
 ةقدمم
 اهللا القويم اسب

 ما يسيرون وهم باكون حاملين بذاره      وكان  ابتهاج، سير باال  نوحصديالدموع  بون  ع يزر ينلذا"

 ).125مز  ("ودون بالفرح حاملين أغمارهمعوي

 ...يوشي بابونأ
، ةفطنوكمة ح كألم يلذا ب، بذار الروحولقلا يية تلقى على األرض، وتغرس فح الكل بذارزم تل

 عخزى، بذار التشبه بالمسيح الودييال  يلعامل بالمحبة، والرجاء الذ اانيمإل وا،ياءر بال يالذ الحب اربذ

قات يالض يرازة بالصليب، بذار الفرح فكوال تواضع القلب بال تمثيل، بذار حب الصليب وحمل الصليبموال

 ي الثانللمياو خد اآلخرة ال بذار طاعة وصي،وكسلال يف ارهبارب، بذار التمتع باإلنجيل واختجالت يفوالصبر 

ة دم خراذ، ب الضالءورا ي وتحرير نفوس اآلخرين والسعةيحيسة اآلخرين بال تفريق، بذار الحرية المموخد

يمانهم والتنعم بفضائلهم إم وه ديسين وشركة صبقلا بذار حب ،دسةقر الكنيسة الميتدب يار والتعمق فراألس

 ...مدهاأعي يوالتعييد معهم ف تهماوطلب شفاع
له ومقتنياته وكرامات الناس اأمو يف ه واالزدراء بأباطيل العالم والزهدر وبطلب ملكوت اهللار ذاب

  .ومديحهم

ا د جدكزكن نم جرخت هللا وتملك يف علمتموأنت مثل كاتب .. بها جعبتك تتألام يثر البذار التكا أم

 .ءتقاعو

 - حتى مصادفة-بلتهااا قفسن تركت ملووتبذر وتغرس في كل مناسبة، ، م يولك كراذل بمحتت نك

 .نعم كنت نهازا للفرص، كرابح للنفوس حكيم. إال وألقيت إليها مما أعطاك الروح
ر كر تلى اهللا الذي ينمي، وكنتعبل  كراتدقوال تتكل على ذاتك وال على  عمةنتبذر بذار ال كنتو

7: 3و ك 1" (يمين يذ الهللابل  اشيًئ يساقل االو اشيًئ الزارع ليس: "ادائم.( 
 . اإلثمارنزما اد النفوس بال قلق مترقبهتتعو صبر يف تظرنتو ضاعتا يزرع فتنت ك 
 أنت - أن تصعدكقلب ياء، وقد رتبت فكالب يواد يف ااكيب وأنت تسير.. رعت بالدموعزكم  اقًح

 .سمواالن عاضولك   البركات أعطاهان ألةو قى إلةون قم تسير كنتف -وأوالدك
 ي أ-ل بالروح طعام البالغينك يأنمة ويلدها من أحشائه، وكنت كملكلاخض بم يتنم كرعز تنتك

 .الغش ديمعايعقل البنً كالدو الخاصة، ثم تسقيها ألكياتحي ف هام وتهض-الصعبة اياصوال
 عرفيال  الكبيرك لب قلمة إذ كانككل  من ى أقوبالح يلمت عن المحبة كانت حياتك فتكا نمحيف

 . الخصام حتى نحو المسيئينالد وقلحا وال لبغضا
قد أبغضت  رتكيرس يا إذ كنت فهريحأبنت رائحة ثيابك تمأل الجو اة كرهاط النعت ملا عمحينو

 المزاح والهزل بل مكالو به الشرشمن  ات تماملك ختايحأن  دنس من الجسد، ويشهد شعبكم البوحتى الث

 .اهرط ا هومكل  ي تلهج فنت ككسعلى الع

لناس، وكانت لا  مكل يذا ثمرة تعفف حقيقية وزهد فهان كظت عن احتقار أباطيل العالم وعما وحين

 .خذألن ام سيرتك خالية من محبة المال محبة للعطاء أكثر

 تخلدو.. دبأللمخاض إلى ااعة اس وحمل البذار بتعب، وانقضت ،كاءبلسير بالاار وشم تهىنأ ارأخيو



 .دصالح ارامة والبشارة باإلنجيل وأغزكرالار ثما الًامح إلى حضن اآلب حرالف يف
 .ديةبألع النياح والمظال اضموا يبشبه الحزن ف كذرتي ال يلذ اهاجتالبات إلى ودخل

 ..لضفوبيننا بطريقة أ يناف رزكت ترصف
 الوع فيها للنبت ين كدنان وستلموت، وقد عشنا من بعدك أوقااظل  يواد ينا فلماز ي أباي حن نهاو

ء تشدون أزرنا وتسندون ضعفنا، الالع نن علينا موتطل دونا، وكنت أنت مع سحابة الشهع منارب ك الأن

حتياجنا ال ببقية، ألننا نشعر أكثر من ذى ولعلاتاج إلى تلك المؤازرة من األرواح حا نم ومازلنا نحتاج أكثر

 .تشفعون فينا عنا اوضعون مئقا م وطلب معونتكم، إذ أنتمكإلي الشديد
ف لك بالفضل ألنك رنعت اء حاملين البذار ولكنكالبب  السيرنزما ي ف-شبيه مع الفارقتوال -نازلماو

ى قنت، فاطلب أن تءاية الغش والرمعدي ته بكل القلب واإلخالص، فكانت البذاربأحب يسيح الذمبال الًكنت متمث

 .مسيح وحدهاليح، وللمسرفة العقالنية لتكون خالصة عالمو كدر الذات والكبرياء  كلنمنا راذب
ساب ح ولهللا  فتثمرةالحصا وأرض يبةطا بو قلراف البذدتصا نوية ألالع ناكسالم ي وأنت فلباطو

 .توملكلا
 يالحياة الت لمةك ذاربمن  يفنلق عودن ةيدار السماوخاأل ىالقك إلطالن عكار السابذالت يحن ف نهاو

قين أن كلمة ث وا،رخأ ام إلى الحظيرة خرافًض وت،ةدجدي اسنفو يح،ساب المس لحعما لتجهلمتعا وكتبتها وهعشت

 .غةرافالفعالة، ال تموت وال ترجع  ويةقالحياة ال

 .عليه الموت ىووت، وال يقمن يأ  كلمات الحياة بالروح ال يمكنق نطنم الثقة نوقن أن تبذاو

ان هرفيها ببة لحيا ا-مةكل شارتان ذكرا موها وامتدادهانكر ذا - أم الشهداء-ستك المحبوبةينك ركذا

رعاتها وأب اآلباء  ئيسر بة وامتالءها بالفرح اذكرحالم يفها فلآذكر وحدانية الروح فيها وتاة، ولروح والقا

ها تنوكه افتهقاس أراذك ،قة من فومونع ايروح ا الرب لها سنين مملوءة سالمهحفظي شنوده الثالث لابابلا هفي

 .فساد عدم يح فيلمسا سم ربنا يسوعاون بحيوها لج أنمو هاون فيتعبيها وشعبها وكل الذين موخدا

 يياتكم طاقة لمواصلة السير فحة ئحرا نحنا تتقوى بسيرتكم وتستمد ماأرووحيا بمؤازرتكم  نحنن

 .يق الضيقرالط

 ،نأمي سفنكل ل الكتاب سبب بركة ونور هذا يفكلماتكم ن كلت

 سلوقا سيدارو لقسا    
21/3/1986    

 ةبلمحا
غمة المحبة للجميع نلى عضبط تردد قلب اإلنسان نم يل فإن. ةب محته حب ألن اهللاعطبي ي فاهللا+ 

 !اهللا يأ يإلنسان مع طبيعة الحب اإللهالب ق دترد ىقالفكيف يت

 .وصلها إلى موطنهايما ب الّح إرفلذلك ال تسعد وال ت. هللامن  الًبة منحدرة أصحالم+ 

 !ديةبألاة ايالح يبة الدائمة فحالم يلم فكيف يعيش فعاال يف حبةمم يتدرب القلب على اللإن  +

 يتضاه إنما يجعلك دون أن تدرق بمك الحب وسلوكقطري ييب أن دخولك فبالح يعلم يا أخ تهل+ 

الحب ولهذا ب مقرون فطلب اهللا.. باطتالرلا كًرمشت الًذا توجد مجاهك بنألحبوب م الصلة دائمة باهللا على



وحتى نصل إلى  اء،دعنا لحياة الحب القوية حتى محبة األعف يدالرتباط باهللا، وهللابااط بترالافالحب يزيد من 

 ...بنعمته ومعونته وعمل روحه فينا ديةبألا يقامة المسيح ف
 . تقبل صالة وال تنفع خدمةالو المحبة ال تصلح فضيلة نبدو+ 
 .ه لنات ذاعالن اهللاإان دقف= قدان المحبةفإن  +
 . المحبة هى عملاإنمو كوتل اهذ يمنية وإن كانت تحتوأال و اكرف ستيلبة محال+ 
 .ةبلمحا يرغا بيحي يستطيع أن النه أ عرشا يم سع القلب بالحب ويتعب من أجله بقدرتا يم ربقد+ 
 .بلالق يف راقمست امئ دا اهللالتجع ربة سمحال+ 
 .الذات صلب انسهل لتلة يوس عظمأ هو ي اإللهحبال+ 
 .اكله ييحسياة المح وه يلهحب اإلال+ 
 .ل يسوع ووصيتهجن أم  نبذل أو نخسرار مادمق ينا، وفتضحيت رامقد ي فحيتض بنا ليسوع حإن+ 
 ).1:13 وي(ا للمنتهى نأحب ييحية هى حياة حب للذمسال+ 
 لب ي ليس من إمكانياتاوهذ.. ياأليسر والميل الثان لخداى تومسى بة إلحالم يب أن أنمو فلومط+ 

 . ألعمل أعمالههذات يبنهي يذ العوسية در قمن
 .ان فيبة هي عمل اهللامحال+ 
 تا فيك الحب ويعلمك نسيان الذبيسك اسكب نفسك أمام اهللا اآلن واطلب منه أن..  العزيزاأيه+ 

 . بال عائقبالح قيطر ي تنطلق فىحت
ش من أجل يعت اهنألسها  لنفالمحبة ال تطلب ماا أمو.. تهاذل ادني  فيشعيي ب ما لنفسه فهول يطنم+ 

 . اهللاادني يفاآلخرين 
. ق للمسيح هو نفايةوالشوحب لن ام  لكنه خالي،هذات يف ايرخان ك ل ما نعمله حتى ولوكإن  +

 ".لعالم له وخسر نفسهابح ر ا ينتفع اإلنسان لوذوما "اًئ شيعفه اآلخرون فنحن ال ننتند ماستفاومهما 
 ولكن قلبه حمسيللحد ألن عقله مملوء بالمعلومات الكثيرة عن ا يالشاب ام؟ياأل هذه يف ادحإللاا اذلم+ 

 . للمنتهىهأحب يخال من الحب للذ
. .وسقط و نكرأ  أن يلحد حتى لونيمك الع الحبيب ميث دح الةالوحور حب المسيح باخت يالذ+ 

 ..امر  بكاءىوبك اأن سقط خرج خارج بعد يس الرسول الذركبط
 ءبل بمل ماتولعملاب للطفا قلع وش بحطقفحد أن ال تهتم ألس ارت ومدابية والكنيسال على يبغين+ 

 .لب بحب المسيحقال
 .بة المحبةوالت ي تنم-ى المحبةلة عيلخطا يقضت اينمب +
ثمانية ل ايضمر ييلة المدخنة وال فتالف يفقد األمل فتال  امئدا ئلةافتمها نأل ءيبة ترجو كل شمحال+ 

ستنفذه عدو يال  يلمحبة متسلحة برجاء حا.. نةس شرع طان ثمانيةيالش اهربط يالت يال فوالثالثين سنة و

ة اإلنسان وال حتى ضعف الجسدوغبا يف وال ؛ ومعاندتههخبث يف االخير أبد. 
 . دائمنمكا يفالمحبة والرجاء ف. ب مفتوحاء با للرجاالمط بة ترجومحال+ 
.. فسهن غرص رياء قلبه أوبب كب سواء بسدهن يسنماك حينما يكون وحده وليس هن سقطيسان ناإل+ 

 .اسقط أبدتال  يلذا فه.  فيسندها اهللا ذاتهةمحبلأما ا
 أما. .ةقوقه المسلوبحعن  ااته الدنيوية أو دفععلنز احة أن يسلك اإلنسان بعدم لياقة إرضاءقبال+ 

 . المباحةءشياالمحبة فقد فطمت نفسها حتى من األ



 .أجل نقص اآلخرين  منتوا للمهنفس متسل يفه ةبمحلاوأما .. سهنفلضيق سلم  يستديحت يذال+ 
 ىل الحسد عين ناظرة إ-.والفيض ءلملاب حساسإبة حالمو ..اعم حومطالو د إحساس بالنقصحسال+ 

 . وشبعهاايضهف رس وأما المحبة عين ناظرة إلى السموات وهذا هو... ضراأل
هه جاتوقف عمله حينما تووحه ض الكذب وتفشف تكاأنه الّإ ءيش لك قت تصدن كانإ وةبلمحا+ 

 .ةلئافها المتتابيجياب
تى حو ،احتى يثمر فينا حب هللا نفسح المجال لحياتنا لروح ألن يزيزعيا  ا جميعا لنةو دعهاإن+ 

ة ل روح القوبشل فهللا لم يعطينا روح الان أل"عته القوة والنصح يبطب ينه يعطل ألشفلا من الروح انؤمني

 ".النصح ولمحبةوا
 .ةبمحلا واية الكنسية هعالر يمبدأ ف أهم+ 
 . المسيح يجب أن تكون هدف كل خدمةبةمح+ 
 . اهللا لنا وسط الضيقة هي بال شك أضعف محبة لنا وقت الفرجبةمح+ 

 :ةاناجم
.. كتوخإلذ تفيض حياتنا محبة لك وئحين بكحم بهرتغم ينسلم لك القلب والحواس لك.. عسو يياربي

 ".. م كلهللعاايتسع "تى حثر ك فأرأكث يع قلبتسوي. تيوخأ
 

 بنوةل واةوبألا
ل اأعم  يثقة ف   وكل  ي أرض طتبارالكل    جحد  ينا للسماء، فه  بتسانا  يتعن  يوالسما   أبانا ةكلم+  

 .يمعال ياألرض، وكل حب أرض
 .الد من فوقيللم يقيلحقا  التعبيرهاإن+ 
 .قتياق إلى فوشلال ي التعبير الحقيقهاإن+ 
آلب نفقد كل   احو  ن  وعندما نبعد عن مسار حركة األبناء     .  يد لعالقتنا مع اهللا   حالو  رو المسا ه  اهذ+  

نا اشكو  سر  هو  هذا..  اعئضا  اائهت  راصف.  الزحام  وسط  يأباه ف   فقد  يلطفل الذ ار ك يصن..  هونت..  ءيش

 .آلباالغربة عن  ومن يور الروحتالف يفالمستمرة 
 اقيأخال  ا أن يكون اإلنسان فقط إنسانً     بتطلتلو أن المسيحية    و.  له  اسقدي  اًنبكون ا أأن    يدني ير اهللا +  

 .هدالوأ ي المسيحية هى حياة المسيح فاإنم  المسيحية عبارة عن فلسفة أو دعوة فكرية،نتكو
 ...داعتهوه ولوق يصورته، وفوته حئا، رهحممال يل.. هقطري يأسلك ف له، اابنً يدني يراهللا+ 
 مركز  -يحسالم  ي الفكر المحصور ف   بلقلاو  ركالف  يف  ءذراع  ..ذراء عفيفة ع..  له  اسروع  ينيدير+  

 .، والقلب الغير دنس المكرس له-حياة العالم كله
لكنيسة، الى  ع  اناظبتوم م غ ر  عن اآلب  ةغرب  يددنا كمسيحيين أن نكون ف     ها ي م  خطر أ إن+  

 .بآلا حورها نمسا ييست فلها نألإلنجيل اءة التناول، وقرا، وفاترعالوا
 .هو من مميزات الطفولة هذاو .اآلب حضن يبوة هو ارتماء االبن فألاوة ونالب ي ما فلأجم +

واآلب يعطى .. هبه عيوبه وأتعاا أبلمك يحلن ذ م  ل يحمل أباه كل همه ومسئولية حياته، وأكثر       طفال+  

 .ابنه قبالته وكل حنانه
 يده من يد أبيه سيتعرض لمخاطر       حبلو س أنه  ويحس  ..  بقبضة يد أبيه عليه     يحس  امدائ  لطفال+  



 .ثر أن يمسك أباه بيدهكاألب لذلك يصر. الطرق

 : درجات اإليمانىأعل يوة هنالب+ 
 ...يء شنه قادر على كلأيه بأ بنيؤم ي الذهأبي ي الطفل فنيماإ -
 ...ما يريد بيهأ كف عن الصراخ حتى ينال منيال  يل الذفالط ناموإي -
 ..راعيه ويقبلهذلى ع بوهأله محيف عن الصراخ حتى يكال  يالذان الطفل موإي -
 .أن كل ما هو لآلب فهو له يرى يان الطفل الذموإي -

لتكن :  "ولسان حاله طول الطريق   .  بيهأيد    يلطريق بل يتأكد فقط أنه ف      ا  نل ال يسأل ع   طفال+  

 ..يا أبي" مشيئتك
طية تؤكد أنه ال    رالش  "نإ"ب فكلمة   اآل  بوةأ  ركواتد  فلن"  ...األطفال  مثل  اورتصيو    ام ترجعو  ل إن+  "

 . حضن اآلبتلكوم لكوت هوم النأل. كوت بدون الرجوع للطفولةلللم دخول
 . لهيتبنو يف بالتالشأكت يب وحبه لآلة اوب أفشا أكتدمعن+ 
 اولن.  .يائهنلنا حبه الال  ..  دحدوم  ا غير نأبي  ي حق ف  افلن  يوسمالا"نا أبناء لآلب    مماد  يا أخ يلذلك  +  

 !!اتهذ لنا هو.. قبالتهويه عار ذانول.. ضانهح أناول... نولنا سلطا... رتهدوق هتوق
 .عند إتمام مشيئة أبيهم ناءب األةمعال رسرولاولفرح  اإن+ 
 .يئة أبيهمشا مومسرور ليتمبون عرسوي ..حباء يفرحونأبل  اليسوا عبيد نهمإ

 :ةاناجم
تك وبأى  إلتي  اووشه  يدوجس  يل عق لو وح ،ينألوام  يدجس  ي بروحك ف  لاعم  ي اآلب السماو  اأيه+  

 أِتولي..  ي مشيئتك ف  نلتك..  يسمك ف ادس  قتوات لي مالس  يف  ينا الذ اأب:  "لورة وأق ابحر  يأصل  يلسماوية لك ا

 ".اء كذلك على األرضمالس يف كما.. امتما ينألمي وكروح
 يف  يذالانا  أب:  "ل لك وقأأن    ييحق ل   حتى  الًفط  يرأصوع  ضتأب و وتن أ أ  يناعط  يرب+  

 ...".واتمالس
 .نا على األرض آمينتغرب  بهشنعي يكر الذف الاذعبك هشكل  طبانا واعأيا  يناعط+ 
 .)10: 12كو  2 (ويق أنا ٍذئنيحف أنا ضعيف امنيح "هنال "يئتكشن مكتل"يسوع ى رب+ 
ضيق بال..  نىغوال  بالمرض، بالفقر وة  صحالب  ..قطري  يبأ  يستادقهى    كتشيئمأن    متأكد  أنا+  

 .ي مشيئتببصل يأ يصليب حملب د أنهاكمتأ ينولك. .جلفراو
ئمة لك طول الطريق إلى     االد  يترفق  لبانا لتكن مشيئتك هى دلي    أيا    ي ستكون صالت  -عيسو  يرب+  

 .اآلب
إن ...  يتيئشب م سبئسها لو سارت ح   وتك  ئيشمسب  ح   على األرض إن لم تسر     اكله  ييمة حيات  ق ما+  

 .مهامألت يتك فئمشي يال فائدة إن لم تعلن لو عمط الو ىن بال معلستظ يياتح
وأتممها .. وميكل  يعامط  تمم مشيئتك حتى تصير   أبل    يتوذا  يبانا أن ال أتمم شهوة قلب     أيا    يناعط+  

 .يوبأل اكحضن يف يأن يرد أال يثحمن  ي نفسىسأر ٍذحينئ.. ما يمكن سرعأبوبفرح 
 .ولسالر ىمتر صار اشلعا يالو ي ومشيئتك فكقصد تنأعل ادمعن+ 
 .اإللهي لحبل طئة صارت مدرسةاالخ يا أعلنت ضدك ومشيئتك فدمعنو
 .بة والغفرانوللت اجموذن  صارصالل يشيئتك فمك ودصقا أعلنت معندو



 يالمهم أنك تستخدمن  ..  أعظمهاكال  م األع رأحق  يف  يخدمنتواس  يهذا يا أبانا اعلن مشيئتك ف     ل  جأل

 .حووضب ي فكتشيئمن علوت
بانا أن  أيا    ياعطن..  وقت الصالة   حتى  ينلتشغ  ي عن حلها والت   تعجز  ياكل والهموم الت  مشالا  أم+  

 ...بيأيا  ي بين بيديك وأقول احملها عناضعهأ
 

 الطيب دمةخ
. ..ىاعر حب اهللا لنا إلى المنته      ش بم ةمشحون)  لصوم الكبير امن  (  حداث األسبوع األخير  أإن  +  

ف الرب نحو اإلنسان عجز     طعوا  يالالنهائيات ف   هذه.  ..لموت ا نة حتى لحزيم نفسه ا  الف آ طونة بعوا حومش

 .بدال لغة الكالم بلغة الطيبإب يهلاإل يالتعبير عنها لذلك بدأ الوح  عنمالكال
ة حئارحت  اففاألسبوع    هذا  يهكذا صنع الرب ف   .  عطر  بي ط امنه  وحفس ي فنا تنسكب ال  دمعن+  

 ... لهاكنة وكسالم يف يحتهبذ
 !!ه وأعطاه لتالميذه ولناد جسرسوك.. تهلرب ذاكب اس لقد -
 !!نفسه عند أرجل تالميذه فيغسلها وضعف... ذاته سكب -
 !! اللقمةهعطاأخائن لع امحتى ...  حبهبوسك -
ومن أجلهم  ...  وه وبصقوا في وجهه وجلده    نوطع  ل الذين عروه  جن أ م الصليب سكب ذاته     لىوع  -

 .مات ومن أجلهم طلب الغفران
 .المحبة يتحول إلى طيببزج مفكل عمل من أجل المسيح ي..  حبمةالطيب خد ةدمخ+ 
 .ة مخدع هادئة صالاإنه.. إنها خدمة صامتة.. ةئهاد  الطيب خدمة صالةمةخد+ 
 سكب الطيب بل غسل األرجل      افيه  يخدمة ال يكف  ...  الدينب  سحساإق و ا الطيب خدمة انسح   مةخد+  

 .عولدماب
سحاق واإلحساس بالدين و    ناال  وحرح ب يستم عند أقدام الم    ت  التوبة نأا  نلدمة الطيب تكشف     خ إن+  

 .رةي غزعوبدم
من   30ى يهوذا وصلت إل   ةحيا  يإن قيمة الرب ف   ..  ناتحيا  ي الطيب كشفت عن قيمة الرب ف      مةخد+  

14ر  م( دينار   300دها حتى إلى    نكل ما ع    يواسأما عند المرأة فكانت ت    .  بدع ال ة وهي قيم  هجني  3  يلفضة أ ا
 :5.( 

 .يدمة نيقوديموس و يوسف الرامخة كلهى خدمة جمي..  الطيب خدمة تكفين للربةمدخ+ 
الذين خدموا خدمة العبادة والحب واإلنسحاق وصل        ..  توالم  ى الطيب خدمة باقية تتحد    ةخدم+  

 .إلى الحياة األخرى.. رجاءهم إلى ما بعد الموت

 مةدخلا
 .فالصليب حب ال نهاية له. هايتها الفشل نتكان الوإ.. بن تبدأ من عند الصليأبد  مة الدالخ+ 
 .هايةنله  يحب المصلوب هى مجرد عمل بشر دونبمة خدال+ 
ياسات، أو  ر ال ىاجر عل شتلذات، أو كثرة ا   لب ا ح  عب، أو اليأس، أو   تبال  الإ  ي بال حب ال تنته    مةخد+  

اترك الخدمة نهائي. 
 . وقوة الصليبوبلمصلاحب  يف اخادم حياته كلها غارقًل ايشع يأن يغينب + 



 .سوفالن ةم الخادم لخدعتدف يلصليب هو الطاعة التامن  عابنلا ي اإللهحبال+ 
. من أجله   مات  ي حبه للمصلوب وارتباطه بالذ    وة ه م الكاهن والخادم للخد   كيحر  يف الذ هدال+  

ن ايرعلفقير وا ر لل عنه، وينظ   صلب  يالذ  مجدلا   رب ن م هعلي  يليه كشخص موص  إآت    ناإنس  فينظر إلى كل  

 .اةطخ المسيح حامل خطية كل الصكشخ ءيطلخال ن، وينظراعريلاوكشخص الرب يسوع المصلوب 
 .جع كل نفس للحظيرةرن تأ ة الخادم باستمرارلرسا+ 
 .بالصليب سوة الخادم هى ربط النفالرس+ 
 .ذبحم القو الخادم وتطهيرها تبدأ من فاةحي+ 
 . فعل مخلصناماك.. ختالءواالعداد للخدمة بدون الصوم  إال+ 
ف، ويودع كل   الة آ سمخ  5000ن  م  يصرف أكثر ..  ن الوقت يحتاج الرب ليصرف الجموع      م كم+  

، وبقلب مفتوح يسمع مشكلة هذا      ةأنا  لوطو  نانحوحد، ويستمع لكل نفس برفق      ال و ك  واحد، ويطيب خاطر  

 ..ومتاعب ذاك
 .قلبه يوواضع شعبه ف فه،ت كى علههن حامل لشعبكاال+ 
 .م الصالة والذبيحة باستمرارد يقهللاكوكيل دائم و هن هكاال+ 
 .عبهشعن  اأبد يلموت ال يفصل الراعاإن + 
ثم ..   مكان العبادة  رايتخ ال ى دعوة إلهية يتدخل فيها اهللا     هبل    ايبشر  الً الكهنوت ليست عم   مةخد+  

 .هميخد نميختار 
 .اركة لهش وممع شعب اهللال كن هى تذلسة لنيك النطة للدفاع علللس ادامخ الخدمة استتليس+ 
 .زمرك ين أم  الخدمة استخدام للمركز ولكن هى استخدام اهللا لناستلي+ 
الذهب   إلى  ااجتحم  س لي اهللا..   أو المال أو المؤهالت    زمركلمة الكنسية ليست موقوفة على ا     خدال+  

 .ه بكبرياء بل للفلسين بانسحاقمنقد يالذ
م من رعاة ولجان وتحولهم من خدام إلى رؤساء          دا الخ بيصي  يالذ سبب الضرر    ىات ه ذال+  

 .ورقباء
 .ءيش لكلى ع نه يقدرأظن  ى موسةحيا يبعون سنة األولى فراأل+ 
 .ءيش على هذاتب  اهللا أنه ال يقدرهآرا ى موسةحيا يبعون سنة الثانية فراألو   
 .ءينه ال ش أسح أنمء بيشل كاهللا  صنع ى موسةحيا يعون سنة الثالثة فبألرا  
 ).وسينوكاألنبا أنط( ربنا يسوع تحتاج إلى تفريق المال وليس جمعه مةخد+ 
 .اس الحب المقدس للمسيحيبمق كقس خدمتفحة بارنت تريد خدمة مقبولة وصفقة كإن + 
وبعد الراحة  ..  ميلنعاس  وفرد  يستريح مع جميع القديسين ف    يف..  ةحألمين هي الرا  ا  مة الخاد اينه+  

 ..القيامة

 يحد الروالجها
، وبدونها ال   نماياإل  ي أمامنا، وبدونها ال ننمو ف     معالل الحرب الروحية ال نكتشف ضعف ا      نبدو+  

 ".لماالع يلذى فامن  ى أقوافين يأن الذ"نكتشف 
 .ا به أنتصرن وأ،يكيدة ألن الرب يسوع انتصر لأرة صرب لذيدة ألن النحهو  يو الروحنمال+ 
 يف   نفسه، وفقير  صخال  يف  اهلج  ما الشخص الكسالن فهو    أ ...الجهادإلى  اة الروحية تحتاج    حيال+  



 .لفضائل الروحيةااء نتقا
 .ومللن يحيات يؤدوالر يوالتأمل ف... وطقللس يديات يؤداالم يمل فأالت+ 
ة الالصوم والص   أما.  ه التجارب نضارة  بتكس.  امفيو  اشباب يتجدد يوم  :  حقيقيةلا  ةيروحلاة ا حيال+  

 .لها يليومام اهما الطعف
 .همتحيا ية القلب وإمكانية معاينته فاونق م المقدس يعطيهم اهللاوالص ين يجاهدون فذيال+ 
 .وبهجة قوة قيامته مهالآ شركة ةبرك هللا مهيع اآلالم يعطوأسب ين فواهدجيين لذوا+ 
 .حمسيع ال والحياة الدائمة متثبالاسين المقدسة يعطيهم اهللا نعمة امالخ يين يجاهدون فلذوا+ 
 يكنيسة حياتهم وصومهم وعباداتهم الت     ل ول همالرسل يكرسون للخد    صوم  يين يجاهدون ف  ذلاو+  

 .ها من المسيحوأخذ
.. لب بنار الروح القدس   قلالباب الضيق يلهب    امن    اد للدخول هالج  يا يرى اهللا أمانتنا ف     دمعن+  

 ايعطيها دم ربنا يسوع دم     و ادمه  ينق وي -رنقيها من القذ  يله    اسو عر نوكن ت أفيحرق كان ما يشين النفس من       

 .لى المذبحعمن  ادجدي
 . نحاربها باالتكال على اهللانب أجي المال وعبادة العمل ةشهو +
 .سدقلا نا هى ثمرة جهادنا المؤازر بقوة الروحتحيا يرة فنصال+ 
 .ية هي مكان الحرب الروحية ومكان النصرة على عماليقبرال+ 
 . ب الضيقباخول من ال للدتهادجي اه ةيربال+ 
 .افيه ا وسر السعادةهمالج ن المسيح فيها هوك وللحقية منظرها رالب+ 
لدائمة مع  االحياة    ىوإل...   إلى كنعان السمائية   مدائلر المستمر يعبر عنه باالشتياق ا     يالس  ياد ف هالج+  

 .والصالة والمحبة وبةتاآلب بال حضن يمر فتلمسا اهللا، واالستقرار
 .كتهر وشة اهللافمعر يف تمرسالم يعني مرتلمسا رسيال+ 
 .ولكنهم أناس مجاهدون ضد الخطية.. ةي خطاوالقديسون أناس لم يصنع ليس+ 
 .ك ولم نطلبهلا ذنضفنا إذا رتحيا يعمل فيلن  اض أيكن أن ننتصر وحدنا، ولكن اهللايم ال+ 

 تذاال
 .سةيلكناي فلية  بى أساس كلات هن الذأل. هتنكار الذات هو شرط المسيح األول لتبعيإإن + 
 ).32: 2إش  ("كفوا عن اإلنسان"من الذات  خطرأوال للخدمة  ساننإللهناك عدو  ليس +
 . الكنيسةةخدم يت هي سبب االنقسام فذاال+ 
ى لوتحولهم من خدام إ   )  كنيسة( الخدام من رعاة ولجان       بيصي  يذلت هي سبب الضرر ا    ذاال+  

 .اءبق ورءسارؤ
 .نسحاق واالتكال على اهللاالا يما تربية اهللا فتنمأ.. تاالذ يمن تملة العابيتر+ 
 .كة الروحيةرالح ي الذات هي الخطوة األ ولى فكارنإ+ 
 .اق هما ثمار الكبرياء وعمل الذاتقالشو امخصال+ 
 ...ت واألنانية هما العدو األول للمحبةذاال+ 
 ).  األنااءاختف (-يسةنالك ي ف-ود وحدانية الروحجي وهك فعالمة المحبة ذلول -

 لخيا  في  ران للذات حول نفسها   وي د ه  ،يك مشيئة أب  اإدر  يية هي وليدة الذات، وعقبة ف     نانألا+  



 ي، ويرسم ل  ه من فوخالمستقبل وال   قلق  يقاد الناس، ويحملن  ح وأ ،يم الماض بآال  يهذا الخيال يذكرن  .  كاذب

 .يهللا لاا هوضع يلتا  غيرةصور
تقبل، والقلق  سالم  ن الخوف على الذات، والخوف م      ركافأتتسرب  ..  تالذاا يهتم القلب ب   دمعن+  

 . بنا، وأن كل الناس يضمرون لنا الشرطتحي ين الناس، وتخيل األضرار التموف خوال
 .ضخيم الذات ووجود الكبرياءتعن  اريتعب الّالعنف إس لي+ 
 .ية النضج الروحل وقستعبير عن االندفاع وعدم ضبط النفو وه+ 
خطايا أقول لك هذا وضع     لا  رشأ  يقلت إنك سقطت ف     ولو..  يوضع طبيع ا  فهذ  ا ضعيفً نككو+  

 .كتبذا اظننت أنك تقدر أن تعمل شيًئ أنك وه فيك يالذ أ الخطنولك. يطبيع
 .وله اللذات واالهتمام واألفكار والمظهرحتدور  يت هى المركز الذذاال+ 
 .تماماتها واهظر ليسوع المصلوب ينتزع عنا لذة الذاتنفال +
. حتفر  يبل اطلب منه أن يعطيك لك     .  حيلمسانت تريد أن تموت مع      كإن    "أنا"ستعمل كلمة   تال    +

 ."الًكم كامح فرنواطلبوا تأخذوا ليك"

 بيلصلا
 عيبينا  ي أصلب العالم، ومنه استق    ه وب ،يعليه أصلب ذات  ..  كية مستمرة يمانيد  ييب وأنا ف  لالص+  

 .يل هللافة حب رمع
ى لا عهايإ اك وأخطاءك مسمرءهواأ ، واحضر كنفس  ىب بعد فاجلس إل   لي الص تحمل  يفتكن  لم  ا  إذ+  

 يرن ال ليحو  ي الذ -تاصلو  ي يسوع ف  بالربا  نًيستعم  وسرور  لذة  يف  لكنو  وحسر  ضيق  يفيس  ل  ...الصليب

 .ل إلى حمل هينيلثقا
ام أمذلك  كدا  ب  وول  ىحت  املومؤ  الًثقي  ليس  هنولك.  .يحية هو طريق الصليب   سالم  يلطريق ف  ا إن+  

 .اآلخرين
... سعادتنا وفرحنا   درمصه  نألل   ب ..يق فسنحمله ال ألنه ضرورة    رالط  ييب ضرورة للسير ف   صلال+  

 . السرور الموضوع أمامهلجأا وبحريتنا ونحن مسرورون كما حمله المسيح من نادترإسنحمله ب
... بيلصلاية  بذاج  ةقمنط  ي ف قعوا و دا ق ونو يك نم أ هعلي  ...عيسو  الذين يسيرون وراء    على  يبغين+  

 ).36: 8يو  ("ارحراأ ننوو حرركم االبن فبالحقيقة تكنإ"ا هوا الحرية وأحبوقفذا
 .. يح بعدسالم ررهمحم يليب حمل ثقيل للذين صلال+ 
صليب ترنيمة لذيدة وشهية للعين، وممتعة لألذن، وصار دم المسيح           لر ا اص  األجيال كلها   عبر+  

 . من العسلىأشه يه يالت هللالمة كمع  يسيحمال ناسنإل لمطعا ىهوب وجسده أشللمصا
 ،يعمل  يمعه ف   اعلفتأراه وأ ...  اهعلي  نتهأمست ا يالذ  يليم حيات س وت ،ييب ترنيمة إنتصار  صلال+  

... ينوم  ي ف ،يتصال  ي وف ،ي إل نو الذين يسيئ  ع وم ،يئ اصدقا ع وم ،يتركاذم  يام، وف رالت  فيو  ،يتكلي  يفو

 ...يكل حيات إنه
ه لشما  ينوم  ي وف ،يقاوعن  ياعيه مفتوحة مستعدة الحتضان   رذ  دجأ  بعلى الصلي ه  ة أتأمل رل م ك  +

 .يتعانقن ينهميو يتحت رأس
ـاج كما  هبتالا  و ه الهمظو  نيعاريب، ثم التمتع بأحضان الذ    لالص  ينتصار بقوة ذراع   اال ةرمثإن    +

 ."جتهبأ جناحيك لوبظ اعونً يل صرت نكأل لك لأرت تكن راحألسات اقأو يف: "ييقول النب



 على الصليب حتى يعبر الشر، وحتى يمر السهم  ندتيوعيه الممد ابذر  ي أ بالر  ي نعتصم بجناح  اإنن  +

 ا لن سليو...  ةملظلان  إنها ساعة سلطا  )  90مز  (وحتى يعبر منها شيطان الظهيرة      )  90ز  م(ار  هن ال يالطائر ف 

 .ليبصبال الّ إافيه  قوة
مسيح أن  ليد ا سالض  فور..  لمجد عن طريق سهل    ا أن يصل إلى  سيح  عرض الشيطان على الم     لقد  +

 .ريق الصليبطعن  الّيملك على العالم إ
 .يوم أغنية وتسبيح.. يوم غفران.. يوم نقمة للشيطان: الصليبم يو+ 
 .بح يوم فرح لكل نفس مغسولة بالدمصا أم ب يوم نقمة للشيطان بقدريللصن اا ما كدربق+ 
 يويجر)  انش    (ينا فنجر بتجذ  يل ه ب  رباطات العالم    من انًرر تح طقفت   ليس بية الصليب ذ جا ةوق+  

 . اآلخرون آمينامعن
 . المسيحى إللوه وبضيقاته ضرورة ملحة للوصمآالبيب لالص+ 
 .وسدالق هللاول روح ال وحمئلقيامة المجيدة والفرح الداانت ا هذا الصليب بآالمه لما كوالول+ 
 .المسيح ألجل خالصنات ا هو مون فيرثؤوي يعظم حادث يهز حيات أإن+ 
 .هللا يإذ أنه دليل حب يوم لك يا فنأملتع  صلب المسيح ألجلنا ينبغي أن يكون موضوع وموض إن +
 .بةحللم يق العمليلطرا يب هوصلال+ 
 . مراقبة شهواتناةسيلو هوب ليلصا +
 . أهواء المشيئة الذاتية مع مشيئة اآلبضعارت يب هوصلال+ 
 . للتسبيح والفرحدرومص رانفغ دريب مصصلال+ 
 .لصليباظل  يشيطان سلطان على المحتمين فلليس ل+ 
 .ية المسيحع تبساسب أيلصلا+ 
 .صورة الصليب عينيه برحت الّأ يالمسيحى عل+ 
 . السماءهإلل ارشًع ض صارراأل ىيب علصلال+ 
 .مة الصليب نصلب الشهوات ونضبط أعيننا وأفكارناالبع+ 
 .اسنا يهرب منها الشيطان فورنفى أليب عالصلا نرشم دمعن+ 
 .طينالشياالمة الصليب بعجلة تفرح به عه بت ذاميرش يالذ +

 مسيحليتصور ا   ي لك موفه  عيوطول يومنا ب    شمهرنوجد عالمة الصليب    مفلن  تيوخا إ ي  اإذ+  

  النعمة توحل  وسيفورو عقل بر  ءأضا  امك  ااننه أذ ءيض أهواءنا، وي  بيصلف  ننا وقلوبنا، اأذه  يلوب ف صالم

 .لى الماء وأكسبته قوة الخالصع

 :ةاناجم
 !بنكا جنب يف ا انغرست الحربةمعند ِكل حدث اذاميسة دالق هللا ما أي يندثيح
اب المقدس إنه   تالك  ِكعن  قال  لكنو..  ادبأ  يتشتك  ولم  اأبد  يرمذت ت مل  ِكتصمتين ألن   سوف  كتعادك

 ).حربة (سيف كببقل زويج
يا   هذا  ِتتملحف ا يك..  ك إلى أعماق قلب   توصل  كن اب اهب  نعط  يالت  ةبلحراأن    يتأكد يا أم   م ناأ

 !!يسةدق
 !!قدرك سوعي مآالي ف كشار ضرألا ىللم يوجد إنسان ع أنه يالمقدسة علمتن تناسيكن نإ



 ال أريد أن أعرض     اوأن.  يره مشيئتك ل  اتخت  ي الذ نولك..  انًي مع اأطلب صليب    ال انأ..  عويس  يرب+  

 .افيه أنت يندمن تستخأبل ... يماتدعليك خ
 ا هو ذه ه نأل)  أبصالية الجمعة ( كل يوم    هلمحأو  يبوقل  يلتصق صليبك بعقل  يأن    ي اعطن عيسو  يرب+  

 . فوق إلى يعافارت ريقط
 هذه  ياألذرع المفتوحة على الصليب ف      حو ن ةاللب بالص القع  فهقة إلى ر  رالم  يفسنيا    كحوجأما  +  

 يوات ساعة الظهيرة، وتسمع   ه وش براوتج  رسط بح و  من  ِكتضمحة ل رع مفتو ذاأل  ثحي)  السادسة(اعة  سال

.. كمحأري  مال والمتعبين وأنا  حاأل  يليقئنة المتعبة، يا ث   ملمطا  سيتها النف أيا    يلتعا:  الً قائ عيسو  كحبيب  صوت

 !! ضابط العالم كلهافأن يبصلي يل تحت جناحظاست لتعا.. لكبألق يل وادخل إلى حضناالض ينيا اب لاتع
 ىوال تنس ..  دواح  روولو مزم )  الساعة السادسة (ة  لصال ا هذه  يلصن ت أ  هللامع    ادهع  عطقا  -يأخ+  

 .د أو ميكرفونج مسنذاآل يوم عن طريق ساعة تدق أوكها درك بميعاك يذهللاأن 
 ..يب واجعل المسيح يملك بالكامل على قلبك آمينلالص يحوابتهج بجنا لظصم واستتواعرع اسف

 سيحيةموال يحيلمسا
 .دهأوال ي المسيح فةحيا ييحية هسالم+ 

ه القدوس يسكن   حورو  يا ف يحيفالمسيح  .  نها حياة بالمسيح  ك ول ةيحية ليست مجرد وصايا سامي    سالم+  

والمسيح .  شد للطريق ر م ردمج  سيول  يطريق  وهو  يياتح  سيح هو نور  موال  يمطعا  امده ودمه ه  س وج ،يف

 .جارلخامن  يل يتأي  الغلبة أمرسولي يتبوغل تيوقهو  يالحال ف

 .رشالب ي يسوع فةحيا يلمسيحية هاكن ل  المسيحية تنفيذ لوصايا مستحيلة بالنسبة للبشرستلي+ 

 !؟يخ أيا هل اختبرت ذلك. يحية تكشف عن حضن المسيح ولذة الحياة فيهمسال+ 

 .يحية ليست فيها انطواء على النفس بل حرية إيجابيةسالم+ 

 -كرالت  ية ف عشجا  ..بالح  يف  وعمق..  مانياإل  يقوة ف و...  فسالن  ضبط  ييحية شجاعة ف  سالم  +

 .سوكما فعل أنطوني

 .يحية شيخوخة وال يأسسالم يفس لي+ 

 . دم المسيحةثمر الّإ يياتنا اليوم ما ه حإن+ 

ء العالم وضيقاته كل    اغر وإ يةطالخ   قادرة على عبور   -مغسولة بقوة الدم    ةا حي يه  ييحس الم اةحي+  

 .لحظة

رة الدائمة ألن المهلك    صالن  يف  سلكي  ...اام عينيه يسوع المسيح مصلوب    أمم  س قد ر  يالذ  ييحمسال+  

 .يرى عالمة الصليب ويهرب

 ...يسعى للوصول لهدف ريقط ن عابراإنس ييحمسال+ 

 .ااخًخفينصب له  يادص دوع له.. داهجالم ييحمسال+ 

 .بكاذ يسيحم سيحه هوملى إ ء إليه أوا أسنمل يصليال  يالذ ييحمسال+ 



 .قفمنا يهو مسيح دينو الناس من كل لون وجنس  كلبحيال  يالذ ييحمسلوا -

  عفح لصالبيه ودا  يلمسا  كما غفر   ليهإ  ءأسا  نمل  يلصو ي أ  يغفر  وال  ا صليب ليحم  يالذ  يسيحلموا  -

 . بالصليبةعرفم ليست له...  على الصليبمعنه

 وفداه ويرعاه   هخلص  يلذا  حدهو  اهللا  الّإ  ساننإللفال سند   ..  ن يعيش بال هم   أ  هيلع  ييحمسال+  

 . رأسهرشعو يويحص

 سيل"ام وال ينظر إلى الخلف      ملأل  اراء ظهره، وعينه شاخصة دائم    ومن  ؤ العالم بالنسبة للم   نمكا+  

 ).62: 9و ل(" صلح لملكوت اهللاياء رولى الإ رينظويضع يده على المحراث  أحد

 .لتافهلم ا من هذا العاعأرف ىومست ي لنفسك أنك فظران+ 

ت هذه  حأصب.  ]يكالم فاض   الشب[:  آلن بعد أن كبرت عندما تنظر إلى أطفال تلعب تقول         انت  أف  -

 . لها قيمة عندكس ليرواألم

قلبك   مألالكن  %  100  نجحت  وقد يعيده عليك الشيطان وقد ال     .  أن يربكك القه خلفك     مكني  مر أ كل+  

 . ا معاكنورب ).8: 7 يم" (سقط أقوم إذا يدوتعيا  يب يال تشمت: "بالرجاء وقل

 يفكارأدت  جوف..  عهمبنس  يالل  يدرجة وشوية الكالم الفاض     على  الًقلي  يذهبت للعمل وضايقون    إذا+  

 ربت أسأل أين أنا اآلن؟طواض.. يت وتعبت نفسلتعط

 ...اءمالس ي درجة فوق ف100 ذسآخ يفليأخذوا الدرجة ألن. انعلكن يرنظ و-يظهر ءرام وعالال -
 !!ةقالعها ل  لها عالقة بموضوع السماء؟ ليسهل الدرجة أخذتإذا  حتىو

  عصافير نل م ضفأنتم أ ..  م محصاة كؤوسر  روفشع  اا وال تحملوا هم   وعملاي  هتموا بالغد أ  تال  +  

 ...ةثيرك

 ".ا بالغدوهتمت ال"والمستقبل ال نهتم به . ا من كل خطيةنطهر يكه لدم المسيح الذرلنت يضماال+ 
 ".انأبا ان مشيئتك يكلت: "لووب وأقحب اهللا الم ابن فأنارحاضالما أ

ا الرب يسوع بدقة وبأمانة قد أعطوا        هرسم  يتلا  يةللعما  تاوطالخ  ي ف اويسون الذين سار  دالق+  

 .مسيحيتنا الصبغة العملية

سيح رجاها الذي يتحدى الموت     مبال  افتفرح دائم .  ديةبألعلى ا   تطل  ي لك البهق ينفتح   ةدابالع  وسنفال+  

ياة وحب  حبل  ..  اوت فيها أبد  مال    ييح الت سالم  يلم وتجاربه بإيمان الحياة ف    االع  جتاز آالم وت.   الحاضر عالموال

 .وفرح وسالم

 . الحياة الداخليةةثمر امدائ يوك الخارجسلال+ 

 .لى مجدإجد م نم رستمم حياته هي حركة عبور بأن يالمسيح ياةح زميتت+ 

 ق إلى الحياةيلطرا
 .هب وهو الحق لنأخذه، وهو الحياة لنحيا، فنسير فيهريق  هو الطعيسو+ 



 .رتصانالليد حولق اير هوالطحمسيلا+ 

هو ...  طئةاالخ  ةأر الم هلكتسا  طريقً...  ليه اإلنسان البسيط  إصل  يلطريق إلى المسيح سهل      ا إن+  

 .طريق الحب المقدس

ألن .  نأضعف إنسا ول  تنام  ييف، بل ولذيذ وف   ف وخ نيه ه ل حم نإف  الطريق وإن كان صعب    ا إن+  

 . بهنيؤم ي جاء ليخلص جميع العالم الذحمسيلا

 .ارصانت ويق فهرالط يأما بعد الدخول ف.. يق صعبةرالط ةايبد+ 

نا، واحتياج إلى اتحاد بطبيعة أقوى من       تحيا  يف  ج كامل ليعمل الروح القدس    احتيا:  ة الطريق ايبد+  

 .طبيعتنا الضعيفة

 . وسالم-نمو -رحف -رصاتن ا-ملكاسالم  إلى يؤدفهو حب مقدس ي: الطريقط وس -

 .حاد الكامل بالمسيحتاال وه: ة الطريقينها -

ده يك س لثم يسلك كما س     اع،ضت اال دمذو  يف..  الطريق  أول  يولد ف يأن    ير مع المسيح ينبغ   ي يس نم+  

 .اضعه أيوم مقيثم  ع؛وويحمل صليب يس..  للخيرهصنع يالته لآلخرين، وفممعا ي مع الشيطان، وفهحرب يف

 .قذا الطريهمن  الّلمجد إالى إ وال يمكن الدخول.. حياة االتضاع  هى،قداية الطري بإن+ 

 .رينخلآل لب بالحبق الءيلم يمتل ذاإيء شال  ادتنا وتصبحبف عقنيق وسرالط ي فقفسن+ 

ف ذلك   نعر نه يريدنا أن  أ، و بآلالى  إ  ليوص  ي الذ دوحيلاسيد المسيح أنه هو الطريق      لا ا ن ل ضحأو+  

االبن ريقط ل الوصول إلى اآلب بغيرونحا اوعبثً.. قطريلا ل نضلئال اتمام. 

 . طريق اإليمانا لنءياآلن سحابة من الشهود تضا لن+ 

 بةوتلا
  .انت على كثرة خطايانا بل على عدم توباسبناحي  الاهللا+ 

 من  رر شره، ويتح  نهع  لعخروحية فيها يجدد اإلنسان نفسه، وي       قظةين  عارة  بعتراف هو   عاال+  

 .اويمالس هحضن يف اصالة إلى أبيه الحبيب مرتميل باقيا كتابه، وينطلالوص عجر وي،ةاديملارباطاته 

 .قداسةلة اايحبة هي مخافة الرب وتوال+ 

 .ع لآلب والتلمذة لهووخض بة هي رجوعتوال+ 

 .هالدوهللا ألااء نتقا -ةوبة دعتوال+ 

 ).20: 15و ل(مه  ف حيث قبالتاآلبي دفعة حب إلى حضن هبة وتال+ 

أكيد حركة حرية للتحرر من قيود العالم       تبال  يفيها ونرجع إلى حضن اآلب فه       توبنرة  مكل    يف+  

 .والخطية والشر، والرجوع بفرح وتهليل إلى حضن اآلب

 .بة موت عن الخطية وقيامة مع المسيحتوال+ 



 .اةللحيبة هي االنتقال من الظلمة للنور، ومن الموت والت+ 

 .والقداسة هي ثمرة مخافة الرب.. بلالق يي دموع وتسمير مخافة اهللا فهة بوتال+ 

 .حاة اإليجابية مع السيد المسييالح اعد عن الخطية ولكنها هي أيضب الط التوبة هي فقستلي+ 

 .فسد توبتنا هو إلقاء العيب والذنب على اآلخرين وبذلك تضيع بركة التوبةيما  +

 .ا وعدم النظر إلى اآلخرينهذات يل النفس ف تأمبة هيتوال+ 

 .يببره الذات يحس يبعيدة عن الشخص المتكبر الذ بةوالت+ 

 .ركت الب بح وال رك،ت بال وبةت ال+ 
 ،كهورظحب    تِكر وت ،كإلي  ساءأن   لمَ ِتوترك..  وعيسل  جمن أ   كد قلب اأحق  ترِكتهل    يفسنيا  +  

ة الذات، ومحبة المال، وشهوة الجسد، ولذة       حب الناس، وم  ف من  الكرامة والخو  ى عل فوخبة المديح، وال  حوم

 ...الحواس، والتعلق بشاب أو بشابة و

  إن لم تكن قد تركت من أجل الرب فأين الحب؟يخأ

 .ى من الموتو أقبلحان أل .ب يسوع ترك للموتروال... اريثك يحب ا كثيركيتر يذالو

 .استمرارفس بة القلب سببها التهاون وعدم محاسبة النسوق+ 

ها ل اآلب، وتكشف    ةطاع  يلذهن، وتحفظ النفس منسحقة ف    ادد  جبة المستمرة تغسل القلب، وت    تول ا +

 .يل بركات وأسرار اآلب السماوك

 .برلة لحبس التائبة نفس فرحة مسنفال+ 

 . أفرادها هي كنيسة بال فرحةحيا ي بال توبة فسةكني+ 

 .اهأوالدة توب الّة إيسنكال يدس فق الحوهناك مصدر لفرح الرس لي+ 

 .لعمل نعمة المسيح فيه اهدش كبرأ ص التائب هوشخال+ 

 .سان التائب يجذب النفوس البعيدة للحياة مع اهللاناإل+ 

 . الشكر-التسبيح -ضاعتاال: بة ثمارتولل+ 

 .دسالج ي وعالم مغلوب وخطية مدانة فبغلوم نتعامل اآلن مع شيطان ناإن+ 

 ةيلوصا
.  األرض ى عل  اهللا دوالأ  هعيشي  يذ ال وت اهللا كلمل  ين السماو نويح هى القا  المس  دلسيا  ةوصي+  

 .اءمالس ي على األرض كما فشيعي يعل اإلنسان المسيحجن يأ فالتمسك بالوصية وتنفيذها قادر

 متممين إرادة   ،ويةا األرض خاضعين للوصية اإللهية السم     ى عل  أوالد اهللا  ش يع ةفرح وشجاع   بكل+  

 .اءمالس يا المالئكة فهتممي ماك ءيشكل  يف يأبيهم السماو

 .نا الضعيفةتحيا يف عاستطم ا نجده غيرم فيلوصية يجعلنا نستعلن قوة اهللاذ يتنف+ 



 .يةوسما ارامث األرض ى علتنفيذ الوصية يثمر أوالد اهللا طريق عن+ 

 ةادة إلى قو  اإلرع ب فيرت  ي الذ -ناتحيا  ي ف ية سببها عدم إدراك وجود اهللا     حمسيلة الوصية ا  وبصع+  

 .فيذنالت

ءت لتخلصه من   ا وج  يليق ببنوة أوالد اهللا    لجمي  يإله  وضع  يية جاءت ليقيم اإلنسان ف    وصال+  

 .كبريتلار وانلبحيرة المملوءة بالاهو  يالقتلة والزناة والسرقة الذ صيبن

 .يرض األس الملكوتي ول الوصية المسيحية وملكوت اهللان بيقنا يتضح لنا االرتباط العميهمن + 

 .رشالب يف عو لكن المسيحية هي حياة يس-رشللب  بالنسبة-مستحيلة اياصوالمسيحية تنفيذ لت سلي+ 

 .انطبع حالصفعالة إل قوةكاته ذنا ل يعطنا الوصية قبل أن يقدم  لميحية مؤسسة على أن اهللاسالم+ 
لى  ع  القوة هطائعإ ب قطع اليد وقلع العين ولكن    ليا  ار وص ااصد  ية اإلنسان هي ليست ف    لشك م إن+  

 .تنفيذها

جة السيطرة الكاملة   رد  ىلإ  يادة عند اإلنسان المسيح   راإل  ىيد بواسطة صاحبها يرفع مستو    لا  عطق+  

 .ئزهارغعلى كل 

 . نابعة من القلبةداواالر. اإلنسان قلب يية كامنة فخطال+ 
 :كلذل 
  .ثهكرار حدو تدم ع يضمنه النلى ما يصدر من اإلنسان، ولكعب اقيع يانون المدنقفال -

المسيح على تقوية     سيدللذلك عمل ا  ..  د أن القلب هو مصدر الخطية     كفيؤ  يالقانون المسيح   أما  -

 ةنقيت  تمرسلما  يفعمل المسيح ...  بلالق  يعمة له ف  ن ال ةرزامؤو  ،قلبلاي  فالخطية    ب، وكراهية لالق  ياإلرادة ف 

 .ن اهللاييعا يذ البلقلا

 . الرب يسوعيةأجل وص  منءيشبكل  يلنفوس األمينة تضح اإن+ 

 .تقؤم سب صغيرك ومةقتؤيع وصية المسيح من أجل لذة مبة تنئفوس الخالنوا -

 .لوصية المسيحية مملوءة بالمجازفة ولكن ضمانها رعاية اآلب اإن+ 

 .د حسب ترتيب الكنيسة وطقسهاعا بوشيع يمة لسدلمقاين سامالخ ية فيحوكسة رنن بون يصابذيال+ 

 هلهن س ك ول -نسانإلى ا لع  اوالحقيقة هى صعبة جد   .  ياليةخها  نعنها إ ل  والعالم قا عبة  ية ص وصال+  

يلحامسيح  لهدنا بل با  حة ب يصنحن ال ننفذ الو   :  انحيتيسم  سر  هو  اذهو.  ساننإلاي  ف  لحيا  حالمسي  على  اجد 

 .افين

 .الشريعة يحفظ اإلنسان من الخطأظ حف+ 

 العبوديةوية رلحا
 .د أن يفقدنا حريتناري يه الن أللينايفرض نفسه ع  الاهللا+ 

 :يحية هيسالم يية الحقيقية فرالح+ 



 .اس بال قيدنوال... ع مان بالاهللا تحب يت السلنفا يةحر -

 .عباد لهاتالساو رر من نير الخطية وقسوتهاتحال -

 .يةرالح يوف ف خال+ 

 .أن ينكر ذاته... لرب لكل مؤمن يريد الحرية ويدعو لهااية صو+ 

 بن تسل أود  جوال  يسمح لقوة ف  نال  و  ا به دنسعو  اهب  نعمنل ف يانث ال دال بالمي نا قد وهبت ل   يةرحال  +

 .يحسالم تنا فييحر

 .لشيطاناين بو د فاصل دائم بينناحود جوية إيمان عميق بحرال+ 

 .افرحوفة خ اتنا وراء المسيح قوية وثابتة وتكسب حركتناو خطلعية تجحرال+ 

 :نهائياتالال يية هي الدخول فرالح+ 

 ).1: 13 يو" (ىأحبهم إلى المنته.. أحب خاصته "بالح يائية فنه ال-

 ).22: 16و ي" (قدر أحد أن ينزع فرحكم منكميال " ح والسالم والنصرةرالف يائية فنهال -

 .يلطان زماننا المادسمن  ج اختباراتها هي الخروىأقو يإن الحرية ف.. نمالز يفة ئياهنال -

 .إلى االبدم ويول واسمي أ هة الحريةنيأغ+ 

 ..جولخرا  من سفر15حاح صاأل يمس الشعب العابر فأها انغ -

 ).الهوس األول(ة نصف الليل حتسب ييها الكنيسة كل يوم فغنوت -

 ).15رؤ (ء إلى أبد اآلبدين مالس ايف نيها الكنيسةتغوس+ 

 ايوم  ا وغد يومر أمس وال  وصا...  ديةبإلعت الزمن با  لابت  يالت  يهي أغنية الحرية يا أحبائ    ه  هذ+  

 ...ديةبإلاوم ي هو ادواح

تها كل لحظة بأعمق ما تكون       ي حر ةمغني ترني تا و يتنيدبيح أ سالم  ي ف شتعي  ينيستنا الت كال  ح  وه

 .الحرية

 .ودية هي توهان عن الهدفعبال+ 

 .اللتصاق بالربالى ع  اإلنسانةقدر يصاق بالعالم وعدم اإليمان فتال  هيلككذ+ 

 .يامة والمجدقبال يتنتهويح سملر ا تبدأ بعايةالحر+ 

 .ة وقتية مع رفض لعار المسيحعبمت ابودية تبدأ دائملعوا -

 . الخرنوبلبأك يهتوتن يتقودية تبدأ بالتمتع الوعبال -

 .لشيطاناذل  يسان للبقاء فناإل عفدي قدرة على التخلص من العبودية هو مالام بعد ساسحاال+ 

ص الخال  ادهبعب  عصة ي مدائ  ادةب بع ي تبدأ بلذة مؤقتة وتنته    بابشل ا اةحي  يا ف  من الخطاي  يركث+  

 .ائم بالربداق صتل حياتهم هي انيسودقل فاسكوالع.. نهام



 .لموتاعد ب أد يبانيلمسيح فامل ع نإ هللا ا شكرنولك... ة العبودية هي الذل حتى الموتينها+ 

 :  عبودية الخوفكهنا+ 
 .هادضطالامن  اخوفً. ..ف من قول الحقوالخ -

 .لئال يقل الرزق واإليراد.. ف من السلوك بأمانةوالخ -

 .لئال تضعف صحته... ملصوان مف خوال -

 .س المرضاوسو يف شفيعي... رضم النمف خوال -

 دولكن أوالد اهللا بالصالة وشركة جس      .  نتظار اال ةرالقلق وكث   إلى  ي تؤد نمز ال ةوديبعك  اوهن+  

ية الزمن نعبر   دعبو  يوعندما تنته .   ثابتون اهللا  يفهم  نألمن ال يتحكم فيهم     زلا  نأل.  ليمالتسسيح يعيشون حياة    مال

 .إلى الحرية

ق يلطرا  يسوع هو   لرباو.  يةرالح  ىلإ  تقال من العبودية  ناال  يمان بالتجسد هو سالحنا ف     ياإل+  

 .للوصول إلى كنعان

 سةيلكنا
 بابع  سفينة تمخر لوا...  عو يس لربوربانها ا دس،  يب المق لالص  لم كالسفينة شراعها  االع  ييسة ف نالك+  

تسير ...  ه مضاد لتياراته  ااتج  يينة تعبر بحر هذا العالم ف     فالس.  ..بحر هذا العالم ولكن مياه العالم ال تدخل فيها        

 .ضد تيار العالم قدسلبقوة الروح ا

ها العالم  لقفسيت...  بةالغرحيا حياة   تال  و  لماالع  ينياتها المادية ف  اإمك  ي ف نتؤم  يل للكنيسة الت  يالو+  

 .ين يسند رأسهأله  سيملك ولكنه غريب عن العالم ل  مسيحنانألالملك الغريب ) المسيح(ية ك ملنوتخرج م

 .العالم لكل غريب هذا حصال ييسة هي سامركنال+ 

 يندم على الخير الذ   تال    يلذلك فه .  وليس ألجل األشخاص    سيحمال  جلأل  يسة تعمل الخير  نالك+  

 .قتوكل  يء فابسخ يطوتع اائمد  يجعلها تعمل الخيراوهذ. اصنعوا بها شرلو خاص حتى وشأللتقدمه 

 قيصرل  ي ما طعت"هدة للحق، ولكنها    ا وش ،يسيح، وحارسة للتقليد الرسول   م ال ميسة حارسة لتعالي  كنال+  

 ."هللا هللاما و رقيصل

 .ادهصها ويمجلسيخ ييسمح لها بالتجارب وهو الذ لذىا وهو هللالك ي مه يسةنلكاإن + 

 .بالكنيسة تحل ي التجارب التنر ميثبب كي سه ةخطيل اإن+ 

، اصها بوسيلة ال نتوقعها أبد    الى خ لوهو قادر ع  .  روسهعها  نأل  ة اهللا يرعا  ييسة بالتأكيد ف  كنال+  

 يصلبل علينا فقط أن ن    .  لضيقةانا  راكبأف  اثيرك  قة الخالص كما نفكر   ي طر  علينا أن نقترح على اهللا     يسول

 .نيماإوت وبك بسوقع خالص اهللات ونحياتنا هللام م ونسلوونص

لكنيسة خدمت بعرق القديسين ودم الشهداء هؤالء الذين رووا األرض بدموعهم وسهروا من               ا إن+  

 .تنا أنها معجونة بالدمع والدمسيكنمة ظوهذا هو سر ع. أجلها

 يثة والسريعة لك  ديحلت ا ارتطول لل إلى حلو   تصل  يع العالم لك  مهم  اف تت تبدأ  يلكنائس الت  ا إن+  



 .ف الحلول ابتلعها المجتمعاأنص يف معه ىقتتال

ا ن وسيلة لكيما تنطلق نفوس    حتصب  يبد لها ولكن لك   عنست  يع لنا أنظمة وترتيبات ال لك     ضة ت سيكنال+  

 .تحاد باهللاالل

 الءتالخا
 .تالءخاال يول ألعماق النفس يعنخالد+ 

س وفقير  ئوبا  يإلنسان أنه شق  ايه  ف  فشيكت.  يبيجاإ  وا ه م  ردبق  يالختالء ليس عمل سلب   اإن  +  

الوقت يكتشف وجود اهللا ماسح الدموع وحامل الخطايا وصاحب القبالت              ذات  يوف...  وأعمى وعريان 

 .الطاهرة

 .للدخول ألعماق النفس حاقسنإلاوء تالخجمل اال أما+ 
 .ي الساكن فهللاع م م لقاءظألع يلنصويو.. ياق ضعفمألع ينليوص  معظي رسنه إ

ثم ...  غتهاومراووة هدفها الدخول ألعماق النفس واكتشاف ضعف ترابيتها، وكثرة خطاياها            لالخ+  

 .وحبه وقبالته وأحضانه) بلالق (ي فاستعالن وجود اهللا

 مات  يشاف ضعفاتك، وزيادة حبك للذ    تواك  تك بكثرة وجودك مع اهللا    يشخص  ينبت  اميك ل رعاس+  

 .عنك

 كون موضوعنا هو  يأن    يالنكشاف النفس لصاحبها ويكف     زمالو  ير ضرور ة أم ترة الخلو  ف إن+  

 .هللاحق  ينا فؤخطاأ

 .د إلى انطالق النفسو يقءيمل الهادأالت+ 

 .موم الزائلةهبال الًون الفكر منشغ يك عندماحديث البسيط والصالة إلى اهللال ابيصع+ 

 .ه عدم هدوء النفسأنفت السبب؟ رأع.. اهللا إلى ي مرات أنك ال تستطيع أن تصلتتكيش امارب+ 

 ي تحررك وقدمها للمسيح ف    قتعو  يف عن الرباطات الت   شالك  ي إلى نفسك وصارحها ف    لسإج+  

 .نهاما تك ليعطيك تحرراصلو

 بصلي  يثم ف .  اكيخطا  يف  فقط  الًرة محددة من الوقت متأم    تك ف فسع ن م  ءهدو  ي بأن تجلس ف   تماه+  

 .كلتأم يب فيرشدك إليه الر  مانوود. المسيح

ي ه  يالصليب كسرت شوك الموت الت      هذا  يفف.   رب المجد  بصلي  يتتأمل ف    أن كتوخل  يك ف يكفي+  

 .لخطيةا

 :ةاناجم
بك   ين يتحدث معك ويختل   أفل  طيسة شيخ أو شاب أو      نالك  يفان  سإنل  كيارب    ط اع -عيسو  يرب+  

 ...هتحيا يويستعلن قوتك ف دمكب تك ويتطهرقبالب تمتعيك وبحيو

م ظ أع -ستعلن كل واحد فيها وجود اهللا     ية ل امها أن ينسكبوا بالصوم والصال    خد الكنيسة و  بيار  طاع+  

 . آمين-هتحيا يقوة ف



من   كقاذنإبك، ومرة   قطرح  جانإمرة ب !  ائك باالنحياز له؟  إغر  ن مرة يحاول اهللا   مكم    يفس ن يا+  

 ".ريحك أانوأ يي إللتعا: "الً وقائكإيا ارة بكلمة أو عظة مؤثرة داعيم، وةجربت

ك قتمليإنه  ..   إلى خلوة بينك وبينه    -صالةلع ا دخم إلى   -إلى البرية   معه  ينفس   يا ترِجخ  له  +

غفرانه غير  وبه  ح  عرين بالدين نحوه إزاء   ش فت ءيش  لك ك ل  رف يغ مث  كِتقحقي  كليخرج بك للبرية ليعلن ل    

 !!كنلدي االحب تقدمينه سداد سوى يالمحدود فال تجد

 ةلصالا
حيث تستبدل حركة الساعة بحركة      ...  دخال  يهإل  يت إلى عمل  مليل الزمن ا   تحو ة هي الالص+  

 .الروح

 .ءيشكل  نيستطيع اإلنسا تهاوقة هي مفتاح السماء وبالالص +

 ...صدر لكل الفضائل مهي -

 .صعد إلى السماءنبه  يذل السلم اهى -

 .مل المالئكة عهي -

 .ساس اإليمان أهي -

 .هللالى إ نفس للتحدثلاق اأعم ي فكامنق ون شع ة هي تعبيرصالال+ 

 .ات اهللايهائن ال يف لعالم هي بالحق دخولاعن  افة صالة أمام اهللا بعيدقن وإ +

نذا واقف أقرع على    أه"ا  همع صوت سن ي أ  و يلذ للعريس  .  ة هي مناجاة بين العريس وعروسه     صالال+  

  .وأمر فتح الباب في يدنا نحن".. الباب

 .هللامشاعرنا واحتياجاتنا نحو اونا تسااسعبير عن إحي ته عقاالو ية فصالال+ 

 .اءفالخ يء مع أبينا فا لقةفقة هي وصالال+ 

 .م من المخلوق للخالقد مقءيث جري حد-اهللا ية هي تأمل فصالال+ 

 اإلنسان فيصير   ى عل دهمجاأواله  م وج هللاع  ئعكس طبا ن فت اهللا  إلى  اة هي رفع العقل والقلب مع     صالال+  

 .هللال اعلى مثا

 لحظات الحياة ومواقفها، فنصبح صالة واحدة بال انقطاع وال          عجمي  ي ف  هي التصاق باهللا   ةصالال+  

 .اضطراب

 ...تديابألا يف ضرألا نحيا ونحن بعد علىوات ية ترتفع أفكارنا إلى السماوالالصب+ 

تطرد روح  نا،  شياطين من حيات  لل ا ك  وتطرد.  ناتحيا  يالرب ف   اسةدقة قادرة أن تعكس فينا      لصالا+

 .ألنانيةاب وضغبرياء والدنس والشهوة والكلا

 .بالعرق والدم.. الةصبال الّإ ماللع اتصاراتها على الشيطان رئيس هذانل اانلكنيسة لن ت اإن+ 

 .تى الدمحاد هجة صالال+ 



 .حتى ذاته طاءعإللة مستعد لالالص ي فاهللا+ 

إن   كتالص  يعطيك حرارة ف  يسالة والرب   لصا  لىعبل داوم   ...  ملتأو    معرت بفتور فال تسأ    ش إن+  

 ).129مز " (بالر ينتظرت نفساك، سوملنا يصبرت نفس"تأنيت وانتظرت 

 .هللا بحسب مشيئة اةصاللم فرصة اهنفسألذين يهملون صالة المزامير بتأمل يضيعون على  اإن+ 

عن حقيقة  لنا  شف  كا ي ذة بالمزامير فه  الالص  يا الحاضر نجد بعض الملل ف     نعصر  يكنا ف ا  إذ+  

 .ةالالص حلم وبعدت عن رواالع يف تمسنغ ايتنا التايح

 هوهذ  .صلوات يومية   سبع  ي المزامير وتصليها ف   لترت  -اقرنً  رينشع عبر   -نيستنا المقدسة  ك إن+  

 .عليها اآلباء القديسون والنساك والشهداء ترعرع يالصلوات هي الت

كن لو.   بمحتاج إلى هذا الواجب    س لي  أن اهللا  علم فلي  نحو اهللا  هعلي  ابواج  ي يؤد هألن  ييصل  يذال+  

 . ه هوباص خ لصالة أمرا

 .ا ويعانقنا ويقبلنانعلي عاآلب حيث يق حضن ية هى حركة توبة وارتماء فالالص+ 

 .ة اهللايملك ي أننا فسحساإ الة هوص للفقوولا+ 

 .انيوليق يأتي ماءلسن اما كًمال الًعجيأس عنا بل ك الاة مع تسليم المشيئة ال يرفعلصالا+ 

الة ليست مجرد وقفة    ص ال نأل نومك   لوقب  كلكأعملك و   ناءثأ  يك ف لداخ  يف  ااسم يسوع كثير  د  رد+  

 . دائم باهللاقتعل يلكن هي خشوع القلب ف.. خشوعبة ينمع ةفترل

 ملصوا
ه ديقو  يذ ال وح اهللا رمع    يهوات حتى ننسجم حياة المسيح    شوال  م هو الوسيلة لضبط األهواء    والص+  

 . وخضوعةطاع يف

 .ه احتياج يسعى إليه القلبنولك ابًئعأو  ام ليس فرضوالص+ 

 .ولكنه صلب للذة شراهة األكل.. م ليس مجرد إنقطاع عن األكلصوال+ 

 .ب يسوعر الةنمعي يف ح للسيروللر اقًالانط بل دسجلل ام تعذيبوالص سيل+ 

رصة ف ال طذلك لو لم نعِ   ل..  .ناتحيا  يف  يلهدتنا داخل إطار القصد اإل    اوعب  كون أصوامنا تأن    يبغين+  

 .وهذا أشد ما يحزن قلب اهللا.. نا نكون قد خيبنا أمل اهللا فينايه فدصقأمام اهللا ليحقق 

 .يف  اهللادصقى إتمام لن إايمباإل يم مع الصالة وسيلة توصلنصوال+ 

ن ضحئبة إلى   اا ت هولت  طلقنتفم مع التذلل يحرر النفس من الذات ومن الرباطات المادية            والص+  

 .)15: 8 ور" (يا أبانا ا آلب"آلب وصارخة  ا

 .الذات صلب يم يعنوالص+ 

 .يامةقبال يم يبدأ بالتوبة وينتهصوال+ 

 .)10ا د(جل المحبوبر الهنودعيوماليكة، للعشرة ا الًومقب ائم صوماالص ص الشخهليؤ+ 



س الحرية وحالوة   شم غابت عنا    لسهرا الصوم والبذل والصالة وا    نمالهإصيرنا للجسد فرصة ب   ا  إذ+  

 .وظهرت فينا األنانية واالرتباك بالمادية والشهوانية. الترنيم

 . تراقب بالصومنب أجي األكل وةشه+ 

 .حب مع آالم ربنا ركةش م هوصو ال+

 .اة الروحيةيللح يو الطعام اليومهم والص+ 

 .ثمار الصوم أن تبدأ عيون قلوبنا الروحية ترى اهللام أه+ 

نفس خاصة األشياء   لت ا االكنيسة ليعبروا عن كل ضعف      الدوفرصة أل   عظمأ  وه  يرلصوم الكب  ا إن+  

 يريهم وف   ضع ا الصائم معنا سيعبر اليوم بالصليب بأوالده عن كل        ن رب نأل.  صية علينا عمستلاو  االصعبة جد

 .سةدقبهجة وقوة قيامته الم

ين لوت المشغ باب والشا الشبل  هجوم   صوت اوهذ.  يلب ينعكس على المظهر الخارج     قال  صوم+  

 .موالص يالزينة الخارجية فب

 . التائبينةحيا ي فمجال لظهور بر اهللا روعأ وم هوالص+ 

ك يالزم  للذ.  عدخالم  يتبدأ ف   يةخفة  قلعالقة السرية بين النفس البشرية والمسيح هي عال        اإن    +

 . ساتدا وحضور القوحيةواالنعكاف على القراءات الر.. وقلت الزيارات.. الصوم قلة الكالم

 .إنطالق رحلة الصوم ركزم يسة تعلن لنا أن المخدع هونالك+ 
 .لم يبدأ بالمخدع فإن رحلة صومنا نكون قد انحرفت عن طريقها السليم إذاو

رها الرب بدمه ويكرسها    ه يط ثحي)  اءفالخ  يف(ول إلى داخل النفس     خد ال هوا  رحلة صومن   هدف+  

 .ويزينها بمواهبه له، الًهيك

على ..  فعالم التهافت على أطعمة العالم المسمومة     ...  توالم  الّال يورثنا إ    سوف  يلمعام عا  ط كل+  

 !!ملذاته ومراكزه وأمجاده الزائلة

ت العالم والجسد حتى    اراءغإضد الذات و    مانيإر ب ملصوم هو الجهاد المست   امن    يد اإلله قصال+  

 .نصل إلى نقاوة القلب التي بها نعاين اهللا

فرح يعطيهم اهللا بركة قوة     برب  لالم ا آكة  رشا  وشم وعا هصوم  يواجتهاد ف ن  اروا بإيما ن س الذي+  

 .ةيامقلا

يح صام عنا   سالم   إيمان الكنيسة أن السيد    اهذ)  مورحلة الص ( معنا طول الرحلة     رسائ   بذاته اهللا+  

 .ومعنا

لواتك ك وص اء تبدأ بها صوم   فالخ  يك إلى شركة مقدسة معه ف      ويدع  يبانا السماو أإن    يأخ+  

 ...ملهاهن تأ  فاحذرتكوصدق

 ولالتنا



أراد أن يكون جسده لنا        بل صء والغفران والخال  الشفلا  عبنكتف الرب أن يكون الصليب م     يلم  +  

لمجد يارب الك . اطعام! ! 

ا ثر من ذلك أن أكون لكم طعام      كل أ ب  موت ألجلكم وأخلصكم  أأن    يلنا ال يكف  ل  ويقالرب    كأن+  

ا ي يح ،ي ف تيثب  ينليأك  يذل وا ،يدبألااث  ريعربون الم   وهو  "لحياةاهو    يدجس"م الحياة   ن لك مض وأ ،ي ب اويحتف

 ).54: 6يو " (وم األخيريال يا أقيمه فنوأ "،يب

 . جسد الرب ودمهنبدو يياة إلنسان مسيح حال+ 

 .نا كل يومتحيا يد فسلتجا  جسد الرب على المذبح عالمة على استمرارودوج+ 

 .اةلحيا ىلإ موتلن ام رستمم رعبو كةحر لمسيح هوسد ان جمول ان تكل+ 

 .اةيالح ىل إموتلن ام رستمم عبور ركةح ناول من دم المسيح هوتكل + 

ن حمل بال   مدم    -ي إله مه د نأل  -ننساإ  خروف أو دم     دم هتوق  يبنا ال يمكن أن يشاركه ف     ردم  +  

 .عيب

 .لحياة لتمولن ام نإنسالعبور كل  قوة ا على المذبح دائملسيظ ي إلهمه دنألو+ 

 .يوبألات الحب اج درىصقلجسد والدم هما أ اإن+ 

 يتبن...  تعمل عمل المسيح  ..  حيلمسا  ينها دم المسيح هي أعضاء    يشرا  يف  ييسر  يضاء الت عاأل+  

 .قطف الخير عمل يف الّال تستخدم إ...  هادئةةديعو .. تكرهالوتحب ... تهدم وال

 وأهواء العالم   تهواشر فوق ال  ولعبا   تعيش عرالدم هي مش  ت با جزامت  ياعر والعواطف الت  شالم+  

 .قدسم و هال مك هي عواطف مقدسة تحب.  أن يقترب منها- هذا العالمسرئي - للمهلكس لينأل.. الصاخبة

ى الدم  ره ي نأل أفكار المهلك    هشوشي  ال  .ر فكر المسيح  اح ص يعليه دم المس    نضح  ير الذ فكال+  

 .ويعبر

  يملك عليه غير   اللب  ق  هو...  رشهع  وه  كما أن الصليب  ..  يحسم هو عرش ال   لدمن با شدالم  بقلال+  

 .العرش احبص

  . عليههوحد عسيح متربم النألع منه كفزعه من دم المسيح زفيف  المهلكهيرا -

فيها يأكل  ..  نا إلى وليمة محبة فيها ننال شركة الجسد المكسور والدم المسفوك          ويدع  ي السماو باآل+  

 يشربون الحب   - المسيح مشربون د يو..   فيه، ويحيون إلى االبد    ونثبتي و ،هحدون ب تيجسد الرب ف  كوت  أبناء المل 

 .لون الغفران والتطهير ويجددون قوة وحياةافين ياإلله

 .ديةبألالى عبها  نطل يالت ةقاطلا هو ياس اإللهقدال+ 

  اهللاتلكوم
 ).13: 1كو " (ت ابن محبتكوملك "-"كتوملك ليأِت+ "

 .تهبحمكوت ابن له منألالحب ن يحكمه قانو تكولم هو -



 .ة أبناء الملكوت هي المحبةمعال -

ة بحمنيسة بدون   كفال)  1:  13كو    1(  يرن  اصنج   أو نطي  امحبة يجعل هذا الملكوت نحاس    لان ا دفق  -

 .تهبحممح ملكوت ابن ومال ىاألول تهامتفقد عال عيجملل

لى ع  رصنكأبناء وهو يأمرنا أن     ا  نق ل ح  ه هو لكوتفيها اعالن ربنا يسوع أن م     ...  الطلبةه  هذ+  

 ".تكوملك ليأِت: "التكرار واإللحاح قائلينبنا يوالوسيلة هي الطلب من أب. ونحن مسئولون عن إنتشاره.. خذهأ

 :يحسالم يف ريةحلامق ع نا هولداخ ي فكوتهور ملك ظإن+ 

 . مجد أوالد اهللايةحر -

 .داخلنااكن السباء يوا أقنألن.. خرفل من اةحري -

 .يالجاأل ىا ملك مشتهنألن .. من شهوات العالمحرية -

 .يننا أبناء الملك السماوأل... لما من مراكز العيةحر -

 .يب التابعين للملك المسيحلالص يلكوت حاملمهو  يكوت السماوملال+ 

 :ةاناجم
 .هم كلف حقارة وتفاهة العالشنكت ٍذئعند ينافن كتس أنك سح فنكتوكملت  ليِأبيار+ 

 لك الحياة، ونعيش    منسلو  كرشوال  يجودك فينا ومعنا فنحس بالرض    وشف  كت فن كتملك  ِتألي  بيار+  

 ..كتوملك ِتيارب ليأ... ألنك أنت فينا ولن تتركنا خوفلق والالق ىفوق مستو

 ..يقلب على اك تمامللتم يأ براي كتو ملكأتلي+ 

 .حيلمسا فكر ين لكفلي... ي على فكرلكام -

 . المسيحءعضاأ ريتصف... يأعضائعلى  لكام -

 .بلقلان كل مبك حأق... ي على قلبلكام -

 .نتأ هو يالذ يز المخفنالك يعك، وأقتنبوأت ييع كل مالبأل ... ي على حياتلكم ا-

 .ا تشاءمحيث يدنووتق يياتحلك مفت.. كتوملك ِت ليأعيسو يرب+ 

حاد بك  تلال  يشتياق ا  عن مو ي لك ك ل  ربعأو،  كتواق كل يوم إلى وليمة ملك     ياشت  يلوع  سي  يرب+  

 ."كتوملك يأتل ":يبقول

 - اللص القاتل  -لمرأة الخاطئة ا:  ينبئ ملكوت الخطاة التا   هإن..  كتوما أروع ملك  ..  عيسو  يرب+  

نفوس متجهة لحضن اآلب بثمار الروح القدس وثمار         ..  إنه ملكوت عجيب كله حركة نحو اآلب      ...  العشار

 .بالحب والبذل.. التوبة
 ".تكوملك تيِأل: "نتشار هذا الملكوت وأقولإ لجأل امدائ يصلأأن  ي منتطلب يله إجل هذا ياأمن + 

 سب المقدالكتا
 .هللاة الكتاب المقدس هي اشتياق لالستماع إلى سدرا+ 



 .ل للتوبةم عاىوالمقدس هى أق باكتلدراسة ا+ 

 ؟)لقدستاب االك يف(مقدس للمسيح إلى القراءة لب احدفعك الشوق واليهل  +

 .لطريقاعن  افمازلت بعيد.. وإن لم يكن.. باكوان ذلك فطك نإ -

 !! أن تقيس قراءاتك بهذا الترمومتر لعلك تستطيع أن تدرك هل أنت حار أم فاتر؟يكعل -

االستزادة المتعطشة     هو هللايجعلنا ضمن جماعة المحبين      وحب  لل لنا طريق ا   هسيس  يلذ ا إن+  

 .لكلمات اإلنجيل

 !؟ ا لنقراءته إن لم نكتشف أبوة اهللا عذبتف نسيفك. هئنابالمقدمة ألب و كلمة اآلهيل نجاإل+ 

 .سفالن عن خالص ثكنة والتوبة والبحمسال ون القلب، وتذيب قساوته، وتعلم االتضاعي تل اهللاةكلم +

وع يس  ابنرو  ..بد أن يضل الطريق   النه  إ  . هذا العالم  ةغرب  يكتاب المقدس كارثة للسائر ف    الل  ماها+  

 ةصق كان يتحدث بكلمات وآيات نا     رلخيا  كذلك عدو ...   الكتاب المقدس  نن م انت ردوده على الشيط   كاالمسيح  

 .الكتاب المقدس من

  نبوات، شكل يإلنجيل فاهو  يمدلعهد الق اإن+ 

 د القديم،هالع تا لنبوقحقيت جيل هوناإلو

 ).44: 24 لو (ل هذه النبواتاوكم ىهو ملتق سيحمد السيالو

جديد، لد ا هرار الع سى أ لع  اءوض  يتلق  يشارات الت إلن ا م  به  ألنه  مالهإيمكن     ال د القديم هالع+  

 ).أعماق العهد الجديد( هذا العمق ى إللووبدونها ال يمكن الوص

زداد يأن    يفكم بالحري ينبغ  ..  ث أحبائه يحادأن ملل أن يستمع إلى      ووبد  امائداق  تإلنسان يش  ا إن+  

 .وت ألجل كل منام الاهللاة بنعم ذاق يلذاشتياقنا إلى حديث ا

 .لسالع ن مىه أش اهللامةكل+ 

 . خضع للمقاييس الماديةتال  ي لذلك فهةاديم ر غي اهللاةكلم+  

 مانيإلا
 على إمكانيات   لنحص  يمانباإل  اننا، معنى ذلك أن   تحيا  يف  هللاوجود    على  يمبن  يمان المسيح ياإل+  

 يح قامة أكبر  سالم  ينا، ونكتشف أن لنا ف    ييقو  يالذح  يسالم  يف  يءشل  ال فينا فنستطيع ك   ح ال غير محدودة هللا  

 .من قامتنا البشرية رنةاقمال ب

 مامأ  رايف تنه سالة  قو  يحية ليست قوة السيف ولكنها قوة اإليمان والصالة إن         سالم  ي ف ةوقلاإن  +  

 .ربة بالصالةجالت رأما قوة اإليمان فتعب. الجارية

 نهمعو.  ل المال أو الجنس   جن أ م  م بدمه هفدا  يذالح  عض المسي د الب يجح  يالعصر الماد   هذا  يف+  

 ).6: 6عب " (ن ألنفسهم ابن اهللا ثانية ويشهرونهوصلبي": يقول معلمنا بولس الرسول
س دقمسيح وأغلى من الروح ال    الدم    من  ىشهوة الجنس أغل    وأ المال   نن أ يظن هؤالء المساك  يهل  ف



 !!فينا بمسحة الميرون سكن يذلا

 حيطين بإنسان ميت جحد المسي    حة م كظر مالئ نى م أر ف ،نفالمدا  وسط  يف  اكنًسان   القديسي أحدكان  +  

 .] المسيح منهعيسو يا ميرون ابنونزعا[: لعذراء تقول لهماوت صع مم سث. وتهمبل ق

 .مان بدون إيمانأال + 

 . سفينة الخدمة وسط بحر العالم المتالطمكتحر يتلر اوتوم الةوهو ق مانيإلا+ 

 سدجتلا
 رنارحيهو أن   ..  وله أورشليم وصلبه  خ ود ضجسده وحياته على األر   تمن     اهللا دصق إن   يدأكت  بكل+  

 .دهوالأ  نصير-متع بالحياة معهت ونهتوملك يملك على قلبنا فندخل فيثم  سيمن عدونا إبل

 .العذراء شخص ية التجسد للعالم كله كان فربشا+ 

 .رهك بفسك اهللامن يأ ان يعجزنسإله ولكن ا جسدويأخذ ساننإللإلله يقدر أن ينزل  اإن+ 

ا أن نكتشفه   نعلي  ياللتصاق الذ امة  ق  وهذا هو .  تحاد طبيعة اهللا بطبيعة اإلنسان    اهو    يسد اإلله جالت+  

افين ادائم. 

 .من عبودية الزمن جنارخيو ديةبأللكنه دخل الزمن ليلحمنا باومن زلل اضعخ غير سوعي ربال+ 

لذات المحدودة، والمال المحدود،    الى  ع   يعتمد يالذ  ي الماد نىلغدود ا حمن    يجنأخر  يسد اإلله تجال+  

 ...والصحة المحدودة، والوقت المحدود إلى الغنى غير المحدود

 .دة السماويةيلجدا تناعطبي سر  لنافيكش يلهسد اإلجالت يمل المستمر فتأال+ 

ى التجسد  إل  ارة صادقة شو إ ه  ياتكوحر  يعمالأكل    يف  ي مع اإلحساس المستمر بوجود اهللا   +  

 ).28: 17أع " (ألننا به نحيا ونتحرك ونوجد"أعمالنا وحركاتنا تتم به  وإن.. ياإلله

 .ا كل يومتنيا حيد فسلتجا  جسد الرب على المذبح عالمة على استمرارودوج+ 

 ..هبطق ني الا فرح ي الظالم فيكسب نفسءيبد يلذا وه... ورن يح الحياة هومسال+ 

 ...ور الطهارة ن...تجسدم القلحار نو -

 ..ي التجسد اإللهر نوهنإ... الحب للجميعر نو -

 له  يوأعطانا الذ   لنا  يذال  أخذ  "يالذ  اجسدنا وصار إنسانً    أخذ  ييح الذ سالم  يف  قناح  هو  يا أخ يذا  ه  +

 .)لية الجمعةابصأ" (

 ..ع من الحياة ونعيشهاشبلن+ 

 .. من الحب ونتلذذ بهبعنشو

 . به آميننااتيح رتنيستو ر من النوبعنشو

 : التجسد هيةرحل+ 



 .حاده بجسدنات وا اهللالنزو .1
 .نالذه اق ان.2
 ).8: 3خر  (عوده بنا من األرضصثم  .3

 يف  هللا  لنزو  كان  كلفلذ.  جسدتلا  يف  هاتذهللا  اوسى بل بنزول    مال  سبإر الخالص   م يت نأمكن  يال  +  

 .صالخات اليعمل لك بدء لقب ايريقة ضرولالع

 .ناء لآلب السماويبا أنجعل ي فنيكم هدوامته وصعي وقهئمسيح وفدالد اسجت نم هيلالا دصقلاإن + 

 صالخلا
 .حاده بنات وااهللا زولن اليم أو مواعيد بل هوعو تأ اياصص ليس مجرد والللخ يهوم المسيحفالم+ 

 .المسيح فينا ياةح ص هوالالخ+ 

 .المسيح والفداء بدم الّالص إ خال+ 

هو ) المعمودية(وعبور البحر األحمر   ).  المسيح المتجسد المذبوح  (الخروف    مدب  الّيتم إ  ال   صخالال+  

 .طريق الخالص بعد ذبح الخروف

ة السير  يبدا  الّر ما هو إ   حالب  أن عبور   سوانخالص و لل ا ك  ض ظن أن عبور البحر األحمر هو      بعال+  

 .ناكنع ى اهللا للوصول إلةمحب يية فرالب يوالجهاد ف
 م الخروف ال يمنع من أن نقابل عماليق ويكون لنا معه حرب، وننتصر            بدص  ر والخال البح  رعبو+  

 .بقوة دم الصليب ليهع
باراته تواخ  يوحر ال هى جهاد فوم  ي  ولكن اإلنسان يذوقه كل     مضى  يص ليس حدث زمن   خالال+  

 .نعانكلى إ الروحية حتى يصل
 .عمل فينا ي أن يتأخرة ال لن يفرض علينا خالصه ولكننا عندما نطلبه بالصالاهللا+ 
 .طلباته المقدسة حسب نيته مادام القصد منها خالص نفسه ساننإلل يحقق اهللا+ 
 .م الجسد حتى إلى الموتيتسل يضتق الروح يصخال+ 
وا وانظروا  فق..  اوقف..  قفوا عن االعتماد على الذات     ..   التفكير نا ع وفق...   عن الحركة  واقف+  

 !!يبلالص ي فاركما أنظوثبت يأ.. خالص الرب

 ضعالتوا
 .مسيحلك المل يساسأرط ش وع هضاوالت+ 

 .ويةق السولنفل ورس اضع هووالت+ 

 .ول طريق رحلة الصومطصن ح اضع هوتوال+ 

 .يتحيا يف يهلإ ةوقو يسدجاضع هو اكتشاف ترابية توال+ 

 .نطايالش قوى يع أن يحطم كلطيست اان الكاهن متواضع كإن+ 

 .يحيةسلم ايفمة ظالع رس ألرجل هواسل غرس+ 



 .ل اهللا والناس يتخلون عنهعويج رياء شر مميت يفقد اإلنسان إنسانيته وحكمتهكبال+ 

 .واضعتالم عك اإلله الودياإدر يه فمأما الًحائ وقف يسان واعتزازه بحكمته هو الذناإل اءيبر كإن+ 

 شكل  ي ف ورلظهخيل ا وت..  ةر العظم اأفك  ييسرح الذهن ف  ..  اء الكبرياء رب و لا يندفع الق  دمعن+  

 . القديسين

له   وهب  يذ ال اهللا  ىله وعلمه وصحته ونس   ق وع هتاعاترخاب  ا مغرور حأصب  يجهل اإلنسان الذ  أما  +  

 !! هذه هي مأساة عصرنا-كل هذه العطايا

 ملألابة ورلتجا
 ..تألميأن  يش لآلخرين ينبغي يعنم وكل ب يحنمم وكل د يخنمكل + 

 .دت عليه الحربشتا ام كلهللامن اسان ناإل تربق ااكلم+ 

 . ويخدم ويصعد إلى طريق المجد مع يسوعب يحنمبة لهبل  األلم ليس عقاب اإن+ 

 .والدهأمن  اجد االتجربة يكون قريب وقت ي فاهللا+ 

 .نا وبهذا نفتخرتحيا ي فحأوضو  تشتد التجربة كلما يكون عمل اهللا أبرزماكل+ 

 .قيدالصف من التجارب هو امتحان هدال+ 

 ءاطلعا
ا نتحدث عن العطاء ال نقصد المال حسب بل هناك عطاء من الوقت، والجهد، والكرامة،                 معند+  

 ...والطاعة

 .ه وبذلهب وحللصدقة بدون اكتشاف أبوة اهللا ال قيمة+ 

 . القلبيمأل يبل بمقياس الحب الذ) لكميةا(كم ل صدقاتنا وعطاءنا ليس بمقياس ازنلن+ 

 .بل الذين يعطون.. اءفقرء هم اللعطاالمنتفع باس لي+ 

 .اوحب حمةر ءيالممتل لبكق ولكن ما يطلبه الرب هو. راء يستطيع اهللا أن يعطيهم بل ويشبعهمقالفف     + 

 كلالمشا
 . مع المسيح النتهت مشاكلكتلباقت وك لنا ألئرحاه للت تاًئظ ايح لمسالم  محبةنت معبشلو + 

 .ليس المهم أن تهدأ األمواج من الخارج. سفينةالخل نفسه داسيح بالم نول المشكلة أن يكحإن + 

وليس ..  ألسود مع دانيال  اجب    يأتون النار، وأن يكون ف      وسط  يفل المشكلة أن يكون اهللا      حإن    +

 .تومأن األسود ت  أوءينطفت المهم أن النار

 .حيةسيمللة يقحقيم التشاف المفاهيك وا،هاف حب اهللا لشإكت يف الّن تحل إلان سنشكلة اإل مإن+ 

 .ةوقو افًوعط ا الرب يسوع المملوءة حنانًةنظر الّوج من التجربة ال يسعفنا إرالخ ي نفشل فاندمع +

ال تناقش شهوتك   .  عيسو  يفكرك ف   زركبل  .  اريكث  يهاف  ال تفكر   طيةخ  ة أو بتجر  يا تقع ف  معند+  



 .من الغرق اذنقإلهو سر اقط فل انظر ليسوع فبرس طصفة كما فعل باالع يف وخطيتك، وال تفكر

 ةاسقدال
 .اسة هى طبيعة حياة أبناء الملك القدوسدالق+ 

 .ب المستمرلالطب هبة إلهية ينالها أبناء ىة هسادالق+ 
 اما أراد أن يلهب قلوبنا شوقً     نة إ بلطول  أ  بنا عندما رتب أن تكون طلبة تقديس اسم اآلب هى         رإن  +  

 .اسةدللق

 لقداسة باسم اهللا  اأن    ييعن  ىنا وجعلها الطلبة األول   تحيا  يف  "كمسس ا يتقدل"كرار هذه الطلبة    تإن  +  

 .اظبنا عليه باستمرارولو  عح إلهنا أمر مستطاوور

 ..هللا ةيى القداسة هو اشتياق إلى رؤلإ قايتشاال+ 

 .شتياق لعشرة الثالوث األقدس والقديسة مريم والمالئكة والقديسيناهو  +

 .دوس يقومون منه بسرعةلقد اوالأل ذا وشءيالقداسة وضع طارم عد+ 

 .الشباب قوة رسة عفال+ 

 بسلمالا
 دالج  ال حقد وال غيظ وال غضب وال       و اءري  ليس فيه زخرفة وال   ..  ود مكان حكومة الملك   ذ الم +

 .بل بساطة الحمل والحيوانات البسيطة.. ليس فيه تعقيد.. كله طهارة كطهارة العذراء.. وال نجاسة

 كمالبس العذراء والرعاة، ويأنف من مالبس وفساتين القرن           طةبسيالبس ال بالميتمتع    ذودم  +

 ....نيرالعش

 .نةيالندفاع للبس والزاذة ل الصليب كفيل أن يصلب فينا على ا عريانًبالر يمل فتأال+ 

عبر األيام ت   هذه  ير ف شتنت  يفاألزياء الت ..  فكير السليم ت ال دن يفق أام  ياأله  هذ  يرب اإلنسان ف  ا ق دلق+  

 :نفسية عن حالتينالهة من الوج
 ..شك ذلك يما ف. ة إثارةيناح .ا

 . وتيه وضياعةحير .2

... يبس والمظهر الخارج  لمالا  ا هذا من عبودية   نعصرسي  اوكم يق ..   عبودية المظاهر  كهنا+  

ير غ  خرآ  اويسعى كل واحد ليبدو شيئً    ..  ككذل  ره والشابة كذلك، واألسرة   هلمظ  اعبد  مل كيف أصبح الشاب   ألنت

 .هداخل

 :ةاجنام
ه لب ق يف:   متاع هقلب  يدخول وف لن ا م  ناإنس  يآلن على باب الكنيسة تمنع أ     ا  كارأ  ي إن عيسو  يبر

ل للشماس اترك   و تق ؟..اعك خارج الكنيسة  تم  تقول للكاهن اترك  ...   كراهية هقلب  يف.  محبة العالم، وانشغاالته  

وشخلعة ...  الزينة الخارجية ..  ة العالم حبا م بة اترك الشاشاب و لل ل وق أو أعجاب خارج الكنيسة، ت     لمجد باط   يأ

  !!هر وبالمالبس خارج الكنيسة واطلبا ملكوت اهللا



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 



 مقدمة
 ...أبي الحبيب

 يك حبييك وفاد  يعن آخرها عند قدم   رورة طيبك التي سكبتها      قا نإ

 احتياط، ودون أن تحسب حساب    ا تحفظ أو    ى أدن ون يسوع، د  لربنون ا الح

ر، بل  ش، وعلل الب  الناسال للصحة، وال لضعف الجسد، وال لخواطر          

ناء إل، وتصدع ا  ةارورقحتى إنكسرت ال    بتها بسخاء منقطع النظير    كس

 القارورة غالية   العالي، هذه     يانحء الكنز الرو  ييخب   كان ي الذ يالخزف

 حتى  القارورةنكسرت  ا  نأوما  ؟  ه قديسي ي يسوع وعين  ي عين يالثمن ف 

حياتك، أفاح رائحة   ناردين    وأفاح،  طيبحة ال ئمتأل البيت أكثر من را     ا

 . عظيم الكرامةرت بعططرفتع. نيسةلك أرجاء ايالمسيح ف

.  يتعتق بعتق األيام، فيصير أطيب     يغالاليب  ط ال كأنو السنون   روثم

اهرة ط ال كيرتسطيب    يبين يجذبهم عبير  روالقالنفوس، البعدين     لوك

 . فمكيكلمة الحياة األبدية فة والحو

 اتن م وإبه  "، ألنه   هللالشهادة  الصديق صار باكورة      دم هابيل   إن

فاها وقبلته  ألرض   ا فتحتو األرض   لقد انسكب دم هابيل على    "  يتكلم بعد 

 فكيف يموت؟ ادةولكنه دم شه

الصليب، ل من هابيل، دم     ضف تخضبت حياتك بدم يتكلم أ     يوأنت يا أب  

 . ال ينضبييب ينبوعك الذلصل ام الصليب حياتك، ودارصودم المسيح، 

كالشمس، جميالً    اهرات ط ر ص يح، المس بدموصرت أنت مغسول    

 بصلوات وأصوام   عابداياتك  ح   له ت كرس ذيلدم ال اينبوع  ر  وصا.  كالقمر

ذاتك على ذبيحة إيمان    القداسات، ساكبا     يفم ساجدا   كرااإلوأكرمته غاية   

بوع ن على المذبح بطريقة مدهشة، صار لك ي       تي بالذبيحة ال  احدت وم كأوالد

 . حياتكيرمق ف ة تشهد للمسيح حتى آخرياة حم لكلمصدرام دال



 اثنين، تريد   يومينقك ب نطالاصليب وقبل   اللقد كنت تصرخ يوم عيد      

بالمرض، كانت  جسدك المنهك    طاقة   ق فو ة بقو بصليالأن تتكلم عن    

ذا تخافون  مالهم ل وقلت    ولك ح نم وشجعت   د الجس منروحك أقوى   

  !!أليس هذا روح الشهداء ،تلموااف من خأأنا ال .. الموت

 ما سكب ذاته إكرا   مك كواعظ أو متأمل، بل كمن      كال ل نقب كنلذلك لم ن  

الم  عن الك  احياة يومية، بعيد  كواقع    فاختلطت حياتك بالصليب  .  هأحب  نمل

 . النظري والجدل العقالني

يدة من ثمار   جد، نقدم ألحبائك باقة      قكنطالا  كار تذ ي نحن ف  هاو

لذات انكار  وإفردوسك وكلمات شهادة حية عشتها بفرح الصليب            

 .يواعالتضاع الوا

لخاصة اك  راقوأ   في ى معظمها  الكلمات، وقد عثرنا عل    ذهوالواقع إن ه  

 كل نفس، وخلجات    الصقتضبة، وأشواق قلبك الحار نحو خ      معبارات  

 .نفسك الوديعة مثل سيدك

من حضن    لوية،عال  ونحن نقدمها ألوالدك كصوت قادم من المساكن      

 إبراهيم، واثقين أنك ترافق هذه الكلمات ببخور الصالة حتى تمتلىء            

 بعد يوم بعطر الر    االكنيسة، يوم     ل اوح، وتصير هذه الكلمات تشجيع مهم  ن 

 الجسد، أن يحذوا حذوك، ويتشجعوا بمثالك، فيمألوا قاروراتهم          يبعد ف 

   اصليب، فتزداد الكنيسة ملئً   ل ا ي عند قدم  ابطيب الروح، ويسكبوه رخيص 

 من جيل إلى جيل صاعدة درجات مصاعد          ىمن رائحة الطيب، وتبق   

 . البكاءي وادي بعد فيالسماء وه

س كثيرة  وكن تذكارك بركة دائمة للكنيسة، وسبب خالص وبنيان لنف        لي

، وطلبات صاحب   نيم وكل مصاف القديسي   رببركة والدة اإلله القديسة م    

 . ه الثالث، آمينودالقداسة البابا شن

 القس لوقا سيداروس
 



 وصية اإلنجيل
 نولكنها لم تستطع أ   ..  وصية كشفت ناموس الخطية الملتحم بالغريزة     لا+  

 ...عف اإلنسان باإلرادةتس

- حصرها ناموس الخطية ناموس جبار يصعب جد . 

  ..يصعب ضبطه... وإن حصرته -

- القضاء عليهاوإن ضبطته يصعب جد .. 

 قلبنا تنفيذها يعطينا اهللا     يضع ف  ن  عندما نوصية اإلنجيل صعبة، ولك   +  

 .نعمة

  . منها عين المسيح تنال بدالًيلك... صلبهاأإن أعثرتك عينك ف+ 

 ... قبل أن يعطينا السيد المسيح الوصية أعطانا ذاته+

 ).13: 4 يف ("ي يقويني المسيح الذييء فشأستطيع كل "   

 . وصيته تريد وتنفيذياهللا ينظر للنية ويعين النفس المخلصة الت+ 

 لعمل يسوع معنا      كرد فعل  .سلناا خالل   ن م عفيذها مع يسو  ن الوصية ت  +

 .هللاوالد ا أ نصيريلك

 تعليم العالم، الحديث    يمال وصايا اإلنجيل، ثم الثقة ف     هأ العبودية با  تبد+  

 .أكثر من اإلنجيل

 ..واإلنجيل يدعو لالتضاع.. العالم يدعو للصراع على المراكز+ 

اإلنجيل يدعو لتحويل الخد    و"..  السن بالسن   "مالعالم يقول باالنتقا   -

 .األيسر

اإلنجيل يدعو  و...  العالم يدعو اليوم للخالعة وتعرية الجسم        -

 .للحشمة ومحبة اهللا

 نتعرض، ويتعرض   ي الدعوة للعبودية الت   يهذا هو حالنا اليوم، وهذه ه     +  

 .لها أوالدنا اليوم

 وعقابه، والميراث   يالمسيح لم يقدم لنا شريعة مثل القتل وعقابه، والزن        +  

 ...وطريقة تقسيمه



عة فأعطانا شري ..  ونحن أبناء ...  ة لألجراء عريشألن ال :  أوالً -

 ...تقسيم ميراث، وال قتل، وال سرقة الحب فال

- أو القتل  ي بعدم الزن  سنحن مطالبون بنقاوة القلب ولي     :  اثاني  .

  . ويسكن فيناي يأتي لكهدف الحياة مع اهللا  هويفالقلب النق

 ..البركة مرتبطة بتنفيذ وصية اإلنجيل+ 

 . فوصية ربنا تحمل مع تنفيذها بركة من فم المسيح-

 :مناجاة
  :  إن القديسة العذراء مريم وصلت إلى قمة إتمام المشيئة حين قالت             +

 ).38: ا لو( "هوذا أنا أمة الرب"

  .لنا  مثالًوني عنا وكيصل -

 .مشيئتك فتصير..  حسب وصية إنجيلكي أن أتمم أعمالييا أبتاه أعطن+ 

 ...يطعام  أن أتمم مشيئتك بفرح حتى تصيرييارب إن شهوة قلب+ 

ي  ما ه  ي كل حركة طول يوم    ي أن أقرأ ف   يب أعطن يا أبتاه اآل   -

  ..وبفرح عظيم.. وأتممها بأسرع ما يكون.. مشيئتك

  ..ي حضن أبي في أني من حيث ال أدري سأرٍدعندئ -
 

 لمقدساالكتاب 

 . العهد القديميف  ومستتريالعهد الجديد مخف+ 

 . العهد الجديد بأجلى ما يكونيالعهد القديم معلن ف -

 . مهنة فينبغى لك أن تتلمذ على أستاذ هذه المنهةي تتعلم أإذا أردت أن+ 

 أن تتضع لتتلمذ على     يكذلك إن أردت أن تتعلم اإلنجيل فينبغ        -

 لوجه،  افتراه وجه .   سيعلمك عن الرب يسوع    يالروح القدس الذ  

 . فيرشدك ويعلمك الطريق. وتتمتع به، وتخضع لوصاياه

  !ما الهدف من دراسة اإلنجيل؟+ 



ولكن الهدف هو الجلوس مع     .  ف هو زيادة المعلومات   ليس الهد  -

  .اته اإلنجيليةم وسماع كلعالرب يسو

  . عن يسوع بين سطور اإلنجيلثالبح الهدف هو -

كلمة اهللا باتضاع وليس للجدل والمناقشة          أن تقرأ  يلذلك ينبغ  -

 .لنقضاو

ألن )  9:  11  لو  ("إقرع يفتح لك  ..  دتجأطلب  "قراءة اإلنجيل،   ل  صل قب +  

 ).45: 24 لو(الكتب  لقادر أن يفتح أذهاننا لنفهما وحده هو اهللا

 . السفريوحنا الرائي لكأ كما قإقرأ بلذة وإشتيا+ 

 . ل نهار ليس الربمونا يتلهج فٍذ حينئ -

 . وحياةروح فيك إلى يتحول الكالم ٍذحينئ -

 يب ليل نهار، وال يسلك ف      ر ال ناموس  ي ف ج يقرأ الكتاب ويله   يالذ+  

 المياه، تستظل تحت    يامية على مجار  ن  ةاملعهو شجرة   خطاة،  لطريق ا 

 .ينمنأغصانها نفوس كثيرة من المؤ

 الحرب  يفه   سالحه عن  يلقيه   فإن يل يهمل درس اإلنج   ي الذ يالمسيح+  

 .الروحية

 .ي لهجيطول النهار ه. بتاإنه ال توجد حدود لدراسة الك+ 
 

 يتأمل ف

 بعض آيات الكتاب المقدس
 ).13: 4 يف" (ي يقويني الذيح المسيء فيأستطيع كل ش+ "

أستطيع    عمق العبودية، وإن قلت     ي فأنا ف  ... إن قلت أنا ال أستطيع      -

 ي به أحس أن   ذيلكن المقياس ال  و عبودية الذات،    يففأنا واقع   ...  يرادتإب

حامالً ،  ي ذات ا نفس الوقت ناكر   يأن أكون ف     فعل الخير  ي ف ستخدم إرادتي أ

 .الصليب

 ).8: 5مت " (يعاينون اهللالقلب ألنهم نقياء اطوبى أل+ "



!.. كرون قلوبهم بالمشاكل والعواطف الشريرة    الذين يع  يا للمساكين    -

 يهم تأمل ف  ل يكون   نرادوا أ أ نقاوة القلب إن       على بواتدرعليهم أن ي  

 . يسوعشخص الرب

 ). 34: 6مت ( ..."غدال تهتموا بال+ "

  ..لماذا الهم؟. .إنها حرية كاملة -

  رتيب المستقبل؟تع ض مارهذا يتعهل  -

 . ال -

  .ة نوع من الهمماعاميع الثانوية المج لالصراع الرهيب حو -

 يتسليم، والشكر نوع من الحرية ف     لجتهاد، وا الاوولكن المذاكرة،    -

 . المسيح

 .. راالعمل واإلجهاد من صفات يسوع النج -

قبل، ت المس من الغد، والهجرة خوفًا من     لخوف  واالقلق    ولكن -

 .من العبوديةرجة نوع دال على احزنًو

: 14رو  ("   مات المسيح ألجله   ي بسبب طعامك ذاك الذ    كتُهِلال  +  "

15( . 

 بسببها مات   يفالدافع لعدم العثرة هنا هو قيمة النفس البشرية الت         -

 .المسيح

 ).38:7يو  ("يح ماءنهار نه أط من بيتجر+ "

  ... ال نهاية لهاتيهنا إلى مواهب المسيح ال يشير -

 ائما قل د  طفق.   للروح أن يحددها   كترابها وتحددها، و  ال تطل  -

  ).7: 56مز  (")ادائم (يمستعد قلب. اهللا يا يمستعد قلب"

ع ب تن هل األنهار ..  يةشو  ية شو شي تفكر إن عمل الروح يم     ىأوع -

 !؟اجييتدر

  ).35: 13مت " (ء حسنةليآلب لت تاجر يطاسمواليشبه ملكوت "+ 



 أنواع الآلليء وأسعارها لئال نبدل     لنا خبرة في     أن يكون    يينبغ -

 ...  ونبدل السماويات باألرضيات.الذهب بالنحاس

: 16مت  ("   لو ربح العالم كله وخسر نفسه      وماذا ينتفع اإلنسان  " -

26.(  

 . معرفته وع يسوالمسيح  هيإن أعظم جوهرة  -

 ).14: 1 مر ("توبوا وآمنوا باإلنجيل"+ 

  . قلوب المؤمنينيفاإلنجيل هو البشارة المفرحة المعاشة  -

رغم أن التالميذ لم    .  حياة به ل المسيح ل  ي دعانا اإلنجيل الذ    هو اهذ -

 .وال كتبوا إنجيالًقد كرزوا، وال نادوا،  ونوايك

 لم  لكنها سنة و  30توب حوالى   كم" إنجيل   لكنيسة عاشت بدون  ا -

 .ا واحدا يومس وطقورأسراتعش بدون 

 :17يو  "  (يررتحفظهم من الش   من العالم بل أن      ذهم تأخ ن أ لت أسأ لس"+  

15.( 

اء ضيد أخذنا من العالم قبل أن نثبت بقوة كأع         رربنا يسوع ال ي    -

  ...ي الجسم السريف

أنا ...   السماء ي العالم أو ف   يأن نكون ف  نثبت ال يهمنا      نبعد أ  -

 . جسم المسيح الميت عن العالميف عضو
 

 ياس اإللهدالق
 .ا القلوب المملوءة حبا إال يشترك فيهوال .ب ذبيحة حيالقداس اإلله+ 

ألن يسوع بالجسد   .  سماءل بكنيسة ا  م فترة التحا  يه..  فترة القداس +  

 .المذبوح معنا على المذبح

يته، ومحبته، واالبن   عا أبوته، ور  ي ف بآلا  رمالكاهن بذبيحة القداس يك   +  

 . إرشاده وقيادتهي القدس فوالروح ... فدائه وتضحيتهيف

 . ئكة الفرح للماليطعالقداس ي -



  .وللخطاة رحمة -

  .اوالصديقين عونً -

- حيةو الكاهن النفسية والر ألمراضوالكنيسة كلها نعمة، ودواء.  

من هذه    جلب بركات ونعم أكثر    ي العالم كله     يهل هناك عمل ف    +  

 !!البركات؟

 !!تسرعلاوجلة ع لماذا الاإذً   

 ...يعترضون على الصالة باللغة القبطية+ 

 الذبيحة اإللهية عن    يماس صالة تقام لتقد   لكن ال تنسى أن القد     -

ولكنه ...  ليس هو موضوع ترتيل وتالوة صلوات       .  خطايانا

 . ء، ومحتاجي اهللا كإنسان خاطمموضوع حضور ووقوف أما

-   اآلباء القديسين يقفون صامتين أمام هذه         من  احتى أن كثير 

 .الذبيحة المقدسة

يأتون ..  همثركوما أ )  أثناء حضور القداس   (مجموعة المتفرجين    +  

.. والكاهن..  سالشما..   الكنيسة يء ف شييهتمون بكل    ..  متأخرين

  !! إلخ ما عدا الذبيحة وحدها..والنظام
 

 :مناجاة
 اآلب من أجل    هللا  ا طوع ي قدمت نفس  يكما أن :   تقول يأتأملك يا إله  +  

 حتى لم   ... عريان يوجسم..   مبسوطتان على الصليب   يويدا.  خطاياك

 ... وقدمته ذبيحةالَّء إي شييبق ف

-  ا قربانً ي القداس اإلله  ي لك ف  ي أن أقرب نفس    كذلك على أ  طاهر

يطفعوا وياو بكل قامقدس. 
 

 التناول
 ...ظة سرية عجيبةي لحإن لحظة تقديم سر التناول ه+ 



اة من  لحيو خروج ا  أ...  اةلحي لحظة تقابل الموت مع ا       يه -

  .الموت

 !! حياتناإنها كل... بتالع الموت من الحياةاأو  -

 .إنه عصير الرب.. ء هو الدميأغلى ش+ 

 . العالم يستحق التناول من جسد الربيال يوجد إنسان ف+ 

لكن ..  أو الكفاءة الذاتية  ..  يالبر الذات :  فاالستحقاق ليس معناه   -

  .حتياج الشديدالا: معناه

 مت"  (طوبى للمساكين بالروح  "حتياج هو المسكنة الروحية     الوا -

  ).6: 5 مت" (طوبى للجياع "يع الروحهو الجو).. 3: 5

 . االشتياق للحياة مع المسيحيويعن -

 .ستحق أن آكل جسد المسيح المكسورا سينكسرت نفاإن + 

  ... قهرالنفس وكسرهايعلمن -

 .  للتناولي هو إستحقاقيأقل من  هوننحناءة الرأس لما+ 

سن إن المحافظة على العبادة بعد التناول ليس بأقل ضرورة من ح            +  

 .االستعداد قبله
 

 :مناجاة
 أن  وأنا لست مستحقًا  .  تسمح لذاتك أن تولد في مذود     ..  لك المجد يا رب   +  

 ...تىيتدخل تحت سقف ب

  !أنا ال أتصور كيف أتناولك.. جوهرة الغالية فوق الزبالةالتضع  -

 .نفسك ال أعبأ بهغير  ي يا إلهي تعطينماإن كل + 

  .لم تحصل علىكما أن جميع األشياء ال ترضيك إذ  -

 لي   إذا لم تقرب   ييع أن يرضين  طء مما تعطيه يست   شيكذلك ال    -

 ! ذاتك

 ! تكابل قدمت ذا  ليس رمز..عظيما  عشاءأعددتإنك + 



  .نهالسب ركك يبان أهنكاالوهبت  -

  !عك على اآلخرينوزي..  بفمهكيأكل... يمسكك يديه -

  !؟اليد ه هذلكيف يكون حا -

   !ل هذا الفم؟وكيف يكون حا -

  يستقبل مبدع   ي الذ اجسد طاهر  ال ب أن يكون هذا    جكم ي  -

 ! الطهارة؟

  !جسد المسيح؟  تنظريكم يكون حال العين الت -

  ..! أن تكون عين بسيطةيكم ينبغ -

 يقدس الخليقة   ي يقدس القدوس الذ   يلذاماذا يكون حال الكاهن      -

 !كلها؟
 

  والمسيحيةيالمسيح

  ... حب للمسيح من كل القلبيالمسيحية ه -

  .. حب مبذول حتى الدم المسفوكيه -

 ... جهاد حتى الدميه -

 أن نثمر   فعلينا.  خالقنا ونحن ملكه    هو...  ءي كل ش  ي وحده غايتنا ف   اهللا+  

 .ألجله كالشجرة لصاحبها

 . حساب الوكالةيولكنه وكيل سيعط. ءي على كل شناإلنسان له سلطا+ 

لكنه بها و   لذلك يهتم .  هو ليس صاحب األرض ولكنه مأخوذ منها       -

اسيتركها يوم.  

 بروحه  حجم اهللا    هو نلكو..  ي البشر ه حجم جسد  هو  يسم اإلنسان ل  حج+  

 .الساكن فيه

 ..له قوة مادية كبيرة.. للعالم ت رمزلياج+ 

  . معه اهللاع الوديي للمسيحزوداود رم -

 .ال شيء=   وسيفحترس ورم+  ضخمالجليات + 



 . ايةنهما ال =  اهللا+ ل  األعزعداود الصغير الودي -

  .عظيما ر صاإن التصق اإلنسان باهللا -

 .اًئي دناصق باألرض صار حقيرلت انإو -

 .ان واتحاده بطبيعتاهللا ناتج عن وجود يالمسيحرح ف+ 

.  يتحلى اإلنسان بصفات اهللا، ويحافظ على هذه الصورة           نجب أ ي+  

 .إلخ.. الطهارة.. الوداعة.. المحبة: يوصفات اهللا ه

 . تواضع المسيحاء وال يغلبه إالكبريل اإلنسان يميل ل+

 .. صلته باهللاي حياته فناإلنسا+ 

وإحساسه بذات  ..  نفصاله عن اهللا  ا  يخطيته، وموته ف  ووعريه،   -

  .مستقلة عن اهللا

  ...قيمة اإلنسان ال تزيد عن حفنة التراب -

.. لآلن  ولكن البعض صاروا عظماء يقدسهم العالم ويكرمهم         -

 مثل نوح البار،    اجدا  روا كبار هؤالء الذين التصقوا بالرب وصا    

  . ويوسف الصديق،لهإلوإبراهيم رجل اإليمان، ويعقوب المحب ل

والمقياس هو مدى عمل      ..يخلايقاس اإلنسان بقوة شخصيته، وبنائه الد     +  

 . حياة هذا اإلنسانياهللا ف

 تعودت  ي الشخصية الت  ي المسيحية ليست ه   يالشخصية المتكاملة ف  +  

ب تحت اسم الشطارة أو       ذلف والدوران والك   حسب منطق العالم ال    

 .بل هذه حكومة شيطانية.. الحكمة

 تعرف  يإذ ه ...   خليقة ي أ رإن النفس الروحانية ال تسعى الكتساب تقدي      +  

ده هو سيد النفوس وملكها األوحد      ح فيسوع و  .. ذلك ي أنه ال حق لها ف     اجيد

 . حب ومجدل يحق له كيالذ

رفون ع الناس ي  ع من جمي  كثرأ.  صى حد القديسون هم أناس بشر إلى أق     +  

 .ضعفهم وحقارتهم كبشر



سلطان عليه بل أعطانا      لحيةأخوذ من المسيح ل   الم  نيالجسد الروحا +  

  .السلطان أن ندوس الحيات والعقارب

 . ضابط الكلفي يد اآلبله ك ستقبله مع هو أن يضيحي سر سعادة المس+

  +     ا العالم آت ولكن ليس له      رئيس هذ "  اقلب مفرغ للمسيح وحده يردد دائم

 ".ءي شيف

 يتوب، ءي بخاطص فرح بالخال-كةئ أسبح مع الماليليتن+ 

  . ال كعيسول عدم تأجي- مع الرعاةرعوأس -

 .. خضوع وتسليم-وأسجد مع المجوس -

 كل  ي ينته يذيذة الت لبالصلبان ال ء   عبارة عن طريق مملو    يحياة المسيح +  

 .منها بالمجد

 . ي كاذبهو مسيح.. ضطهدق لئال يإنسان يخاف أن يقول الح+ 

  .كاذبي هو مسيح.. سان يخاف العيش بأمانة لئال يفتقرنإ -

ي مسيح  هو.  .ان يخاف من الصوم لئال تضعف صحته        نسإ -

  .كاذب

 يسيح م هو..   من المستقبل  ا خوفً امسيحي  إنسان يسمى اسم غير    -

  .كاذب

-  ي من أن يجوع أوالده ف      اهاجر ويترك كنيسته خوفً    إنسان ي 

 .  كاذبحيهو مسي.. مستقبلال

اسم ( مجرد ذكر االسم     يس هدفك هو الحياة مع يسوع ول       نليك -

 .وردده بفرح وسرور وهدوء) يسوع

 ذاته يمأل حياته    ياها ف إي  ا عن اللذة وكاتم   ا عاش اإلنسان باحثً   اإذ+  

 .باألفكار الجنسية، وتتحول حياته إلى جحيم مشتعل

 .ون على صورة المسيحإلنسان المخلص أن يكلمكافأة  أكبر+ 

 .سان يصل إليها بكل الطرقن حياة كل إياهللا له مقاصد ف+ 

 ! دائرة مقاصد الرب؟ي فيحيات هل أنا سائر+ 



-  منفسه  ينكر:  )ا تلميذً ي يكون ل  يأ  (ي مقاصد ي أراد أن يسير ف    ن ..

 .يويتبعن.. يحمل صليبه

 الشركة  اً وأخير  أوالً ي تعن ي الزواج المسيح  يالوحدانية والشركة ف  +  

 . اهللا رأس األسرةيوالوحدانية ف

 لرغبتين جسديتين أو لحساب أحد      وني هو السماح القان   سإن الزواج لي  +  

 ..منهم

 عن طريق   ي الحب البشر  ي ف يبل الزواج هو ظهور الحب اإلله      -

   .السر

أي .  ي عذراوية القلب  بل تعن .   عدم الزواج  يإن كلمة عذراء ليست تعن    +  

 .  العالم، وتفرغه بالكامل لحب العريس السماويعدم إرتباطه بشيء في

 .. .اهللايعطيها ا م رقدبنفس ي التشها م دربق+ 

 .. مسيح بقدر ما تأخذشهوة النفس لل بقدر -

  .أخذ...  شهادةل طلب إكلييفالذ -

  .خذأ...  طلب بتوليةيلذاو -

  . طلب مجرد حياة مسيحية عادية أخذيوالذ -

 :ى أساس مقياسينل عي يعطحالمسي+ 

 .حسب غناه: ي الثانسوالمقيا. شهوة النفس -

طانا روحه  ع وأ -به بل أن نحيا     بهفه أو نؤمن    ر أن نع  الالمسيح أعطانا   +  

ذهننا، ويأخذ كل يوم       شكلنا، ويجدد  ير فينا ويغّ  نليسكال ليعلمنا فقط بل     

 . مما للمسيح ويعطينا

 .توقفيح ال  وتجديد، ونمو بالروبرة،، وخيح هي حركة المسي فياةالح+ 

.. المذود:  المسيح هو   ريوخط س ...  لمسيحا تبعيه    يالمسيحية ه +  

  .ثم القيامة.. برلقا. .الجلجثة... يجثسيمان

 يجثسيمانعلى  ة  رالضروب مرور   ي إلى األبدية ه   يحفتبعية المس  -

 ... والجلجثة



 ". ال مشيئتي بل مشيئتك" -لمشيئة اهو تسليم جثسيماني -

ال نحيا نحن بل المسيح     "كي  الجلجثة هي الثبات في الصليب ل       -

 ". يحيا فينا
 

 :مناجاة
... ِك اهللا وحده   تعزيت علي إج ...من الخارج   ةيعز ت نفسي  يا  بيال تطل +  

 ).  16: 2نش " (حبيبي لي وأنا له الراعي بين السوسن"

 ولكنيستك لك   الَّ هذا العالم إ   في  حدخاضع أل    غير يإجعلن..  يا يسوعي +  

 ...ةسالمقد

 الن وال النقد، وأ   استحسالتأثر با أ  ال و ..أمور الدنيا ب  ي أبال الَ أ يهب ل 

 .القاتي وعيجباتا تعدد وك عنييلهين
 

 المعمودية
 ي، المستمر ف  بلخصا النابض،   ي رحم الكنيسة الح    يية ه ودالمعم+  

 .يح صورة المساولودين فيهالم ل كيحمل يالوالدة يتمخض لك

 .ا سماوياطنًاو صرت منيأب ليارة اإللهية ش البيية هودالمعم+ 

 . الداهرينهر الد جسد المسيح إلىي في بداية عضويتيالمعمودية ه+ 

 .اآلب ال يقبل أن نكون أجراء ألننا نلنا البنوة مرة واحدة بالمعمودية            +  

 .أبناء ضالين ء نصيريعندما نخط

  .ن اآلبضوعندما نتوب نرجع إلى ح -

برنامج من  يحتاج إلى   ش بل إنه    يالطفل عندما يولد ليس معناه أنه سيع      +  

جنب المسيح أي   (، والماء   )سد الرب ج            المن    (الوقاية والطعام 

، واإليمان     بوجود اهللا        )أي الروح القدس  (، واإلرشاد والقيادة    )الصخرة

 .معهم دائما



ود النمو  ل الطفل المو  ي يعط ي هو الذ  يروحال  خ المنا اهذ -

 ضد  عراطفل يحتاج للص  لوا.  لكنعان  ل حتى نص  المستمر  

 ).عماليق (الميكروبات

 . اهللا بنوةي صالة تفتح السماء وتدخلنا فوالتجلي حالة العماد + 

 . العماد حالة امتالء من الروح القدس -

ي ف  تفعل...  بيعة جديدة معززة ومقواة بقوة    ط أنا بالمعمودية آخذ     +

 . جواهل تدخىلطبيعة العتيقة حتا
 

 :مناجاة
 التي رس  ع دنست حلة ال   ين الت يع األدرا جم دمك من    يليغسلن+  

 وليمة  يء بثقة ف  ي أستطيع أن أتك   ي العماد لك  يإياها ف ي  ألبستن

 .العرس

  .بكي  وارتباطيتحاداالبسنى الحلة األولى، والخاتم الدال على + 

 
 الصليب

 . والدم المسفوكللمبذواب الحالصليب هو مكان + 



 قوة  -ةح أنهي على الخطي    قوة صف    -مصالحة  ة قو أخذبالصلب  +  

 ...الكفارة عن الخطية

  ...حياة األبديةلقوة االقيامة أخذنا و ب -

 . و بالصعود أخذنا قوة المجد والروح القدس -

 . فيناي المسيح الذي فيها هكل ىوهذه القو -

 .طريق الوحيد إلى القيامةل الصليب هو ا+

 عن  يفال ترتد يا أخ   .  يموت األبد للخول   د  هو منه فالهروب   -

جهادك   ي ف يراخى يا أخ  تتك، وال   ت قوة قيام  فيه  فاكتش  ل ب صليبك

 .تفقد إكليلك لئال

 توهان   حياتنا هو  فيحياء الصليب   عاما جديدا بدون إ      نإ+  

 . رى لهذا العامسارة كبخو

 يسين القد ونات أيق الشموع أمام  المزين ب  لكهنة الصليب  يزف ا  +

  .سيد المسيح وتبعوهأنهم حملوا الصليب وراء ال هادةشك

. بالصليب يقدر أن يحب إالَّ الذي ذاق غزارة الحب اإللهي له            ال+  

 .اسن شخص اليب يسوع فيحيريد أن  لذلك هو

 .انحناءة رأسه على الصليبب كلهـا ريةالمسيح كسب البش+ 

  ...ليبرة الصائد  هويالعشق اإلله+ 



  .بها أتعفيتحت الجبل  -

  .ه أمجاديفوق الجبل ف -

ألنه كان يعني   .  االنتصاربة و لغال  لى شهادة ع  بكان الصلي +  

بة  الغل طريق  لرب ا نا ل ركوت.  ..تو الم ىحتالمباديء  التمسك ب 

 .الدمء حتى يبالصليب واالحتفاظ بالمبادللعالم 

مع .  "االستشهاد  ي أ -الحياة في المسيح  ة  م ق يصلب األنا ه  +  

 ". ..لبتصالمسيح 

ليب لصام ب العال  نبول يغ وشابات  باإن المسيحية جاءت لتخلق شبا    +  

 .حتى الدم

 .  انتصاره على العالمكان الصليب شهادة على -

 . فشلهمكان الصليب شهادة على  -

 . ضعف العالمكان الصليب شهادة على  -

 .صليبى قوة اللكان الصليب شهادة عو -

 . الجسديةالرباطات وت األسرية، اترك العالق الصليب هو+ 

 .جلجثةلل ليسملون الصليب ولكن يحيرون ثك+ 

 :  الصليبول قبياف فنالث أصثيوجد  -
 



 .  منهينفر

 . من يقبله متغصبا

 .من يقبله بفرح

ذين تمتعوا بعشرة المسيح يصبح حديث الصليب أروع وأجمل         ال+  

 .مهيث وتأمل لدح

. ير للموت مهما كان ب     يالدم يعرضن   عن تيار ا   بعيد قوفيو+  

 :يب هو الدم الخارج من الصلار بجوا الوقوف دائمن إ.يوذاتيت

  . ضد الشيطاننحص -

  .يافتراس الشيطان لوحصن ضد الكبرياء والذات،  -

 .حصن من شهوات الجسد -

ن أن يحل   ك بالصليب فال يم   ي حيات يإن لم يتمجد المسيح ف     +  

 .ي القدس فحالرو

أوالده إلى فوق تفوق كل     )  جذب( شد   فيلوب جاذبية   المصرب  لل+  

وأنا إن إرتفعت عن    "له  وآما وشهواته،   ،ءاتهد العالم وإغرا  ش  وىق

 ).32: 12يو  (" الجميعياألرض أجذب إل
 

 :مناجاة



 كلها، أريد أن أصلب معك      يإن صليبك هو حيات   ...   يسوع يرب+  

 ا على صليبك، أريد أن أموت حب      يأريد أن أصلب جسد   .  عن العالم 

 .فيك

 .اأبد  صليبكي يفارقنالَ الحبيب أي يا إلهياعطن.. عسويا ربى ي+ 

 ..ي وسهري صالتيف...  ضد الخطيةيهاد جيف  

 ... للناسي حبيف...  إلنجيلكي درسيف  

 . كلها حتى االستشهادي حياتيف...  مقاومة الشيطانيف  

 . هو الصليبييعلق بذهن منظر أريد أن يكون آخر  

 !!أين الينبوع ألشرب منه؟..  يسوعيرب+ 

 ... على الصليبن المطعويجنب هو... يرد يسوع  

 .ع حركة نحو الينبو-يبل من حركة نحو الصي البد لاإذً  

يب هذه الساعة   نحو الصل قلب  ل ا فع إلى ر  ي يا نفس  ِكما أحوج +  

 رالمرهقة بح   فسنحيث األذرع مفتوحة لقبول ال      )  السادسة(

 "كمحنا أريأ األحمال ويقيلثيا ... لىتعالوا إ"... وتجارب العالم

 يإنها ذراع ..   واحملك  الضال وأنا أحفظك    ي يا ابن  َلتعا...  

 ... الصليبيإنها جناح... الرب



 يذراعاك مفتوحتان على الصليب تريد أن تحتضن      ..   يسوع يرب+  

 يرجالك مسمرتان على الصليب نظير رجال     ..   البشرية كلها  عم

 للتان  ييداك مسمرتان نظير يدا    ...  اللتان تذهبان ألماكن الشر    

.  الشرير ير لسان لسانك لصق بحنكك نظي    ...  متدا للشر اطالما  

 . الشريرةي جبينك نظير أفكاريالشوك أدم

.  لكل كلمة شريرة    يأذنك سمعت التعيير نظير سماع      -

  . الشريرةينظرات التفل جاء على عينيك نظير
 

 

 اإليمان
 باالمتالء  ي تعط لقدس من ثمار الروح ا     7لثمر رقم   ا  نايمإلا+  

 . بالصالة، والتوبة، وأعمال المحبةاهللابروح 

 .رانمو باستمر تيمان شجرةاإل+ 

 ليس هو نظرية بل قوة قادرة على تغيير           ي المسيح ناإليما+  

 حضرة  ي أنفسنا داخل أنفسنا ف    معهذه القوة تبدأ بمواجهة     .  الحياة

 ... بكل صبر وطول أناة، وبصالةاهللا



ثقة   ولكن إيمان إيراهيم هو   ..  اإلنسان يريد أن يرى بعينيه ليؤمن     +  

 . أو عكس ما يرى- يرى قبل أن كالم اهللايف

 .. وهو لم يرها وعسالًا بأنه ذاهب إلى أرض تفيض لبنًنآم

آمن بقيامة إسحق رغم ذهابه      ..  مرأته عاقر اآمن بنسل و  

 .ليذبحه

اإليمان جعل    ضعف...  اإليمان جعل شخصية إبراهيم عظيمة    +  

الوط حقير.  

 ...انتصر لنا.. نتصر الرباعندما + 

فه  أن نكتش  ينا إال  حياتنا، وما عل    في  ٍض، حدث ما  ةفالنصر   

 .باإليمان

.. سيحيةمت قوة ال  رظه  وما..  نا إيمان لا بقى   موال الشهداء   ل+  

 ...ه وحكمتهوتصليب وقال وحالوة ..لوصيةة اوقو

اإلحساس ..  قلة اإليمان ..   تحتها الخوف   يالسلبية ينطو +  

 .وضعف الشخصية. .ألنانيةا... عفضبال

اإلحساس ..  حبةالم..  الثقة باهللا ...   اإليمان  قوة ففيهاأما الإليجابية   

 !خصيةلشقوة ا.. خرينآلم االآب



. ..هيمبرا واإليمان كإ  ؛ اهللا تؤخذ بالطاعة   ن تؤخذ م  يبركة الت ال+  

 .بجر كيعقوف الصالة حتى مطلع اليالجهـاد والصراع فبوتؤخذ 

بات ثلك فاإليمان مع العمل إ    ذل.  لمعموديةا ب الًالحرية أخذتها فع  +  

 .ر حي بأنيانإيم

 ... صالة تجديديجهة مع المسيح هاكل مو+ 

 ... خبرة إيمانيةيكل صالة ه و

 . حياة أبديةيكل خبرة إيمانية ه و

معنا ال  جود  و م اهللا إذا آمنا أن     مان إالَّ أ فيه   س البرية لي  ي السير ف  +

 .يفارقنا
 

 :مناجاة
 ...بلرل أن يعاين المسيح ابسمعان لن يرى الموت ق+ 

الموت    الضمان أن ال أرى    ذاأريد ه ...  ن أعظم من هذا    ضما يأ

 ..باإليمان.. . أن أعاين المسيحلقب

 .وبعد الموت بالعيان  
 



 الخدمة
  أو ي ذلك أننا نعط    عني وليس م  -الخدمة شرف ال نستحقه    +  

 .نتفضل على اهللا

ي كن الخدمة ه   ول  العالية زلمراكايست تفضل من     لالخدمة  +  

 .قال الكنيسةث أيركة فامش

ل على إخوتنا ولكن مشاركة في أثقال        لخدمة ليست تفض  ا  إن+  

 . الكنيسة

اهللا الكنيسة ولكن تذلل مع شعب         ا عن  دفاع أن الخدمة ليست  +  

  اللحم في كنيسته   معترك  اش يسوع نفسه    بوالر..  .هومشاركة ل 

 .وغسل أقدامها  الدمو

  صلب الذات - االتضاع- األبوة-الحب: صفات الخادم+ 

 أمام  دمتق، وي والطاعةالتوبة    -القلوب  دير:  اهللا  ادمصفات خ +  

 .الرب ويهيء للرب شعبا مستعدا

الملوكية  الحلة   س ذو روديوحنا ألن ه  ي  هيرودس كان يهاب    +

والمحاط بالعسكر والسالح َأضعف من يوحنا القوي باهللا والعريان         

 . بالجسد



روح ال تخرج من بيتك للخدمة أبدا قبل أن تؤيد بقوة من ال             +  

  .القدوس

 . وأخدم بروح المسيح حتى الدم-أحب بروح المسيح حتى الدم+ 

  +نيدخل خدمة اهللا بدون اختالء هو أشبه بسفينة خرجت إلى             م

فهي عرضة لالنقالب عند أول صدمة      .  وسط البحر بدون استعداد   

  .أو مواجهة مع الريح

 أول ما تعمل عمالً لمن هو أصغر منك تحس بقوة المسيح             +  

لذلك تتحرك تلقائيا   .  وتكتشف موت المسيح وقيامته   .  تسري فيك 

 .نحو خدمة اآلخرين

بخدمة   لتمسك  رة أو ا  لسيط قلبه حب ا   ي ف يخادم مدارس أحد الذ   +  

 كيف  ...لظهورابه حب   ل ق ي ف اهنك!  !كيف يغلب العالم؟  ...  معينة

 !!م؟ليغلب العا

 +نسقدلا الروحت فيه نعمة سء ليياطالخ ال يشفق على م. 

كر أن  ل بعد أن  ب...  الرسولية هل حرمه الرب من      -بطرس أنكر +  

 .ي خرافارعقال له 

ب هو  ا واالضطر ي الضيق النفس  نإن أجمل حل للهروب م     +  

 .ئةدالرجوع للخدمة الها



 جه أو اأة بعد زو  جف   خدمة عاملة وتغير   يكم من إنسان عاش ف    +  

 . الجوعي لسنيين يكفزلم يكن عنده خ.. توظفة

د حياته  فق فقدها   ا إذ . والخادم ي عافية وقوة المسيح   يبة ه المح+  

 .وسالمه وخدمته

 الخادم األول قبل أن يخدم أو يقبل خدمة للكنيسة أن يعمل            لعم+  

  محيطه المحدود حتى يطمئن أن نفخة       يعلى وحدانية الروح ف   

 .آلالتا  جميع ستحركسالروح القد

  . هللا وحدهاالتضاع للخادم هو إرجاع فضل القوة والنجاح+ 

 يمارس التوبة في حياته الخاصة      -الخادم مثال حي للنفس التائبة    +  

 . وفي أصوامه وصلواته، وحب المسيح المصلوب
 

 الصوم
  .ن رحلة الصوم تبدأ بعد غلق البابأ+ 

عندئٍذ ينفتح أمامنا باب آخر يطل       .  اب الذي يطل على العالم     الب

 .على السماء



... ، أمل وحياة جديدة في المسيح     دستور سيرنا في رحلة الصوم    +  

... وانطالقات روحية ونمو مستمر   ...  وفرح وشجاعة وعدم يأس   

 . إنها رحلة ال تعرف التوقف أبدا

 : التجهيز لرحلة الصوم يحمل معني+ 

 ..تصفية األركان الضعيفة بنعمة المسيح -

 ... تصفية الشهوات -

 ... تصفية محبة العالم -

  ...تصفية محبة الذات -

 ... الكسل والفتورتصفية  -

 .تصفية البغضة والكراهية -

 .لمسيحنيسة الك نفس محبة ل كمنهدية  سل هوالرصوم + 

  .هاجاح الخدمة وسالمتن لللكنيسة من أجهدية  -

 : العشرين الصوم فإنها تففذنعندما تفقد كنيسة القر+ 

  ...حياة التوبة -

  ...يحياة الجهاد الروح -

  ...حياة الطهارة -

  ...مل العايحياة الغربة ف -



 .حياة الزهد -

ر الروحي، ومحبة العالم،     للفتو    عندئٍذ تصبح الكنيسة معرضة   

والشهوة، وعبادة المال، وتصير هزءا للشيطان كما هزأ بآدم من           

 . قبل

 شهوة األكل لذلك بدأ الرب    دأت ب ب  م آد قطةوهكذا حيث أن س      

  .صوم عنال خطيتنا باعالجيسوع ب
 

 الجهاد
 : طبيعة الحياة الجديدة للمحافظة عليهايالجهاد الروح+ 

 . الروحلءم  نموي ف.2  .نظيفة. 1

 . جهاد مستمريولكن ه.. نفعاالتاوحية الرليست الحياة + 

 .السقوط  خطريهو ف  النموي ال يحس بالرغبة فنمإن + 

 .هللاه عدم اإلشتياق ا الفضيلة معنيإن عدم التقدم ف+ 

  +      يستحق  ه فإن ا شيئً لكنه ال يعم   ول الو كان لك خادم أمين جد 

 .لعقابا

 . عدم فعل الخير يساوي تماما فعل الشرإن+ 

 .ءرا رجوع للوم هو عينهدقدم التعو   



 : للكمالاستفد من كل الفرص حولك التي تقودك+ 

  ...يرلخفرصة لعمل ا -

  ...فرصة للصالة -

  ...فرصة للتضحية -

  ...فرصة للصمت -

  .يح في آالمهسلمة اكفرصة لمشار -

ولكن بعد  .  ق الشمس كان يجد المن    وشر  ل قب كر يب ن كا يلذا+  

الذين يبكرون إلي   ..  "وهكذا..  شروق الشمس يذوب المن وينتهي    

 ".يجدونني

 ه شوق الروحية بمقدار ما يزداد    األمور   نا يمارس اإلنسا  مبمقدار  +  

 .ليهاإ

ا ن يكون مصحوب  أ شراء جوهرة ثمينة البد       يجهاد ف لإن ا +  

 .قةيمة عراسبح

 !! المحدود؟يهل من حدود للشبع الماد+ 

ا هلليس  ..  ةدفكم باألحرى األمور الروحية غير المحدو       -

  !!ية للشبعنها

 . أيام شبابك ما يكفيك لشيخوختكياخزن ف+ 



 
 :مناجاة

 ا فيك، وأفيض حب   ي أذوب كل  ي نعمة لك  ي أن تهبن  يأسألك يا إله  +  

 ...لك

 لئال أخور ا  ائم ص يتصرفن  ال..  كنَ وجود بدو  ي ل يس ل ينإ -

  ).32: 15مت ( الطريق يف

  ...ي لوليمة غني أتقدم إليك كمتسول دعيإن -

-    ا، عريانً اأقف أمامك فقير ا، طالب   ا النعمة، وملتمس 

 بنار  ي أضرم برودت  -فاطعم مسكينك الجائع  ...  الرحمة

 كل  ي ل ول بضياء حضورك، ح    يمحبتك، وأنر عين   

 .األرضيات إلى حرارة

بالصوم والصالة والجهاد   ...   واطردى اسوطً  اصنعي  يسنف  يا+  

 ).27: 9 كو 1(واالحتمال، وقمع الجسد واستعباده ، والبذل

 أراد أن   من" حازمة ألن    ي يا نفس  ونيك...   كثيرة اروتطردين شر 

 ).25:16مت  ("نفسه يهلكها يخلص

 السهر ولو ساعة      على  بيرن تتد  أ نفسي هل يمكنِك    ا  ي+  

  ...ر من أجلِك ومن أجل العالم كلهواحدة مع الرب الذي سه



 ... تجربةي في ال تدخلي كي إسهر-

 . آالمه من أجل خطايا اآلخريني يسوع في لتشاركي إسهر-

أعملها ...  الحقير والعظيم منها  ...  ي أن أعمل كل أعمال    نياعط+  

 ..من أجلك، وأرى كل الناس أنهم أبناؤك

يا أبانا أب     تأن...  يس والمرؤوس رئوال...  الصغير والكبير 

 ". السمواتي في الذيفيتمجد أب"للجميع 

هو ...   واحد ىشل والنجاح على مستو    الف أن أتقبل     يأعطن+  

 . نا ابنكي أ ألني أبيا. " بل مشيئتكييئتش مكنال ت" ىمستو

وبال ..  للجميع مفتوح   ي، وبقلب كقلب أب   ط أن أعمل بنشا   يأعطن+  

صليب من  المل  حيومن آن آلخر أتذكر ابنك الحبيب وهو        ..  نحز

 الصليب  لههيرة حيث حم  لظ ا تىح ح اصبال  يأجل السرور أمامه ف   

 ".يوحر أضع يديكفى : "ال ذراعيه وقحففت
 

 ةالالص
 .يسماوال يرمركز القيادة والتدببتصال ا يالصالة ه+ 

 .لى للخدمةوة األم الدعالصالة هيا+ 

 .دة اهللاريق الوحيد لفهم إرط اليلصالة ها+ 



شاد إروطلب  باستمرار،  ة اسم يسوع    ا ومناد ،مرةتلمسة ا الصال+  

 واحتقار  سماويات،لل، والصوم، وأعمال المحبة، واالشتياق        اهللا

 .لقدسكلها عوامل لالمتالء من الروح ا... مأباطيل العال

 ي وجاهد ف  كر تذ -اطلب من اهللا أن يعطيها لك     ...  الصالة الدائمة +  

 .تنفيذها

 .ها وليست بمؤسساتها عبر القرون غنية بمسيحكنيسةال+ 

  .يفاطم ال عهد المعزيتها فنقلت الجبال فاة بصلويغن -

-      اغنية بصلواتها فأخرج األنبا صرابامون روح ا من  نجس 

 . باشايبنت محمد عل

 +سكب للطيبي ولكن هاليست الصالة فرض . 

 . باكورات طلباتك الصالة ألجل الكنيسةيليكن ف+ 

 هذه المحبة   ي، وتأمل ف  "الةأما أنا فص  "الة غير محدودة    صال+  

 ... من األخذ وعطاء أكثر... وتلذذ بعطايا اهللا... المتجسدة

 . الصالة البد أن يكون تحت تيار التطهيرفيالوقوف + 

 . الصالة أمام الصليب-

 . والسجود أمام الصليب-

 . صانعة المستحيليالصالة ه+ 



 
 :مناجاة

أستطيع إذا كنت   فهل  ..   النظر إليك  يالصالة ه ..   يسوع يسيد+  

 . أنت الدائم الحضورامئ أنظر إليك دا أالَاأحبك حقً

ليكون بيت  .  ي واطرد األفكار الشريرة من عقل     ايارب خذ سوطً  +  

 ... وليالًا ناموسك نهاريصالة، و يلهج ف

 محبة العالم، والحقد،     ي واطرد من قلب    ايارب اصنع سوطً     

 ي لك، ولك  ا طاهر  يكون هيكالً  يلك...  هية، وحب الظهور  اوالكر

 ...أعرف أن أحبك من كل القلب

...  بيت صالة  ي وعائلت يبيت..   بيت صالة  يليكن يارب جسد  

 .وطهارة، وبركة

 يف  لهامات روحك القدوس  إل االستجابة   ع أن أكون سري   يأعطن+  

 .عن طريق الصالة

 وأتمم مشيئتك   ي كل أعمال  في أن أكون على صلة بك       يأعطن

 .يا أبتاه
 



 الصمت
 :ت باذلصم+ 

ها نإ.  قبرلل، ونزل   حعة، وأسلم الرو  سبعد التا )  مسيحال(صمت  

ات علسااه  ذه..  .ت حتى الطبيعة صمت    -بيساعة صمت ره   

...  مساميره آثارلصامتة كان الجسد كله يبذل دمه قطرة قطرة من          ا

 بينق  ر ف ال  ...له وللعالم ك  ي لخالص النازف دم ا  نهوجبي...  وجلداته

حتى ...  للجميع...  ي أو وثن  ييهود  أوآخر،  ن و س أو لو  نجنس وج 

 .وأسلم الروح. مهدقطرة من  بذل آخر

  . الخدمة إلى المنتهىيالبذل ف -

 . المنتهىى الصالة إلي فللبذا -
 

 :صمت عامل+ 
قلب ...   فتح باب الفردوس   -إختطف أكبر فريسة معه إلى الفردوس     

 ).ثيئوطوكية األحد(حزننا إلى فرح 

 ".  أعملاض يعمل حتى اآلن وأنا أييأب"

 ..العدو ضةقبكانت هذه الساعات يخلص فيها جنس البشر من   



ومحا   "- ونزل للجحيم وفك المسبيين     -أذل الشيطان وسحقه    

 معركة الَّولم يكن الصمت إ ...  " الفرائض ي كان علينا ف   يالصك الذ 

 .فاصلة لصالح البشرية المهلهلة
 

 :وكان صمت الحب+ 

 ييعط)  يوم الصليب (واليوم  ...  وأعطى...  وخدم...  إنه أحب    

 .اذاته صامتً

 ينام  يما أجملك أيها الحب الصامت، ما أجمل القلب الذ           

وال يحتقر ...  ال يدين إنسان  ...   بحب الجميع حتى البذل    امملوء ...

 .كابين هذا وذ ريال يخّ
 

 :ةامناج
 يهوه؟  كما يقولربي هل الموتي يصمتون+ 

 ...روتوجبتمرار س بام يعلمون إنه..  ال ال

 عنا  يحابة من الشهود تصل   سلنا  ..  س جرج رما...  ءا العذر ناأم  

 ...ائمدا

 ..اعمل ليس فيها صمت أبد السماء  



ا، والذين  وومذبح ونفوس الذين قتل   ...  فيها الجالس على العرش     

والغالبين أمام البحر   ..  يسيرون على جبل صهيون خلف الخروف     

 .نفيها شفاعات القديسي... يالبلور
 

 التوبة واالعتراف
م يرجع الخطاة إلى    ببهنيسة وبس لك ا يبون أحسن الكارزين ف   ئالتا+  

 .اهللا

محبة اهللا للخطاة والتأئبين أكثر من أوالده المواظبين على العبادة          +  

 .بةودون ت

 أنا الكاهن إلى الملكوت،     ي التائبين ألنهم يسبقون   يطوبى للزوان +  

لم وشهوته، التائبين ألنهم      المال، والعا  يطوبى للعشارين محب  

 . أنا الكاهن إلى الملكوتييسبقونن

 ي المسيح لظيو.  يةمتداد للمعمود ا  يفه.  التوبة عمل مستمر وتام   +  

 .يعيشها طول حياته

 الجسد  هواتشصلب مستمر للذات، ول   ...   التوبة فعل مستمر   +

، ح محبة المسي  يونمو ف ...  لتصاق بالمسيح لالمو  نو...  وللعالم

 .ع المسيح، وألجل المسيحوالحياة م



 - ضيق - قلق -المس عدم   - ألم -مرض:  ية لها ثمار ردية   طلخا+  

 . لخإ ...هوةش - حقد- خوف-رابطإض

 .رها ثمايجنيها فهو ر يعيش تحت نييواإلنسان الذ  

 كبريائه وبره   قطًا في  مازال سا  يس بخطاياه، والذ  يح لم   يالذ+  

 .هلص حيات مخي أ- صعب عليه أن يتالمس مع يسوعتيالذا

 .الكبرياء= العترافاألن الدفاع وعدم .. ءي يخطيتقل غير  ال+

، أو الظروف، أو      حياتنا سببه نحن وليس اهللا      يكل الشر ف  +  

 .المجتمع

 .السقوط ليس معناه تغير الطبيعة، ولكن معناه تلوث الطبيعة+ 

. إن صرفت وجهك عن خطاياك ووضعتها خلفك على ظهرك         +  

 . يصرف وجهه عنهاالوفإن اهللا سيراها 

  .هاا ال يرهللا ضع آثامك أمامك إن كنت تريد أن ااإذً

 .توبتهي  إذا استنفذ كل الوسائل فال إا خاطًئك ال يهلاهللا+ 

 وقت  ي أ يالمالك ف   ربما يعبر ...   تحت الخطية  ائماأنا إنسان د  +  

 .يعن يرى العالمة ويعبر...  دم المسيحفي ا متسلحيجدني

 ي وضعف يإعتراف قبل الصالة بخطيت   ...   الدم يارت أمام   يتقفو+  

 .نتيومسك



 اإلنسان تحت أقدام    ا يتوب مندع.  قومخل   على صووة اهللا   اإلنسان+  

 ي الجمال األصل  يرى  -دةوفقالم الصورة   سوع   يرى في ي   -يسوع

 ...لمفقودا

وتجملت ...  بسلمال با وتجملت.  ..احيقسلما تجملت بالم   اط+  

 وإذ بها ترى قبحا   ...  لهاجمار  لتنظ  ووقفت أمام المرآة  ...  بالخالعة

 ...قودا مفا حقيقي جماالًه تحتشر يخفيورذيلة و

... فقودة فأحبتها المدت صورتها   جسوع و يم  ا أقد تولكن تح 

 ...لىقد صورتها األوفتفوال ترضى أن تتركه 

 األولى  نة اإلنسا رصوب يسوع هو تلذذ      يمقدالوقوف تحت   

 .ودللجمال المفقو

من    إحساسه بالتغيير   إال نساإلن ل اب فرح سبيء  ي ش وجدال ي +  

  وإحساسه بالمسيح  ،اخلد ال في تعمل فيه    وةالقب  وإحساسه  ،خلاالد

 . الداخلييا فيه فيحغيرالمحدود 

ولكن الفرح  ...   يفرح اإلنسان بمال أو فستان أو مركز        اأحيانً+  

 .قوة حياة المسيح فينا... حساس بقوة التغييرإلا  هويالحقيق

 فرح القوة...  ال ينطق بهيالفرح الذ: و سر المسيحيةهذا ه   

 .الداخلية



 يلذا  س الدر ي ف -ا المقبولة هتب تو في  -مة هللا ظي مدينة ع  نينوي+  

  .يمانهاإ في - صالتهاي ف-ومها صي ف- للعالم كله-تهطأع

ح الصدأ  سبيعته، ولكن إذا م   ط  غير معناه ت  إذا صدأ الحديد ليس   +  

 . جديدلى منو األعةطبيل اهرتظة رفلصنبا

 .لطبيعة الجديدةاتظهر ... توبةل اا تحييالنفس الت  

فيها تظهر  ...  وح، بالصالة، بالحب   لرء با ي تمتل يلتا    النفس

 .يدةدلجالطبيعة ا

يكون توبة  فكم    ...حرتف  ءاسمال توبة فرد تجعل مالئكة      إذا كانت +  

 !!!لهاو مدينة بأكمأ رةمجموعة خدام أو أس

 أعلى جبل التجلي حيث الفرح الدائم وحيث         التوبة ارتفاع إلى  +  

  .االبتعاد عن األرضيات

ي يارب أن أصعد إلى أعلى الجبل خذني خذني هذا حقي           نطاع    

 . أنا ابنك

 الروح القدس،   ي المغفرة فقط بل منحن     يإن الرب لم يمنحن    +  

 . نفسهلقدس عرفت اهللاوبالروح 
 

 :مناجاة



... ي أمام تيخطي  ر تصي ي أن أعترف بقوة لك     ي أعطن يإله+  

تمتع ببركات  أ ال أعود إليها و     ي أن أذكرها كل حين ك      يواعطن

 .التوبة

 قد  ي أعطيتن يأقف أمامك وأقول العمل الذ     ...  اءس الم يف+  

 وعدم  ي الفكرية، ونسيان  ي واعتذر عن إنحرافات   رك،أشك..  أتممته

 حضن اآلب   ي هو االرتماء ف   ي صالت موتكون ختا ...  ا أحيانً يتسليم

 . مشيئة آبيهنعاكابن ص

 ي، اعترف ِك بأن مياه العالم ولذته لن تشبع        ي اعترف ييا نفس +  

  .صِكالخبخطيتك، الرب يسوع عطشان ل
 

 الكنيسة والعالم
 . عنهطة بعمق ال يعبربترامات ومشاعر سالكنيسة كلها إحسا+ 

 الجسد من أجل  م  آال..   آالم الحزانى  ...آالم الفقراء  -

  .الساقطين

.. الخدام..  سافرينالم  -المرضى:  صارة على علع ا زالكنيسه تو +  

 .إلخ... أهوية السماء

 . ودمه جسده-مسيح السانقدم للتإنها .. سة غنية الكنييكم ه+ 



، ي عظمة نالها الكاهن أن يقدم للناس هذا السر اإلله          يأ -

  .وهذه النعمة العظيمة

 تربط  يالمفاصل الت :   جسم الكنيسة   يف   الكهنوت هو   رس+  

 .س تربط بالرأيصاب التعكن تجمع األاألعضاء وأما

  .ء الكنيسة أفراد بل أعضايليس ف+ 

 ).30: 5أف  ("جسمه من لحمه ومن عظامه ألننا أعضاء"

غسله (ل الكبير إلى الصغير        نزو ...مشاركته إيانا  -

  ).خطايانا

 .صعودنا إليه... مشاركتنا إياه -

د دائما من عصارة الدم والجس       ربتشأن    دء الب ضا األع إن+  

 ...والحب وتحس بالدفء

 . مثمرة ودائمة التنقيةةسإنها كني  

 :وروح اهللا هو العامل في الكنيسة جسد اهللا، يالكنيسة ه+ 

ة يا حي ف-ج ..    في قيادتها  -ب..      رارهاس في أ-أ

 .هارادأف

 .ن وجود اهللا على المذبحاك م- من الكنيسةخذركة تؤلبا+ 

 ...ةوبللتعوة  للكنيسة هو الدلالعمل األو+ 



 .توبةلق اي طرا فيدائم جماعة تسيرمنون هم والمؤ -

 ال و ،حربفب  ية حمل الصل  ر ضرو عف الكنيسة هو العبادة م    هد+  

 .ااء المسيح واضحرسير ول من افده الن إذا كاال إا عمليايكون هذ

 . شكل فروضي فهللاستعباد اادة على أنها ب العتْمِهفُ+ 

 تسليم الحياة   - حضن اآلب   في  الوجود يفه أما العبادة الحقيقية     -

 ... حياة التسبيح والشكر والحب-بكاملها لرعايته

  . جسد الربيتحاد فالادة إلى اب العيهكذا تنتهو

  .ريس والعروسجاة بين العمنا تتحول إلى أن غينا ينبتدباإن ع+ 

 ..هدفلنحراف اان ج ع ينتنيسةكانحراف ال+ 

، يحسلما  جوارب)  المالمحبة  (ف لوجود هدف آخر      رنحا  ذاهوفي

ك يكون  ناحيث يكون كنزكم ه   ".  أكثر من المسيح  مال  ال قلبه ب  تعلقف

24: 12 لو(" اقلبكم أيض.( 

عندما تتكل كنيسة القرن العشرين على المال وتعمل له ألف            +  

 .نزلقت من أول درجةا تكون قد ا بهذهي  فحساب

ة حبم  ل ب ا هالك يهوذ  فيكن الصندوق هو السبب      يلم   -

  .ندوقصال



قلوب تالقي   ت ث حي الَّني إ  أن تب  كنيم ال   ءباها األح أي  كنيستنا+  

 . جلنا حب ألذبيحةاته م ذ قدي الذ-محبةل ا-ي اهللاوب فذ وتئها،أبنا

 ... علىا يكون يسوع ضيفًي بيتيعندما أقف ف+ 

  .يارظنتا يف وهو...  الكنيسة فأنا ضيف عليهيأما ف   

 .السماء= الكنيسة+ 

 .ا قسيس24= البخور   

 . جمال رائحة الحياة األبدية=رائحة البخور   

 . مجد اهللا=األنوار   

 .ا ألف144ًترنيمة = األلحان   

 ).13: 4يو  (" يشرب من هذا الماء يعطشنمإن "+ 

ء عطش  يإن ماء اللذات األرضية ال يستطيع أن يطف          -

  .إنسان خلق ألجل السماء

لخضراء الجيدة، وأناسها األشرار،    ختار لوط سدوم بأرضها ا    ا+  

 .لإيوبدون بيت 

  .ل حيث المذبحإي بيت يأما إبراهيم فمكث ف -



يوحنا المعمدان رمز للموت عن العالم، والشجاعة، والشهادة          +  

 رأسه على يده، ألنه مات عن         األيقونة حامالً  يونراه ف .  للحق

 .العالم وألجل الحق قبل أن يقطع هيرودس رأسه

 ...نشبع...  سنشبعهدتنا هللاإننا بمشا+ 

 إلى مشاهدته   ا العالم، وشوقً  ي ف ا تسبب لنا زهد   ا اهللا يفرؤ -

  .والتمتع به

كذب   عبادة اهللا             يونعيش ف ....   عبادة العالم  ينعيش ف +  

 .نفاقو

وال    العالم ي نعيش ف  ي إخراج العالم من القلب لك     يالخروج يعن +  

 .يعيش العالم فينا

 !!كيف يغلب العالم؟... العالم، وحب الظهور قلبه محبة يشاب ف+ 

كيف ..   قلبها محبة اللبس، والمظاهر الكذابة      يشابة ف  -

  !!غلب العالم؟ن
 

 :يالتدريب الروح+ 
، هللا  ير نس يلك)  الجنة المغلقة (هو غلق أبواب القلب       -

  .ال يدخل العالم بها... ونغلب العالم



 إذا  ذذ بها إالَّ  فالروحية ال تتل  .  األمور الروحية عكس المادية   +  

 .عكس المادية. ذقتها

الطيران من الطبيعة الجديدة    ...  الريشة الخفيفة طبيعتها الطيران   +  

 ).أجنحة نار الروح القدس(

ولكن تلوث الريشة بالطين يمنعها عن الطيران رغم أن           -

  .طبعها الطيران

 إلى قلوبنا وبيوتنا وكنائسنا      لو كان يسوع اآلن أتٍ      ييا أحبائ +  

  !..رأى فيها ما ال يليق ببيت اهللا؟ ماذا لو... اليوم

 للبيع والتجارة والحفالت الصاخبة       ايها مكانً فأى   ر ماذا لو 

 !! ال تليق؟يوالمالبس الت

ليس بمظاهر العالم بل مقدمين ذواتنا ذبيحة        )  باألعياد(لنحتفل  +  

حية، مرضية أمام الرب، حريصين على أن تكون بيوتنا كنيسة            

ت واألصوام  ايها الرب يسوع بالتسابيح والصلو     صغيرة يتمجد ف  

 .النقية الطاهرة

 تأديب الرب وإنذاره، ونسلحهم باإليمان        ي أوالدنا ف  يلنرب+  

 أن نصحبهم إلى الكنائس للتناول من جسد         يالمستقيم، ونجتهد ف  



 ي فينا ينبوع الحياة، ويتأصلوا ف     يالرب ودمه األقدسين حتى يسر    

 .ةيكسكنيستهم القبطية األرثوذ

 :يء هم شهود الحب اإللهداالشه+ 

 ... شهود على ضعف العالم أمامهم-

 ... شهود على حقارته-

 . شهود على ضعف الوالة وشجاعة الشهداء-

 .اء الصليبدم شهود على ضعف الشيطان أمام -

 . المسيحية وصليبهاق شهود على صد-

 . شهود على قوة القيامة والغلبة والنصرة-

عداء والصالة من أجلهم حتى لحظة      وشهود على محبة األ    -

 ء صلى لشاول فصار   اإسطفانوس أول الشهد  (االستشهاد  

 ). بولس

 يهتم  يوالذ...  ه إلى تفاهات  ت حيا ي يهتم باألمور التافهة تنته    يالذ+  

 .سماويةال حياته باألمجاد يباألمور العالية تنته
 

 :مناجاة



 التجرد  دم ع  إلى ي تؤد ي الت لمعاال من   د يارب حياة التجر   ياعطن+  

امنك أبد... 

بال ي  يارب أعطنا إشتياقات المجوس أكثر من معرفة الكتبة الت        +  

 .أشواق

 ... الحياةي فوتي كل شهيكنعان السماوية ه+ 

 بحر يفأغرق ف.  بريةي أتوه فيعندما تغيب صورتها عن    -

  . فيه شهوات العالم، وإغراءاته، وفلسفاتهيتالطمن

من أجلك نمات كل    ...  "عن العالم طلبت من العذراء أن أموت      +  

 الهروب من الكرامة     ي أن أذوق الموت ف     ياعطتن"...  النهار

  .والمديح ومحبة النصيب األكبر

شرير، وكل حقد،      كل فكر  ي واطرد من قلب   اصنع سوطً ا  يرب+  

 .ي وحدك على قلبوابقَ..  ..وكل شهوة رديئة، ومحبة للعالم

ما    هموم العالم، كل   ير ف كل المشاكل، كل التفكي   ...  يا أبتاه +  

 أن أضعه بين يديك وأقول      ياعطن...   الصالة ي ف ا شرود ي  يسبب ل 

 ".لتكن مشيئتك "



، ي، واعتمدت ألجل  ي فولدت من أجل   ييا يسوع لقد إنشغلت ب    +  

أريد أن الجميع    "وقلت  ...  ي من ، وصليت بدالً   يوجربت عن 

 ...".يخلصون

 ! فهل أنا مشغول بك وحدك؟-

 !كل واللبس عنك؟ األي هل يشغلن-

 ! المديح الكاذب؟ي هل يشغلن-

 ! ذم الناس عنك؟ي هل يشغلن-

 ! العالم وتسلياته عنك؟ي مالهي هل يشغلن-

يارب أريد  ..  فقط..   وعالقتها بك فقط   ي أن أهتم بنفس   ياعطن

 صحة أو   يف..   غنى أو فقر   يف..   مجد أو هوان   يف..  أن أكون لك  

 .. ومنشغل بكالك، ومعك دائم... مرض

 .. عطية مخصصة ألوالدهة اهللايرؤ+ 

..  الجبل ىلع إلى أ  يخذن...   الصعود يعلمن..   يارب يعطنا

يقارن بل إدهشه فيجد ما ال      .  لئال يرتبك بأمور العالم   ..  يإدهش عقل 

 .بالعالم

حتى نفهم ونسمع حديثك    ..  متى أقول جيد أن نكون ههنا      -

  ...ى وإيليا اللذين داسا على العالمسمع مو



.. يخذن..  ب أن أصعد إلى أعلى الجبل        يار ياعطن -

 .أنا ابنك... يهذا حق.. يخذن
 

 بةلمحا
 ...ي ال تنتهيالمحبة اإللهية الت  هوحسيلما+ 

  ... على البابرعال يكف عن الق.. ال يكف عن الحب هو -

.. يكف عن العمل    ال...  ال يكف عن الصالة الليل كله       -

 ).17: 5 يو(" أبى يعمل حتى اآلن وأنا أعمل"

 قلبه فوق مستوى الحقد والغيرة      ي يرتفع الحب ف   ياإلنسان الذ +  

 هو صاحب إرادة قوية      لب.   إلى القتل  الن يصل مطلقً    والحسد

 .وضابط لنفسه بنعمة اهللا

 .وة والخصومةاإنحناءة الرأس ترفع العد+ 

عندما يمتلىء القلب بالكراهية يمتلىء الذهن بتصورات ال نهاية         +  

لشماتة، وتصور المصائب كلها تحل      لها من أفكار الغضب، وا     

 . نكرههيباإلنسان الذ

  +     وإن ...  شريرة، وال بخطايانا  ل بأعمالنا ا  اإن محبة اهللا لن تتأثر أبد

 .كان اهللا يحزن ألجلنا ولكنه ال يغضب علينا



 .كل عمل بدون محبة باطل+ 

 ..المسيحية حب يدفع اإلنسان لتقبيل القدمين+ 

  .. الدموع سروهو.. عبادة المسيحية أساس كل يالحب ف -

  ..الحب أساس الغفران -

  .. من الصليبعالحب ناب -

  ... النفس، ويرويها، ويشبعهايالحب ينبوع يشف -

 ...الحب مصدر السالم والفرح -

 ..ال يكف هو...  ذاق عشرة وحالوة المسيح يريد المزيدي الذ+

-   ألن نار الحب أقوى من أن تطفيها مياه         ..  اال يكف أبد

  ..كثيرة

: 2نش  "  (ا مريضة حب  يألن...   بأقراص الزبيب  ياسندون" -

5.( 

 الكنيسة كما تعلمنا صالة     ي وحدانية الروح ف   يعالمة المحبة ه  +  

 .باكر

 . بدون محبة مرفوض أمام اهللاكل إيمان باهللا+ 

تحاد الحب ا ...  مأل حياتنا يالحياة األبدية حب يفيض و      +  

 ..ة كلهاحب كامل للبشري... هللاحب كامل ... بالحبيب



  .ى صوره وبكامل ملئهولنعش الحب بأق -

وليست عبادة    .. عبادة الحب  يإن أجمل عبادة يقبلها الرب منا ه      +  

 ...الفروض

-  يسوع ي ف افالصالة حب   .. ي مشاركة الذ  ي ف اوالصوم حب 

  ...عطش ألجلنا

 ذاته على   ل بذ ي الذ ي ف ا بل حب  اذمرتالصليب ليس    -

 .يليب ألجلالص
 
 :ناجاةم

 !؟كيف أحبك يإله+ 

 . ت وحدك أنهنإ. ..هف العاط منرث إنه أك..ما هو الحب؟ -

 ت وحدك أن  -ةقت اللذة المؤ  ن أكثر م  نهإ..  ما هو الحب؟   -

  .ئمةاة الدذالل

 أنت  -يةض الشهوه األر  نكثر م أ إنه   ..ما هو الحب؟   -

 .  شهوة األبددكوح

 ..حبك وذاتكلي لن ع تنكأ.. ؟كحبى كيف أصل إل -

 ).23: 14يو  (" وعنده نصنع منزالًتيإليه نأ ويبأبه يح         "



أريد أن  ..  كب ح يقنذ ت يتفضل لك ...   هو منزلك  قلبي -

 هللا أريدك يا ا   ..عادةالسو أو أريد أن أذوق الحب        بكأح

  ..عينهاالمحبة 
 

 األبوة والبنوة
  .اآلب يجتذبنا بحبه وحنانه وأبوته+ 

طية، ويحب  ولكننا ال نحس بقيمة الع    .  اآلب يعطي بدون أن نسأل    +  

 .اآلب إالَّ إذا سألنا

لوحيد، ااالبن  ..  المسيحال يوجد إعالن عن اهللا إالَّ في شخص          +  

 ...حبلم ا، حتى الموتالمطيع، لمتضعا

 .ص بنوته الوحيدةشخ ي طبيعة اآلب فل كناالبن يعل+ 

فقلنا له علمنا   ...  ي أعلن لنا عن اآلب عندما رأيناه يصل         االبن +

 .)2: 11 لو(..." يولوا أبانا الذق ف صليتماإذ"فقال .. لينصف كي

 .يجثسيماني عند تسليم المشيئة له ف... علن لنا عن اآلببن أاال+ 

 بل  يلتكن ال إرادت  ..   هذه الكأس  ين شئت أن تعبر عن    إيا أبتاه   "

 ).35: 14مر " (يدتراإ

 .. على الصليبب  لنا عن اآلعلن أناالب+ 



 ".ابنه الوحيد أحب اآلب العالم حتى بذل اهكذ"   

 يتلشاف عالقة البنوة ا   كت أكبر عامل اال   ي اآلب ه  مشيئة إن إتمام    +

 ا ابنً يردأال   حيث   منو..   للرب يسوع  افأصير أخً ..  هب  يتربطن

 .يسماوالألبيه  

  ".ي وأمتي وأخيخ أ هويشيئة أبيصنع م لذيا  "

 . حضنهلىه إدجوع أوالي ر فالَّيح إ ال يسترهللالب اق+ 
 

 المسيحع وربنا يس
 حنون...  وهو إتحد بنا  .   األبدية ةالرب يسوع المسيح هو الحيا    +  

 .ية اهللارعاة وب ال نهايئة محيش فياآلن نع

 ،"ى من الذي في العالم     فينا أقو  الذي"ب ألن   لغال تُ ا حياة   ه إن   ..+

  .س الموت وداالشيطانإذ سحق .. وأقوى من الخطية

  .ي بنوة اهللافتنا طبيع لخيد نقصد أنا بجسدخذ  أيحالمس إن +

خليقة طة إلى   قية سا اب تر يقةفعت بالمسيح من خل   البشرية إرت +  

 روحانية

  !!!يكيبيقف أمامنه .. ض يسوعف نرماعند+ 



 يلق، وع !! لبكائك  يحن  ال ي المتحجرالذ يآه يارب من قلب    -

  ..!!الصه لخوه ال يعلم ما  الذيالجاهل

 يرى شراسة   نه أل يكب ي - على باب قلوبنا   ي يبك وتييسوع يا إخ  +  

 !!! لخالصنا هو مارف لم نعنونح.  المحيط بناالخطرالعدو، و

 .ك أرت ذلن إيى إرادتل إقوتهالمسيح أضاف + 

أنه ختم  ني  من أجل ذلك فمجيئه يع    .  ..هوالمسيح هو هدف كل نب    +  

 .وات أنبياء إسرائيل عنهبعلى كل ن

 الجديد  دعهبداية عالم ال  والرب يسوع هو نهاية العالم القديم،        +  

 . له نهايةس لييالذ

 : بالجسد صنعه ألجلناوع كل ما صنع الرب يس+ 

 . ال ينضبا  لنا رصيدناختزفا ن من أجليصل -

  .نامة لصوقوى طع فأصام عنا -

  ...رنا فيهفانتصعلى الشيطان  نتصرا -

 .ءشي كل فيا نا وفينيعمل مع هو      

 . ناء اهللابنا أعو يديلك شرب بنأسمى ذات ا+ 



. سول الر كقول"  تلمو أن الرب يسوع يمسك من ا      ا ممكنً  يكن مل+  "

 ل ب ية خط نع صا ن يك مالرب يسوع ل  و.  .يةلخط أجرة ا  فالموت

 .حامل خطايانا

ا يسوع الذي   فرحوإ  ...بح المذ على بيسوع   يا يا أحبائ  وإفرح+  

 خمر  من...  هحبر   خم  من بل...  قانا الجليل   رمال من خ  :  انيسقي

  على مذبحه    يفيض يالذ..   جنبه  المنسكب من   يسه اإلله عر

  ..لهياإل

 .دمه على المذبح لنأكلوجسده . .اانطع أيإفرحوا بالذ  

 ... أحبنا للمنتهىيا بالذوحرإف  

  .هللا معنا تفسيره ايلذ اإفرحوا بعمانوئيل  

 :إن المسيح أضفى الخلود والكمال على كل ما اقترن به+ 

 -السالم:  نها ع ن أعل ية الت لحياا...  وصاياه...  تعاليمه -

 .  االتضاع-الحبة

 نويقدمونه م .  بحهذم نفسه للكهنة الذين سيقومون ب      لَالمسيح س +  

 .بيحة عن العالم كلهذ نحيث ال يدرو

 : ذبيحة المسيح فيها يسوع المذبوح والمحبوسنإ+ 

  .. النفوس البعيدةيبوس فمح -



 من أجل هذا فيكم      ".. النفوس المتعثرة   يمريض ف  -

  ).30: 11 كو 1( "ىومرض... كثيرون

 .وعانةلجا..  النفوس العريانة من النعمةي فاعريانً -
 
 :اجاةمن
 .. يسوع كما جذبت طهارتك المرأة الخاطئةي ياربيإجذبن+ 

اللص    يسوع كما جذبت وداعتك واحتمالك     ي يارب يإجذبن -

  ...الشرير

 يسوع كما جذبت مبادئك وتعاليمك         ي يارب يإجذبن -

  ..التالميذ

 وع كما جذبت محبتك يوحنا الحبيب       يس ي يارب يإجذبن -

  ...وبطرس

  يسوع ولو بالقوة كما جذبت شاول         ي يارب يإجذبن -

  ...يالطرسوس

  . يسوع برائحة أدهانك الطيبةي ياربيإجذبن -

  ..الطريق والحق  ألنك أنت هوك ألسير خلفيذبنجإ -

 ...خلفك ألنك أنت هو الحياة  ألسيريإجذبن -



 .)44: 6يو (لم يجتذبه اآلب أحد أن يقبل إليك إن  ال يقدر    
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 عمل الروح القدس



لروح أنتم هياكل ل  "الروح القدس هو والد الطبيعة الجديدة         +  

 ".القدس

  يفصل الروح القدس عنا؟يما الذ+ 

  ...هوانفصالنا عنه -

   يفصلنا عن الروح القدس؟يوما الذ -

 .ا بأنفسنانهو إنشغال -

 .وعندما ال ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس    

ة المستمرة  بأحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم، وبالطل       +  

 :ليعلمك كل الحق

  م المسيح،رك أمايحضيعرفك و -

كل صفات  ب  ييعرفن..  يطينعي.  يأخذ مما للمسيح ويعطيك    -

 ...المسيح

  .اتيحي  أمور من كل أمريله المسيح ف فع مايويعرفن -

 . ضعتف... يوقفك أمام المسيح المتضع -

  .فتنير. ..ريوقفك أمام النو -

  .تقدستف. ..سيوقفك أمام القدو -

 .اطاهر يوقفك أمام المسيح الطاهر فتصير -



 

 حداجة إلى واالح

 وأنا  من عطش فليقبل إلى   "..  شانطنسان الع إلإنها جاحة ملحة ل   +  

 ).37: 7و ي" (اأعطيه ماء حى مجانً

يو   ("يا ب يحي  يمن يأكلن "..  حاجة ملحة ألنه الطعام الحى     -

  ).6: 5مت .." (طوبى للجياع")... 57: 6

 ال تستغنى عنه    يالنور الذ ..  حاجة ملحة ألنه هو النور     -

  . ذاقت طعم النوريلمبصرة التالنفوس ا

 يعرف قيمة النفوس    يالذ..  حاجة ملحة ألنه هو الطريق     -

  ... الصحراءي قيافي ضلت وتاهت فيالت

 ذاقت  يالت...   عرفت الحق  يحاجة ملحة للنفوس الت     -

  .ألنه هو الحق.. مرارة الظالم، وأنفته

 يالت..  حتاجة للسالم ملنفوس المتعبة ال    ل حاجة ملحة  -

  .يكل سالم عالمإكتشفت زيف 

قت قسوة  ا ذ يالت..   حاجة ملحة للنفوس المحتاجة للحنان     -

 . الناس وعدم رحمتهم



 هوهو وحد .  .د الكل رجمها  ا أر يحاجة ملحة للمرأة الت    -

  .هان عافعامد وقف

لة رمحيدها ألنه زوج األ   و فقدت   يحاجة ملحة للمرأة الت     -

 .و القادر أن يلمس النعشب اليتم وهوأ

اة ي وتتلمس الح  ..ب فيها الموت  د ي يتاللنفوس   حاجة ملحة ل   -

 ."اهلم خارج رزلعا"ليقل لها .. ليقيمها كل يوم من موت كل يوم

 القداسة

 :حياة القداسة+ 
  . حياتهي لعمل الروح القدس فيهو إختبار المسيح -

 .يوهو طريق الجهاد الروح -

ها كلالضيق، والعين البسيطة، والصوم، والصالة           الباب+  

 .للوصول لحياة القداسةممارسات 
 

 نقاوة القلب
 : الهدف من تعاليم المسيح+ 

 . هذا هو الهدف.. نقاوة القلب -



 .هذا هوالجزاء... لكي يصير هيكالً لسكنى الروح القدس -

 : وسائل تنقية القلب+ 
 .التخلص من الغضب: أوالً -

 . التخلص من الزنى، والنظرة الشريرة: ثانيا -

  .التسامح والغفران: ثالثًا -

 . المحبة: رابعا -
 

 المواهب الروحية
 ...المواهب ليست أهم من الثمار+ 

 . اهللا نقاوة القلب لكي ترى اهللايكط أن يعاطلب -

 .اطلب أن يعطيك اهللا قداسة لكي ترى اهللا -

 . أفضل من أن تطلب المواهب

 ...هباجعلوا قلوبكم مستعدة للموا+ 

  .. للموهبة باالتضاعا مستعدلبكجعل قا -

 حفظ  لىضعون هم الوحيدون القادرون ع      المتوا -

 . الموهبة



 .هللا االتضاع أن تكون أماء باعطى الرب العذرا -

 . ن عندك موهبة واحتقرت غيرك يأخذها اهللا منك كا إذا+
 

 الحرب الروحية
ويكون .  التجربة ينبغي طردها في الدقيقة األولى لدخولها        قتو+  

  :ذلك بواسطة

معلنًا له أنك   ..  السهميةالصالة  ..  ارفع عقلك إلى اهللا    -

 .وأطلب منه العون لكي تقاومها.. تكفر بالتجربة

بل أسرع إلى استخدام هذه      .  ال تكتفي بطرد التجربة     -

 .الفرصة لعمل ما هو صالح

. في اليوم الذي تسقط فيه في التجربة مارس عبادة أكثر          -

وبهذا تضيع فرصة على الشيطان، وتعرفه أن التجربة         

 .م، وإلى عبادة وشركة أكثرتؤدي إلى بركات أعظ

 يأنت تأت "ود  ابل قل مع د   ..  العتماد على نفسك  احذر  ا -

1(  " إليك باسم رب الجنود    يوأنا آت ...   بسيف وبرمح  لىإ

 ). 45: 17صم 
 



 الذات
 كيف أسلم المشيئة في الحياة اليومية؟ + 

االهتمام بصلب الذات ألنها أكبر عائق ضد تنفيذ مشيئة           .1

 .اآلب

حيث تصير  .  ي إلى حرية أوالد اهللا     صلب الذات ينقلن   -

 .مشيئة اآلب هي مشيئتي أنا االبن

 "...يا رب"منذ الصباح أصلي  .2

 .الذات هي التي أفسدت حياة كثير من العظماء+ 

 .سبعد عن النف االهتمام بمدح النفس أو ذمها هو+ 

 من أجل محبته سيتدخل      صلب الذات، فاهللا   يإن فشل اإلنسان ف   +  

وبسكينه الرحمية لصلب الذات وربطها على        ،  يبالتأديب اإلله 

 .الصليب
 

 أللما
 م والمرضل باأل علىهللا ال يبخل الكلذ... ي قداستاهللا ةشهو+ 

 ...يحبنيه نأل
 



 !!!أنا موضوع انشغاله وحبه وعمله... لذلك أشكره جدا في األلم

 . ستصلي طول عمرك كعبد إلى أن تتألم فتصلي كابن+ 
 

 التلمذة
 :حتاج لمعلم ومرشد وكتابالتلمذة ت+ 

 ).الصالة(المرشد هو الروح القدس  -

 . والكتاب هو اإلنجيل -

 !فكيف يصير اإلنسان تلميذًا بدون دراسة مستمرة في اإلنجيل؟

 .. أوالً تلميذ: حياة المسيحي+ 

 ...".إذهبوا وتلمذوا"ثانيا له تالميذ  -

إن لم    "المسيحية حياة نشربها ونعيشها ونتتلمذ على من مارسوها       +  

 ". تعرفي أيتها الجميلة بين النساء فاخرجي على آثار الغنم
 

  ملك األلف سنة
  +سيحلمء ا يء الجو لمج  يانية ته كرة شيط  ف ي ه يفللك األ الم 

 . الدجال

 . هي فكرة يهودية تتفق مع إنتهازهم للملك -



هي تعبير عن فشل الكنيسة الغربية في السيطرة على            -

 .الدول

 طوبى لمن له نصيب وينتظر      -أللف سنة نحن اآلن في ملك ا    

 . قيامة األموات وحياة الدهر اآلتي
 

 القيامة 
 .في المعمودية.. القيامة نعمة مجانية أخذها اإلنسان باإليمان+ 

 مغلق،  خروج من قبريالقيامة ه+ 

  ن الموت،م ة خلق حيايه -

  ،لفشل نجاح من اهي -

   إيمان بعد يأس،يه -

  ،اإلنسان ضعف من ج خرويه -

 .هي كل حياتنا كمسيحيين... هي اإليمان المطلق -

 . ال قيامة بدون صليب+ 

لن نتمتع ببهجة القيامة إالَّ إذا إختبرنا بركات التوبة، والتذلل،           +  

 .والصوم المقدس

 . الذي ينتظر حتى الموت ينال القيامة+ 



 . والذي يهرب قبل اآلخر يحرم منها -

 البد أن يكون قد اجتاز       من يريد أن يتمتع ببهجة قيامة الرب       +  

ألنه إن كنا قد صرنا متحدين معه بشبه        "إختبار الموت مع المسيح     

 ). 5: 6رو " (موته نصير أيضا بقيامته
 



 



 مقدمة
 :أبونا بيشوى

 ما أحلى الحياة بالمسيح كما ذقتها، وكما علمتها، لقد كنت بيننا              احقً

 غاية الحكمة   يكالنحلة النشيطة، تنتقل بين الزهور، تمتص رحيقها ف         

 خاليا دقيقة مرتبة بسر ال يدرك فيتحول         يوالحيطة، ثم تدفع بالرحيق ف    

 كلما  يى الزهور الذ  الرحيق الدقيق إلى شهد مملوء حالوة، ويتحول شذ        

 مذاقه العسل ال يفارقه، بل يكسبه        يمحفوظ ف    الهواء فيصير  ييتبدد ف 

ا عطرفائق الوصفاطبيعي . 

  سر يه   النحلة وال مستحدثة فيها إنما     يوهذه الحكمة ليست مكتسبة ف    

 .يس الحياةئمكنون أودعه فيها ر

اخلها  د ي ف ي عليها أن تعمل عملها ألن الحكمة الت        ا عسير يسلذلك ل 

 .تقود خطواتها وتوجه سيرتها

 وال يستطيع ذلك    ومن األمور البديهية أن غير النحلة ال ينتج عسالً         

  .ب الدفىء من الجليدلألنه حينما نطالبه بذلك نكون كمن يط

 يعلى هذا ندرك حينما نرى العسل أن وراءه جهد النحلة النشيطة الت           

...  العسل أو قطرات    قطرة من  ي تجمع وتشتغل، وتذوب لتقتن    ي وه يتغن

 ...ع شهيدة من نوع عجيبق الواي فيه

أشكال وأشكال،     عشتها بيننا، ماليين الزهور    يلتا فردوس حياتك    يوف

 .ألوان زاهية وعطر روائح

حده   ومن جميعها أمتصصت رحيق الحياة، وقفت عند كل زهرة على         

ة ودخلت إلى أعماق لم يدركها سوى الذين يبغون الحق من وراء كل كلم            

 ...وخرجت بجمع الرحيق الرقيق. وكل علم

ولكن لم تختزنه لنفسك، إذ لم تكن تعيش لذاتك، بل سرعان ما كنت              

 القداسات أو   يتطير بها كالنحلة إلى مملكة حياتك، إلى الكنيسة، مجتمعة ف         



 شكل مجموعات من الشبان أو      ي تسابيح وألحان أو متواجدة ف     يمؤتلفة ف 

 ى هناك أفرغت رحيقك، وهناك تغذ      ... القلوب من كل صنف     يعذار

 .ينى رائحته متعطر بعطر الروحد أفاح نارذيالجميع سكتب من رحيقك ال

 يكم استنارت نفوس وتفتحت عيون عندما أخذت بطرف النشاب الذ         

هو مثال الصليب، بعد معارك ضارية مع الشيطان، وجهادات مضنية،           

 العسل حتى   ذاقت من حلو     قاربت أن تخور قواها، ولكن ما أن        ىحت

 . األيام القديمةيضل من يوناثان بن شاول ففاستنارت عيناها أ

 جوف  يبل إن األمر المدهش أن تصنع النحلة الجريئة خاليا عسلها ف          

 لجبابرة الروح حتى صار المثل    كان مثاالً  ي أيام شمشون الذ   ياألسد كما ف  

، ومن  الًمن اآلكل خرج أك   " ال يعرف سرها إال الفاهمين       يواألحجية الت 

 جوف األسد، رأيناك بال خوف       يهكذا بالحق، حتى ف   ".  الجافى حالوة 

 يكصاحب سلطان، تجمع رحيقك وتكون عسل الروح للحياة وللنجاة، ف          

 .عمق الظروف الصعبة والمستحيلة

 المسيح من   ة وكم ذاقت أرواح حالو      كم خرج من اآلكل أكالً      احقً

 .يجرف الجاف

س، ندخل بستانك ونطوف ببعض      للنفو ي تذكارك المعز  يوها نحن ف  

ها ج ألوانها وعطر أري   يهاالزهرات، نعرضها لألرواح النشيطة لعل ز      

جذب انتباه الكثيرين فيتوقفون إليها وتتحرك فيهم غريزة نحل العسل            ي

 آنية النفس الداخلية فتمتلىء الكنيسة      يفيندفعون للعمل يجعمون الرحيق ف    

  .ابقاع الكنيسة دسم تمتلىء وح وبهذا يمتد ملكوت اهللاون غذاء الرم
 

 :أيها القارىء العزيز
إن كل عبارة من عبارات هذا الكتاب، تحتاج إلى وقفة تأمل              +  

عميقة، وتحتاج أن يأكلها اإلنسان ويجترها فتتحول فيه إلى طاقة وقوة             

 كعبارة  لم ينطق بها قائالً   .   المسيح يدافعة للحياة والحب والفرح والسالم ف     



خلقها لنا  ...  عيةق ولكنها عصارة حياة عملية وا     يم عقالن الأو ك ...  جوفاء

 .  نحياها وننتفع بهايلك

بالرب أن يكون فينا هكذا، وليجعل الرب هذا الكتاب سبب              نرجو

كل مصاف القديسين،   وبركة وسبب خالص ببركة العذراء القديسة مريم        

 .آمين

 ا سيداروسقالقس لو

21/3/88 
 

 بلصلي1 )1(
بل .   حياة الرب على األرض    ييجة عمل طارىء ف   الصليب لم يكن نت    •

  . للمسيح أن يصلبي ينبغ-ي ينبغ-يكان ينبغ

  . إال بالصليبي قمة التجليربنا يسوع أعلن أن ال مسيحية هنا أو ف •

 عن محبة   ا القلب فطام  ي صليب ربنا طول اليوم يولد ف       يالتأمل ف  •

  ...العالم

  .لشهواتألن الصليب له قوة صلب الجسد مع األهواء وا -

مع المسيح صلبت   " صلبت أهوائها يحق لها أن تقول          يالنفوس الت  •

  ."يفأحيا ال أنا بل المسيح يحيا ف

 :يحيات الصليب هو •

  ... والعالميعليه أصلب ذات -

   ينابيع اللذة الروحية، والنظرة المقدسة، والحب         يومنه يتفجر ف   -

 .  والفكر المقدسياإلله

  -: إلدراك أمرين خطيرينيير يدفعن جروح المساميإن التأمل ف •

  .ياألول عظم خطايا -

 ومحبتك للخطاة،) ييا إله( هو عظم مراحمك يواألمر الثان -



 كان  ي الفرائض الذ  ي علينا ف  يإذ محا الصك الذ   .  " الغفران يوقوة الدم ف  

لنااضد  .14: 2كو " ( إياه بالصليب اوقد رفعه من الوسط مسمر.(  

 ي هو مكان للحب اإلله    ي للعدل اإلله  امكانًإن الصليب قبل أن يكون       •

  .ءي أنا الخاطيل

 نطلب فيها النجدة السريعة من       يإنها الساعة الت  ...  الساعة السادسة  •

 يارب  ياللهم التفت إلى معونت   "بمسكنة شديدة فنقول    "..  صليب المسيح   

 صي ومخل ي أنت معين  يأنا مسكين وفقير اللهم أعن    ...  يأسرع وأعن 

  ).69مز " (لويااللي تبطىء فال

سيظل ...  جهالة)  اصحاب الحكمة العالمية  (انيين  ونسيظل الصليب للي   •

 .  وفلسفاته ودياناتهالصليب هو الفرق الواضح بين المسيح وكل العالم

ولكن لنا نحن المؤمنين    ...  يبدو للهالكين أن الصليب نهاية الهزيمة       •

  ...بداية النصرة والقوة والغلبة

  .والتجسد والصلب والقيامة جهالة لآلخرينستظل عقيدة التثليث  •

...  الوجود له القدرة على حمل صليب الرب يسوع        يال يوجد إنسان ف    •

  .ا قيروانيا سمعانًي بأن يجعلني يشرفنيولكن الرب يسوع هو الذ

 -: لحمل الصليب والتقابل مع الرب يسوعيالطريق العمل •

 . الصليب  مهما كانت ثقيلة حتى إلى حملعأن أنفذ وصية يسو .1

 ل حم  هو يإن كل جهاد ضد الخطية من أجل الحفاظ على حريت          .2

 . الصليب

 ضى هو روح  بشكر فر م   وتسليم بمرض أو أل      كل رضى  إن .3

 .حمل للصليب

 ).على الصليب( بموته اشبهتم... ألعرفه وشركة آالمه    "

  ...إن حمل الصليب عملية يومية •

  ... الشارع من معاكساتيما نقابله ف هو -

  ... كل مكاني الشارع وفيل صراع ضد الخطية فك هو -



  ...اتولصلب األهواء والشه كل إصرار هو -

 . وهبت لنا بالمعموديةيكل إصرار للتمسك بالحرية الت هو -

 شدة األلم تطلب أن تشاركه األلم       ي ترى إبنها الحبيب ف    يإن أألم الت   •

  .محبة فيه

ع ألنه  و يس إنهم يحبون الرب  ...  إحساس أحباء الرب يسوع     هذا هو  -

إنهم يقولون أن الرب يسوع ال يمكن أن        ...  يتذكرهم ببركات الصليب  

  . يأتمنها عليهي إال للنفوس التي صليبه الغالييعط

•     اأال يوجد اليوم شاب يحس باحساسات الرب ويشاركه حمل       ا خادم 

 . يالصليب ويقع معه تحت نيره كسمعان القيروان

 الجميع للتوبة عن     وينسكب بدموع تحت ثقل الصليب، ويدع        -

  .ليبها ثقل صت يقع المسيح تحيخطاياهم الت

  ... عن صليبك بل اكتشف فيه قوة قيامتكيترتد يا أخ ال •

  . جهادك لثال تفقد إكليلكي في يا أخىوال تتراخ -

يكن له  م   ال يستطيع أن يقول إنه يعرف المسيح إن ل           يإن المسيح  •

  .ب المسيحي صلي تأمل مستمر فيشركة مقدسة ف

دقائق   عشرل كل يوم على األقي أننا نقف ف   يلذلك لنبدأ بتدريب يوم    -

  ... صلب عناي الذيف  تأمل مستمريف

 . سببت صلب ربنايخطايانا التي ف: الًأونتأمل  -
  نظير جسده ياآلالم ف  قبل آل هذهي عمق محبة اهللا الذي ف:اثانًي               

 .يايخطا                     
، وتقبيل قدميه اللتين     ختام ينتهى التأمل بالسجود والشكر هللا       ال يف    

 .من طريق الضاللةني أعتقتا

  .تم صدور حكم براءة آدم باتهام يسوع •

 . عن العالموععالن حياة البشر بموت يسإو   

 



 مناجاة
  بقوة وشجاعة وحب للحق، وتمثالً     ي أن أحمل صليب   ي يسوع أعن  يرب •

دع عالم مخايك ف، وسعادة للشهادة لابك، وفرح.  

  ...لب ربنا من أجلهاُصعلى صلب كل خطية  نسهر -

نصلب التذمر وعدم   ...  نصلب األنانية والكراهية  ...  نصلب الذات  -

  .الشكر

  .نصلب كل هذا لننال حياة المسيح بدل حياتنا -

يستحق من أجله أن نعيش     ...   حياتنا يأقوى هدف ف    أليس هذا هو   -

   ...الصليب

 !فعنا للجهاد؟أليس هذا الهدف يد -

مع المسيح  " أقول   يلى الصليب لك  ع معك   ير ذات م يسوع س  يرب •

  .مرتُسمع المسيح ". صلبت

  .ر األنامس... ير كرامتمس -

 .محبة الظهورر سم... رمحبة المديحمس -

- س... ر السيطرةسمير ارادتم. 

ترتدين عن حياة الحب،       سيظل صليب ربنا عثرة لك عندما      ييا نفس  •

إلى حياة الكراهية، وسرعة التعب،        ...  والخضوعواالحتمال،  

  .والهروب من الباب الضيق

 ...يوم  كلي، وأحمل صليبي أنكر ذاتم إن لا ال يمكننى أبديإله •

 عن  ي للصليب، وبعد  ي رفض ي اليومية تعن  ي حيات يإن كل تذمر ف    -

  .يخالص نفس

  أقبله وأحمله  ي هو أجمل هدية منك ل     يإن صليبك الغال  ...   يسوع يإله •

  ...بفرح



 عن صليب   يسأبحث ل ...  ا يا حبيبى صليب    يوإن لم ترسل ل     -

ربما سهر  ...  ربما صوم ...  ربما تدريب على احتمال    ...  يداخل

  .ولكن كل هذا بسرور... ربما خدمة... ودراسة

نيرك   ، وال عن  ا أن أبعد عن صليبك أبد     ي ال تسمح ل   ي وإله يرب -

 ...الهين اللذيذ

أن تمأل    لكن...  معك إلى الجلجثة    سير سأ ي يسوع لست أقول إن    يرب •

  .معك إلى الجلجثة  للسيري وطاقة تدفعنا حبيقلب

هذه    أوصلت ية الجبارة الت  ق يسوع إن الحب كان هو الطا       يرب -

  .إلى الجلجثة) المريمات... يوحنا الحبيب(النفوس 

 إلى  - أن أسير معك إلى الذبح      ي الصليب يعن  الًمعك حام   والسير -

 ي أعن يإله...   إلى االستشهاد   -ة حتى الموت   الجهاد ضد الخطي   

  .يوارحمن

 ... كما أنحنى بطرس ودخل القبري أنحنيسوع دعنربي ي •

سأجد ...  ا رهيب اسأجد منظر ...   داخل هذا الجرح    يأنحندعني   -

  .ي وشهوات قلبخطاياي

تسمرك  أن   ر الوجود تقد  ي أنه ليس هناك قوة ف     اسأتأكد تمام عندئذ   -

  .يالصليب إال خطايعلى ا

 ... الصليب  البد من الترك وبعد ذلك التحرك نحويا نفسي •

لينبوع  الطريق   يندما تتركين حياة العالم تجدين نفسك ف        إنك ع  -

 ولكن مياه   ... والعالم سيتهمك بالرجعية والتزمت والتهور      .الصليب

  عما يقوله   وتشغلك...  ا جد اروية ستشبعك جد   ُم ال يلجنب اإلله ا

  ...ناسال

  اللص معك  حيدة للقاء وسيلة ال وإن الصليب كان ال   ...  سوعالرب ي أيها   •

  !!وما أمتعه صليب! ما أسعدها ساعة.. 



 ليل  منظر استمرار فتح ذراعيك     - ال أحتمل هذا المنظر     يإنربي   •

 ... نهار

ينبض وقلبك  ...  إنها متألمة، ومسمرة، ومفتوحة   ...  اجدإنه صعب    -

 .  اليمين كاللصا ثمينً إال صيدااال يريحه إال صيد... ادمو... اوألمحبا 

 بفرح  ي ألتحمل صليب غير   ي ألجل ي صل يسمعان القيروان أنت يا    •

  . مثلما سخروكيسخرون حتى لو ومحبة، ودون تذمر

 يسمعان القيروان ين  ون لو سعيت لحمل أتعاب أخيك فإنك ستك       ييا نفس  •

  . حمل الصليبي تشرف ببركة مقابلة يسوع، ومشاركته فيالذ

... يلسمعان القيروان  أعطيته   ي هذه النعمة والشرف الذ    ي أعطن يرب •

وبذلك أنال بركة   ...  أن أساعد كل واحد متعب من حمل صليبه         

  . أتعابكي فمشاركتك

  ...اآلخرين  يتلذذ بحمل آالميإن اإلنسان عندما يتشبه بك يا إله -

  .ا قيروانياسمعانً  أن أصيري يا إلهيأعطن -

 قلبك سيف، وذقت شركة     يف  يا من جاز  ...   العذراء مريم  ييا والدت  •

 ي معينة ف  ي ل ونيوك...  ي ل يواشفع...  ي عن يصل...  حمل الصليب 

  .ي وساعدينيعلمين... إنك مختبرة حمل الصليب... حمل الصليب
 

 الكتاب المقدس) 2(
لو أخذت كل يوم    .  إن الكتاب المقدس ينبوع فيض من جنب المسيح         •

 ... ح وحياةآية واحدة ولهجت فيها لتحولت إلى رو

 ا الكتاب المقدس، وحفظ اآليات، والهذيذ بها نهار       يالدراسة المنتظمة ف   •

  . القلب من الشروري ينقالًولي

•    للقلب حرارة وطاقة تكفيه للصمود      ي وترديدها يعط  اإن حفظ آية يومي 

  .الفاسد ضد الجو



بينما كثر  .   عدم االكتراث بقراءة اإلنجيل     يهناك ظاهرة خطيرة ه    •

ب أشر  و ت يمع أن االنجيل هو الذ    .  على قراءة الكتب الروحية   االقبال  

  .الناس

أو ...  نجيل إما ألنهم ال يعرفون كيف يقرأونه       إلالناس ال يتأثرون با    •

 .ألنهم مربوطون بالماديات وروح العالم

 مناجاة
 أهملته ولم   يأعترف أمامك يارب إن   ...  س بين يديك كتاب مقد    ييا نفس  •

 وتيوعن ق ...   عن غلبة العالم   يب يحدثن وهذا الكتا ...  أعطه حقه 

 ثابتة فيكم وقد غلبتم      مة اهللا لألنكم أقوياء وك  ...  كتبت إليكم :  "الًقائ

 ). 14: 2ا يو " (الشرير

إنها ال ترجع فارغة    ...  يإن كلمة اهللا قوية جبارة ال تهمليها يا نفس          •

سبب أنتم أنقياء ب  "إنها وسلية نقاء القلب     ...   سيف ذو حدين   يوه...  اأبد

 ". كلمتكم بهيالكالم الذ

 كريس الت)3(

ختنه المسيح  ).  1:  2كو  (القلب المكرس قلب قد ختن بختان المسيح         •

  .آمين.  لها إنه صار مقدسا معلنًا أبدياختانً

  .ابه أيض  بالميرون كرست كل أعضائكيس الهيكل الحجرركما كُ •

  .انظر إلى جسدك باحترام ووقار كوقفتك أمام الهيكل -

  . محبة اهللا وطاعتهيكريس القلب هللا معناه دخول القلب فت •

  .التكريس هو أن يكون هدف حركة اإلنسان وحياته هو اهللا •

  . القلب لحساب المسيحي لتحويل ما فدعوةالتكريس  •

ملكوت .  "جود داخل القلب  وهو دعوة لتوجيه النفس إلى الملكوت الم       -

  ". داخلكماهللا



... السامرية   مع الرب يسوع كلقاء    صيتكريس القلب بلقاء شخ     يبدأ •

  ...والمجدلية... ، وزكا...يوالو

  ).3: 2ايو (بتنفيذ وصية الرب يسوع  ويبدأ -

فتركت المرأة جرتها    ...  يحس الم يبة ف مح...  بالترك  ويبدأ -

... وترك بطرس السفينة  ...   مكان الجباية  يوترك الو ...  واألزواج

  ....اله للمساكينو زكا نصف أمىوأعط

  . أخلى ذاته وأخذ شكل العبدي للذيوق حب فعأ بداويبد -

  . ليس معناه التكريسقيإن السلوك الطيب األخال •

 -: والخدمةهللاهناك فرق بين تكريس القلب  •

 وصية  يترانا بدمه ه  ش ا ي ملكية الذ  ي والدخول ف  يسالتكر:  الًأو -

  ).20، 19: 6كو  ا(إنجيليه 

 . فدعوة من صاحب الكرم:مةالخدأما     

 . للخدمةي تكريس القلب شرط أساس:انيثا 

 .والعكس الخدمة بدون تكريس ليست من أجل اهللا بل لحساب الذات

  متى ولمن نتحدث عن التكريس؟ •

 يأي  وف...   كل وقت ولكل فئة    يف...  طبيعة الحياة مع المسيح     هو -

  ...سن

  .مع يسوع  للحديث المستمريالقلب المكرس له ميل طبيع -

قلب ...  الشكر الدائم ألن نصيبه هو الرب      القلب المكرس يحس ب    -

 وكل األمور ...  حياته  أمور  يعيش بال هم ألن الرب ساكن فيه يدبر        

للخيراتعمل مع .  

ألن الرب  .  القلب المكرس يعيش بعمق الحرية بال شهوة للعالم          -

وبال خوف ألن ليس ألحد سلطان عليه إن لم يكن          ...  شهوته  يسوع هو 

  .قد أعطى من فوق

 . سالم يفوق كل عقلي يعيش فإنه قلب -



  .حذار من الخلط بين الخدمة والتكريس •

بعدما ...  هللا كل ما له     ييعط...   يكرس حياته للمسيح   ي الذ صالشخ -

 . عيأخذ الكل الرب يسو) كل ما عنده( الكل ييعط

 ي الشجاع على أهبة االستعداد ف     يبعدما يأخذ المسيح يقف كالجند    و -

  .عوة للخدمةانتظار إشارة من صاحب الكرم بد

 .ةوللدع ولكن علينا أن نستجيب... ع الدعوةوليس لنا أن نحدد ن -

  !؟مون بدون تكريس القلب أوالًدما مصير الذين يخ •

 ال يمكن   ي ألن الخدمة أتعابها الت     اموإما أن يفتروا ي    :  البد لهم  -

  .احتمالها بدون تعزية من اهللا

م مضادة لخدمة   وإما أن ذاتهم ستتضخم داخل الخدمة فتصبح خدمته         -

 .المسيح مع إنها داخل كنيسة المسيح

  . القدسحإن الخدمة ثمرة طبيعية لتكريس القلب هللا تحت قيادة الرو •

 الخدمة) 4(
  ...يوم  قدميه القذرتين ويغسلها كلوعالخادم هو إنسان غسل يس •

من أجل ذلك هو يجول مع يسوع من كل قلبه ليغسل أقذار كل                -

  ... غسل أرجلهيبأن يسوع مستمر ف يباحساسه القلب. الناس

-   مدين و  بل ه ...  ال يظن أنه صاحب فضل على أحد      ...  اال يدين أحد

 .للمسيح

عن   الذين يحددون ألنفسهم خدمة معينة يخرجون دون أن يدروا            •

 ...  به إلى حيث ال يريديمضي يمنطقه الرب ويوظيفة الخادم الذ

 مجكرم برنا  تفرض على صاحب ال     ييخرجون إلى حياة الذات الت     

 .الخدمة

ال تسد فراغ      سوف يفه...  ت الفراغ قضاء و قإذا كانت الخدمة دافعها      •

 ... لمشاكل كثيرة وعثراتا بل ستكون مصدر... القلب



إن كانت الخدمة دافعها حب المسيح ستكون خدمة ناجحة وقوية،              •

 .وسوف اليكون هناك وقت فراغ

 .حن من قوة الروحب الرياسة ومحبة الذات قد عرت الخادم والكاه •

 يالجهاد الروح) 5(

هو صلب للذات   )  ى ما يقاصيه اإلنسان   صوهو أق (الجهاد ضد الذات     •

 .حتى الدم...  تنفيذ وصية- إنكار الذات- صلب حتى الدميأ

المسيح   مع".   االستشهاد يأ.   المسيح ي قمة الحياة ف   يصلب األنا ه   -

بل المسيح يحيا   ال أحيا أنا      "ا سيتبعها فور  ي إنها الخطوة الت   "صلبت

في."  

 فرح، وانطالق، وحمل     لب...  لم يعد الجهاد حرمان وكبت وألم        •

  .للصليب، وراء يسوع القائم المنتصر

  ...حب حتى الدم... جهاد حتى الدم: يالدم هو العالمة المميزة للمسيح •

الرب يرى أنه من حق النفوس المجاهدة رغم ضعفها وسقوطها أن             •

 .علن لها ذاتهيأخذ بيدها ويقيمها وي

كل نفس جاهدت ضد الخطية وأحبت المسيح استحقت أن يظهر لها             •

 .مجده، ويأخذها إلى أحضانه كاإلبن الضال

بل امتأل قلبها      ال تيأس  ي تخدم وتصطاد بكل اجتهاد، وه     يالنفوس الت  •

 ي ثقة كاملة سيظهر لها الرب ف       يولكن ف ...  ل الليل وط...  بالرجاء

 .النهاية

 لنا  يلى المعركة، وقوة الرب، والنصرة الت     عة  جراحات الرب شهاد   •

 .فيه

 مناجاة
ها نجاهد  ئ تحت لوا  يإنه العالمة الت  )   يسوع ييارب( أشتاق إلى دمك     يإن •

نحب حتى الدم... اروحي.  



 أمامك رئيس اإليمان يسوع       ي وتشدد ي وتشجع ي أفرح ييا نفس  •

 من  فيسوع القائم ...  إن القيامة مؤكدة  ...  ي وتشجع يجاهد...  المجروح

 .بعينه يسوع المجروح األموات هو

 الصالة) 6(
 .ياللهاب القلب بالحب اإلله  الوقود المستمريالصالة ه •

  نوع من العطش، والجوع، ونار حب ال       ي ه ي القداس اإلله  يالصالة ف  •

 .  الحياةي، وبجسده معطيتروى إال بدم المسيح الشه

بالروح القدس   القلب محبة شديدة للمسيح      يتولد ف ...  ترديد إسم يسوع   •

         االمنسكب فينا كتيار نازل من السماء يثمر فينا شكر وصالة  ا دائم ،

  . عن الربا حارامتواترة، وحديثً

 فنكتسب جماالً .   على حياتنا   يعكس نور اهللا   الوقوف المتواتر أمام اهللا    •

 ).4: 6نش " (يةومرهبة كجيش بأل. "ونخيف الشيطان بصلواتنا

قل إلى مكان الخدمة وتدفع صاحبها بقوة       متحركة وتنت :  الصالة الحية  •

  . ال تفارقه أثناء الخدمة-للخدمة

وال ...   ساكنة ومنفصلة عن مكان الخدمة      يفه:  أما الصالة الميتة   •

  .فتتحول إلى روتين أو واجب...  صاحبها نحو الخدمةي فاتتحرك شيًئ

ة وع الق واهمال الصالة المستمرة طول اليوم هو انفصال عن ينب            •

  .اإللهية

 والضحك والهزار أكثر    - ومحبة الحديث مع الناس    -همال الصلوات إ •

  ...كل هذا يحتاج إلى حزن وبكاء وتعزية... من الوجود أمام اهللا

كذا ...  وحياة التسليم ...   كلمة اهللا  يوالتأمل ف ...  الصالة:  همالإإن   •

  . أشر الخطاياي أساس السقوط فيهمال التناول، ووسائط النعمة هإ

 ي، وتحقير لآلب السماو   هللا الصالة يصبح عدم تقدير       يفالسرحان   •

  . نقف أمامهيالذ



ه البد أن   تكئ رعاية مال  ي، وف هللا حياة التسليم    ي يريد أن يكون ف    يالذ •

انسكاب وتسليم    صالة...  صالة قلبية ...  دائمةة   حياة صال  ييكون ف 

 .هللا

 ... صالة تجديديكل مواجهة مع المسيح ه -

  ...نية خبرة إيمايوكل صالة ه  -

 . حياة أبديةيوكل خبرة إيمانية ه -

 لصوم ا)7(
، وامتالء القلب   واالتصال باهللا .  يالصوم يؤهل النفس لالنتعاش الروح     •

  .بحب اهللا

• أن الصوم بدون صالة هو      يوهذا يعن .   الصوم يقترن بالصالة   ادائم 

  . للنفسيل النطالق روحوولكن بالصالة يتح. كبت وحرمان

 أن الصوم يجب    ي تعلمن يطية األرثوذكسية الت   القب ي أحب كنيست  يإن •

الثالثة بعد  (أن يكون انقطاع كامل عن األكل حتى الساعة التاسعة            

 . طلب فيها الرب قطرة الماءي نفس الساعة التيوه). الظهر

إنه حب الكنيسة ليسوع المصلوب عريسها يجعلها تشاركه عطشه           -

 .من أجل توبتهمومن أجل أبنائه 

 الروح القدس) 8(
  ...تضاعاوتوبة وإخالء و ال عمل للروح القدس بدون تطهير •

 ماء  ي غسل خطايا النفس بدم المسيح ف        يالروح القدس هو الذ     •

  ).11: 6كو  ا. (وقدسها، وبررها بروحه القدوس. المعمودية

 حالة من االرتواء، ومن      ياالمتالء هو حالة يوقفنا الروح فيها ف         •

لعشق ...  ناولالتالصالة و  آن واحد من نحو       يالعطش المستمر ف  

إنها حركة فيض إلى    ...   الرب يللفرح ف ...  لحب الجميع ...  الصليب

  .يماء ح  كنهري ال تنتهقاألعماق ومن األعما



يفصلنا الروح القدس عن محبة العالم، ويحررنا من قيود الذات ويجعل            •

 ... إلهية خطيرةاثم يكشف لنا أسرار...  الخفاءيأمورنا ف

-يعث فينا انطالق الصالة المستمرة والحب اإلله يبا وأخير. 

 ألنه ال   للمسيح وقدمها   العروس قام باختيار    يالروح القدس هو الذ    •

  ).3: 12  كو1(يقدر أحد أن يعرف المسيح إال بالروح القدس 

ارتضى ...  يسمن شدة حب الروح للعروس، ومن أجل عظمة العر          •

وذلك بمسحة  ).  19:  6 كو   1( له   أن يجعل نفسها وجسدها هيكالً     

  .الميرون المقدسة

• االروح القدس يقدم للعروس غذاءا سماويلنحيا إلى األبدا إلهي ... 

  .يقدم لها جسد إبن اهللا ودمه للحياة األبدية -

أف   (-الروح   سيف - حدين يويقدم اإلنجيل ككلمة حية، وكسيف ذ      -

6 :17.(  

ا ترجع  وال يجعله ).  37:  2ع  أ(يحمل الكلمة وينخس بها القلوب        -

 ي أصطادت القديس أنطونيوس، والسائح الروس       ي الت يفه.  فارغة

 ...وغيرهم

 يير معه، وانقياد  س ال يخالصى ف إعندما يطمئن الروح إلى صدق       

 ). 14: 6 كو 1 (ا واحداروح  فنصيريرشاده يلتصق بإل

 :عندئذ

 ).16: 2 كو 1( فكر المسيح يل يصير -

 ).14: 8رو ( كلها بالروح يوتنقاد حيات -

  ).14: 16يو  (يويأخذ مما للمسيح ويخبرن -

26:  8رو  ( بأنات ال ينطق بها      ي بالروح، ويتنهد ف   ي أصل يويجعلن -

.(  

 يصنع كلمة المصالحة ليقول الروح        اأخير.   ثماره يويثمر ف  -

  ).17: 22رؤ  ("تعال"والعروس بلسان واحد 



غل   (وتبدأ تثمر ثماره  .  يجمل الروح القدس النفس بكل موهبة سماوية       •

5  :22  .( طاهرة جميلة، ومزينة بكل أذرة التاجر        اوتصير عروس 

  ).3: 6نش (

- ي يزفها الروح للعريس السماواأخير.  

، بل  ي كل خطوات نموها الروح    ي تعب مع النفس ف    يالروح القدس الذ   •

.  إذا فضلت العالم عنه    ايغار عليها جد  .  ي الروح شريك عمرها هو  

 حل فينا يشتاق إلى     يالروح الذ ".   وزنا ويعتبر انحيازها للعالم خيانة   

 ). 6، 5: 4 عي) (يغارعلينا ("الحسد

 فمها، ويسد طريق العالم     يطعم العالم ف    لذلك يبكت النفس ويمرر    -

  .يأمامها حتى تتضايق وترجع إلى شريك حياتها وعمرها الروح

-              اال يهدأ وال يكف عن التبكيت ألنه ال يرضى أن يرى هيكله قذر 

 ).8: 16يو (

ال يهدأ    ، والصديق الدائم  يهذا الشريك غير المنظور، والزميل اإلله      •

 . ا تدفعنا لالنحياز له دائمي حالة من الوعيإال إذا وجدنا ف

  ".يا أبانا اآلب"فيدفعنا للصراخ إلى اآلب  -

وال نشبع    فال نفرط فيها،  .  المحدودة   حنان أبوته غير   رس  ويكشف لنا  -

امنها أبد.  

ى األرض يزف الروح القدس العروس للعريس         آخر الغربة عل   يف •

  . تعبه معهاي بعد كل هذا التعب الذيلتنال إكليلها السماو

، مرهبة  ) جهادها يقوية ف (يزفها جميلة كالقمر، طاهرة كالشمس        -

، واللبان  )حاملة صليبها (معطرة بالمر   ).  10  :6نش  (كجيش بألوية   

، )6:  3نش    ()مواهب وثمار الروح  (، وكل أذرة التاجر      )الصالة(

بكل جمال الروح ومواهبه    (كعروس مزينة   ).  يبكل جهاد روح  (مهيأة  

 ). 2: 21رؤ (لرجلها ) وثماره

 



 رافعتالتوبة واال) 9(

 يارب  يتوبن  "يلذلك يقول أرمياء النب   .  التوبة ليست من صنع اإلنسان     •

  ".فأتوب

 حياة العروس من أجل     يسر التوبة هو عمل الروح القدس باستمرار ف        •

: 6كو    ا(وتقديسها وتبريرها باسم الرب و بروح إلهنا        )  بالدم(ها  غسل

11.( 

 تكنس بيتها للبحث عن الدرهم        ي أ -الكنيسة للتوبة   عندما تدعو  •

 الروح القدس أشعته على النفوس المخلصة لتتوب          ي يلق -المفقود

  .وتعلن عن وجودها

  . النفس التائبةيثمر البر إال ف الروح ال يثمر •

 .م عالمات الحب أهيالتوبة ه •

وأن صليب     أحبه يكلما أحس التائب بأنه أحزن بخطيته الرب الذ         •

   خطاياه وخالصه منها كلما     ل من أجل غس   ايسوع المسيح مرفوع أساس 

  .كانت توبته سليمة وصادقة

 وتوبة حقيقة من عمل الروح      - توبة مزيفة فيها خداع للنفس     اهناك إذً  •

 .القدس

 ضعف  شألنه يعي .  ة يفقد قوة القيامة   التوب)  اإلنسان(كل لحظة يهمل     •

  .وقوة السقوط الفتور

التوبة ال تقف عند الندم على الخطية ولكنها تتقدم خطوة أخرى               •

  ! كيف يبدأ التائب حياة جديدة مع اهللا؟يوه. إيجابية

التوبة تتدرج من الحزن على خطايا واضحة مثل القتل والزنا والسب            •

محبة أخيك  (ى إدراك أن عدم المحبة      إل...  والشتيمة والحلفان والسرقة  

إلى )... 15: 3يو ا ("من يبغض أخاه فهو قاتل نفس   .  " قتل يه)  كنفسك

  .ة مجد اهللاق سريومحبة المديح ه...  زنايأن النظرة الشريرة ه



 بدون انفصال لحظة    ا مستمر ا التوبة بالقيامة ارتباطً   سرلقد ارتبط    •

  .واحدة

طوبى للحزانى  "ألنه  .  ا وحزنً االعتراف ليس سرد خطايا بل توبة       •

  ."ألنهم يتعزون

... جديدة  االعتراف المستمر يعمل على تنقية النفس ويدفعها لحياة          •

 .خاصة عندما تؤهل لشركة جسد الرب ودمه

 مناجاة
 ي يسوع إن عطشك ال يرويه الماء وال الخل بل ترويه توبت              يرب •

 .ا لك تحت أقدام الصليب حيث تبقى هناك عطشانًيورجوع

 نفسه  يب بأن ترو  و على حبيبك المصل   ي الشقية هل تبخل   يا نفس ي -

  .بالرجوع إليه

 وتي للشرب عندما أدعو نفوس إخ     ا استطيع أن أقدم لك ماء     يثم إن  -

  .البعيدين عنك إلى التوبة والرجوع

  . عطشك، ويخفف آالم الصليبيإنه عمل هام يرو -

 . عطشكي هذه النعمة أن أروي أعطنيرب -

 ي أيتها األفكار الشريرة ألنك تغزين جبين حبيب         ق أكرهك ح بال يإن •

  ...يلصمخو

 تسحبها برقة   فةأرى يدك اللطي  ...  وكلما أكشف لك عن شوكة مريرة      -

  . لتضعها على أقدس مكان على رأسكيمن جسد

ثم تكومها    ...ي، وجس ي، وفكر يتسحب األشواك من عقلى، ويد      -

ثم تضعه  ...  روتصنع منها إكليل عار، وإكليل لعنة، وإكليل دنس وش        

  !!على رأسك

وأرى األلم  ...  ما أرهبها لحظة أحس فيها بالبرء والسالم والشفاء         -

  ...تسيل من وجهك والدماء

 .ل جبينك وإكليل شوككبوأق... عندئذ أصرخ بدموع وفرح -



 التناول) 10(
 يللقيامة ف ي  واالمتداد العمل ...  التناول من جسد الرب هو الحياة       •

 .حياتنا

ات فيه  بربنا فيها عن التناول تكلم عن الحياة والث         كل مرة تكلم     -

  .ومغفرة الخطايا

إلى ...  هناك ارتباط شديد بين القيامة والتناول من جسد الرب ودمه           •

 تجعلنا نقول إننا عندما نأكل جسد الرب نأكل الحياة ونأكل           يالدرجة الت 

  ...القيامة

  .ياا لمغفرة الخطيوالتناول يعط... الخطية تنتج الموت •

 . بدل دم الخطية الميتيدم ح)  جسد ودم المسيحيأ(آخذ الحياة  •

  .ي بل من دمه فيالحياة ليست من -

 مناجاة
  ...حينهفي  ك ما لم يدركه تالميذي يسوع أشكرك ألنك وهبت ليرب •

ا وأعيشها  ه بركات صليبك وأعاين   ي أن أشترك معك ف     يهبت ل و -

  ...وآكلها

  ... قوتها وآكلهاي أن أعيش قيامتك، وأشترك فيوهبت ل -

 أن انتفع بكل هذه النعم،       أ مستحقً يواجعلن...   سر معرفتك  يأعطن -

 . عن ادراكهايوال أهمل فيها أو يظلم عقل

 السجود) 11(

 مناجاة
  . مع المريماتي الغالية اسجدييا نفس •

  .شوكة الموت  قام وكسريفرح بالذ: سجود الفرح .1



 مع المجدلية سجود    ي يا نفس  ياسجد...   الخطية يإن شوكة الموت ه    -

 أقامها من شهواتها     ي حررها من شوكة الموت، الذ       يالفرح بالذ 

  ...وعتقها من السبعة الشياطين، وحررها من قيود العالم

 فداها وحررها   ي حب الذ  ي سجود النفوس الهائمة ف    ي يا نفس  ياسجد -

  .شوكة الموت عنها بكسر

 مات ألجل خطايانا وقام ألجل        ي شكر للذ   :سجود الشكر  .2

 .  من قلب النفوس الهائمة بحب اهللابعإن الشكر نا. تبريرنا

 عليها ألنه مات    ي أحست بالدين الذ   يوالشكر هو عبادة النفوس الت     -

  ...ألجل خطايانا

 أن هذه المرأة كانت مديونة بالكثير فترك        ي واذكر ي اشكر ييا نفس  -

  ...افأحبت كثير... اا كثيرله

  أن ال  ي متواصلة، تستدع  ع عبادة و أن حب يس   ي ال تنس  ييا نفس  -

  ).50 -36: 7لو (النفس عن تقبيل القدمين ! تكف

وبررها،    اشتراها، وفداها،  ي تسليم الحياة للذ   :سجود التسليم  .3

 ...وأقامها

 ...له الحياةي فسلم.  أن يسوع قام ألجل تبريركا دائمي اذكري يا نفس-

 الشفاعة) 12(

  .مء من بعيد وصلوا بسالىلنا أصدقاء على الشاط •

- ايصلون من أجلنا كثير...  

  ...يرمون لنا أطراق النجاة -

 -:رسالإلل األنقاذ باآلت ائيرسلون لنا وسا -

) وأموالك وما يربك حياتك   ( البحر   ي الق بأثقالك ف   :يوسونأنطيقول  +  

  .وسيلة النجاة وتمسك بالصليب فهو

وال تصنع    تمسك بالرب :  خبرته ويقول يوسف الصديق   نا  لويرسل  +  

 ... كل مكان معكيف  العظيم ألن الرب حاضرالشر



 ...فوا وانظروا خالص الربق :وموسى يقول+ 

 شخص إنسان   يا المسيح ألنه أمامكم ف     و احمل :واألنبا بيشوى يقول  +  

  ...محتاج

 طريق  يف  سيروا...   وتشجعوا تشددوا:  هذه السحابة من الشهود تقول     •

 شكل بخور   يع ف  من أجلكم ترتف   صلواتنا...   سرنا فيه  يالصليب الذ 

 وعيس)...  8:  5  رؤ  (ا قسيس 24  ـ ال ي أيد يمن المجامر الذهبية ف   

  .ء األمان أكيديوالوصول لشاط... الرب قريب... معكم

تدخلت العذراء وقالت له      لما فرغت الخمر  ...  ي الروح ي حالة جفاف  يف •

به ثم تقول      وتشعر يإنها تحمل هم  ...  ليس لهم خمر  )  للرب يسوع (

 .لم تكن الساعة قد جاءت بعد ى لووحت... إلبنها

 المعنيسة واللكا) 13(
 ...اللجوء لحضن يسوع   ...  التوبة...  الكنيسة أسلوبها الصالة    •

  ...اإلنسحاق

 ...الكنيسة ليس بها رائحة موت بل رائحة حياة •

  .ا يخرج طاهرييدخلها الزان -

  .ارجاءا س يخرج منها مملوءئيدخلها البا -

- ايدخلها الحقود يخرج محب.  

 .افيخرج متواضع يدخلها المتكبر -

أمواج العالم     الطمتها يالكنيسة تحنو على العالم لتنتشل النفوس الت        •

 .فتغرقها

  .السفينة تحمل رئيس الحياة والحياة تبتلع فساد الموت -

  ...عندما تترك الكنيسة إنجيل المسيح وتخضع إلنجيل المجتمع •

  ...تفتر صلواتهاوعندما يضعف إيمانها، وتتدنس طهارتها، و -

 ا سائغً افتصبح السفينة طعم  ...   صليبها يقلبها فترم   عندئذ يصغر  -

  .ألمواج هذا العالم



" قد غلبت العالم    ثقوا أنا "ربان السفينة يقول    ...  الكنيسة أقوى من العالم    •

  ).13: 16يو (

عالم ، وكثرة وسوائل اإل   يالكنيسة اليوم ليس المهم فيها المظهر الماد       •

 ليس لها أن    ...كيةمها اآلن أن تفوح منها رائحة المسيح الز       بقدر ما يه  

  .ما نسلك طريقهم تعظ عن عظمة اآلباء بقدر

  . الكنيسة دعوة مستمرة للتوبةييجب أن يكون ف •

وأنشطة عالمية    ،ردةلم تفتقر الكنيسة إلى مبادىء غريبة، وتعاليم مستو        •

ياة غنية عاشها   عن ح نبحث   الكنيسة بدل أن     ي أننا بها نغن   يفقيرة تدع 

  .عاشوا أغنياء بالمسيح... آباؤنا

 .الكنيسة ال تكتمل خدمتها إال بالتبشير •

  .بها ديناميكية -

  .ليس بها جحود وال انطوائية -

- اليست عاقر. 

 المنتظر رجوع   يالكنيسة مسئوليتها الكشف عن يسوع المحب الفاد        •

 .وتوبة الخطاة

  .ع الخالص تشرب بفرح من ينابييإنها داعية لكل نفس لك -

 .الكنيسة تضمد جراحات شبابها الذين جرحوا من اللصوص •

  . تعوض لهم الدم النازف من جراحاتهم بدم المسيحيوه -

تفرق بين جنس وآخر      ال...  ا بل تصب زيتً   اتوسع جرح    ال يه -

 .. صالحيألنها سامر

 وكنيسته رغم أنهما ليسا من هذا العالم ولكنهما ينفعان العالم           يالمسيح •

يبدد ظلمة العالم  نور والنوري فالمسيحاكثير. 

 يعمل  يأب"   وباستمرار ألن طبيعتها العمل الدائم      امل دائم تعالكنيسة   •

 ).17: 5 يو" (حتى اآلن وأنا أعمل



 أفكارنا  ي ينق ا فساد هذا العالم واالشتياق للسماء عمل مهم جد        يالتأمل ف  •

 .وقلوبنا من شوائب العالم الزائل

  . عرى اإلنسان من محبة اهللا ألنها عداوة لهيب فمحبة العالم قد تسب •

ألن .   عرى اإلنسان من حب أخيه اإلنسان      يمحبة المال قد تسبب ف     -

 .أصل كل الشرور

 .  عرى اإلنسان من الطهارةيالحياة المظهرية قد تسببت ف -

 مناجاة
 يإذ لم يوجد لهما موضع ف     ...  "المذود هو عالمة غربتك عن العالم      •

  ".المنزل

 بال منزل وال مزود شي يسوع فيك فعيي أن يبقيت يا نفسإن أرد -

  .نت لست من هذا العالمإ العالم فيف

  . الطريقي وتضليع لئال تفشلوعن يس  هذا المبدأي يا نفسيال تنس -

 .حساس بعدم الغربةإل اياحذر... ياحذر -

 ي على إلهك، وتصير   ي عن ذاتك وتتكل   ي أن تتخل  د بع ييا نفس ا  خيرأ -

يلسكنا  مذود      ألنه حيث  .  ولسانك تهليالً ا  يسوع يمتلىء قلبك فرح

  .يسكن يسوع هناك يكون التسبيح

، يوراءك هو أن أقمط أهوائ        إن طريق السير   ...  ي وإله يرب •

 الجسدية،  يطفاغراءات هذا العالم، وعو    إ، و .ي، وميول يوشهوات

، ي، وارتفاع ي، وفشل ي الماد ي، لآلخرين، وطموح  ي، وكراهيت يومحبت

 ...يوسقوط

 أحمل  يأ...   المذود يضطجع معك بال حركة ف    ا و ين أقمط ذات  أ -

 . الطريق إلى الجلجثةي من المذود حتى تعرفنا مبتدًئيصليب

 ي بحر العالم، بل إنك نبهتن     ي تعيش ف  ييارب أنت تعلم أن سفينة حيات      •

19:  15  يو"  (كنت من العالم لكان العالم يحب خاصته        لو"لذلك وقلت   

(. 



لم تتسرب مياه   ...  نهم وبين العالم خط واضح     القديسون كان بي   يآبائ -

 .العالم لحياتهم

ع حب  ف مادية وشهوانية، ودوا   اجأمو...  الم اآلن أمواجه شديدة   عال -

وأنت يارب يسوع ولدت    ...   مراكزه يامتالك، وحب ظهور، وطمع ف    

 هدوء أمام بطش العالم إلى أرض        ي مذود االتضاع وهربت ف     يف

ظلمت، واتهموك أنك مجدف،    مصر، وذقت الغربة من طفولتك، و      

  .وضد لقيصر

 ... كل هذا شهدت ضد باطلهم ألنك لم تكن من عالمهميوف -

 اآلن  م العال رمس...   حياة القديسين عبر األجيال    ي يا من فعلت ف    يإله •

 ...موضات اللبس أمام بناتنار مس...  أعين شبابنا وبناتنايف

 كل إغراءاته   رم س ...ر محبة العالم وشهوات العالم أمام أوالدنا       مس  -

 .أمام الكنيسة

 يالسلوك المسيح) 14(
 مجند للشهادة للمسيح بمحبته، وبأعماله الحسنة، وبمجاوبة         يالمسيح •

 . الرجاءركل من يسأله عن س

 تكوين ميوله واتجاهاته،    يعميق ف    يعيش فيه اإلنسان أثر    يللوسط الذ  •

لكتاب  أكثر من مكان يحذر ا       يذلك ف ل...  والتأثير على روحياته  

  ".اعتزلوا من وسطهم"يقول والمقدس من األوساط الشريرة 

  أن تهرب من كل شر     يعليك أن تعمل كل جهدك ف     ...  أيها العزيز  •

  ...وشبه شر

تى   2"  (أما الشهوات الشبابية فاهرب منها    "واسمع نصيحة الرسول     -

2 :22.(  

 ). 17 :19تك " (اهرب إلى الجبل"واسمع صوت المالك للوط  -

  ...وقفة ال تمجد المسيحاهرب من  -

  ...فسحة فيها عثرة اهرب من رحلة أو -



  ...اهرب من أصدقاء يبعدونك عن محبة المسيح -

  ...اهرب من كتاب يفسد روحك -

 ...اهرب إلى جبل الصالة -

 .اهرب لحياتك -

  ... هو إنسان عندما يكره الخطية يتركها إلى الموتيالمسيح •

  ...ف أنصاف الحلولألنه ال يعر.  حياتهيليس هناك ميوعة ف -

 - الصالة ي والسجود ف   -يجب أن نكثر من المطانيات بانسحاق        •

 وعدم  - أول الخطاة  ي واالحساس بأن  - المتكأ األخير  يوالجلوس ف 

 وأن نقلل من الضحك     -)ي أبر من غير   ي أن يألن اإلدانة تعن  (اإلدانة  

 الصالة مع   يمن الحزن على الخطية، والبكاء ف         ونكثر -والهزار

  .البتهاج بالخالصالفرح وا

 - التذمر - عدم القناعة  -ما بالك لو تحدثنا عن اهتمامنا باألمور المادية        •

 ثم لو تحدثنا عن     -الحديث المستمر عن الغالء، الهجرة، مشاكل العمل      

طوبى للحزانى  "وبعد ذلك كله نقول     ...  الكورة وإلخ ماتش  االهتمام ب 

  !!!"ألنهم يتعزون

وكثرة الشكوى  ...   المحبة يفشل ف    هو يمن حياة المسيح    اختفاء الشكر  •

  . المحبةيحالة مرضية ف هو والتذمر

س وات ألجل توبة النفوس البعيدة، والنف       واجتماعاتنا محتاجة لصل   •

 . حتى يعمل فيها الروح القدساجودة فيها أيضوالم

...  يعمل المعجزات  -شيء به كل    يعمل اهللا ...   يد اهللا  ياإلنسان ف  •

 . العامل فيه باهللاشيءيستطيع اإلنسان كل 

 المسيح بالصالة الدائمة    يكل شاب أو شابة، أو رجل أو إمرأة يثبت ف          •

 ..ومجرد إسمه كرازة... يصبح مجرد ذكر إسمه قوة ال يستهان بها



ب المحبة يربطنا   صهل ع ...  سئ الكنا يماذا نقول عن معاملة الفقراء ف      •

إال أننا  أم نحن نسحق نفوسهم ونذلهم ليس       ...  بهم عن طريق الرأس؟   

 . يربطنا بالرأسيفضمر العصب الذ.  المحبةينحن فقراء ف

...  جسد المسيح  يبل أعضاء ف  ...  الكنيسة ليست مجرد مجموعة أفراد     •

 .يربطهم عصب المحبة بالرأس

وبين إنسان  ...  هناك فرق بين إنسان يقدم ماله للفقراء شفقة عليهم           •

 .يصنع هذا األمر من أجل المسيح

 فعة هو  النا  قلبه بمحبة المسيح، وباألعمال المقدسة      إمتأل ياإلنسان الذ  •

  !جد وقت فراغ؟وإنسان يتساءل هل ي

•           أإذا إمتأل القلب بمحبة المسيح لم تعد التسلية إال أمر حياة  يفا   عابر 

  .يالمسيح

 ال  حبالرو   ونمو - وتجديد - وخبرة - حركة ي المسيح ه  يالحياة ف  •

 ...يتوقف

 مناجاة
 يال ف   ... ال تحتملين من يخدش كرامتك       عندما ي يا نفس  عثرة لكِ  •

  . خدمة الكنيسةفي، وال حتى ... العمليالمنزل، وال ف

 عندما تشتهين المتكأ األول، وصوت الرب         ي يا نفس  عثرة لكِ  -

 ...يدعوك إلى المتكأ األخير

 تقيمين حفالتك ألصدقائك، وأغنياء       ي الت ي يا نفس   عثرة لكِ  -

 ...المساكينوال تدعين العرج والجدع و... جيرانك

  شجاعة ي والمواجهة ف  - والمحبة - بالصدق يأوصيتن...   يسوع يرب •

  ...الذات نكارإو... والزهد... واتضاع

 يالماء الذ :  يوتقول ل ...   من األساليب االجتماعية العالمية    يوتحذرن -

...  أنا أعطيه  يأما الماء الذ  ...  يعطيه العالم الذي يشرب منه يعطش     

 ).14، 13: 4يو (لى األبد  يشرب منه ال يعطش إيفالذ



  والمسيحيةيالمسيح) 15(
•     وشابات يغلبون العالم بالصليب حتى      اإن المسيحية جاءت لتخلق شباب 

 .الدم

 بل هو ...   من ناحية طول الوقت    ا حياة الشاب ليس فراغً    يإن الفراغ ف   •

 .ي روحيفراغ نفس

ة  حاج يوهم ف ...  إن انحرافات الشباب اليوم سببها القلق واالضطراب       •

 .عاسالمسيح وصدره الو إلى نور

ا بجذورهم  وضرب  فلو.   سطحية أبناء المسيح   يالمشكلة الحقيقية تكمن ف    •

 ي شباب العصر المتخبط ف     ي األعماق لتحولوا إلى منارة تهد       يف

 .الظالم

 . الشيطان أقوى منك ألنك لست وحدكيسل •

 ...فال تيأس ليس من طبيعتك لكنه كالزوان يغرسه فيك العدو الشر •

 ).طبيعتك(ندما تقلع الزوان من قلبك يظهر لك جمالها وع -

الحديث مع  وتركيز  ،  يحل باالشباع الجنس  تُمشاكل الشاب عندما      •

الشباب عن الكبت واالختالط، والجنس أكثر من الحديث عن المسيح           

) سفينة حياتنا (كل هذا بال شك هو جنوح من السفينة           ...  والتوبة

  .لتصطدم بصخرة هذا العالم

رك اإلنسان زمام حياته للشهوة يتحول إلى أسير لها، وعبد             إذا ت  •

  .لمطالبها المهلكة

 إن يسوع القائم بجراحاته أكبر شهادة لكم على القوة          -ى الشبان ئيا أحبا  •

 ...الكامنة فيكم

 ...غلب العالمو العالم جرحه وه -

 ...يس إيمانكم يسوع الغالبرئفانظروا ل... مك العالم كل يوم يجرح-

   إلى   انظروا...  ام بآثار جراحاته  قوهو غلب و  ...  يانا جرحته خطا  -

  . إيمانكمئيسر



 أنه غير    حياته وعمله يتهمه زمالؤه    ي يتمسك بالحق ف   ي الذ يالمسيح •

 ...متفتح الذهن

  ... المتسامح يتهمونه بالعبطيالمسيح -

 ... ه بالهروبونيتهم  ديري يترك العالم ليعبد اهللا فيالذ -

 ... هو عريان من ثوب الطهارةياإلنسان الشهوان -

 ... ب المحبةولحقود هو عريان من ثااإلنسان الغضوب و -

 ...اإلنسان المتكل على ذاته هو عريان من ثوب النعمة -

 ناجاةم
 ! هل أحسست بعريك، بفقرك، ببؤسك؟ييا نفس •

 فيما  - الدرجة ي ف - الشهادة يف!   فيما يجول بفكرك كل ليلة     ي يا نفس  -

 . بسرعةي تخلى يا نفس-...المظهر ي ف-ييقول الناس عن

 يالتقليد الكنس) 16(
 يعيش حسب أعياد الكنيسة وأصوامها       ينشكر اهللا أن اإلنسان الذ      •

    ال نضب من الحركة الباطنية والتأمل      اوتاريخ قديسيها يجد فيها ينبوع  .

 .فيفيض من بطنه أنهار ماء حية تنبع إلى حياة أبدية

إنها تمزج عصير الكرمة    ...  ناول الت سر  يما أجمل تقليد كنيستنا ف     •

 .ي خرج من الجنب اإللهيدم وماء كالذا  يصبح تماميبالماء لك

ا فرصة  ون آلباء الكنيسة األ وائل الذين أعط       ا وآخر نقدم الشكر أوالً   •

 ... الصوم الكبيرياشعياء ف دراسة سفر

التزمت الكنيسة بضرورة قراءة جزء من سفر اشعياء النبى كل يوم            -

 .الصوم الكبيرمن أيام 

صحاح األول من أشعياء    ألوا.  الصوم يبدأ بالتوبة و ينتهى بالقيامة      -

صحاح السادس والستون فيتحدث عن القيامة      األأما  .  يتحدث عن التوبة  

 . يوم الخمسينيوميالد الكنيسة ف



 برمهات عند قدماء المصريين هو      29 يكون   نمن التوافق العجيب أ    •

 يالذ...   بستان الزروع  يأ  ƠωM NNICIM النسيم   معيد الربيع ش  

 لعيد  ي اليوم التال  يم الكبير ف  ولكنيسة القبطية إلى ما بعد الص      انقلته  

  .القيامة

 - البشارة-يوم الكرازة  برمهات هو29إن يوم  •

 . اتحد بطبيعتنا فضمن لنا الحياة األبديةيبشارة بالذ -

 .فأحيا موت نفوسنا وأجسادنا.  قام وأسكن روحه فينايبشارة بالذ -

 عيد الرسل هو بمثابة تثبيت رسالة الخدام لخدمة         يإن غسل األرجل ف    •

 .اإلنجيل، ودعوة المخدومين لقبول التوبة

 حياة  يعيد الخدمة، وتكريم لعمل الروح القدس ف         عيد الرسل هو   -

 .الخادم

 لذلك فالكنيسة رتبت    - يوم القيامة  ي أ -إن يوم األحد هو يوم الرب       •

 : األحدألبنائها قيامة أولى طول قداس

أغلب أناجيل باكر يوم األحد على مدار السنة تتحدث عن زيارة              -

  .المريمات للقبر والقيامة من األموات

 إنجيل عيد القيامة    ييقال ف "...   صنعه الرب  يهذا هو اليوم الذ   "لحن   -

  .ويقال كل يوم أحد

أوشية اإلنجيل تقول ألنك أنت حياتنا كلها، ورجاؤنا كلنا، وشفاؤنا            -

 .امتنا كلناكلنا، وقي

 اإليمان) 17(
 .بل قوة قادرة على تغيير الحياة... اإليمان ليس هو نظرية •

 حضرة اهللا بكل    يهذه القوة تبدأ بمواجهة مع أنفسنا داخل أنفسنا ف          -

  .صبر وطول أناة وبصالة

 يسوع ي ه يالت...  النفس المؤمنة، تملك كنوز الحكمة والمعرفة والغنى       •

  .المسيح



  .ق، ونحطم الخوفباإليمان نغلب القل •

 والبرهان الواضح على صحة الطريق       ي هو الرد العمل   يإيماننا الح  •

 .، وحاجة النفس البشرية إليهيالمسيح

 ...ويتخلى اهللا عنا. حين نستخدم أسلوب الحسابات نقف عن عمل اهللا •

 يومد الرب يده األمينة فبارك ف     ...  لقد استخدم فيلبس هذا األسلوب     -

يفيضوا القليل ليصبح كثير.  

 .، وال يليق أن نضيع هذا التراث بضعفنانكنيستنا غنية باإليما •

 .ألوالدنا) اإليمان(ليتنا نسلمهم السالح  -

  إله محب قادر   يوالثقة المطلقة ف    ليتنا نسلمهم روح الرضى والشكر     -

 .ءيعلى كل ش

 لمحبة ا)18(
  .وتيأخ ولكنها غسل أرجل وأقذار... المحبة ليست عظة •

 دليل  ي الوجود ه  يء ف شيمن كل      بمحبة اهللا أكثر   إن امتالء القلب   •

  .حوعالمة الملء بالرو

 .يحب أعداءه لن يذوق عذوبة الروح القدس إن من ال •

 قرر أن يعيش من أجل المحبة هو إنسان قد صمم على االنتقال              يالذ •

 .من الموت إلى الحياة

...  الروح عطية  يه...  محبة اهللا ال يستطيع إنسان أن يتكلم عنها          •

  .غمرنا إذا طلبناها بصدق ومثابرةت

فنحن بهذا نضع   .  نحن نغالط أنفسنا حين نطلب أن نتعلم كيف نحب اهللا          •

 حتى أننا نغصب     جذّاب كأنه غير ...   ال تليق به   ي الصورة الت  ي ف اهللا

  .واهللا ال ينقصه وصف ألن حالوته كاملة... الناس على محبته

فحين نوجه الطفل نحو    .  ه طاقة موجودة فينا ينقصها التوجي     يمحبتنا ه  •

وحين نوجهه نحو محبة المسيح نخلق      .  ا عالمي امحبة العالم يصير إنسانً   

ا منه مسيحياحقيقي. 



  .إن محبة اهللا ال تنقص أمام جحود اإلنسان •
 

 جلرغسل األ) 19(
ما   ما أعظم ...   الكرازة بإنجيل المسيح   رس   غسل األرجل هو   سر •

  ...تصنعه الكنيسة ألجلنا

يا "  اكما فعلت أنا بكم تصنعون أنتم أيض      " باإلنجيل عظة بل     زةاالكر •

ليتنا ال نكف عن غسل األرجل بدموعنا ومحبتنا وباتضاعنا مع يسوع           

  .الغاسل خطايا الجميع

 غسل  ي ه ...ألخيك، ألسرتك، لجارك   :  معامالتنا بعضنا لبعض    •

 أن استر على    يهذا يعن ...  ليكن هذا هو إنجيل كرازتك     .  األرجل

  . وأغسلهايأخخطايا 

إنها تريد  ...  تعبة وأرجلها وسخة وتكره النقد والتكبر     ُمالنفوس اليوم    •

 .من يغسل وسخ أرجلها

كانت ...   ال يتعالى عن غسل أرجل الناس       ي وحده هو الذ   عإن يسو  •

 ...لذته أن يمد يده ليغسل أرجل تالميذه وال يزال

 هيةشالمناظر ال) 20(
شهية وحسنة يشبعون      لهم مناظر  وأوالد اهللا ...  العين تشتهى النظر   •

 -:العين منها

منظر ...   تحت الصليب   ايسوع واقع   منظر...  الصليب .1

منظر التفل على   ...  منظر المسامير ...  منظر جلداته ...  جراحاته

منظر األذرع  ...  منظر الفم العطشان   ...  وجهه الطاهر 

  ...منظر الرأس المنكس... المفتوحة

   تتدرب العين على التمتع بها      يجب أن    اإنها مناظر شهية جد

 .واالمتالء منها، إنها شهية ومشبعة



 يمنظره وهو يحملن  ...   مواقفه المختلفة  ي ف عوالرب يس   مناظر .2

منظره وهو  ...  يمنظر اآلب وهو يحتضن   ...  أنا الخروف الضال  

... ة والدموع نازلة على رجليه    ئمنظر الخاط ...  يقرع على الباب  

 .شهية ومشبعة إنها مناظر

 للنفس، ومفرحة لها    ا العذراء مشبعة جد   ورة للقديسة مريم  كل ص  .3

اجد... 

عندئذ تبدأ العين تأنف مناظر العالم ألنها ال تشبع إال من               

 .المناظر اإللهية

 لحريةا) 21(

  .البد أن يفكه آخر... ال يقدر اإلنسان المقيد المربوط أن يفك نفسه •

 وبذلك نلت   .ي ولذات قلب  يبط بحبال شهوات  ُرلذلك جاء يسوع و    

 .الحرية

إلنسان أن يقف أمام يسوع ويطلب منه       لالوصية  :   الحرية لهذا هو سبي   •

فأرد "  أتريد أن تبرأ؟  ":   سمعه يقول له   يسمعهأن يفك رباطاته، وس   

ألن كل  "سيقول يسوع أريد    .  "ينعم إن أردت تقدر أن تطهرن     "وأقول  

 ي عندئذ يحمل يسوع الرباطات عن        "...مؤمنلل  عء مستطا يش

  .يرنحريو

واألثنان .  الصى أهم خع ال ويسواإليمان بعمل   .  عنصر اإلرادة مهم   •

 ويسوع يالخاط...  اإلرادة واإليمان حول عمود الجلد    .  ايتالقيان مع  

 . بيالطسيعند جالد

 . لمن يريدا مجانًي الحرية تعطيهذه ه+ 

  .تريدها لئال تطرحها  الي للنفوس التيولكنها ال تعط -

فرضيت بلذة  ...  أحبت العالم أكثر من يسوع      ي للنفوس الت  يوال تعط  -

  .عذاب يسوع من أجلها وقتية نظير



 صورة إنسان غلب ذاته     يإن أروع صور الحرية والقيامة األولى ه       •

 ي ملء الحرية تحلق ف    ي قوة القيامة، وف   يوشهوات وانطلقت روحه ف   

 . هذا الجسدي مازالت تعيش فيأجواء السماء وه
 

  القيامة)22(
 الروح القدس   ي واقعية نعيشها اليوم بسكن     -قة ملموسة القيامة حقي  •

إن كان  :  " وذلك بمسحة الميرون كقول الرسول     - روح القيامة  -داخلنا

 أقام المسيح من    ي فيكم فالذ  ا أقام يسوع من األموات ساكنً     يروح الذ 

: 8رو    (" بروحه الساكن فيكم   ا أجسادكم المائتة أيض   ياألموات سيح 

11.(  

  .ا فيوما يتجدد يومي إنسان داخلييلية بل هالقيامة ليست تمث •

 كل مرة نقترب من الصليب       ي نذوقه ف  ييوم  حياة واختبار :  القيامة •

  ...ونحمله بفرح

 بقوة قيامته من    ييحس فيها المسيح  ...  القيامة ليست قصة ولكنها حياة     •

ومن الضعفات اليومية، والغضب، والكراهية، ومحبة        ...  الخطية

 ...وشهوات العالمالكرامة، والذات، 

) نقوم(فنحيا  )  صلبنا(متنا مع المسيح    ...  ل إننا مع المسيح   وعندئذ نق  -

  .نحن بل المسيح يحيا فينا ال

 ... بالخطاياا، ألننا كنا أمواتًا هينًالخلق ليس عمالً •

اء روح القيامة وسكن    فج...  والميت هالك ورائحته نتنة وعاجز      -

 .نا ونحن داخل تبر الخطيةفأقامنا من موت. داخلنا بمسحة الميرون

 أقامتنا كل   ي عمل صنعه ويصنعه كل يوم الروح القدس ف        يالقيامة ه  •

 .يوم من نتانة موت الخطية

إن كنتم بالروح تميتون    .  " يميت أعمال الجسد لكيما يحييه     ادائم  فهو -

 ).13: 8رو ) " (ا وجسدياروحي" (أعمال الجسد فستحيون



وت اإلنسان عن   منسان إلى أن ي   وف من الموت سوف يالزم اإل     لخإن ا  •

 .الذات فيعيش القيامة

 تموا بالغدهال ت) 23(
 !؟حرية كاملة لماذا الهم... ال تهتموا بالغد •

 ...؟ الهل هذا يتعارض مع ترتيب المستقبل -

، واإليراد،  )المرتب(، والماهية    يالخوف من المستقبل الماد     

ذا يقع  ه كل   ...يومصاريف األبناء، والبحث عن هجرة، أو عمل خارج       

إن الهجرة  .  (، مع أن الغد هو بيد الرب      دغالهم واالهتمام بال  تحت عنوان   

بل أقصد الخوف   .   سببه الخوف  ا ليس دائم  يأو البحث عن عمل خارج    

 ). سببه القلق والهميالذ

 .وية العامة نوع من الهمنالصراع الرهيب حول مجاميع الثا •

 ينوع من الحرية ف      ولكن المذاكرة واالجتهاد والتسليم والشكر      -

 .المسيح

... إذا خطط اإلنسان لذاته، فعليه هو أن يتحمل مخاطر الرحلة              •

  سيكون هو   ليخطط لها فإن اهللا     هللاوالعكس إذا أسلم اإلنسان حياته       

  .لكل خطوات رحلته المدبر

•      ومهما ...   بل حياتهم كلها تسليم هللا     اأوالد اهللا ال يعيرون الزمن أهتمام

  .شمس موجودة خلف الغيمةفال. طال االنتظار

يبدأ حياته الجديدة اهللا يمسك الدفة      )  يموت(أول ما الواحد يسلم حياته       •

 .السوء ى من خبرشوال يخ

 مناجاة
 وأؤمن أن كل األمور   .   إرادتك ي ف ي يسوع أريد أن تذوب إرادت     يرب •

للخيراتعمل مع ... 



ي أن  أعطن...   محصاة أمامك  ي أن أؤمن بعمق أن شعور رأس      يأعطن

 .يإلرادتك ال إرادتخضع أ

 التجربة واأللم) 24(

 -:التذمر  الضيق وعدمي بالشكر والفرح فتتميز حياة أوالد اهللا •

 ... الضيقاتيف نفتخر... أحسبوه كل فرح... نشكرك على كل حال -

 شركة آالم الرب،    ي الذين يقبلون التجارب بشكر وفرح ف       أوالد اهللا  •

 نهاية  يهر لهم الرب ف    يظ...   الطريق بثبات  يوالذين يجاهدون ف  

االطريق ممجد. 

• وهكذا نحب الرب بقدر    .   ما تهز الضيقات المادية محبتنا هللا       اكثير

 .هذه ليست محبة... ي أو الدنيوينجاحنا الماد

 ي ف ي بقدر ما أريد أن أطمئن أن      ي حيات ي ال أنظر إلى أية متاعب ف      يإن •

 .رعاية المسيح

  اهللا ي سأر يفرح ألن   صدرألن نزول الحب م   ...  ال تهرب من التجربة    •

 يحرم اإلنسان من هذا      اقوف خارج ولكن ال .  فيه يسد أفواه األسود   

  .االختبار الجميل

 نفوسنا لتصير الئقة    يليات تجميل يجريها الرب ف    م ع يالضيقات ه  •

 ي قلب نِق  ي يارب وجربن  يابلن" المرنم   يلهذا يصل .  بعرسه المبارك 

 "...يوكليت

 طريق  ينعم إن كانت ه     -؟تجربةهل يطلب اإلنسان البلوى وال      -

 . ونفرح بتجاربنا المتنوعةليتنا ندرك هذا السر فنشكر اهللا. النقاوة

 إال بالعصر،   يلم يكن هناك وسيلة لتصفية الصديد من قروح حيات           •

... حةاوعندما يخرج الصديد أحس بالر    ...  والضغط، وهياج األمواج  

أمسك به وال   ف...  ي على عرش قلب   ا على يسوع متربع   يفتنفتح عين 

  . أشكركيرب... أرخيه



 يريد  ا مخلص انقاذنا من أية تجربة لو وجد قلب      إل مستعد   لنتأكد أن اهللا   •

  .ذلك

 . المسيحية إلى انطالقة روحية وبركةيالتجربة تتحول ف •

9:  16 كو   1"  ( باب عظيم فقال ويوجد معاندون كثيرون      يقد انفتح ل  "

.( 

 مناجاة
مل كل طعنة طائشة ال أعرف لها         أن أحت  ي أعطن -ي يا إله  يارحمن •

إال ألنها تشبه طعنتك أنت.  وبال سبباسبب. 

ا وال عجز    من الناس،  ا أن أقبل العار والظلم ليس خوفً       ي أعطن يرب •

 . بك وحدك، ولكن تمثالً..عن الرد

 ألقبلها  يفأعن)  التجارب( أحد هذه األشواك المقدسة       يإذا أرسلت ل   •

لذلك سأقبلها  .  كنوز إال أحبائك  ألنك ال تستأمن على هذه ال      .  بفرح

 .وأشكرك عليها

 . لماذا ال تحتملين الظلم واإلهانة رغم أنك لست ببريئةييا نفس •

 ألم أو مرض أو ضيق بشكر يشعل نار الحب          يحتمالك أ ا إن   سييا نف  •

  . فيك و يرفعك إلى شركة أمجاد الصليبياإلله

 عدم  يعن أن هروبك من التجارب واأللم والضيق ي        ي يا نفس  يوتأكد •

 لم يذق طعم    يفالذ.  لقائك بيسوع مهما كان منهج عبادتك الروحية       

 .على الصليب لن يصل إلى يسوع المسمر المسامير

 إلدانةا) 25(
 . إدانتهيإن المشغول بغسل خطايا أخيه ال يمكن أن يقع ف •

 غسلت وسخ   اكم نفس ...   أن تحاسب نفسك كل يوم      يأرجوك يا أخ   •

  .أرجلها



.  هروب من إنجيل غسل األرجل     ي تحت ستار النقد ه    إن خطية اإلدانة   •

  . آفة الكنيسة اليوميوهذه ه

 . دينونة الكاهن علينا أن نصلى ألجلهيبدل أن نقع ف •

 نقد  ي مدارس التربية الكنسية أن ال نتدخل ف        ييجب علينا كخدام ف    •

 . المعتدين عليهاويآبائنا الكهنة ألن هذا يضر بكنيستنا ويق

 اولكن عليك واجب  ...  الكاهن بنقدك أو انعزالك   أنت لم تعالج ضعف      •

تقتدر يالت(أن تعالجه بالمحبه وبالصالة     .   من نحوه  امقدس   ي ف اكثير 

 .دمةخصوم من أجل الل، وبا)فعلها

 !خطايا اآلخرين؟  نظرتنا نحويما ه •

 .فليكن... هم جرحوا المسيح -

 .تهونحن حينما ندينهم نضاعف جراحا -

 .ا مضاعفًخطية اإلدانة تجرح المسيح -

•        فنبحث عن البعيدين   .  ايا ليتنا نضمد جراحات يسوع لما نراه مجروح

 .ونجذبهم إلى بيت الرب كاعالن عن محبتنا

 لخطيةا) 26(
  . جسده الواحديحد فووالمسيح ي... الخطية تفرق •

 . القلبي فمحبة اهللا ءيالخطية تطف •

 ...ذارة، وموتقالخطية جوع، ونزف دم، و •

 جسده المذبوح على المذبح ودمه      ي، ويقدم ل  يساخ يغسل أو  لذلك اهللا  -

الفاسدةي لدم حياتاتعويض . 

  ألن ما يحزن اهللا     ا أيض ي خطيت ي ه  تحزن اهللا  ي الت يخطية أخ  •

 .يننيحز

• وال تتألم لخطية أخيكاال يمكن أن تكون مسيحي . 

متجاهلين أن  .  كل حين بخطايانا الكثيرة   )  اهللا(إننا نجرح أبوه قلبه       •

 . به يحب إبنه الوحيدي القدر الذالرب ينجينا



رئيس محبة هذا العالم، ومحبة         ال يرحم، وهو   سالشيطان سيد قا   •

ونهاية األمر  .  فهو الروح النجس، وهو الكذاب، وأبو الكذاب      .  شهواته

  .يحدر اإلنسان إلى الجحيم

 من أجله نحن مضطربون كشبان وفتيات، ومهزومون        يإن السبب الذ   •

بل من أجل أهداف    ...  نعش بعد من أجل يسوع    إننا لم   ...  من الخطية 

ومن أجل  ...  من أجل اللبس  ...  أو الزواج ...  من أجل الكلية  ...  أخرى

ومن أجل نشاط الخدمة وعدد     ...  ومن أجل الكرامة  ...  حب الظهور 

  .المخدومين

... لتهئأو عا ...   ذاته ىفرق بين أن يحس الشاب بأن خطية أساءت إل         •

 أحبه وبذل ذاته من     ي أنه أحزن اهللا الذ    وبين أن يحس  ...  أو مستقبله 

 .أجله

 .ي ولكن يحزن ألجلييحزن من اهللا ال •

... تراب  سيجد اإلنسان نفسه  ...  ط من يد اهللا    والسقوط هو السق   •

 . والنفس ضعيفة... والجسد عريان... واألرض كلها شوك

فتدرب على  ...   الشاب إن كنت تطلب الحرية من الخطية         يعزيز •

 . المسيح المربوط ألجلكيالتأمل المستمر ف

 ناجاةم
والحربة يا  ...   إن الحربة بعد المسمار ترمز لتكرار الخطية        ييا نفس  •

 ي أسقط ف  افأحيانً..   صنع الخطية  ي ترمز إلى االستهتار ف     ينفس

 .ولكن مرات أخرى أصنع الخطية بال مباالة وبدون تدقيق. الخطية

ألن كليهما  .  ي على خطيت  ي مثلما أبك  ي على خطية أخ   ي أن أبك  يأعطن •

 . يسوعيجرحاك يا حبيب
 

 تلفةمخموضوعات 



 يةدالمعمو
توبوا .  "يير مسار اإلنسان  غودية إال عن طريق التوبة، وت     معال دخول لل   •

 ).37: 2أع " (وليعتمد كل واحد على إسم الرب يسوع

ونحن بالتوبة  .  مكانياتإلنحن بالمعمودية أخذنا كل النعم والبركات وا       •

 .اتمكانيإلننتفع بهذه ا

 نصيب كل واحد    يإن الكنيسة تعتبر المعمودية بكل إصرار وتأكيد ه        •

لذلك نزف المعمد بالكنيسة     ...   الموت والقيامة مع المسيح     يمنا ف 

 . سول أكسيويقونة حية للقيامة ونقأك

 المسيح جسد

).  المسيح يأ(ما تم للرأس    )  أى الجسد (باتصال الجسد بالرأس تم فينا       •

 المسيح  ي السماويات ف  ي وأجلسنا معه ف   -هوأقامنا مع .  فصلبنا معه 

 ).6: 2أف (يسوع 

 ). روح المسيح هو(أصبح للجسد الواحد روح واحد  -

فال .  المواهب الكنسية ليست لمنفعة أصحابها بل لبنيان جسد المسيح         -

لعمل "بل  .   لكل واحد بموهبته   صييمكن أن يكون هناك افتخار شخ      

 )13 -11: 4أف " (مة لبنيان جسد المسيحدالخ

. يحس جسم الم  ي الكنيسة عمل يهدم ف     يائف والعقائد ف  وتعدد الط  •

  ال نكون فيما بعد أطفاالً       يك.  "يلة وعدم وع  وويكشف عن طف  

 .)14: 4أف " (محمولين بكل ريح تعليم بحيلة الناس بمكر

 االتضاع
 .بل نأخذه بتذللنا وانسحاقنا... نأخذه باستحقاقنا  الإن ما نأخذه من اهللا •

من العالم إال      الطرد ي أن يتعلم المسكنة بالروح أو الفرح ف       ال يقدر أحد   •

 .الذين يحملون الصليب

 ... ألجلناامسكينً الرب على الصليب صار •



  ...أليس باألحرى لنا أن نحس بأننا مساكين -

 .بةح الميمساكين ف...  الصالةيمساكين ف -

 . قراءة اإلنجيليمساكين ف...  الطهارةيمساكين ف -

 . والشهادة للمسيحزةة والكرا الخدميمساكيئ ف -

 مناجاة
 ألنى  ي واسمعن كأمل يارب أذني  ...  سئ مسكين وبا  ي يسوع إن  يرب •

 .مسكين وبائس

 الطبيعة الجديدة

 .طبيعتها الجديدة تظهر...  تحيا التوبةيالنفس الت •

فيها الطبيعة    بالصالة والحب تظهر  :   تمتلىء بالروح  ي الت سالنف •

 .الجديدة

  .لحياة الجديدةطبيعة ا النمو المستمر •

 .ولكن معناه تلوث الطبيعة. السقوط ليس معناه تغيير الطبيعة •

 أسح الصد مولكن إذا   .  طبيعته  إذا صدأ الحديد ليس معناه تغيير        •

 .بالسنفرة تظهر الطبيعة المعة من جديد

 القداسة
 . قلوبنا هربت النجاسة من حياتنايإن سكن الرب ف •

 يالقداس اإلله
 ...ت للحياةوبه نعبر من الم. قدسة لناإن كل قداس هو بصخة م •

وليست .  يجب أن تكون الفترات بعد القداس فترات هدوء وسكون           •

 .فترات تهرج وكالم

 داالستشها



جاهد ضد ذاته   ف...  أحب المسيح حتى الموت   ...  يالشهيد هو مسيح   •

 .إلى الموت فأماتها

قد حسبنا    من أجلك نمات كل النهار    .  "وضد العالم فمات عن العالم     -

 ).26: 8رو " (مثل غنم للذبح

 يالروح الفتور
 . سبب أصيل وهو البعد عن حياة التوبةيللفتور الروح •

 . بداية الفتوري يقف فيها المؤمن عن التوبة هياللحظة الت •

 .ي هو بداية الفتور الروحيحساس بالبر الذاتإلإن ا •

 . يواالنسحاق والتذلل هو الطريق لألخذ وللنمو الروح -

ربح   وماذا ينتفع اإلنسان لو   .  " الفتور رس   هو ا غالب يلمهتمام العا الا •

 ".نفسه العالم كله وخسر

 التسبيح
 ي أكتسبتها من وجودها ف     يإن التسبيح هو من طبيعة الماليكة الت        •

 .حضرة اهللا

والشيطان عندما طرد من حضرة اهللا فقد التسبيح رامتأل قلبه بالحسد            -

 .رشوالغيرة وال

 العطاء
 ... يكسبيالذ  يأخذ هويذيعلن العالم أن ال •

من   ط هو العطاء أكثر    ومغب"ويناقض الكتاب هذا المبدأ فيقول        -

 ".األخذ

من نفذه  ل  كان المسيح أو  ...   قال هذا المبدأ   يالذو  كما أن المسيح ه    •

 من  الست أطلب مجد  .  ط هو العطاء  و ذاته مغب  ىأعط...  ى صورة وبأق

...  تشبع النفس  ي لنا فلسفة السعادة الت     اواضع.  لم يأخذ ...  الناس

 .أكثر من األخذ... العطاء... العطاء



 ... ذاتهاي رائحة ليس لها قيمة في ال تعطيالزهرة الت •

 .وتنمو  تكبري تعطيوالت... تقطعا  ثمريتعط  اليالشجرة الت -

 .بمقدار ما تكبر شخصيتك... يبمقدار ما تعط •

 المكان المحدد
يه عن طريق   لذهب إ من يريد يستطيع أن ي    ...  المذود له مكان محدد    •

 .االتضاع

من يريد أن يصعد عليه يستطيع أن        ...  ددمح له مكان    يجبل التجل  •

 .يرتفع إليه بالصالة

ركة حب المسيح   ش  يمن يريد أن يدخل ف     ...  للصليب مكان محدد   •

ويجد أذرع يسوع مفتوحة يخرج منه دم       ...  وآالمه يقدر أن يذهب إليه    

 .وماء لحياتنا، وشفائنا، وغسلنا

 يس لها وقت محدد ألنها ه     ليو...  مكان محدد  ليس لها    لقيامةالكن   •

 يألن الرب نفسه هو الذ    ..  حسب غنى نعمته     حياتنا ي ف اهللا  ظهور

 .سيتحمل مشقة الحضور إلينا والظهور لنا
 

 يالتجل

 . شخص يسوعي حياة مع القديسين المنتقلين فيالتجل •

 .مهودالرب   الكنيسة حول جسدي حالة وجود حول المذبح فيه -

 يالبيت المسيح
، وكلمات اإلنجيل   يلئ حول مذبح الصالة العا    ا تلتف يومي  ياألسرة الت  •

 .، وحب للقداسةيحو، وشبع ري هدوء نفسيينشأ شبابها ف... المقدس

 العمل  يالدين ف و يحرم أطفاله من العطف بسبب انهماك ال       يالبيت الذ  •

 . األطفال بذرة االنحراف والتمرد وسرعة االنزالقييزرع ف



من   لنا جيالً    نبديها أمام أوالدنا ستنتج    يإن كثرة التذمر والشكوى الت     •

 .الضعفاء الخائفين

: 6  مر"  (ا هو ال تخافوا   نأ" إلى سماع صوت الرب      يوحاجتنا اليوم ه    -

50.( 

 الوصيةذ تنفي

  فينا،ح الروى لسكنوكجزاء...  لتنقية القلبكهدفالوصية  تنفيذ •

 "...طوبى"صية يسوع دعوة للسعادة وف -

 اللبس
 .د عرت الفتاة من حشمة المسيحيينقوكثرة الموضات  حب الظهور •

هناك فرق بين إنسانة تسلك بلباس الحشمة من أجل حسن سلوكها              •

 .وأخرى تلبس لباس الحشمة من أجل المسيح

 تحضر الكنيسة بمالبس الحشمة، وبعد الظهر بمالبس          ياألخت الت  •

 ...أخرى خليعة

 ... حاشا-ارقها؟هل الروح الساكن فيها يف -

 .اولكنه سيظل فيها حزينً -
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