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شخص للقاء أيب الروحي ويف الطريق مسعت صوت  سرت     
 يف هذا املكان  أحدا   أن أمسعواستغربت بدأت أنصت ف ،ينادى على  

وشيئا  فشيئا  تيقنت أنه صوت أيب، تعجبت فالصوت صوت   الغريب
أيب لكين ال أراه، كما أن هذا املكان بعيدا  عن املكان الذي نتقابل 

يت أيب يظهر من وراء تبة الرمال، فرحت ، انتظرت فرأباستمرار فيه
 وسلمت عليه. 

املرة األوىل اليت أراك فيها يف هذه هي يا أيب  (:عجبا  )متوقلت 
 ! ؟هذا املكان 

قال: كنت أنتظرك حىت ال تكمل الطريق ألننا سنذهب معا  إىل 
 مكان أكثر هدوء  يا بين.

قلت: أشكرك يا أيب على تعبك. ولكن عندما ناديت علي 
ناديت عندما ف  انتبه إنه صوتكويف البداية مل أكن  ،جدا   استغربت

 .كنت سأجري وأهرب بعيدا  على  بامسي  
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 ؟ وهترب  مل جيعلك جترى الذيوما قال )بابتسام(: 
 تأكد إنه صوتك يا أىب.   ألينقلت: 

صوت اهلل سنطمئن ونسرتيح وحنن قال: متام. حنن أين إن عرفنا 
 يف طريق غربتنا يف طريق هذه احلياة. 

أشتاق يا أىب أن أمسع صوت اهلل. باليتك تكلمىن اليوم قلت: 
 عن خطوات عملية لسماع صوت اهلل.  

 ؟ يا ابىن كم عمرك اآلن   )باستغراب(: قال
 عشرين عاما . و  قلت: مخسة

 وهل اهلل أنت ابن هلل أم ال؟  قال:
ابن هلل يا أىب فكل يوم أصلى  (: أناوأنا مستغرب من السؤال )قلت 

 . السماواتيف  الذيوأقول أبانا 
وهل ميكن البن أن يعيش مع أبيه كل هذه السنني وال قال: 

 يعرف أن مييز صوت أبيه؟
أكون يف أشد االحتياج  كثريةأوقات   يف قلت)خبجل(: ال. لكىن

هل   ،أكون متحري ولكىن حيايتيف  عينةيف قرارات مملعرفة مشيئة اهلل 
 ؟ هذا هو صوت اهلل أم ال
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 .يا ابين لثالثة أمورتاج حتتسمع صوت اهلل  لكي قال:
 ؟ أىبهم يا  ما :قلت

 : شيءأول قال: 
 .ن تكون قريب منهأ

كلمك فأنت تسمعىن بسهولة،  أقريب مىن وأنا    نكأل  اآلن فمثال  
هل كنت األخرى  الناحيةذي يف اللكن لو كنت بعيد عند اجلبل 

 تسمعين؟! س
 . جدا   تكون بعيدةسكيد ال. ألن املسافة بالتأ قلت:
نادى عليك. هل كنت أوأنا    ،يا ابينلو أنت يف بيتك    لكن  قال:

 تسمعين؟ س
 .  أىبال طبعا. مستحيل يا  قلت:
 ؟ عايل  صويتحىت ولو كان  قال:

!! فاملسافة بعيده جدا  مستحيل عايل مهما كان الصوت  قلت:
 . يا أىب أمسعكأن 
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 يكون من قريبني من اهلل  كناكلما  يا ابين   هكذا أيضاوحنن    قال:
كنا  لكن كلما  السهل أن نسمع صوته ونستطيع أن منيزه بسهولة. 

 . فيكون من الصعب أن نسمع صوته أو منيزه ينبعيد
 كيف؟  يا أىب الروحية حيايتيف  ذلكأطبق  كيف  لكن : قلت

 ؟! قريب من اهللأكون 
عن اهلل وكيف نتغلب   بعدنانتكلم يف األول عن األمور اليت ت  قال:

بعدنا عن  ي شيءأول  .يا ابين تبعدنا عن اهلل  أمور ثالثة عليها. توجد
 اهلل هي:  

. 

 تعبنا وآملنا!! لكل دائما اخلطية هي السبب اخلطية!!  قلت:
أنواع من اخلطية  ثةالثيحاربنا بس. والشيطان ابينفعال يا  قال:

  اين ثو باإلرادة.  ليتااخلطية  :هيأول نوع  .صوت اهلل حىت ال نسمع
 الثعالب الصغرية.  هينوع  ثالثخطية الشك. أما  هينوع 

. ياريت تشرح ىل أىبيا  يبدو أن املوضوع متشعب قلت:
 بالتفصيل. 
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ن اهلل يقول اعمل اخلري وأنا اعمل أ  هي  باإلرادة  يتال اخلطية    قال:
انفصل   أن  . بل أفضل1أريد النا  أو  أن أكون جبانبهيريدىن الشر، اهلل 

بإرادته الكاملة   الذياالبن الضال  مثل. متاما يلما حيلو عنه واعمل 
وهرب بعيد وعاش يف اخلالعة   تهرفض حمبو يسمع صوت أبوه    أن رفض  

يسمع  أن  ممكنمن كان تظن إنه  والشر مع أصحاب السوء. فهل 
 !! ؟ صوت أبوه مهما نادى عليه

 طبعا مستحيل!!  قلت:
وُمص ر على   ويكون رافض للتوبةيعمل خطية بإرادته    الذيف   قال:

 وحيتقره.   هب  يستهزئ  أيضالكنه    ال يرفض صوت اهلل فقط  هوف  االبتعاد
 يستهزئ بصوت اهلل وحيتقره!!  أىب!!يا  جدا  صعب  شيء قلت:
أن يكمل  2يكون ُمص ر من  هذا هو الواقع. ابينيا  بالفعل قال:

 يستهزئويصم إذنيه عن صوت احلب والرمحة فهو يف الشر واخلطية 
. يا ابين ذلكك قصة توضح لك ل قولسأ. 3بصوت اهلل وحيتقره 

 
جمع  أن أ ردت أالمرسلين اليها كم مرة  وراجمة ورشليم يا قاتلة االنبياء أورشليم يا أيا  1

 . (34:  13لو ) ولم تريدواوالدك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها أ
فلم تسمعوا   ومكلما سنة صارت كلمة الرب الي فكلمتكم مبكرا  والعشرين هذه الثالث   2

 . ( 3: 25ار )
 . (9: 12صم 2لماذا احتقرت كالم الرب لتعمل الشر في عينيه ) 3
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يكمل تعليمه   لكيشاب من قرية بعد ما خل ص الثانوية العامة، سافر  
التيار وبدأ يعيش يف طرق الشر واخلطية    اجنرف معيف القاهرة، وهناك  
إن  و  ،يف الشرب والسهر واألمور اليت ال متجد اهلل مع أصدقاء السوء

ويوصيه بأن يسلك يف خمافة   -وهو مع أصدقائه-والده  اتصل به
ويأخذ باله من نفسه ويبعد عن الطرق الشر واخلطية، كان بعد الرب  

صدقائه "أبوى دا راجل قدمي قوى. راجل أل أن ينهى املكاملة يقول
 هيستهزئ بمل يسمع فقط لصوت أبيه بل كان و  .من اهلل الكهف"

هو  لكن الوسيلة كانت  ،يضحك معهميرضى أصدقائه و  لكي
 بأبيه.   االستهزاء

ويقدم توبة ه يأب لصوتن يسمع أ إمكانه فبالرغم إنه كان يف
واخلطية   يف الشر كملن يأمقرر لكن لألسف كان ويفيق لنفسه 

وليس فقط رافض لكنه أيضا يستهزئ بكالم أبيه   لصوت أبيه  رافضو 
للمال كان يتصل بوالده  احتياجعندما يكون لديه ، لكن ونصائحه

ويتوسل ويتظاهر بالوداعة والطاعة حىت يأخذ ما حيتاجه ويوعد والده 
إنه سيكون أفضل ولكن يف داخله يكون ناوى أن يستمر يف كل ما 

 يفعله. 



11 
 

  ىف داخله فكل شخص يعاند ويكسر الوصية بإرادته الكاملة و 
يسمع صوت   مثل هذا الشخص مستحيل أنلتوبة، لرافض  يكون 

 يسمع صوت الشياطني.  سموضوع، لكن  أي ابدا  يف اهلل
 يتلو صلوات   ظن إنه سيسمع صوت اهلل مبجرد أني  سكني منمف

من كل قلبه  قرروي توب ويرفض الشري دون أن النذورويصوم ويدفع 
 احلقيقة هذا الشخص هوف أن يعيش مع اهلل كأب وصديق وحبيب،

يف هذه احلالة  ألنه يسمع صوت اهلل ابدا ،  أن خيدع نفسه ومستحيل 
يدفع العشور  عندما هفيظن أن، بطريقة التجارة اهلل  يتعامل مع هو

ويذهب لالماكن املقدسة ويأخذ ويقدم النذور ويصوم يومني أو ثالثة  
يف  لكن  ،مشيئته جيعله يعلنه لهيرضى عنه و  جيعل اهلل فبذلكالربكة 

 الشر واخلطية. إصرار وترصد للرجوع حلياةداخله يكون عنده سبق 
ال تتكلوا على وهذا متاما ما حدث يف أيام أرميا النيب فقال اهلل هلم "

 ألنكم  كالم الكذب قائلني هيكل الرب هيكل الرب هيكل الرب هو
نسان بني اإل  جريتم عدال  أن  إعمالكم  أطرقكم و   صالحا  إصلحتم  أن  إ

  زكيا    تسفكوا دما  ملالغريب واليتيم واالرملة و ن مل تظلموا إ .وصاحبه
نكم إها  ...... .خرى الذائكمأهلة آ تسريوا وراء مليف هذا املوضع و 
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تسرقون وتقتلون وتزنون أ متكلون على كالم الكذب الذي ال ينفع
مامي يف هذا البيت الذي دعي أوتقفون    تأتون مث  ......  وحتلفون كذبا  

هل   .حىت تعملوا كل هذه الرجاسات أنقذنابامسي عليه وتقولون قد 
)أر  "معينكأصار هذا البيت الذي دعي بامسي عليه مغارة لصوص يف  

42).   
خصوصا  يف  البعض منا من قلت: لألسف يا أىب هذا ما حيدث

سبب كون نمعثرة و  تحدث منا أمورف ،املوالد)مواسم القديسني(
جتديف على اسم اهلل يف األماكن املقدسة وكل ذلك حتت ستار أخذ 

 ؟ لكن ما هو احلل يا أىبالربكة وتقدمي النذور والتقرب هلل. 

احلل يف كلمة واحدة "التوبة". "التوبة" هي احلل. فضروري قال:  
يرجع هلل ويقول "أخطأت". بالرغم من شر شعب  لشخصإن ا

ِاْعِريف فَ َقْط ِإْْثَِك أَنَِّك ِإىَل الرَّبِّ ِإهِلِك "هلم  اهلل قال كثريةأورشليم ال
 . ( 13: 3ار )"أَْذنَ ْبِت، َوِلَصْويت مَلْ َتْسَمُعوا 

هنلك  ال أن ن خنلص أشتاق ي، إليهن نتوب ونرجع أ يشتاقفاهلل 
، ِإينِّ اَل أَُسرُّ مبَْوِت "مكتوب فبدا . أ َحيٌّ أَنَا، يَ ُقوُل السَّيُِّد الرَّبُّ
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الشِّرِّيِر، َبْل بَِأْن يَ ْرجَع الشِّرِّيُر َعْن َطرِيِقِه َوحَيَْيا. ِاْرِجُعوا، اْرِجُعوا َعْن  
 . (11: 33حز )"طُرُِقُكُم الرَِّديَئِة! َفِلَماَذا مَتُوتُوَن يَا بَ ْيَت ِإْسرَائِيَل؟

نسمع صوت اهلل البد أن نرجع إليه بكل قلوبنا وليس جمرد   يفلك
د سبق جلكن يف داخلنا يو   احتياجأن نتظاهر بإننا سنرجع إليه بسبب  

ابوى " . فتخيل االبن الضال قال يف نفسه إصرار للرجوع للخطية
راجل طيب أرجع أقوله أخطيت ساحمىن وبعد شوية أيام أخد شوية 

 " ‼هاهاه ‼ش حياتنا من تاىنفلوس وارجع لشلة االنس نعي
 ‼توبة ل ستكون هذهيا ابىن ه هكذالو قال 

 ‼ال طبعا قلت:
يف سالم الغفران وقلنا إن التوبة  من قبلما شرحنا  فكما  قال: 

 ؟يا ابين هل تتذكرهم. ثالث خطواتهي 
من ناوي اعمل   –اللي فات    هم )ندم علي  ىبأفاكرهم يا    قلت:
 وثقة يف الغفران الكامل(.  –كده تاىن 
أعيش مع اهلل  لكيأكون راجع  إينهي التوبة يا ابىن فعال  قال:

ما أحتاجه لكن يف   وليس أقرتب وأصلى وأصوم ألخذكأب وحبيب  
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واحد من  داخلي سبق إصرار أن أرجع إىل هتاوين وكسلى وشروري. 
 ل  اآلباء قا

يعمى ملا تكون مصلحة وبس.  لكىاللي جاي هلل "

 أسرة عندها مشكلة أو حد مريض فيصلوا ويبكوا  لكن

بعد ما ختلص املشكلة أو ينتهى االحتياج ترجع 

 اأو مل حلالتها األوىل ويكون الصالة جمرد ذكريات،

 -واحد عايز يعرف إن كان يهاجر والا ال!! يكون 

واحد عاوز يعرف  -واحد عاوز يعرف خيطب مني!!

يطلب ويصلى ويصوم وبعد ما الكلية اللى هايدخلها!!

نى إيه صالة ويعنى يأخد قراره ويعرف طريقه ينسى يع

 يعيش مع فاللى يعمل كدا من غري ما إيه كتاب مقدس.

لألسف دا بيعترب اهلل زي  صديق وحبيب وأب،كاهلل 

السوبر ماركت جمرد عاوز يأخد منه احتياجاته 

الشخص دا بيخدع  االسرة دى أووميشى. والصراحة 

ممكن تكون  ومشابدا نفسه ومش ممكن يسمع صوت اهلل 

املسيحية مش جتارة، املسيحية  حية ابدا.هي دى املسي
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حب. حب هلل من كل القلب ومن كل الفكر. املسيحية 

 ."حب مش جتارة

ما هو موقف اهلل ، أىبيا  كثريةيف خطايا   أسقطولكين  قلت:
 ؟ مىن

 ؟ تريد أن تسقط هل أنت  قال:
 أبدا يف أي خطية. يا أىب ال أريد أن أسقط: قلت
 ؟  بقدر إمكانك اخلطية ضد هل جتاهد  قال:

أحاول يا أىب بقدر إمكاين ومن كل قليب أريد أن أعيش  قلت:
 مع اهلل.  
،  وليس خارجه البيت داخلأنت يا ابين اطمئن  .متام قال:

فمكتوب  مثلما كلنا نتحارب ونضعف.تتحارب وتضعف ك ولكن
فبالرغم   .(16:  24)أم  يق يسقط سبع مرات يف اليوم ويقوم"الصد  "

لكن مازال يدعوه يسقط سبع مرات  الكتاب يقول عنه إنهمن 
 مكتوبفإنه يقوم وجياهد ويرفض اخلطية.  هو املهم ن ، ألصديق
ِإْن قُ ْلَنا: إِنَُّه لَْيَس لََنا َخِطيٌَّة ُنِضلُّ أَنْ ُفَسَنا َولَْيَس احلَْقُّ  "أيضا  

 (. 6:1يو 1) ".ِفيَنا
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القديسني ووصلوا  آبائنافيه  سار الذي يف طريق اجلهاد كلناف
 وليسجهادك اهلل يكون قريب منك    يففتأكد يا ابىن أنه  للملكوت،  

 . يسم عك صوتهسنبك و اجبيكون سما ئبعيد أبدا ، ودا
يسمع  أن  هو مستحيلفيعاند ويرفض التوبة بإرادته  منلكن 

ذي هو اليسمع صوت الشياطني سصوت اهلل يف أي قرار. لكن 
 . واحلل الوحيد له هو التوبة. اختار أن يعيش معهم بإرادته

ن فرق بينا وبني القديسني، فهم يسمعو  يوجد اذا: لكن ملقلت
يكون صعب علينا إننا نسمعه  اذاصوت اهلل بسهولة وسرعة، لكن مل

 بسهولة؟   مثلهمومنيزه 
حياربنا به الشيطان  الذى اىن من اخلطيةثالنوع ال هذا هوقال: 

 وهى  حىت ال نسمع صوت اهلل
 خطية الشك. 

 !! ، فيما سيشككىن أىبيا  ماذا تقصدخطية الشك!!  قلت:
ال تستحق و ويفهمك إنك خاطي  ،ك يف نفسكيشك  س قال:

  ( صغر النفس) هذه حرب خطرية جدا  و . تسمع صوت اهلل  أن  أبدا  
سمع ت  تستحق أنك ال  إنرسالة  حياول يوصلك  و   حياربك هبا الشيطان 



17 
 

فقط الذين ميكنهم أن هم القديسني و  ئ،خاط  نكصوت اهلل أل
وإن ابتلعت الطعم وشككت فلن تسمع صوت   يسمعوا صوت اهلل.

مشوش   تظلو  اهلل أبدا  وحىت إن مسعته ستشك إنه هو صوت اهلل.
 موسوس.  و 

 قلت: وما هو احلل هلذه احلرب يا أىب؟! 
س وابن هلل وغاىل عليه تصدق إنك قدي  أن   قال: احلل لذلك هو

 تؤمن إن ملوالده وغاليني عليه، ألنك أالقديسني  جدا  متاما  مثلما
السالح  ميان هو ن اإلأل، تصدق ذلك لن تسمع صوت اهلل أبدا  و 

هذه هي "  ما هو مكتوبكتغلب حرب الشك.   الوحيد الذي به
 (." 4:5يو 1) تغلب العامل إمياننا"  اليتالغلبة 

 ؟ من أين يأيت اإلميان . أىبيا  كيف أؤمنو  قلت:
َوأُذُنَاَك َتْسَمَعاِن َكِلَمة  "   من كلمة اهلل. فمكتوب  يأيت االميان    قال: 

  . (21:     30)اش  َخْلَفَك قَائَِلة : "هِذِه ِهَي الطَّرِيُق. اْسُلُكوا ِفيَها". 
تسمع صوت يرشدك للطريق  سيوجهك وأذناك سفاهلل وعد إنك 

من  ينفذ وعده، هل فبالتأكيد ستسلكه، اهلل وعد  جيب أن  ذىال
 ؟يا ابين شيء وال يفيبيوعدك اهلل  أن  مكنامل
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 . أىبمستحيل يا طبعا  قلت:
أفضل طريق  هذا هوفصدق وعود اهلل لك وطالب هبا،  قال:

الرب يسوع  أيضا. كما تكلمنا بالتفصيل من قبل  عندك إميان  لكى
قل ىل يا ابىن هو  (.27: 10)يو "خرايف تسمع صويت"  وعد وقال

 ال؟ ".  أم مسيحيأنت 
يا  . هل تشك يف ذلك مسيحيأنا : )باستغراب وخجل( تقل

 ؟! أىب
وعد  وكمامن خراف املسيح،  تكون  مسيحيطاملا أنت  قال:

من  ، هلفبالتأكيد سيتممهتسمع صوته ساملسيح وقال إن خرافه 
 ؟!يا ابيناملسيح يكذب  املمكن أن 
 . مستحيل. أىبحاشا يا  قلت:
كلما تتحارب و ثقتك وإميانك يف كالم املسيح.  ضعف  قال:

ينمو إميانك س  ، وقتهابالشك كرر كالم املسيح وطالب به يف صالتك
 الشك.   مع الوقت تنتهى حربو 

متام يا أىب. اول نوع من اخلطية هي خطية اإلرادة وثاىن  قلت:
 نوع هو خطية الشك. ما هو النوع الثالث يا أىب؟ 
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 الثعالب الصغرية.  قال: ثالث نوع هو
 ؟! أىببالثعالب الصغرية يا  قلت: ماذا تقصد

 شكلها صغري. يعىن جمرد ىتاخلطية ال  هيالثعالب الصغرية.    قال:
يسقط كثريين، فعندما   هذه . ولألسفكلمة شريرة، نظرة شريرة

نتهاون مع أي خطية مهما كانت صغرية أو كبرية فهذا حيزن روح اهلل  
َواَل " ما هو مكتوبك   فينا وذلك يشوش أمساعنا فال منيز صوت اهلل.

.  (30:  4اف  )  ."حُتْزِنُوا ُروَح اهلِل اْلُقدُّوَس الَِّذي ِبِه ُخِتْمُتْم لِيَ ْوِم اْلِفَداءِ 
 ابينخطية يا  فأي

صغرية أو كبرية هي 
خطية، ولو بررهتا  
وتعايشت معها  

عن اهلل   ستبعدك
وجتعل إلبليس موضع  

أن جيعلك تسقط يف خطية كبرية يفشل    عندمافالشيطان    يف داخلك.
    فيحاربك خبطية تبدو صغرية حىت ال تشعر إهنا خطية.

 يا أىب لكن ما احلل؟ فعال  هذا ما حيدث لألسف قلت:

 أنواع اخلطية

الشك

تحتاج )
(إيمان

باالرادة

تحتاج )
(توبة

الثعالب 
الصغيرة

تحتاج )
(تدقيق
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خطية   وأياحلل إنك تعرف إنك مقدس وخمصص للمسيح    قال:
ويساعدك يف أن تعيش حياة ، 4صغرية أو كبرية ال تليق بالقديسني 

التدقيق وختاف من أصغر خطية هي أن تعرف إنك عروس للمسيح 
فإين  "  هو مكتوبعريس على خطيبته.  واملسيح يغري عليك كما يغري ال

خطبتكم لرجل واحد ألقدم عذراء عفيفة  غار عليكم غرية اهلل ألين أ
 . ( 2:   11كو  2)." للمسيح

الشاب على خطيبته، فلو عرفت يغري ما ك فاهلل بيغري علينا   قال:
قشها  انسن هذخطية، و  أي جيعلك ترفضا هذ يا ابين ذلكوصدقت 
 أكرهه اخلطية.  كيفعن   عندما نتكلمبالتفصيل 

أكره اخلطية فعال . لكن قلت: موضوع مهم من كل قليب أريد أن  
 ما هو الشيء الثاين الذي جيعلين بعيد عن اهلل غري اخلطية يا أىب؟

 عن اهلل هي: بعيد  جيعلك شيء اينقال: ث
 المشغولية 

 
 . (3:  5اف و طمع فال يسم بينكم كما يليق بقديسين ) أما الزنى وكل نجاسة أو 4
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يكون صعب س، وقتها كثريةفلما تكون مشغول باستمرار بأمور  
فو كنت يف ميدان مزدحم جدا  وناديت عليك  متيز صوت اهلل.  أن 

 املمكن أن تسمعين؟ هل من 
 قلت: صعب جدا  أن أمسعك يا أىب يف وسط الزحام. 

قال: فهموم ومشغوليات العامل تضعنا يف دوامة سريعة جدا ، 
الرب يسوع قال  ما  كو وجتعل من الصعب أن نسمع صوت اهلل ومنيزه.  

ِء َتْدُخُل َوُهُُوُم هَذا اْلَعاملَِ َوُغُروُر اْلِغىَن َوَشَهَواُت َسائِِر اأَلْشَيا"قال 
 . ( 19: 4)مر " َوخَتُْنُق اْلَكِلَمَة فَ َتِصرُي ِباَل َْثَر  

 حىت أىبنرتهنب يا نذهب للصحراء و و  وهل نرتك أعمالنا قلت:
 نسمع صوت اهلل! 

للدراسة،  وقت  مثلما جند  ، لكن  يا ابىن ليس هو قصدىال    قال:
فمن املمكن أيضا أن  وال نقول إننا مشغولني، امليديا ،للنت ،ل عملل

مكتوب ما هو  كوقت كل يوم يكون خمصص للصالة واإلجنيل، ف  جند
 . ( 1: 3جا )" لكل شيء زمان ولكل امر حتت السماوات وقت"
وقت ثابت وخمصص    بدون وجودإنه    يا ابينتعرف  أن    ضروريمن الف

تسمع صوت اهلل أو  أن للحياة الروحية كل يوم، فأنت مستحيل 
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. شاب خترج من يا ابينمتيزه. ها أقولك قصة توضح لك  سطيع أن ت
مشهور    طبيب  أصبحو خاصة  تح عيادة  تفا و   تهكلية الطب ورجع حملافظ

يتواصلوا معه،  أن ما حياولوا ئوكانوا دا تهميف قري تعيشوكانت أسرته 
، مرض أبوه العجوز واشتاق أن يراه قبل أن ما مشغولئكان دا  لكن

يفارق احلياة وأبلغوه بذلك لكنه كان دائما يعتذر ويقول "مشغول 
وىف يوم تعب األب جدا  فأخذه ابنه األصغر وذهب به  مشغول"

بسرعة، وتصادف دخوله من باب املستشفى خروج أخيه للمستشفى  
مرة ومرات ولكنه كالعادة كان  األكرب دكتور مايكل فنادى عليه 

مشغول ومل يسمع أو تظاهر إنه مل يسمع )اهلل يعلم(. دخل أبوه 
العناية املركزة وهناك فارق احلياة وهو يقول " ابىن. ابىن. مايكل ابىن 

 نفسى أشوفك. نفسى أشوفك". 
اليت ابنه!! مات يف املستشفى  رىي أن ب وهو مشتاق ومات األ 

اهلل  راه آلن ابنه كان مشغول مشغول جدا !! فدون أن ي ابنه  يعمل هبا
معه ويكلمنا ونكلمه، لكن لألسف   أن جنلسشتاق  يو   قريب منا جدا  

 توجدكل وقتنا وكل اهتمامنا. لكن   تشغلاملوبيل والنت وامليديا 
 .يا ابين أن ننتبه إليهاكلنا   ضرورييا ابين من الحقيقة خطرية 
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 ؟أىبهي يا  ما قلت:
الذي سيأخذ وقتك هو الذي سيأخذ حبك، والذي شيء  ال   قال:

 يأخذ حبك هو إهلك احلقيقي.  
، والذي هو الذي سيأخذ حىب  الشيء الذي سيأخذ وقىت  قلت:
 !! يا أىب معقول !!احلقيقي  ىهو إهل يأخذ حىب
أن كل شخص   ضرورىمن الكالم االجنيل يا ابىن. ف  هو   اهذ  قال:

كل     يعرف من هو إهله؟ منا ينتبه ما هو الذى يأخذ وقته وحبه حىت
يعرف هو بُيعبد  لكىواحد مننا يشوف مني اللى بيأخد وقته وحبه 

ألنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك "ما قال الكتابمن!! فك
 . ( 21: 6مت ) "أيضا

 لكن ما العمل يا أىب يف هذه احلرب اخلطرية؟   قلت:
 فهي فيما بعد، بالتفصيلعن حرب املشغولية نتكلم س قال:

 ضروريال   فمنيسمع صوت اهلل    أن   من يريدحرب صعبة جدا، لكن  
يف  وليس فقط. كل يوم كل يوممع اهلل  جلسةيكون له عشرة و أن 

صوته فيما حنتاج مث بعد  سمعن لكياهلل  ناحية جنريوقت االحتياج 
 . ذلك نرتكه ومنضى وكأننا ال نعرفه.
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شخص ليست عالقة مع اهلل كل يوم وأراد أن لو وهل  قلت:
 يسمع صوته هل يوجد أمل يف أن يسمع صوته؟ 

وقت للرجوع هلل هو وقت االحتياج، لكن   فضلال يا ابىن، أ  قال: 
الشخص من داخله يريد أن يعيش مع اهلل كأب حقيقي املهم يكون 

يسمع صوته بشكل مستمر وليس فقط عالقة مصلحة واحتياج فقط. 
ع بتوبة حقيقية فاهلل سيأخذه يف حضنه وسيسدد كل فمن يرج

كل ما يريده من اهلل   الذيالشخص لألسف لكن  احتياجاته،
ية ليس يف املسيحاهلل ألن املصلحة فقط فهو لن يسمع صوت اهلل، 

ذا الشخص حيتاج أوال  أن يكون مسيحي مث بعد . فهتاجر ولكن أب
 ذلك يسأل عن صوت اهلل. 

أوال. حرب املشغولية جتعلنا وكأننا   مسيحيقلت: حيتاج أن يكون  
 الذيغري مسيحيني!! حرب مدمرة فعال . لكن ما الشيء الثالث 

 جيعلين بعيد عن اهلل؟ 
 : وعن اهلل ه  ينبعيد ثالث شيء جيعلنا قال:

 الشكلية 
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قريب جدا  من يبدو إنه  يف الظاهر    الشخص  وخطورة الشكلية إن 
يقرتب في "ما هو مكتوب  ك،  بعيد عنه جدا   هواهلل ولكن يف احلقيقية 

إيل  هذا الشعب بفمه ويكرمين بشفتيه وأما قلبه فمبتعد عين 
 .  " (.8: 15)مت "بعيدا  

دون فخطر جدا  إن عالقتنا مع اهلل تقف عند الشكل واملظهر 
مبا "  ندخل للعمق واحلب. فاحلب يسبق حفظ الوصايا. فمكتوب  أن 

إين أوصيتك اليوم أن حتب الرب إهلك وتسلك يف طرقه وحتفظ  
 . (16: 30تث ).  "وصاياه وفرائضه وأحكامه 

 ذلك حتب الرب وبعد  أن  األول  يف  إن اهلل يقول    ،يا ابينفتالحظ  
تكون العالقة مع سألنه من غري عالقة حب حقيقية حتفظ وصاياه. 

 .  فقطاهلل هم  وروتني، شكل ومتثيل 
ال ينتبه لذلك ويركز فقط على  منا كثريال أىبلألسف يا  قلت:

وقتها فعال يكون ب مع اهلل احلعالقة  أن توجدالوصية قبل  حفظ
   الوضع متعب وتصري احلياة الروحية هم وتعب قلب.

حب اهلل الغري  بدون ثقة يركز على حفظ الوصية منف قال: 
االبن األكرب،   مثليكون ك فهو -قبلمن شرحنا  كما- مشروط له
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،  أن يتمم كل ما هو مطلوب منهحياول  كان  البيت و   داخلكان    ذىال
يف حمبته  مل يكن عنده ثقة  ألنهبوه  أعن    لكن لألسف كان بعيد جدا  

نا اخدمك أها    عندما رجع أخوه الصغري فقال "   ظهر واضحا  وهذا  له.  
  ألفرح جتاوز وصيتك وجديا مل تعطين قط أسنني هذا عددها وقط مل 

كل معيشتك مع الزواين أولكن ملا جاء ابنك هذا الذي    .مع اصدقائي
(. فحىت يف أسلوبه مع والده 29:  15")لو  .ذحبت له العجل املسمن

مبرارة وكما لو أن أبيه ظامل وقاسى القلب  مل يكن مهذب وكان يتكلم  
 وعندما تكلم عن أخيه كان كالمه كله إدانة واحتقار. 

مستوي  يكون علىيف احلياة الروحية  ناتعبجتعل كل فالشكلية 
ومهما كان تعبنا أو جهادنا فلن يكون له أي ،  فقط   الشكل والفرض

الذل وليس   معىن أو فائدة ألنه يكون تعب العبيد وليس األبناء، تعب
تعب احملبة. ومن تكون هذه حياته فهو مستحيل أن يسمع صوته اهلل 

،  ما يهمه هو نفسه ألن كل فقط سيسمع صوت نفسه.لكن ابدا. 
 لكيخيدم  و يرضي عن نفسه،    لكيوحمور حياته تكون نفسه، يصلي  

عماهلم يعملوهنا  أكل "ما هو مكتوب عن الفريسيني ك حيقق نفسه.  
 . (5: 23مت )"الناسلكي تنظرهم 
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ضيع كل حىت ال يلشكلية جدا  أن ننتبه حلياة اضرورى من الف
حتارب الشمامسة وحىت   إهنالشكلية  ل  األمور اخلطريةهباءا . ومن    تعبنا

 اآلباء الرهبان والكهنة. 
 ! ‼معقولة قلت:
بد أن تتحول األمور الطقسية والروحية لفرض ال عندما قال:

 وسيلة نعرب هبا عن حبنا مع املسيح. وليس  نتممه
فعال هنتم بالطقس ونركز عليه  كثريةأوقات  توجد لألسف  قلت:
 يغيب عنايكون وسيلة يتحول ويكون هو اهلدف، و  أن  وبدل ما
 وهو عالقة احلب مع املسيح.  األساسياهلدف 

اخلادم يكتفي بتالوة الصالة ويقول الكالم بسرعة  ن  أفخطر    قال:
من غري تركيز أو فهم!! خطر إننا نقول التسبحة بسرعه الصاروخ  

حرب  هذه فهم!! و  ولكن أيضا بدون من غري تركيز، ليس فقط و 
 عالقة حب مع اهلل.  حىت ال توجد حب بشيطانية 

 ك ذلراضيني ب  نكون صلوتنا من غري فهم وال تركيز و   عندما تكون ف
"والدك  ويذهب هللالشيطان  هذا يسبب فرحومتعايشني معه، 
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بيستهرتوا بيك!! والدك مش طايقني يقعدوا معاك!! والدك مش  
 حابني يكلموك!! دول مش والدك دول عبيد ىل أنا. عبيد ىل أنا". 

 قلت: شيء مؤسف جدا ! 
 بدل من أن تكون علها الشكلية بتحارب اخلدمة وجت قال: أيضا

ما هو  ك قوم هبا،  ت ضروريوظيفة  تكون  ،حب يف خالص النفوس
 . (11: 3)مي كهنتها يعلمون باألجرة" ". مكتوب

ا تبعدنا نسمع صوت اهلل، ألهن  أن ستحيل امل جتعل منفالشكلية 
باجلسد ولكن القلب والعقل   عن اهلل بالرغم من أننا نكون قربني

 بيكون بعيد جدا .
 ؟! أىبلشكلية يا لل وما احل  قلت:
فاحلب احلقيقي والعالقة احلقيقية مع اهلل هي حل الشكلية،    قال:

جمرد التالوة هو حل السطحية، واحلقيقة   وليسالرتكيز على الفهم ف
اآلباء تكلم عن حل  أحدالنقطة.  هذه الوعظ لوحده يفلن ينفع 

وهو بيصلي القداس    وناأبإن ماكنش الشعب يشوف  "لية وقال  الشك
بروحانية مش هاينفع معاه أي وعظ وال أي كالم عن الروحانية. إن 
ماكنش الشاب اللي رايح يرتهنب يشوف شيوخ الرهبان بيصلوا 
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التسبحة بفهم وتركيز، مش هاينفع معاه أي تعليم عن الرتكيز والفهم.  
لدته بيصلوا ويعملوا كل يوم مذبح عائلي الطفل إن ماشافش والده ووا

يف البيت، فكل كالمهم ليه عن املسيح هايكونوا بالنسبة له متثيل. 
الناس يف األيام دى حمتاجة القدوة احلقيقية مش جمرد كالم الوعظ 

 واإلرشاد. حمتاجة القدوة مش جمرد الوعظ. 
من أمسع صوت اهلل  لكيقلنا  ،يا ابين يومنلخص كالم ال قال:

شيء يبعدنا عن اهلل هو  ول أوقلنا  ،أكون قريب منه أن  ضروريال
 اخلطية: 
باإلرادة)حتتاج  -
   توبة(.
 الشك)حتتاج إميان(. -
الثعالب -

 الصغرية)حتتاج تدقيق(. 
وثاين شيء يبعدنا عن 

اهلل هي املشغولية وحلها تثبيت وقت كل يوم للصالة واالجنيل واملذبح 
   العائلي.

 اهللاألمور التى تبعدنا عن

المشغولية الشكليةالخطية
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الشكلية وحلها هو الرتكيز على  بعدنا عن اهلل هي شيء لثاثو 
 الفهم وعالقة احلب مع اهلل وليس جمرد الشكل والتالوة. 

 . استئذن قدسك. أىبصلواتك يا قدسك   قلت:
 . يا ابينوكل القديسني. سالم  ءراذصلوات أمنا الع  قال:

 
 


