
 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
 



 


