجلســد ويعيش للجســد  روح ونفس، والذى

شخص صل -يا ابىن ساحمىن-ال ألن  .ناتحىت ملرتبة احليوا ال ي
  لكن فيها نفس. فقط جمرد جسد ليستاحليوانات 

سرحت وأنا ناد" شف سنني ع تها يف جهل وكأنين غري م على 
سيحي وقلت شكرك أل" م سوع أ نك خلقتىن من العدم. يارب ي

ليل. ذ مش عبدمكرم خلقتىن ابن  .خلقتىن على صــورتك ومثالك
إديىن يارب اعرف قيمىت إديىن يارب أفهم اهلدف اللى انت خلقتىن 
ليه وخليىن أعيش علشــانه. ماختلينيش أحتقر اجلســد وإحتياجاته 
ضوع عاوز  سدى وبس. املو ضه ماختلينيش أعيش كائن ج وبر

  ."يسوع ياربحكمة حكمة اديىن يارب حكمة. اديىن 
  يا ابىن!! قال: فيما سرحت

سنني طويلة  :قلت صراحة  سب نا يف تعبأو مرتال  بومعاناة ب
هدف اهللا من  ما هوو !!نفسال ما هو مفهوماملغلوطة. لكن  األفكار
 يكن مسيحأأعرف أمور جديدة وكأىن مل  بأىنألىن أشعر  خلقتها؟

  !! بعد



 
 

   .المشاعر واإلرادة والتفکیر: النفس هي :قال
شاعر ل اهللا خلق بالنسبۀ للمشاعر  حًاحىت تكون دائما فرك م

لفرح عن ا ةريوليس لكى تكون كئيب وحزين، فمكتوب آيات كث
 ).١٦: ١٥(تثيف الكتاب املقدس، فمكتوب "فال تكون إال فرحا"

حان يعىن اهللا يدك أن تكون فر قاطو ير قي ليس من املنطف ت،ل الو
  أب يقول البنه أن

  مالك يا ولد!! -
  آسف يا بابا!! انا زعلت حضرتك يف حاجة!! -
  لقيك بتضحك!!أكل ما اشوفك -
سم. فانا ملا  - ضحك والا حاجة!! أنا بس بابت ال يا بابا مش با

  بأشوف حضرتك بأبقى فرحان!!
  !! إيه االستهتار دا!!الضحكهنا يف البيت ممنوع  -
  يا بابا مش بأضحك دا أنا يا دوب بابتسم!! -
ــام!!! الزم يبقى فيه وقار الزم تعيش  - وكمان ممنوع االبتس

   !!  وتعيش روحاىن حزين وحتس باملسئولية
  !!هذا الكالم البنه؟يقول أن مكن أب من املهل  :قال

شيزوفرينا!!  :قلت ممكن لو أب مريض وعنده إكتئاب حاد أو 
  يف الدنيا!! إنسانعاوز ابنه أسعد  الطبيعي األب

نه يكون  يريد أن الطبيعي األبكان لو  وهل :قال ســعد أاب
ومن أب  هو أحن من كل ماذا عن اهللا الذىف يف الدنيا!! إنســان



 
 

سعادة كم ‼أمكل   ‼باألكثر يريدك أن تكون يف منتهى الفرح وال
  ).١٠: ٨(نح "وفرح الرب يكون قوتكم" مكتوب
  !!ما معىن فرح الرب يا أىب!!فرح الرب يكون قوتكم!!!  :قلت
نه أبو بالرب كبالرب، فرح كفرح الرب يعىن فرح :قال  كإ

ضا تكون فرحا نك أوفرحا ب ،صورة اهللا ومثاله نكأب وحبيبك، وأي
يعطيك قوة،  الذيهو  هذا ،ك كل خطيةمقبول وحمبوب ومغفور ل

ر تعرف إن املسيح غفال و إنك ابن هللاوقيمتك  ال تدرك لكن عندما
 تنأت وسقط مهما إنو ،لك كل خطاياك وجناساتك بدمه املقدس

ليس والتوبة يعطيك الغفران وحربك مع إبليس فبمجرد الرجوع  يف
شهر أو آخر  سبوعأخر ال شاعر  ألنه ،األ ستظل  إن مل تقبل ذلك 

  وهذا جيعلك متعب وضعيف.  ،مموحزين ومهبالذنب وتعيش 
ضا و سوع أي سه قالالرب ي ضاراكم أس" بنف كم فتفرح قلوب أي

ال يستطيع أحد يعىن  .)٢٢: ١٦يو ( "فرحكم منكم أحدوال يرتع 
سيح.  ذيالأن يرتع منك الفرح  سوليعطيه لك امل  الق وبولس الر

ــا افرحوا""ا كل حني وأقول أيض تاب  .)٤:٤(يف  فرحوا  فالك
  ."افرحوا كل حني"ويقول  بيوصينا

  .وصية كتابية هذا فرحافأن تكون 
سیحیین"يقول والقديس يوحنا فم الذهب  سبة للم  الحیاة بالن

  ."هي عید متواصل



 
 

 .الدائمرح هي حیاة الفالحقیقیة فالمســـیحیة 

 یتمم فهو بذلك هجومبت فرحان وکلما کان الشـخص

  .إرادة الله من خلقته
وقت ل الاطو نيفرح يريدنا أن نكون اهللا ‼: معقول يا أىبقلت

يّد حزاىن!! أومكتئبني  ليسو مما  ناس  جد بعض ال تيو دين عون ال
وا لنا صورة إنه لكي تكون روحاين فالبد أن تكون وصّلوالروحانية 

  !!طول الوقت واكتئابحزن  يفدائما 
هذه األ :قال ثل  ند البعض م جد ع كار فعال تو طة اليتف  املغلو

ية باحلزن والكآبة  احناللون الفرح اون أويعتربوا  ،تربط الروحان
ويعيشــون يف حزن دائم وال ، اآليات اليت ذكرناهابالرغم من كل 

ء هؤاليعربوا عن مشــاعرهم، وأن ، وال أبدا يبتســموا يعرفوا أن
  .وا....هم ئما تعبانني معدايكونوا زوجام و، منهم تعاىنأسرهم 

لت عا(ق قاط بة أو العكس ممكن الزوجة هي الىت  :)م تكون كئي
  .وحزينة
سكىن يف فمكتوب " مكن طبعامن امل :قال من  رض برية خريأال

الزوجة تكون  أناملفترض ف .)١٩: ٢١أم ( "خماصــمة حردة امرأة
صدر ال شاكل  لألوالدالبيت  يفراحة م والزوج بعد تعب العمل وم

شكلة ،احلياة يعانوا س فأوالدهممكتئبني  اإلثننيأن لو  األكرب وامل
ض وعندهم جوع للحب ويكونوامعقدين وتعبانني  ويكونوا ني معر

  شبعهم من مصادر العامل القذرة واملسمومة.  يأخذوا نأ



 
 

  مثل هؤالء!! أشخاصوجد يهو احلل لو  لكن ما :قلت
حلل أن الشــخص :قال يل يفهم األوليف  ا كل  ويفهم اإلجن

ه، يفرح بشاعره هللا ويعرب عن م ويبدأتتكلم عن الفرح، اآليات اليت 
 هو الذىهذا  يعرب عن مشــاعره وحبه هللا كيف عرفالواحد فلو 
ستطيع أن يبتهج وهنا و يفرح جيعله سهولة ي شاعره م يعرب عنب

 لةعن مشاعرهم هللا بسهو نيعربوفالقديسني كانوا لزوجته وأوالده. 
ما فرحني  لذى جعلهم دائ قديس يوحنا طول الوقتوهذا هو ا . ال

  مرة قال ره هللاعرب عن مشاعو اريثسابا كتب ك
لذ  " یة غنیت و ها ليأغن ـــوت ـــمعها  حبیبي. ص س

وانصـــت لها وطابت له أکثر من کل . واســـتیقظ من نومه

ال ق .عنديوقفز من نومه وبالیقظة إلی األبد یقف . شـــيء

ـــة غن  ـــاش ك أبواب ليأکثر أمتعنی بألحانك!! افتح  ليببش

  . "فندخل إلی مخادعك

شاعرنا إنما فالبداية دائ صديق وح وحبنا هللانا نعرب عن م  بيبك
صيل  ضحنا بالتف سيح حيب اخلطاة جكتيب  يفكما و فهذا  ،"٢"امل

 عض.نعرب عن حبنا لب نســتطيع أن هو الذى يعطينا الفرح وجيعلنا
یارب یا " "یارب یا حبیبی"نقوله ه وحيب أن نعرب عن مشــاعرنا لفاهللا 

سطينوس كث. "حیاتيیارب یا " "فرحی بته هللا عن حم اريعرب القديس أوغ
  ل بدل حمبته للشهوات مرة قا



 
 

لیتنی  تعرفني أنــتیــا من  أعرفــك إلهي.... لیتني"

سيیا قوة  أعرفك شف نف سيعن ذاتك یا معزى  لي! اک ! نف

 تأملأل نفسيیا بهجة  أسرع! !عینيأعاینك یا ضیاء لیتنی 

  !!حیاتينت هو أحبك ف ألهمني! !قلبيفیك یا سرور 

 تهكل حيا لكن لو الشخص ،الكبت واحلزن هذا هو حل :قلت
  احلل!!ما هو !! فقطعلى مستوى املشاعر  يشمشاعر ويع

ناس  يوجدفعال  :قال ــاعرهبعض من ال قاد مبش  فقط، ولو اتن
 غريةاملشاعر مت يف خطر ألن فإنه يكون ،قادته مشاعر فقط الشخص

حال وتكون  كل يومو تيف  باجلو!! ةريبأمور كثثر أت كل!!   باأل
  بالناس!! ممكن شخص يقول:

  نفس أصلى التسبحة النهاردة!!مش عارف يا مايكل ماليش  -
  ليه يا مينا دا أنت أكتر واحد بتحب التسبحة!! -
سبحة قوى لكن مش عارف ماىل-  بعد النهاردة أنا بأحب الت

  قوى!! قلتما اتعشيت فول دماغى ت
  وفيه حد يأكل فول قبل التسبحة!!  -
  ليه هو حرام نأكل فول قبل التسبحة!!! -
صعب يف ا - ضم فلما بتأكل يف الفول مش حرام بس الفول  هل

املعدة بتسحب الدم من املخ علشان تقدر ضم فالواحد بيحس إنه 
  دايخ!! خد بالك بعد كدا!!



 
 

وحية، رنعتمد عليها يف حياتنا ال فاملشــاعر متغرية وال ميكننا أن
شاعره فف ،يف قرارتنا اليوميةال و شخص مل يفكر واكتفى مب من لو ال

له  ــاعره جتع ما تفّر ذخيأاملمكن أن مش بدل  به و ه حقرارات تتع
شهوانني املدمنني و كمثلتدمره!!  شاعرهم ف ينقادونالذين ال قط مب

  هم!!رهم معأسفيضيعون ويضيعون 
سهولةفقط عره اشينقاد مب فعال الذى :قلت نخدع يأن  ممكن ب

  ؟!أىباحلل يا  ما هوويضيع، لكن 
  .التفکیر: يف النفس وهو هذا هو اجلزء الثاين :قال

رح بعمل فيريد لك أن تفكر وتبتكر وتالنســبة للتفكري اهللا بف 
تبدع  كىلفيك  تســتثمر موهبة العقل الىت أن كحيب . فاهللايديك

ال  ال يريد أناسوتفكر وتنمى مواهبك وقدراتك وإمكانياتك، فاهللا 
خذ أو" مكتوبف .وجتتهد تعمليريد أن الناس تفكر ولكن  يفكرون

: ٢تك "(وحيفظهاة عدن ليعملها وضــعه يف جندم وآاالله  الرب
١٥(.  

ضعه  ا ميعملها وحيفظها، فكل  لكياجلنة  يففاهللا خلق آدم وو
ــان مم يتل يف األرض وحيافظ عليها هو بذلك يعمجيتهد و اإلنس
دة بذلك تتمم إرانت أفبك تســتثمر وتنمى مواهما فكل إرادة اهللا.

  !!!مل خيلق كل شيءخلق  عندما. فاهللا من خلقتكاهللا 
  ؟يا أىب ما معىن أن اهللا مل خيلق كل شيء :قلت



 
 

طائرات!!الصــ هللا مل خيلقايعىن  :قال   خيلقمل اهللا واريخ وال ال
  ابتكرها. وال املوبيل، لكن اإلنسان هو الذي الكمبيوتر

ما یرى ند له یفرح ع یبتکر  اإلنســــان فال

ـــتثمر عقله ومواهبه، ألنه ـــبه الله في ذلك ب ویس یش

له من خلقة العقل مم إرادة اللهالخلق ویت 

سقال الكتاب املقدس و  شر. عن الك فالكتاب ل إنه خطية و
ستثمر عن العبد الذى قال شرير " وزنته إنه مل ي سالن"والالعبد ال  ك

  .)٢٦ :٢٥(مت 
تســتثمر وزناتك  يريدك أن، فاهللا متاما شــرال مثلفالكســل 

 يديك حىت ولو ما بني يفيبارك الذى وهو ومواهبك وإمكانياتك 
يعتمدوا على  والدهم أنألموا يّع باءاآلأن  فضــروري قليل. نكا

ع مشاري نويعملو نيستثمرو كيف هم يعلموهمنفسهم ومن صغرأ
   من صغرهم. ووعى اجتماعيعندهم ذكاء  هذا جيعلف ،صغرية

ل تســتخدم القليما كلطموح ومبتكر، و أن تكون يريدكفاهللا 
 أيها"توب مك ،األكثر يعطيكو كيباركســهو الذى بني يديك 

شيء  صحيحا كما  أن أروماحلبيب يف كل   أنتكون ناجحا و 
  ) ٢: ١يو٣("نفسك ناجحة

ما کان اإلنسان مبتکر وطموح في دراسته، في عمله، في فکل

  مم إرادة الله من خلقته.یت ذلكفهو بتجارته، 



 
 

شاعر والتفكري. هذا. : متام. يا أبوناقلت سبة للم سبة و بالن بالن
  لإلرادة؟
سبة لإلرادة: بالقال سان  يريد أناهللا  ،ن يكون عنده حكمة اإلن
 ،طفق يعيش للجسدو جسدييكون إنسان  وليس فقط أنواتزان، 

ــاعرو عاطفيأو   تعمل اتزان، فقط، ومهمة اإلرادة أن تقوده املش
سوية، وجسد صحيح، وعقل مثمر. بنفس ومتزن  فيعيش الشخص

حول حکمة تت "أي فضیلة بدون لذلك يقول القديس أنبا أنطونيوس

  "إلی رذیلة
. ويســر بأن يعطينا احلكمة عندما تكون حكيم يريدك أنفاهللا 

تعوزه حكمة فليطلب  أحدكمكان  إن وإمنا".مكتوب نطلب منه.
سخاء  سيعطى له وال يعريمن اهللا الذي يعطي اجلميع ب :  ١يع ("ف

٥(  
متع فيستيعمل اتزان،  الذيفاإلنسان احلكيم هو 

ضر دون أنحبياته  سترحيحته، ص ي سيته م  ةوتكون نف
شاعر يكون عبد دون أن ضًا، وللم يكون طموح  أي
مًايقلق وي دون أن ومبتكر كان كلو ،كون مهمو ما 

سان حكيم ويعمل اتزان يتمم إرادة . فهو بذلك اإلن
  اهللا من خلقته.

  حرب الشيطان على مستوى النفس؟! ما هي : لكنقلت



 
 

ستوى هي نفس احلرب اليت :قال سد.  كانت على م ا أوال ياجل
  . العربيةإما يدوس برتين يا إما يوقف 

  .بالنسبة للمشاعرف
  .طوال الوقت مکتئب وحزین إما یجعل الشخص یا

  .بدون حکمۀ وبدون عقلالمشاعر یجرى وراء  یا إما أن یجعل الشخص
  !!!حلرب لتفكريوبالنسبة  :قلت
سبة للتفكري يا إما أن جيعل :قال شخص كلها عم بالن ل حياة ال

سل وكما جوانب احلياة، يا إما باقيهمل وتفكري وي قول ي أن يتكا
شباب "يكرب دماغه" ستفيدال ل بمن وزنة العقل والتفكري  . وال ي

  يتكاسل ويدفنها يف التراب.
  !يا أىب! حرب اإلرادةوماذا عن  :قلت
 إرادة ويكون عنده ليس لهيا إما يكون  ،بالنســبة لإلرادة :قال

سوس شخصكون يا إما ي المباالة. ومدقق بزيادة ومن املمكن  مو
   للوسواس القهرى. يوصل

لت ناجحني  :ق بالرغم من إم  ناس موســوســني  يه فعال  ف
  ومتفوقني لكن عندهم كآبة وحزن.

 وجدحىت لو لكن ، وابىنيا مهم جدا كما وضحنا  االتزان :قال
  .ة بالنسبة للنفساحلرب الثالث من أن حنذراتزان فضرورى 

  !!بالنسبة للنفس يا أىب ةثوما هي احلرب الثال: قلت



 
 

 يأكل ويشــرب ، يعىن الواحدهي االكتفاء الثالثةاحلرب  :قال
ستمتع،  ضاوي سيته اراته ويعمل ويبتكر ويكون حكيم يف قر وأي نف

   .ويتوقف عند هذه النقطة فقطيكتفى لألسف ، لكن سوية
  !!يا أىب ما هو اخلطأ يف ذلك "لألسف"ملاذا  :قلت
سانيون ال روح هلم" الكتاب هؤالء يقول عنهم :قال : ١يه ("نف

 ابىنا ساحمىن ي– هذا .فقط عند مستوى النفس فالذى يتوقف .)١٩
  . اشيء مولكن بشكل متطور يقف عند مستوى احليوانات كأنه -

  !!كيف يا أىب معقولة!! :قلت
ضيها والكبري  :قال صغري، فاحليوانات حتب بع ضاويهتم بال  أي
شرعقلها، مىت تأكل؟ و رقدقرارات على  ذتأخأن تعرف  ب؟ مىت ت

  ومىت اجر؟ ومىت ترجع من اهلجرة!!
له خادع فس شكالنمبستوى  . االكتفاء: مشكلة فعال يا أىبقلت

  احلل!! فعال، لكن ما هو
ستوى النفس: قال ستوى متقدم وقريب من هو  م  اكتمالم

رائع أن الواحد يكون فرحان  فشيء، ٣هدف اهللا من خلقة اإلنسان
ضاوحكيم لكن ومبتكر  صر مهم يف تكوين  يوجد أي ساعن  ناإلن

  الكائنات. باقيعن  مييزهالذي هو و
  !!وما هو يا أيب :قلت

                                                                    
والشيطان يتمنى أن نصل إليه ألن بوصل الشخص لمستوى النفس يكون قريب أن يصل  3

 به.  فينكتلمستوى الروح لكن إن وصلنا إليه يركز حربه بأن 



 
 

جبل و )٧:  ٢(تك مكتوب يف ســفر التكوين ف .الروح :قال
دم آنفخ يف انفه نسمة حياة فصار و األرضالرب االله ادم ترابا من 

   ".نفسا حية
  الكائنات. قيباعن  اإلنسانتفرق الروح هي الىت 
سمة حياة وأعطاهنفخ فيه اهللا  فالكائن الوحيد الذي روح" ال" ن

  هو اإلنسان. 
  !!يا أيب من خلقة الروح هو غرض اهللا : وماقلت
سان هو إننا غرض  :قال صل معهناهللا من خلقة الروح لإلن  توا

ه . فاهللا روح وإتصــالنا ببأبوهم ونفرح معاه مثلما يفرح األطفال
طب لذین ".)٢٤: ٤يو ( فمكتوبة الروح يكون بواســ له روح وا ال

  " یسجدوا أنیسجدون له فبالروح والحق ینبغي 
نه يأكل ويشــرب أن  األب حيب وكما أن ويفرح ويكون اب

ضا أن توجدحكيم ومبتكر،  و فل عالقة حمبة بينه وبني ابنه. حيب أي
صحيحة لكن مورهأاالبن بيعمل كل  ة وجود عالق من غري بطريقة 

  فرحان!! بذلك سيكون األبهل  الدهبني بة بينه وحم
ه حمبة بين توجد أنب لأل بالنســبةأهم حاجة  ال.طبعا  :قلت

  وبني ابنه.
صجمرد عالق ليس األب وابنه فالعالقة الطبيعية بني :قال لحة ة م

ضوع أمسى ف، شئ هأعطيك مقابلو شئأو قانون، أأخد منك  املو
عالقة األبوة واملحبة مع  هو سيحيةمييز املالذى و، ذلكوأعمق من 



 
 

صل معه باحلب،  سيحية قائمة على حمبة اهللا والتوا كتوب ماهللا، امل
   )١٦: ٤يو١(

  "والله فیهالمحبة یثبت في الله  الله محبة ومن یثبت في"
فاهللا يف املســيحية حمبة. والعالقة اليت يريد أن تكون بيننا وبينه 

نك حمبة بي دتوُجكل ما لطقوس. وهي املحبة وليس الفروض وال ا
تكون ولك تمم غرض اهللا من خلقة الروح بذلك ت ، فأنتوبني اهللا
  .إنسانيتنا ال تكتملألن من غري الروح  حقيقىإنسان 

  !!وما هي حرب الروح يا أىب :قلت
  ثالثة حروب كربى. حرب الروح  :قال

 خائفني نعيش . حىتالغفران احلب وىف التشكيك يف أوال حرب
صة يا ل قولسأانتقامه،  من اهللا ومن صغري كان  ،ابىنك ق شاب 

ساوالده  صى وكان جبوارهم  فر لفترة طويلةم شرير، فاألب و جار 
  ابنه وقاله

عب ص شخص دا .يا بيتر يا حبىي خد بالك من اجلار الشرير -
  مهمعاه وال تسمع كال شب لنا اخلري ابعد عنه وما تتعاملومش بيح

صحاب  قال شرير لكن بيتر ما مسعش الكالم وات على اجلار ال
  كان بيقوله:اجلار ى بيقعد معاه كتري ويسمع كالمه وقوب

سهولة  راجل جدأبوك دا  .يا بيتر بص - سامح ب لو وومش بي
طت جة!! غل حا يل  يف أي  يك أبوك بالل طك من رجل هايرب

  د خذرك منه!!رجلك. فخ يفبالنار هايلسعك و



 
 

  معقولة بابا يعمل كدا!! مش معقولة ابدا يا عمو!! -
فهو راجل جد ومش بيحب الغلط  وحذرتك انا نصــحتك -

  خد بالك يا ابىن حلسن يولع فيك!!ف!! ابدا
  اعمل إيه يا عمو!! تطيب لو غلط -
 !! وبالليل اقفلوخد حذرك منه  خليك بعيد عنهملا تغلط  -

  الباب كويس قوى!! ولو حسيت باخلطر تعاىل عندنا يف البيت!!
  جنبه فقالهإن ابنه بيتوالحظ األب 

  مالك يا بيتر يا حببىي مش بتيجى تقعد معايا ليه!!  -
  ال يا بابا!! مشغول مشغول!! -

بس أنا مالحظ يا بيتر بيبقى عندك وقت فاضــى  )مبحبة(أب
عب على الكمبيوتر و عد على الفيس وبتعمل حاجات كتبتل  ري.بتق

سألة ف ضوع مش م سس إن املو نت أ وقت يا بيتر يا حبيىب!!أنا حا
  عالن مىن يف حاجة!!ز

  ال يا بابا. مافيش مافيش حاجة!!: )بتوتر(بيتر
ساعة ما جيت وانت إىن مالحظ  إزاى يا حبيىب، أنا :أب من 

بيىب ليه يا ح جة!!بتقفل الباب بالليل وزى ما تكون خايف من حا
  هو فيه حاجة يا بيتر!!

با!!  :بيتر با يا  با. مش خايف. مش خايف وال حاجة  با يا  ال 
  ف ابدا!!. مش خاي



 
 

وهو خائف منه فرحان بابنه  األب ســيكون هل تظن أن :قال
فرحان بابنه وهو ال يطمئن له  ســيكون هل األبو!! ذه الطريقة

شغول عنهو شاعر األب عندما يعرف إن ابنه!! م صدق  ما هي م
  !!اجلار الكذاب

بكل األب ســيكون حزين على ابنه وســيحاول  أكيد :قلت
  الكذب.ويصحح له أفكار  نهيطمئ أن اتهإمكاني

سف  :قال شابنا فيه كثري م ابىنيا لأل صدقمثل ذلك ال  وا. 
كذابكالم  عائشــنيإبليس  ال يب،اهللامن  خائفني و   أبوهم احلب

صدقونو الكذابكالم  صدقوا  إنه غفر هلم كلوحيبهم إنه اهللا  ال ي
املشــغولية وقلة أخذوا و !! وملا خافوا من اهللا هربوا منهخطاياهم

ت مش يف الوقاملشــكلة  ، ولكن احلقيقةحجة ليبعدوا عنه وقتال
 سلعندنا وقت لكل حاجة ماعدا إننا جنلكن يف خوفنا من اهللا، ف

  .أبوهماألطفال مع  كمثلمع اهللا وحنكى معاه 
شغولية :قلت ضوع امل دنا نفع "همهو يف احلقيقة "وو فعال مو

لناس ا أيضــا أن ما جيعل مكنأليس من امل ن، لكشــئوقت لكل 
 فرض ويظنوامعىن الصــالة  ال يعرفونيهربوا من الصــالة إم 

   كما كنت أظنها أنا من قبل أن أبدأ يف هذا املنهج!! وكالم حمفوظ
  :الثانيةاحلرب  هذه هىو :قال

شخص  سيد ليس كأب يتعامل مع اهللا  إن ال ريد يحيبه لكن ك
  .هفروض نتمم منا أن



 
 

 ة فرض لسيد صعبالصاللذلك يوجد ناس كثريين يظنون أن  
صلوا  كالم حب مع أب حنون، وليس  أوفامهني  مشيكونوا ولو 

شاعرين وايكونو ،فرحانني ك ل كملسأ. باهلم والتعبما دائ دائما 
  قصة اجلار الشرير. 

يا حبيىب بص  - يا يا بيتر  عا م أي كال. أبوك دا مش ركز م
الفصــحى وضــرورى يكون بالزم تكلمه كالم معني ف ،بيعجبه

  !!يا بيتر فاهم ريقة رمسية!!كمان بطو
  !!اعمل إيه عارف فصحى!! أو مش فامههاطيب لو مش   -
  مش مشكلة إنك تفهم!! -
  املهم إيه!!طيب مش مشكلة إىن أفهم!!  -
فاهم - نك تقول حىت ولو مش  . ارضــي ابوك واتقى املهم إ
ساكر  !!شره وكمان الزم كل ما تكلمه تبقى واقف إنتباه زى ع

  اجليش!!
مه الزم أكون وي أيف  - حب أكل قت أ باهقف او حىت لو  إنت
  !!تعبان
شخص جد وحيب اجلد.  - مش بيعترف بالتعب. تعاىل وأبوك 

على نفسك وقف حلسن يزعل منك ويغضب عليك!! إتقى شره يا 
  ابىن إتقى شره!!

سف  :قال شون يف خوف ريكثناس  يوجد ابىنيا ولأل ين يعي
صالم ورعب إم هم كالم من غري فهم، وكل ّمهتكون  من اهللا و



 
 

ضوا اهللا ويكّم ضلوا فرير صلحتهم  لكىه و تقوا ي لكى أويأخدوا م
به عليهم.  يل غضــ بد ذل حد يعيش مع اهللا كع ن ابك وليسوالوا

سطينوس حبيب. "المحبة هی وحدها العالمة الممیزة  بيقول القديس أغ

  إبلیس. وأوالدالله  أوالدبین 
صبحت :قلت صرنا هذا أ صعب كلمة عبد  يف ع  جداذليل 

لذلك يوجد الكثري من الشــباب الني ال يعرفون حب اهللا تأتيهم 
  !!أفكار اإلحلاد

ب أك اهللا معاإلنسان بتواصله يف املسيحية تكتمل إنسانية : قال
تقبله على مس وأيضا يكون مطمئن ملئ احلبيعيش يف أن وصديق و

  بالنسبة للروح. الثالثةاحلرب  هذه هى. واألبدي
  ا أىب؟!وما هي ي :قلت
  :هياحلرب الثالثة بالنسبة للروح  :قال

  .السعيدة األبدية ىف رجاءالعدم 
 مرعوبني من املوت،يوجد الكثري من الناس يقضــون حيام ف

صري  وخائفني قة ث األبدي ومن عذاب النار وال توجد عندهممن امل
بني مرعو فيظلون عائشــنييف األبدية كما لو إن اهللا خمادع ومكار 

ية. لكن  بد نا وىف األ بدأ احلقيقي عرف اهللا منمن اهللا ه  عيشي ي
سماء سوع يف لو  كما من هنا ال هاملكوت " ٢١: ١٧قال الرب ي

  "اهللا داخلكم



 
 

عه، ف ــل م قة الروح هو التواص كان غرض اهللا من خل ما  فكل
شخص س واألبديةيف عالقة حب وعنده ثقة يف الغفران  ال عيدة، ال

 وىف النهاية فيه كلمة مهمة إرادة اهللا من خلقة الروح. بذلك يتمم
  احد من اآلباء قال:وقاهلا 

لة الکب"ا ـــک ن ىرلمش جد هأ  ثیرونناس ک یو

سون سون ین  سدالج فیه یذبلوقت  سیأتيأنه  أو یتنا

ــب قتها ، ووحدها تبقی الروحوتنتهی النفس و علی حس

هذه هي الحالة تکون روحه ســـ تعود اإلنســـان وربّیما 

ا له عالقة مع الله هن فالذيیبقی علیها إلی األبد،  التي

ست  رقدیلن  ع الله هناعالقة م سیکمل هناك والذى لی

 )١١:   ٢٢(رؤ  هو مکتوب فيأن یعیش معه هناك. کما 

من یظلم فلیظلم بعد و من هو نجس فلیتنجس بعد و "

  .فلیتقدس بعد من هو بار فلیتبرر بعد و من هو مقدس

  !!ما معىن اآلية األخرية يا أىب: قلت
سنكون يعىن  :قال بدية، فيها يف األ سنظلفيها هنا احلالة اليت 

صورةكما لو إننا نو ضع معني قف   freezeيف التلفزيون على و
يه، فنحن من هنا  تة عل ثاب ظل  نا، ومانزرعه هنا هو وت بديت حندد أ

هو  ما كما. اجلسد ينتهي مابعد يف احلياة األخرى نحصدهس الذي
سد حيصد  ن من يزرعأل" )٨: ٦غل (مكتوب يف  سده فمن اجل جل

   ."أبديةصد حياة من يزرع للروح فمن الروح حيفسادا و



 
 

 الذيهو  على األرض عالقة حب مع اهللا هنا له الذي مبعىن أن
ستطيع أن ُي ست له  والذيكمل معه هناك، ي عالقة حب مع اهللا لي

  . يقضى األبدية مع اهللاأن  لن يقدرهنا 
سان  ستكون نتيجة إلدراك اإلن ضا من األمور املهمة واليت  أي

 أنه سيعمل مع اهللا من أجل خالص ، وثقة الغفران واألبديةألبوة اهللا
ته نفوس  ها إخو ما هو أدرك بة اهللا ك يدركوا حم يثقوا يف  ولكيل

  احلياة األبدية كما هو وثق فيها. 
ـــاعد أبوه في عمله  فالطبیعي أن االبن عندما یکبر یس

منتظر أن نســـاعده في الکرازة بکلمة الخالص لکل  الله وهکذا

  شعوب األرض فهذا ما یفرح قلب أبونا السماوي.

الروح أن يعمل مع أبوه السماوى، وعمل  يفملن ينمو فالطبيعى 
شعوب األ صيل كلمة اخلالص لكل  سماوى هو تو ، رضأبونا ال

سكت ما أدركش". "اللى ادرك  فكما تعلمنا سكتش واللى ي ما ي
سعيدة ال مي يفووثق شخص أدرك أبوة اهللا وغفرانه فكل  كن أبدية 

 ).٩: ٢٠داخله كالنار(ار  يفأن يسكت أبدا بل تكون كلمة الرب 
سكت وال  ذا وه. )٢٢: ٩كو ١(حىت خيلص على كل حال قومي

  ).٨: ١بط ١ينطق به وجميد( سبب فرح الله يكون 
شعر بقلبه فدليل  النضوج الروحى واحلب احلقيقى للمسيح أن ن

شر، وأن يكون لنا غرية  شتاق خلالص كل الب وبنا قل تلهبالذى ي
شعوب األ ى نعورض لكى نعمل معه ونتكلم بكلمة اخلالص لكل 



 
 

 شــطةلألن مهرجان""وال نكتفى ا  كلمة الكرازةل املعىن احلقيقى
   والتسلية.

نا ألنه خالق وخلق ابينيا  اهللا خلقنا .يومناه القل ماكل نلخص 
  فغرض اهللا من خلقة اجلسد هو ،من جسد ونفس وروح

ستمتع وحيافظ  :قلت سد إن الواحد ي غرض اهللا من خلقة اجل
  على جسده سليم بالتغذية السليمة ولعب الرياضة.

نا  وكما: قال ــاعر والتفكري واإلرادةأن عرف  ،النفس هي املش
  خلقة املشاعر هوغرض اهللا من و

ــاعر إننا نكون فرحانني داميا وحنس  :قلت غرض اهللا من املش
  .ناببعض

  وغرض اهللا من التفكري هو :قال
 بتكر ويستثمر وزناته يف الدراسة يفيفكر وي ن الشخصإ :قلت
  الشغل.
  وغرض اهللا من اإلرادة هو :قال

اعر بني املشــ كون حكيم ويعمل إتزاني ن الشــخصإ :قلت
  والتفكري وبني النفس واجلسد.

سان عن باقى الكائنات هي  وعرفنا إن :قال اهم حاجة متيز االن
  الروح وغرض اهللا منها

ا ديتواصل معه باحلب و غرض اهللا من الروح إن الشخص :قلت
  .الصالة واالجنيلبيكون من خالل 



 
 

ر ق ومستمكل ما كان التواصل عميإن  ابىنيا  دائما تذكر :قال
اهللا من خلقة الروح ويبدأ يعيش   كل ما الواحد بيتمم غرضمع اهللا

  السما على األرض.
من هنا وحنن على األرض يا  الســماءياريت نبدأ نعيش  :قلت

  .ك يا أىب. صلواتك. أستأذنأىب
  .ابىنوكل القديسني. سالم يا  أمنا العذارء صلوات :قال

 قع:جمانا من خالل هذا املوPDFللحصول على باقى األجزاء 
Website: mbade2.com        

  أو لسماع احللقات صوت
https://soundcloud.com/mbade2 

  


