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 م 1978خدمة الفردية سنة 
 

يعنى صحيح  .  ...اًلمسيح شخصي اوضعها   األسس بتاعتها وطريقتها     الفرديةالخدمة  ن  أفي الحقيقة   

 بيإنيهم على مستوى    اللي كبيرة لكن اهتمامه دائما كان بالناس         أعداد في مجاالت كان فيها       أتكلمالمسيح  

 فيهمه  .... العدد .... أهم من النوع   دعدالن  أ بيفتكر   أنر   بيخطىء فيها الخادم كثي    الليفدى الحته   ....  األفراد

لكن الحقيقة إن المسيحية عمرها ما اعتمدت        ...   حاضرين ....يه؟ كبير إيحضر في اجتماع يكون فيه عدد        

يه؟ يبقى  أ العدد يبقى    ترن ك أية يعتمدوا عليها الناس العالميين اللى بيفكروا         د...  ادعلى االيه؟ على األعد   

 ....قوة

ه قوة  دنيوس  و زى األنبا انط   مسيحينسان   إ  يعنى ....اننسالقوة هي حياة المسيح في اإل     عتبر  إنحنا  ا

ذكروا طبعا ازاى نشأت االكليريكية األولى مدرسة        توكلكم  .  ...كبيرة للكنيسة عبر األجيال الكبيرة خالص      

ن هم  إاء قوى قدروا    إنوا  تإنكن ا دول كانوا قلة صغيرة ل    .  البابا ديمتريوس   يامأيام أوريجانوس   أسكندرية في   إ

 .ية في إسكندريةثنيهدوا الو

ففين على  .  ...يعنى بيشغلنا لما اشتغل مع عدد قليل       ....   مهم بيزغلل عنينا   الزمنكمان عنصر   

 سنين مع   3فالمسيح ضيع ال    .  ... بدل العدد القليل ده    اآلالف مع   أشتغلفأنا أحسن   .  لآلالفالرسالة ما توصل    

 ديه  ....أل.  ...كثر؟أ سنين دول مع آالف يبقى كان كسب          3ع ال    أحسن كان ضي   شم).  يذالتلم( واحد   12

فعنصر الزمن  .  ...آهم غلط طبعا    اليعنى أل وال مؤاخذه ده ك     .  ...حناإ باقول كده بمخنا     أنا  آهنقطة غلط طبعا    

.... يهإلرسول يقول   لزمن شوفوا بولس ا   االعدد و ....   إيهددوا الخادم  ن خطري توالعدد والزمن دول  .  ...مهم

 تكلم بلغة غلط يعنى ضاع    ت سنة ده بأ   40أو لما موسى ضيع     ....  تأخر ليه؟ أطب و "  الزمان  ولما جاء ملء  "

ويسيبه رإنا  ....  المصريتصلح نفسيته من جوه وميتكلش على قوته لما قتل          ت سنة تايه في البرية عشان       40

 ...ى موسى يتهربتديب.... يقول له.... قى أرسلك سنة يجى يقول له تعال ب40 سنة لغاية لما بعد ال 40

غير بعد األربعين   ....  موسى كقائد    بحنا لكن مكنش ينفع     منطقنا  سنة ضاعت خسارة ده في      40

 األربعين سنة   بلك موسى قيادة للشعب ق    نى أنت احسبها كده كان أفضل تمس      يع  ....هدبعد التدريب   ....  سنة

لكن كسإنا المعركة   ...   سنة ضاعوا  40يبقى صحيح   .  ى منفعناش حاجة   بعد األربعين سنة كان فشل؟ يبق      وال

؟ عن الخدمة   إيهويبعدوه عن   ...  فالزمن وللعدد عنصرين مهمين جدا إيهددوا اإليه؟ الخادم        ...  مش فشلنا 

يعوض .  قوله إيه؟ الزمن رإنا يقدر يعوضه في ثواني رإنا يحب يشتغل في ثواني            أ عاوز   أنا  الليده  .  الفردية

 . بخمس خبزات عن طريق طفل5000ن والعدد، كذلك يقدر يؤكل الزم

لكن افرض عدد   ...  لكن منور ومنور كثير     فيه فرق بين فرد   .  فراد لكنه نور  أفالقديسين في الكنيسة    

... ت العظا ف في المسيح أكثر من آال     موحياته.  فراد قلة لكنهم نور وملح    أ...  يه؟إم يبقى عملنا    كبير لكن مضلّ  

 "...لكا اذهب بع كل م    ن تكون كامالً  أردت  أن  إ"  ن يكون كامالً  أراد  أمن  :  "عظة عن   100وعظ  أ  قعدأا  أنلما  

للناس اللى هيه تابت    .  نبا انطونيوس أأل صورة   .  حطها قدامنا أو.  نطونيوسأجيب صورة األنبا    أما  أأحسن وال   

 . تابته بعظاتهاللي بعد موته من أكثر أغسطينوسبسيرة 
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 الداخليكنيسة النهارده اإلناء    المشكلة    يرثشغل الواحد ك  تيعنى ب .   وخطيرة قول لكم نقطة مهمة   أوحا

 زي مشاكل وحاجات    همو بتاع وبتقابل  أقى النهارده مثال والدنا في الجامعة وفي الكليات         الإلنسان يعنى لما ن   ل

عمل يه على الكنيسة الحق     إيجرى على مش عارف     ...  رى على البطرخانة  ججى مشكلة ي   تي ول ما أ...  كده

 يتصرف  مسيحي كويس يسلك سلوك     مسيحيحنا كنا عاوزين طالب     إ...  وخلوا وسوا احنا مكناش عاوزين كده     

يسكت في الوقت   ...  يرد في الوقت المناسب   ...  يحمل صليبه ويتبع المسيح   ...  كويس.  صرفتموقف  الفي  

 . يعنى يبقى مليان من جوهاللي

حنا إنربى ناس في الكنيسة     إيعنى  ...  ص الخواف ان مش الشخ  يفإحنا النهاردة محتاجين للشخص المل    

... الفرديمجال العمل     فأنا هتكلم األول في   .  زنقوا يتكشفوا تره لهم شكل كده كويس لكن ساعة ما ي        بكده من   

 هتكلم في نقطتين وبعدين نبقى      الفرديوبعدين نبقى نتكلم إن لحقنا النهاردة في الطريقة بتاعة طريقة العمل             

 .ما رإنا يدينا وقتأ الكنسية نخش منه للعضوية

 الفردي مجال العمل -أ

 وده مجال   لبيتاهو    المسيحيةلشخصية  اتإنى فيه   ي  الليمكان األوالنى   ال  والً أ الفرديلعمل  ال  امج

اإليمان الذي  " بيقول له    تيموثاوسطبعا كنا إنتكلم عن     ...  د الرب ع فن وبيتيا  أنما  أ.  أكيدت بكل   الفرديللعمل  

ده .  يبقى اإليمان ده بقى مش وعظة     .  مك لوئيس وجدلك افنيكى   أ فين؟ في    والًأ الذي ساكن    ه فيك أمك  تودعأ

فاإليمان ده مابيعرفهوش مبيقراهوش في  ...  يعنى واحدة عاشت حياة اإليمان    ...  مه ومن جدته  أواحد شربه من    

 .يعنى مثال يجيب األب كتاب عن اإليمان يسلمه ألوالده. كتاب

ة ءفمحبة اهللا والصالة والصوم وقرا     ...  لى لهذه الحياة  العم هو المجال    فالمسيحية حياة والبيت  

كلها يحياها     واالتضاع واالحتمال وعدم مسك السيرة واإلدانة وحياة اإليمان والشكر         اآلخريناإلنجيل ومحبة   

د قى في البيت مايجيبوش سيرة ح     اللما تقول للولد لما ي      . وعظة 100حسن من   أ  صدقني...  تالطفل في البي  

صب عنه  غو...  سيره حد   أحسن ما نقعد نقول له متجبش     ...  المسيح يزعل لما نجيب سيرة حد       يقولوا أل ده  

عن    وبيحب الجار وبيحب كده أحسن ما نقعد نكلمه        البيت بيحب الناس    قىيه؟ سيرة حد لما يال    إيجيب سيره   

 ...آخره إلىئه وبيغير من األحسن منه الالمحبة وهو بيحقد على زم

يقول له ولتكن هذه الكلمات هو بيتكلم عن محبة         )  10:  6:  6  ثت(يه في األصحاح السادس     ثنتوسفر ال 

حط خط تحت وقصها    ...  والدكأوقصها على    أنا أوصيك بها اليوم على قلبك        التي  ترإنا ولتكن هذه الكلما   

بيتك وتكلم بها حين    وتكلم بها حين تجلس في      ...  الث م األب واألم  هيقصها على أوالده؟     الليمين  .  على أوالدك 

مة على  الشى في الطريق وحين تنام وحين تقوم، واربطها ع        تموحين  ...   تحتيها خط ديه كمان    تجلس في بيتك  

 .بوابكأبواب بيتك وعلى أ موائقولتكن عصائب بين عينيك واكتبها على ... يدك

 القصص  أوالدهمى  األب واألم بيقصوا عل      في التربية اليهودية كان    إن ديه   اآلياتفواضح خالص من    

اإنها معها للكنيسة      تأخذ التيفاألم  ...   األحداث بتاعة رإنا كل الحاجات ديه      مفي بيته   وبيربوهم وبيكتبوا .  دية

 ام هي  تن أخذه من طفولته ويقف بجوارها لما تصلى وتحكى له القصص المسيحية قبل ما             ت...  يبه كده تسمش  

 أإنائهمة  الواألب الذي يطمأن على س    ...  لكنيسة التي في بيتك   اول الكتاب   قفعال األم التي ينطبق على بيتها       

... ماليه من الك  إكثر من    أ  كالمنار والمرشد معلما بسلوكه    هماف وتناول ويكون وسط   تر اع نمش بس جسديا م   

 .تأنيب معلما بسلوكه دون كالمه دون توبيخ أو
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حب ت ب تة يعنى فكان   ست مبسوط  ت هنا وكان  إسكندرية طيبة يعنى مش في      تكنت أعرف واحدة س   

 في الدين كثير فراحت جابت مدرس         شهيه ماتفهم ...  يه؟ قديسين إنفسها عيالها يطلعوا     ف.  عيالها قوة 

ب ونمر  ج وطبعا عامل لهم كراريس وا       مثالً 7م الدين فكان يخبط على البيت الساعة         ه يدرس خصوصي

... وطلعوا من تحت نير المدرس ده     ...  هيية يدوبك العيال كبروا خلصوا من اال      دكل الحاجات     ويزعق لهم 

 . دى هي سلوكها وحياتها هيه دية المسيحاً مينفعش أبدعكسيقلبوا في اتجاه تو

 كل  لك ميخائي ال وعيد الم  هر في الش  21لقديسين كعيد السيدة العذراء كل      افال العائلة بأعياد    تكذلك اح 

يعنى في نفس تحب قوى     .  قديس اليوم رفة  مع وقراءة السنكسار كل يوم ل     29 وأعياد السيد المسيح كل      12

حلى من كده كانت كل يوم تكتب       أكانت في نتيجة المحبة زمان كانت       .  طمأن مين القديس بتاعنا النهارده    ت

 ... كرمأيسيرة القديس دلوقت 

لعيال بتوع عيال عياله بقى في      ا ويلم   21 في الشهر وكل     12نا أعرف واحد كان يأخذ المعلم كل        أو

...  كده زي حاجة    يتعشوا والّ  جيد ويعملوا شربات والّ   تمم صورة الست العذراء ويعملوا       البيت ويجى قدا  

 .وكانوا العيال يستنوا اليوم ده لما يجى المعلم ويعمل لهم التمجيد والهيصة دية

في واحد مش معانا هو بالليل      .   السنكسار مع بعض   يقرءوات يعنى فعال كل ليلة      ال اعرف عائ  وأنا

 صبيان فكل واحد عليه حاجة ده عليه        3وعنده  ...  هم لطيفه ت طريق حتىلسنكسار  ا مع بعض    وايقرءالزم يجوا   

 عليه حاجة معينة    إيه له   تيعنى كل واحد في البي    ...  السنكسار، ده عليه يوزع االجابى، ده عليه يقرأ اإلنجيل        

اهللا يرحمه ده في الجنازة     بوه  أمه اهللا يرحمها و   ألجنازة بتاعة   انساش  أبس بمحبه كده هو طبعا ما     ...  الصوخ

...  جابوا بستان للرهبان   ن هم إالمهم  ...  في الشادر معمول كده والناس قاعدة وهو ده وكان معاه واحد برده            

وازاي الليلة دى كانت ليلة     ...  إنفسي شفتها   أنالشادر ده يعنى حاجة     اوفي الجنازة واحد قعد يقرأ لهم في         

نع إيها يعنى مش    تيه مق إلما الشخص بيبقى    .   مش الزم واعظ   هممسيس مش   قى لو مجاش    توح...  سعيدة جدا 

وكان .  قرأهت كانت عارفه السنكسار     ابتدائيسة  د في سا  تلكنيسة كان اوعندنا بت صغيرة كده في      ...  صعبة

  بالتقسيط من  وأخذته قرش األول    25شت هي دفعت    وح.  شترى لها السنكسار  أباباها يشجعها يقول طيب     

. نة دية ال وفرحانه هي بالشغ   ابتدائيسة  دقرأ لهم السنكسار وكانت صغيرة وهي في سا       تهي  وكل يوم   .  المكتبة

نتها تقرأ اإليه   اللكن هي دية كانت شغ    ...  لسنكسارا  تقرءوا الزم   لهم بقى فال لهم بالفرض قال        أبوهامش  

 ... السنكسار كل ليلة بالنسبة للخدمة الفردية

مسئول .  همة خالص عن الجيران مقصدش عشان يتزاوروا      وده ناحية م  .   للبيت البيت مسئول   أيضاً

لسه ها أقول وتوصيل النإذات الروحية لهم إذا كانوا يعنى ناس نشفين            آه    ...  متهم الروحية العن الجيران وس  

إحنا مش إنتكلم عن المسلمين دلوقت كل       ...  بالمحبة كده ...  قوى يعنى هو مش ها يفرض نفسه عليهم فرض        

 .ي محبة وبساطة وعدم إلحاح أن يتم فينبغيذلك 

 ...لك الخدمة الفردية بتخلينا مسؤولين عن األقاربذك

الن ممكن يسمعوا منى بيبقى منظر لطيف قوى لما         ...  حوالهمأيه  إ.  قارب يهمونى أ  لينا  أيعنى مثال   

سن ك تاخد بالك منه أح    توحيا.  خويا ساكن في ريحكم هنا ومحدش بيزوره      أ  لي واحد من مصر ويقول      لييجى  

 جاى   بس الكنيسة يعنى شوف برده األخ بيحب أخوه مش بيحبه           ده هو شايفينه كده كسحن شوية ومبيحبش      

 ...إيهيزوره كده ويروح ولكن برده كان 
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. وا بعاد عن بعض    كان يعنى حتى لو  ...  العائلة...   في مجال األسرة   الفردية ممكن تكون الخدمة     اًذإ

ت جايبة  ا ف الليفي واحدة ست لسة األسبوع       .  لحياة المسيحية موضوع الخدم في البيت هو أعظم اختبار ل        

يه؟ إنت صغيرة   إ لها حافظة    ت قل إيهوريلك بقى هي حافظة     أ  ليزرنى قالت   ت وهي ب  ليالخدامة بتاعتها قالت    

 كل يوم لما تخلص     ليالخدامة قلت لها وازاى حفظتها قالت       ...  ربسالين من أولها بلى آخرها    أ  ليمعت  كده س 

نها ما  إ وهي تحبها ومعتبرة     اً تحبها جد  تعد معاها وأحفظها تقعد معاها يقعدوا في ريح بعض واإلن         قأشغلها  

عشان لما تطلع   ...  قها لها و عندها ها تقعدلها خمس ست سنين الزم تشربها األيه؟ الكنيسة وتذ           تدام جت البي  

 ...يه كويسة آهإقى بت من عندها

 بتؤثر على غير المسيحيين من الخدامين لدرجة انهم            المعاملة الحلوة المسيحية   ت ساعا وصدقني

 ... بيشتغلوا عندهماللى هم بيتعلقوا تعلق شديد جدا بالناس

قماش فاشترت قماش طبعا فخم لها        واحدة قريبتنا مرة كانت مسافرة بره في ليبيا فكانت بتشترى          

 قال لها   آهة قال لها للخدامة قالت له        حتة قماشة رخيصة شوي    أدينييه؟  إ قالت للراجل    نالها وبعدي يولبيتها وع 

بس ميمدوش  ...  الليتابى في ليبيا فعال الخدامين بيقعدوا على السفرة مع          أ...  كلمة بايخة انتوا المصريين كده    

... كل لوحده أليده هو ل  إمدش  ي أل يعنى صاحب البيت يوزع له لكن يقعد معاه على السفرة لكن م             لألكل  أيديهم

يه كان في خناقة في البيت وبعدين       إ  لينه في إنت خدامة جت وايه جابتها ستها وقالت          إنا منساش   ألكن مرة   

انكسرت رجليه وده كلب صغير لولو ضربته بالعصاية كسرت رجليه فقالت لها يا إنت              ...  بلن الك إ  ليقالت  

كلب يقع  ياإنت مش ممكن ال   ...   معرفش هو وقع ورجليه اتكسرت     أنا كسر رجلين الكلب فالت لها       الليمين  

 ...رجليه تتكسر

 يه؟ قعدتإ وبعدين قلت لها لي ضربتها وجابوها همالم

نا كنت  أ و ليقالت  ...  كسرت دماغه   نا كنت أنا لو منك مكنتش كسرت رجليه ده        أمعاها وقلت لها    

نام تحت  أنا  أ على السرير معاها و    تنيمهى  تتتصور إن س  ...   معرفتش نحاولت أحط صوابعى في عينيه وبعدي     

مة مسيحية والناس دول كانوا     األرض يعنى هي متضايقة ليه يعنى طبعا شوف بقى أهي دية كانت خد             على ا 

لفقراء مثال  ا كانت ها تتركه الخدمة الفردية مع اإلنت؟ واحنا ما إنصدق إن والدنا              الليفإيه األثر   ...  مسيحيين

 ...بتاعتهم اطس مش هيشموه في االواللي حاجة عشان يشموا ريحة المسيح الّيجوا عندنا و

 . في مجال البيوتوالًأحنا فلنا  إطيب عشان منطولش إيه... دنالهم صورة وحشة عأناإفإحنا 

  في مجال الزمالء:اً ثاني-2

سيرة ل با  الفردي ملالعى بسرعة   صل الكرم ده عشان شبه معروف فأنا هملّ        أ  شنمرة واحد معل  

 ...م ده وال مش معقول؟المعقول الك... و دينألمحبة دون التمييز بين جنس االمسيحية وأعمال 

ة لشهداء  جالكنيسة محتا ية  دام  ين األ إبأقول  ت   فكن اًم سهل طبع  الن يعنى الك  إ بتكلم ولو    تنا مرة كن  أ

ليه ا حو اللي شخص موظف تعبان من الجو       أوعبان  تمش شهداء في االية؟ يعنى لما بيجى ولد         .  ةبفي المح 

ها سواء جوه أو    تبار ايه محب  تختبار الكنيسة النهارده اخ   ابل بالعكس دا    .  ده حواليه وك  الليعب ويكره   تلخانق وي ا

لنقطة اثم يعنى   ...  آه...  صبحت األمانة دية  أ في عصر دلوقت     داًجل ناحية مهمة    عم في ال  األمانةثم  .  بره

 . جداً  غير مجازين عن شر بشر مهمةباإلساءة وعدم اإلساءة االحتمالالثالثة 
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وفي نفس الوقت االستعداد    .   وصانا كده  اللين المباحثات الغبية كقول الرسول هو        االبتعاد ع  2نمرة  

 الفرق بين االثنين بقى يعنى       ليمين يفسر   .  ناةأ عن سبب الرجاء بمحبة وبطول        يسألنالمجاوبة كل من    

... بين مش بس نجاو   د نكون مستع  أن عن سبب الرجاء إحنا ملزمين       يسألنا  واللي...  المباحثات الغبية نبعد  

واحد  وفي فرق    هم بيتف اوةغبناقش ب يحد ب اوفي فرق   ...  ؟إيهيعنى  .  يسألنا لمجاوبة كل من     نيه مستعدي إنكون  

ازاى يعنى؟ هو األول شاف في رجاء فلما شاف         .   عن سبب الرجاء   أجاوبألزم    يه ده إ سؤال   ةبمحبل  أيسب

 ...جاوبهأ ففبيسألنيفحب يعرف سره ويسأل عن سببه 

لكن لقيت واحد بيناقش مناقشة غبية يقفلها بال شك،         ...   خليك مستعد الزم تجاوب    يلفالرسول ببقول   

نا مش  أتقول  )  اآلخر( راخر   تنإوبعدين  ...  يهإن هو   إعاوز يبين   ...  هءيه؟ يشبع كبريا  إألنه هو عاوز    

 ...نا حارد عليهأ يسأل ووه... حاسكت له اإن االيه ده هو

... بية آه غات  ث سماها مباح  أنفله الحق     .ممنهاش فائدة ...   ذات وإظهارقى عملية كبرياء    بيعنى بت 

 .قتدية د لو طبعا لما نيجى للحاجات

 ل خدمة فردية  كحتقتل  و بالقول ألن دية      أ  بالفعل مسيحيي تصرف غير    أيعم االشتراك في      3نمرة  

م الجميع يعنى مش     أما أمامهمو بالقول معلش هانتعب في األول لكن يضئ مسيحنا فيهم           أنعم بالفعل   .  بعد كده 

مسيحيين وكلمهم مش كويس وتصرفاته مش كويسة والعمل ده           الزم يكونوا غير مسيحيين ممكن برده يكونوا      

 .م البايخ والحاجات ديةالمكان للك

برده الصورة  .  مرة في االمتحان    ولو...  اة يالحظ االختبار ألنه لو سقط      أن كده بطول    فالمسيحي

نه هيبقى اختبار صعب في     إولو  .  ت الصورة زص اته اللى المسيح ازاى خ   ه هيكلم الناس بعد كده ع     تاعتب

 .األول لكن هيعدى على خير إنعمة رإنا

 .متهم الروحيةالس  واالطمأنان علىحوالهمأافتقاد المسيحيين وتتبع  4نمرة 

و أنت طالب في    أفي وسط عمل،      نت رحت أنا بعتبر كده يعنى مثال افرض        أ...  الصالة  5نمرة  

ن رإنا بعتك رسول لديه؟ للجامعة فأنت مسئول         إ معين فممكن تعتبر نفسك       ال في وسط سكشن مث    ...كلية

 ...ة الكنيسةيمرة هابقى أكلمك عن المسئولية دية أو مسئول. صبحنا مسؤولينأإحنا . فمتهربش من المسئولية

صل  أ هايعنى مش بكيف     عنها لناحية المهمة دى مسئولية غصبٍ    ال لك   وقأصال عشان   أوالكنيسة  

 فحط الكنيسة   أموره  رعالم كان هو مسئول عن العالم وبيدب      الوالمسيح لما كان في       الكنيسة هي جسد المسيح   

ع زرلهواء والماء والنار وال   امسئولة عن   لكنيسة  ان  إلدرجة  ولية  ئيه؟ في موقع المس   إدية وحطها في    

 !! شوف المسئولية قد ايهلحاجات الماديةا ووالعشب

. فالكنيسة مسئولة .  عشان النيل يرتفع    خذ الماء وراح رماها في النيل     أ  الليرك  صة البط قمننساش  

 عن  مسئولة...  تضايقينملامسئولة عن   ...  لمرضىامسئولة عن   ...  ةيمركز الكنيسة من ناحية المسئول     

نا مش بكيفي مسئول ده     أيعنى  .   ألن هي جسد المسبح    جباريةإمسئولية  ...  لشيوخا عن   مسئولة...  األحداث

فمفيش فائدة ها     "بشرأن كنت ال    إ  ليويل  ف  ىذ الضرورة موضوعة عل   إ"يه؟  إ بولس الرسول بقول     رأىلى  ع

 يفر يروح فين؟
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فمش .   هي مسئولية المسيح   مسئوليتي  تصبحألزفت في جسم المسيح و    ت ا الصفر فأنا خ  يميعرفش  

ذا استدعى   إ  بالنسبة لهم وافتقادهم   جل النفوس البعيدة واإلحساس بالمسئولية    أ من   الصالةارية دية   تيمسئولية اخ 

 . إلى آخرهاالجتماعاتطبعا دول مسيحيين زينا تقديم النإذات والكتب ودعوته لحضور . األمر في بيوتهم

  في مستوى الكنيسة: ثالثاً-3

 أنتمالء يعنى   دول بقى مش زُ   ...  كدهش  الخدمة الفردية في للكنيسة إحنا سمينا األوالنين الزمالء م        

 . ألصق من األخق في الكنيسة ويبقى صديق بقى صديترف واحد

يعنى إحنا  .  يام دية ألليه هي استخبت ا     ففي الكنيسة تتكون صداقات روحية بجد يعنى مش عارف         

نى إ  أحدا مليش خبرة سابقة في مدارس       أن و جذب انتباهي مثالً  اللي   في مدارس أحد يعنى      الًثإحنا كنا م  ...  كنا

 في اإلنجيل   ويقرءوااألحد كل يوم جمعة يروحوا يفطروا في بيت واحد ويقعدوا           لقيت المجموعة بتوع مدارس     

و أن فيه فرق بين الزمالة دية       إيه  إفيعنى حسيت قد    .  ويصلوا بعد القداس كل يوم جمعة ورحت معاهم مرة        

 هنا قاعدين   ناإخير  الصباح  ...  صدقاء صباح الخير  أ باشوفها في الكلية دول      الليدية والحاجة الثانية    .  الصداقة

 ي دى دخلت في مستوى روح     اًدية أبد ...  مش زمالة ...  مش صداقة   فدية.   وقاعدين نسمع كلمة رإنا    نأكل

، إغريغوريوسس باسيليوس كان صديق     ي في الكنيسة بيبقى لك أصحاب على المستولى ده والقد         اًلبافغ.  أعمق

جسد رإنا  كة   شر  هي ...لواقع شركة والصداقة المسيحية هي في ا    .  ويوحنا فم الذهب كان صديق باسيليوس     

 :هام بت نقط صغيرة الكنيسة مفروض تهطيسة يعنى أنا عاوز أحن هو الكاللي. يسوع

ملة زى إيه    عا  إيه الحاجات دية في الكنيسة بتبقى      لي على رأى واحد كان بيقول       ىنالحزا مثال   -أ

 إيه يتحرك يتحرك ليه؟ ألن الشخص         رإنا للقطار إن هو    ن كده بتبقى إشارة م    دالسنافور بتاع السكة الحدي   

في المناسبات دية   .   عن رإنا  دعاُبيبقوا  بعنى ناس كتير    ي.  قى حد بيسأل عنه يستجيب لكلمة رإنا      الالحزين لما بي  

زاء ع مشاركتهم بال  ىنحزاالف بتعمله الكنيسة في المناسبة دية       اللي العمل   اًا إليه؟ للكنيسة ومبينسوش ابد    وبذبينج

 في السياسة وننزل أل بقراءة كلمة رإنا والصالة وجذب أنظارهم مهم             ش قاعدة كده ندرد    مش مجرد  الحقيقي

فهم عاوزين يعملوا   ...  نارهم إلقامة القداسات على الراقدي    ظن أ جذب...  رفوا إيه الحكاية  عل بيبقوا عاوزين ي   دو

ى بتبقى إحساسهم   د.  ومش في بيديهم دلوقت   .  ده نفسهم ومش عارفين يعملوا حاجة دلوقت      .   راح لليحاجة  

ب وهو بابا راح فين     طزى خالص قلتلها    ع عاوزة تت  مش قريب األسبوع ده فاإلنت      سنا كنت عند نا   أ...  يعنى

زقة تحت الكأس عشان يكون قدامى في       ال و حنا ها اكتب اسم بابا في ورقة على المذب        أ؟  أيكيه ر إوبتاع؟ قلت   

وال كانت عاوزة   ...  يه؟ مش عاوزة تفرح   إت  يه؟ تفرح بعد ما كان    إكل قداس أهوه طب كويس وابتدات        

 .زىعتت

يعنى كانت  .  في حق أمه لما ماتت      ر مرة إن هو قص    س إن هو ح   صاحبي واحد   ليومرة حكى   

 جارتهم قالت   ى واحدة صديقته يعن   ينوبعد.  ت حاجة زى كده   ت وسابها وسافر وبعدين رجع لقاها ما      ىتعبانة قو 

ا حلمت بماما بتقول ليه     أنالت له   قنا مابحلمش كثير قال لها إيه؟       قولك وأ أا حلمت حلم من جدا عاوزة       أنله  

ن هو  إ ضميره إيه تعبه     نمل لماما حاجة بدل ما كا     عا ممكن أ  أن طيب طب ما     آهيس؟ فقال   د مبيعملش قدا  النف

 هيجيب لها شوية دواء     كانكتور  ديعنى كان هيعمل إيه؟ لما كان هيجيب لها           يه أل إ  معملش حاجة فحس فعالً   

فتعزى .   حاجة عظيمة  ا النهارده يقدر يعمل لها    منإ.   مادية  هايعمل لها حاجة إيه    كان  .  هانش هيطول عمر  مك

 قلت جذب األنظار إليه؟ إلقامة القداسات على         أنا.  رشده ليه أ روح رإنا    اللي ابتدى يعمل لها طلبها؟      وفعالً
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 ن الصليب دى فرص كويسة أن نتكلم ع        لبركات األلم وبركات   يضاًأ  األنظاروتوجيه  ...   بدل الحزن  نالراقدي

 ...الم المسيحآت الصليب وشركة افرص لذيذة برك... الصليب

 كان بيعول العيلة    الليى يوسف النجار    تح  .ياسالم لما نتكلم عن المسيح أنه مشاركنا في كل حاجة         

 .لم مع المسيح ومشاركة شركة اآلهدنمات والمسيح ع

نك إة العبء   د المقصود من الزيارة زيا    سو زيارتهم لي  صود ه ق عشان نخلص الم   آه:  المرضى  -ب

المشاعر بتاعة اإليه     ظحاليعنى وخصوصا إن إحنا هنا يعنى مإن       .  ع دماغ ج عاوز و  مشتتعبهم المريض   

... لمريض محتاج فعال إيه؟   ان  إكثرة المجاملة      الزيارة زيادة العبء عليه يعنى      ن المقصور م  العيان أنت 

محتاج ...  يمانهإمحتاج أعرف طريقة    ...   بتأخذها له محتاج إليه؟    اللي الشيكوالتة   كثر من علبة  أمحتاج اليه   

 كانت  إذاجيل  نمحتاج لقراءة اإل  ...  حل المرض في شخص صليب المسي     اة تساعده على احتم   يسلقصة كو 

... ثناء المرض واخد بالك ازاى    أ اإلنجيل كله    أتنا قر أفالناس يقولوا لك    .  يعنى صحته تسمح في مرضه    

الموضوع ده مش موضوع    .  سمعت عظات، واأللحان والصالة عن طريق مسجل أو ريكوردر في كل بيت           و

وقها ويجربها  ذوشركة آالم المسيح ويبتدى ي    ...  صليب ليه إحنا مانعلنش عن صليب المسيح في المناسبة ديه؟         

 .د ما تعطينا النعمةقويعيشها ويحبها ويحسها ويحب المسيح بتاعه على 

ال نخش للناس   ثإحنا نجيب معانا مورفين م      ن إحنا نشيل معانا يعنى    إمكاأنا كبشر   إ في   لكن إحنا مش  

م المصلوب شريك   أل المسيح المت  لهم نقدم   إحنان  أفإحنا لينا   ...  !؟ مقدرش األلمبر مورفين نضيع منهم     إنديهم  

 .لى آخرهإ مينألالمت

بوله لكلمة رإنا بأقوى ما يمكن      فرصة لق    بيمر بها ساعات اإلنسان بتبقى     الليإنقول إن الظروف    

 ...فتكلمنا على الحزانى والمرضى مش كده

ومظبوط لهن وصية إنجيلية في رسالة يعقوب األصحاح األول         .  نجيلية لهن إ لهم وصية    األرامل  -ج

تهم ب هي هذه افتقاد اليتامى واألرامل في ضيق       الديانة الطاهرة النقية عند اهللا اآل     "  )27:  1يع  ( األخرانية   اآلية

 ".وحفظ اإلنسان نفسه بال دنس من العالم 

 ا عارفين طبعاًونتأ... يتهاتعز ومصدر دهانس  ن الكنيسة هي أمها والمسيح    أاألرملة  فيجب أن تحس    

لكن .  اهم لها اإن  قورملة نايين ده لو كان زوجها عايش مكنش         أ نايين يعنى اإن     أرملةالحادثة اللطيفة بتاعة اإن     

  جداً ثل لذيذ م...  ممكن تأخذه ده  .  ا أحسن كمان من زوجك    أن لها يعنى ويقول لها      ىالمسيح هنا عاوز يور   

 نايين يورى إن    أرملة  مثل ما   أرملةيين كثير اشمعنى اإن     تم مي وف اهللا من األرملة يعنى هو ما بيق       ق مو ىبيور

لكنيسة اعاية  موضوع ر    تكون أن األرملة يجب    إن  أقوله عاوز   اللي  6  أعمال وفي   مسئول عن األرملة    اهللا

 .اه يعنى كمان ممكن الكنيسة تستفيد من طاقتآخرهلشعورها بضعفها في المجتمع إلى 

حنا نخلى لها   إ أن   لفضأنا  أ...   ديه س ب التربية الكنسية في الكنيسة    في   ل ها ندخ  ه طبعاً د بعد ك  آه  -د

 .ها لكن ممكن نحط لها نمرةيوحدلموضع 

ة بالنسبة للشباب واألطفال في التربية الكنسية وسنرجع        ديلفرا وبعدين نبقى نرجع لها فالخدمة       -هـ

لفردية على مستوى الكنيسة مش     امة  دلخاحنا قلنا   إ...   الكنسية ويةضعاللها في فصل خاص عند حديثنا عن        
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 بقى  ثانيدول كانوا موضوع واحد موضوع      ...   مش كده آه   ةقلنا للخدمة الفردية في العمل وفي الكنيس      ...  كده

 .لفرديةا برده في الخدمة االعترافسر  هو اللي

 بتخصه يعنى يعرف    خدمة فردية فدية  .   للكاهن هراف د عتطبعا سر اال  :   رابعا بالنسبة للكاهن   -4

 والًأ يشمل   فاالعتراف.  الفرديبالنسبة للكاهن يدخل سر االعتراف في العمل        .  هن كويس قوى  كايشتغل فيها ال  

 الروحية  ونمو حياته  المعترف   بإناء شخصية الكاهن    هتم فيه  من ناحية أخرى ي    لخطية والتوبة اراف ب عتاال

 .السبعاف له قدسية فهو أحد أسرار الكنيسة تروسر االع. ل مواهبهالواستغ

نية تواف يلبس ال  ترلما يجى يأخذ االع      الخدمة يعنى  س يلبس الكاهن مالب   س وفي تقليد بعض الكنائ   

 حتى أبونا أثناسيوس هنا في مارمينا لما كان يعمل           نا فاكر أكان زمان   ...   سر الزواج  يعني  اإلكليلزي  

 سبال الكاهن م  س التونية بتاعته والطيلسانة ألنه بيقدم سر من أسرار الكنيسة يلب          ساإلكليل كان يروح يدخل يلب    

 بقول بعض الكنائس لكن     أنا مع المعترف أمام أيقونة القديسة مريم والدة اإلله          سلخدمة كما في القداس ويجل    ا

اللي بالذات والروم    سحقيقة الرو  ال هم بأبوة معترف  الوشعور  آه  ...   بيطبقوا النظام ده لغاية النهاردة         هم

 .اف ونجاحهتر مهم في بركة سر االعالكاهن ومشاركته في أتعابه هي عامل

 ثانييعنى ده موضوع    .   ماياخدش اعترافات   مثالً س كاهن يترسم قسي   أيعشان كده كان مفروض إن      

 خيبقى راجل شي     وبعدين بعد ما   سيعنى بيترسم قسي  ...   ال ثانيقول سر   قصدي أ  يعنى مش    غير الكهنوت 

 الزم يأخذ   ش يترسم معناه إنه م    اللييعنى الكاهن   .  نه يقبل اعترافات  إ يديله األسقف حل     ىومحنك ومختبر يبتد  

ص اله دلوقت خ  د   أل عندي طبعا آمال أنا ها أقول من        آهيعنى     خالص خالص  ثاني موضوع   هاعترافات أل د  

 هيقود آخر هوه هيكون محنك ومجرب عشان يقدر إيه؟ يقود آخر، عشان متطلعش               الليلكن طبعا الشخص    

آه لغاية قريب مش    .   بيمر مع الشخص ده    اللي الموقف   ش عن الكاهن ألنه ماختبر    اً بتبقى غصب  اللياألخطاء  

 .رين والمحنكين في حياتهمولذلك تختار الكنيسة آباء االعتراف من الكهنة المختب. زمان قوى

 .ن ده مجال للخدمة الفردية إ أأنا نتكلم شوية مع بعض في سر االعتراف بماليتسمحوا 

 :حظات مهمة في سر االعترافالم

 فيجب على الكاهن أن يلفت نظر        سيح شخصيا عن طريق الكاهن     م سر االعتراف موجه لل     -1

يه في   إ  في حق  أهو أخط .   إلنسان أساءحتى لو كان هو       إلنسان وليس   هللا  الخطية موجهة  إن   اًالمعترف دائم 

  للرب يسوع  تأخطأرف أن يبدأ اعترافه مثال بكلمة جميلة مثال          معتم ال لّن هو يع  إلذلك فما أجمل    .  حق رإنا 

يدرك كل من الكاهن    ن  أ؟ للمسيح، و  جه لمين واالعتراف م  واضحة من أول االعتراف إن        تبقىنى   يع مثال

االعتراف يبقى اسمه مثال إيه قعدة        اسمه سر     ميبقاش وإال القدس أثناء السر      رف بوجود الروح  عتوالم

لكن إذا كان ده سر يبقى ألزم االثنين يحسوا عشان كده يعنى يحسن             .  وبعدين بيصلى له ويأخذ بركة    .  دردشة

 .جدا أن يبدأ االعتراف بالصالة

 ده يبقى   اآلخرينلقاء اللوم على    من تبرير الخطية وا   ...  رف المعترف عن التبرير للخطية    تعين  أ  -2

 الذين  اآلخرينالقاء اللوم على    آه    . أنت أعطتهانى  اللي ألقى اللوم على رإنا قال له المرأة         آدمما حلش حاجة ده     

اإلنت ديه مثال أختها بتعاكسها في البيت       .  بقى في األوالد والشبان واإلنات    ...  تسببوا في الخطية تحصل كثير    

ن هي شتمت أختها بتقول     إا فبترد عليها يعنى قصد الواحد قبل ما بتقول اعترافها كده             بتعاكسه الليأصل هي   
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دى على طول قبل ما     .  يعنى ديه مش جايه تعترف    .  ضيع بركة االعتراف خالص   تب ف صل أختها عملت كذا   أ

ه نفسر  رام ب دلى فريسى ما    إن هي أخطأت يعنى خطأها ده ال عذر فيه فيتحول المعترف من عشار               إقالت  

 .ر من رإناررش نفسه هيبقى مبرذا مبإ من رإنا وريبقى مش هيتبر

العتراف ان يبدأ   أويستحسن  و المشاكل النفسية    أ التمييز بين االعتراف والمشاكل الخاصة        -3

ن يبدأ االعتراف بالصالة تمام     أ.  ية يمكن متبقاش في الكبار كثير لكن يتبقى في الصغيرين         دالحاجات  .  بالصالة

ثم يبدأ المعترف بعرض مشاكله الخاصة واخد بالك من لمنقطة          .  اف بالصالة وإن كان بالتحليل    ترالعكده يبدأ ا  

.  نتفاهم فيه  الثاني الموضوع   ن وبعدي "نا غلطت أ جاى تقول لرإنا     أنت"دية؟ يعنى احنا فهمنا دلوقت االعتراف       

لخاصة بتاعة الشبان والشابات    ألن لوحده ألن مع العصر بتاعنا دلوقت وكتر المشاكل النفسية والمشاكل ا             

 مع بعضها فبدأ سر االعتراف يفقد إحساس المعترف          األمورواألطفال واألوالد وللحاجات ديه كلها تداخلت       

اإلنسان ديه متاهه طبعا مش       يرة خالص واإلنسان ونفسية   ث يعترف بخطيته دخل في مشاكل ك      ىيه؟ جا إبأنه  

 ... بيعترفعارف الكاهن وهو قاعد بيحل مشكله نفسية وال

ه يقول له طب نسيب كده المشاكل د      أتوه كده   أنا ساعات بأعمل كده بصراحة يعنى لما أالقى ها           أ

كثر من دقائق ألنه بيقول     أألن االعتراف في الواقع ميأخذش      .  ف بالخطية ونسهل له العملية    ترلوحدها األول نع  

 اللي نحكى مع بعض الموضوع      َلول له تعا  ن نق أ غلطت في كذا وكذا تقرا له التحليل وبعدين           أنا  أبونايا  

 فصل له بين  أا بحب   أنو ديه قبل ديه ميجراش حاجة بس        أ حاجة   أيو  أاقش فيه   تن ون إرشاد عاوز فيه    اآلخر

 . االعتراف والمشكلة بتاعته

مش بس  يعنى ممكن   .  نت واخد بالك ازاى   أ.  يجابية في االعتراف  إل ا بالنواحيم الكاهن   هتين  أ  -4

ده خطأ إهماله في الصالة     .  جيلنلكن كمان إهماله في قراءة اإل      عملها   اللي  رف باألخطاء عت ي ان بيجى نساإل

يه هو  إن الخطية بس    إقول مش الزم يعتبر     أ  قصدييعنى  .  إهماله في حفظ المزامير ده برده خطأ      .  ده خطأ 

 اًة في اإلنجيل طبع   ظمتبالصالة والدراسة المن    مش.  يجابية باالعتراف إل ا بالنواحياالهتمام  ...  بس بيشتم 

ذا إ يعمل حسنا وال يعملها فذاك خطية ألن         أنألن من يقدر    .   يؤديها التيلخدمة  ا  وأنواعوكراسة خاصة للتأمل    

مام بالفضائل الروحية واقتنائها تبص     تهو ماخدمش فهي برده خطية ونوع الخدمة في جو العائلة والعمل وااله           

ن االعتراف مش بس كل ما تزيد الناحية اإليجابية في حياته           يه بيكسب م  إ بيعترف شخص    الليى الشخص   قتال

 .قل الناحية السلبيةت

 : وضوح الهدف من االعنراف وهو-5

 ده يجى   اًال ابد .   ما إحنا عارفين االعتراف يعنى اللعبة      أمالم ده   التغرب من الك  تسفت ها أ التوبة   -أ

ف بقى دلوقت هو بيروح يجيب كتاب       تريه ها أع  إا  أن  ليربع صفحات خطايا ويقول     أ وكاتب   الشخص مثا 

صح صح ويكتب الخطايا    .   فيها ويحط صح غلط    الليبستان الروح مثال بتاع سيدنا األنبا يؤانس ويعد الخطايا          

 فيها توبة   اللينا ميخائيل لما كان يتكلم عن الخطية        وعلى رأى برده اب   .  لكن متحسش في كاثمه إن هوه تائب      

 وصل  ش بيستنطق وال مؤاخذة يعنى الطرا     حد فيها توبة بتبقى عامطة زى وا      ياللتوبة يقول للخطية      ومفيهاش

 مستنى إليه بعد كده تقول له استنى شوية يقول لك مش قادر حتى مش ألحق يروح لغاية                   يبقيه  بق  إيهلغاية  

ا أنده  عشان ك .  يه هو بيقولها وهو هادى خالص مفيهاش توبة       إتبقى لسه   ...  تشإنما الثانية بتبقى مطلع   ...  يهإ

 ليقول له قول بقى يقول      أروح واخدها وحططها في جيبى و     أين  تول ما أالقى الورقة صفح    أيعنى الصراحة   
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 already هي أل    الليوز تطرشها   وعاك وقرفان منها     هي شغال  الليقول له أل قول الخطية      أ.  ةقال عاوز الور  

ن إ في الواقع مش ديه الخطية ولو        فالورقة دية ...  ال.  دلوقت فين في بقك عشان تطرشها مش هات الورقة        

اف حالة نفسية يعنى عاوز يحكى كثير مش قادر         ترت عارف ساعات في ناس ثانيين بقى بتبقى عندهم االع         أن

كل ده  .  ليت بقى المرة الجاية تكتب      أنقول له طب    ألحته ديه   انا ما بحرموش من     أو.  يميز هو عاوز يحكى   

قاعد بسرعة    أهم وأقرأهم وهو  رقأبين أقول له كويس ها      وت ورقات مك  6 أو   5  ليفي كراسة يروح جايب     

 يلكن واحد لسه عاوز يعترف وسليم نفسيا مفيش أ        .  سيانفوأريحه ده يبقى يحس إن هو تعبان        .   كده نالعنواني

وبة ألن أيه قيمته ملوش     تير  غ  ن م عش االعتراف ال متنف .  واالعترافبة  توحاجة لكن مش عارف الفرق بين ال      

 :1نمرة  ناقيمة إحنا قل

رافه أنه تائب   تد المعترف في اع   ك يعنى البد أن يؤ    فاعتراف بال توبة ال قيمة له     ...  إيه التوبة   -أ

 .إنعمة المسيح

ولبداية  يعاين اهللا،    الذي  هو وسيلة لنقاوة القلب    هو معمول عشان يكون وسيلة       ال أص االعتراف  -ب

كلم عن حياه   ت عن االعتراف بي   ة كتاب حياه الصال    مثل لطيف أظن في    ي مع رإنا يعنى ف    حياة الصالة والشركة  

يه؟ إي  القن هو عامل زى ريشة طبيعتها الطيران يعنى شوية أن ريح هواء خفيف تبص ت               إاإلنسان مع رإنا    

الدنيا شتت فاطينت من األرض     .  لكن هي مش بتطير ليه؟ ألن عليها الطين       .  يه طارت إية  دالريشة الخفيفة   

 من حاجة ثانية إن أنا      ذروبعدين بيح   .تبتدى هي تطير بسهولة      عليها الليطين  ت شلت ال  أنلو  لكن  .  فلزقت

 العصفورة المربوطة بحبل في رجليها      ي ال تكسر ضلوع ز    هع الرباطات دي  ير ما أقطّ  غ من   الطيرانفي بداية   

 عرفنت  فمشفطارت باندفاع فانكسرت رجليها وأجنحتها      .   إيه تطير  ىفافتكرت إن الحبل ده عشان طويل تبتد      

 حصل؟ ألنهم ابتدوا يطيروا     الليإيه  .  ير بيبتدوا حياتهم الروحية بقوة يجوا واقفين      ثناس ك .  تطير عشان كده  

ق مع  الالصالة واالنط ة الحياة الروحية    ء إيه؟ الرباطين دول حلوين جدا يوروا إن بدا        الليير ما نقطع    غمن  

 .ريشةرة ديه ومثل الوصفعنا الزم تبتدى بتوبة وباعتراف مثل البر

 اكتشاف المواهب وتنميتها ثم إيه؟        ناحية مهمة جداَ   استخدامها ثم   اكتشاف المواهب وتنميتها    -6

 17ودية كانت رئيسة راهبات قعدت تحارب خطيتها الجسدية          ...  ديسة سارة قعدت  قه يقولوا ال  داستخدامها  

... واثنينوحضر قداس   .  ينترم اعترف مرة م   ا كده ما د   ى عندنا النهارده إن شاب يبتد     الليده العيب   .  سنة

  ده إكليل لها   الروحيالجهاد    لكن بالعكس .  ناب لك ال مفيش فائدة بقى من ر       ل تاب يقو  إذايبقى خالص بعد كده     

طب ما ده جسده    .  فده معناه مش إنه مربط ده معناه إنه بيجاهد وخصوصا إذا كانت حاجة بتخص جسده                

 للخدمة  عهفشخص له موهبة قيادية ندف    ...  النعمة بتسنده .  ..النعمة بتساعده ما دام بيكون أمين في جهاده        

، وآخر له موهبة في     مثال في مدارس التربية الكنسية      األحدفي مدارس   .  ياديةقا بخاف من كلمة     أن.  بإتضاع

مفيش واحد ملوش    الخفية وخدمة المحتاجين،      الخدمة االجتماعية  له موهبة في      آخر أو   الخدمة الفردية 

. بةتا مش الزم للخدمة خالص فندفعة للقراءة والك       جيلندراسة اإل خر له موهبة في     آو..  .على فكرة .  موهبة

 .فردى على أعلى مستوى راف عملتاالعوهكذا نرى أن 

...  حاجة مناسبة  أي...  رف تدريبا مناسبا  عتطى الكاهن للم  عأن ي شاف المواهب   ت نقطة أخرانية اك   -7

ه تل له لخص السفر لقيت مثال إيه لقي       وقأ...   بها الشبان قوى   تلخيص سفر في اإلنجيل ديه سهلة جدا بيفرحوا       

لش عليه  تقنين ما ث في صفحتين ا   ليقول طب لخص من فضلك رسالة يوحنا لخصها         أضعيف في المحبة      هو
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 فيها  الليلمواضيع المهمة   ادين إيه   ويجى وبع تزود عن صفحتين طول األسبوع ده مش كثير يلخصها            واوعى

مرة يعنى خليت      إن شأنا منسا .  وأهو قرأ اإلنجيل  .  نا عالجت له ضعف المحبة     أ ىبقه ي ا كد ن عناوني لياكتب  

 ات لوحدها بكانت فاضية أصلها وقاعدة كده بت     .  القديم للجديد    من العهد  آلخره من أوله    اإلنجيلواحدة لخصت   

... لي  صيتلخيعنى  .  صل بأعمل حاجة كده   تساعديني أ وقلت لها من فضلك أنا عاوز خدمة        .  مورهاش حاجة 

قلت لها  .  القديم والجديد كله     والثالث والرابع لغاية لما لخصت العهد      والثانيطب  ...  لخصته  .ابتدأت بالتكوين 

حياة    خليتها لخصت  نوبعدين خليتها لخصت كتب ايريس وبعدي     .  ينفعك  طب خذى بقى الكراس ده ليك أنت      

 حاجة كده يحس الشخص إنه أخذ       أي،  نا الذي  أب هو سبع سنين يلخص كتاب عن الصليب، عن         الصالة، ما 

 .بركة االعتراف

 ده  هم ده مش م   دريبتاليعنى  .  بالخطية  ده هو اعتراف  ز األول إن االعتراف     كمتنساش أنا مر  

لكن ده    ه باستخدم يدى فأنا أ إن واحد وقع تحت      الفرديل للعمل   امجأنا بأقول إن ده       .افترموضوع بره االع  

االعتراف ومش إن إحنا نتكلم عن المشاكل لكن ما دام هي قائمة فإحنا             مشاكل في   .  مش الهدف من االعتراف   

 شفتها بره جربتها مع الشبان مش مع ألني أنا جربت الحكاية ديه مرة   نفيترة عدد المع  ثرك.  ميصحش نتخطاها 

  شاب عاوزين إيه يعترفوا لو     50اع كده وأبص وراى كده أالقى فيه كده         تمالشابات كنت ساعات أجى بعد االج     

حقيقة يعنى إن ال تبقى إيه  9 وال   8لوقت  د ساعات والساعة    4 في خمس دقائق يبقى بكام؟       50ى  تأحسبها ديه ح  

قعد أقاربة فالمهم ونصلى مع بعض كلنا و      تنهم في سن وأحد فتبقى خطاياهم واحدة م       أهم خطاياهم تقريبا بما     

 ديه كذا وتدريب الخطية الفانية دية كذا،         نيةالأنا أكلمهم عن الخطايا المختلفة وعالجها وتدريب الخطية الف         

بعد كده بقى اخذهم وراء بعض يبقى االعتراف بقى سهل           .   يكملوا صلواتهم مع بعض    م ويقعدوا ه  الصوخ

. تكلم عن النوعية نوعيتهم إيه واحدة     أ بيحصل مع كل واحد ب     اللي بأكرر   ت بيحصل إن أنا كن    اللي ألن هو    جداً

 ده حاجة   حاجة جماعية ال    رفش إن إيه؟ إن االعتراف ده     عنبحنا ما إاص له ألن    ذا كان واحد له موضوع خ     إإال  

 فيعنى أصل الواحد ميقدرش يعمل حاجة زى كده         آهكن وال مش ممكن؟     فممبس بما إن النوعية واحدة      .  فردية

صدقني خالص مكنش االعتراف    .  كانت سهلة  ف  قطاع معين واحد   م ه إن لكن بما    رسمي إذا أخذت طابع     إال

يام لالعتراف أنا   أيمكن تخصيص   ...  قوله له دلى عاوز شويه تنظيم بس      أ ها   الليخذ دقائق ألن هو عارف      يأ

ت الاع الشبان يبقى للشان، الشابات للشابات، للعائ      تمقصد أيام يعنى نوعيات يعنى للشبان للشابات مثال يوم اج         أ

 .الثفي العشية م

 الشبان  ثلالمتجانسة م و  األوساط المتشابهة أ  كة في   تروحيث إن أغلب الخطايا والصفات تكون مش      

 الخطايا  أنواعمثال فيمكن أن يجلس الكاهن مع المعترفين في جلسة واحدة ويعطى لهم كلمة عامة تشمل                   

 أنا  اً واحد اًوكيفية التغلب عليها والتدريب المناسب لكل خطية ثم يبدأ الكاهن بالصالة واالعتراف مباشرة واحد             

 .واحد واحد... جماعياف إنه ترتكروا االعحسن يفأأكد أاوز  ع

 :اً مشاكل تخص الشابات غالب-2

 عن  ث عليها بسرعة مع الحذر بعدم الحدي      ر العبو ن للكاه نمكي و ياطاخ ال بعض  ن م  الخجل أحياناً  -أ

 حياة  عنه كتاب   ءراق من    يعنى أنا منساش واحد أو واحدة مرذ تعب جداً          فرفها المعتر عا ربما ال ي   يطاخ

ى كانوا  نضيع دية يع  ا في المو  شعنا مكتبو توة لقيت فعال القديسين ب    يوأنا مرة قعدت أفكر في الحكاية د      .  العفة

. جابيين يكتبوا في الطهارة في القداسة في حياة الصالة في المحبة ميتكلموش في الحاجات دية كثير                ي إ دائماً
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 الليوبقيت عادة المواضيع ديه     .  فض ابتدى ايه ينخ   الروحيرف الحديث في األمور ديه وصل لما المستوى         عت

 .السلبي بقى أحسن من العمل اإليجابي ده العمل أبداًشاغله الحديث لكن 

لها   رضعمشكلة يعنى الزم إيه نت       فيها لكن يعنى بما أنها     وتسامحونيل النقطة ديه    وقأ معلش ها    -ب

ت ديه مشكلة بسيطة    ن لو كا  وأنا.   بشخص الكاهن  ق تعل إلى أحيانا في سن معين يتحول االعتراف         التعلق

 ال يروحوا ي كاهن مشتكاش منها وأنا منساش كمان وكان ساعات الع         فيلكن ما افتكرش    .  مكنلش قلتها خالص  

 المواضيع ديه   ن أنا من بره تقول أنا قعدت مع أبونا ثلث ساعة وديه تقول أنا قعدت أكثر وبعدي                تسمع.  يحكوا

االعتراف بالخطية واعتراف سريع في     .  ل دول لالعتراف نفسه    عايزه وعى بتوجيه العيا    ي خطيرة جداً  بتبق

وانى يعنى  ثما تخدشى   ...  نقرأ التحليل ونمشى  ...   نقفل 4،  3،  2،  1الحالة ديه على طول ال نتكلم عن الخطية         

 ده في الندوات العامة وأنا في المواضيع العامة          االعتراف ازاى بقى اخذ موضوع       لينعلمهم طب تقول    

نين ث مرة وأ  STRESSقعد أعمل عليه    أرفوا إيه هو االعتراف     عا بتكلم في المواضيع العامة بي      حد أن  مشمبكل

نا الصالة وسرد   باف الموجة لر  تراالع.  رفوا إن الكاهن بيبسط من االعتراف ده       عوا ي دبتإثة لغاية لما    الوث

يرة في  ثمرات ك  سر االعتراف والتوبة      حوممكن معالجة التعلق بشر    .  الخطية والتوبة ونقفل على كده     

 مواضيع  أي مش الشطارة في االجتماعات نتكلم عن        ثاني موضوع   أياجتماعات الشابات بدل ما نتكلم عن       

 كفاية بس حواسنا ومس ي الليكلم فيها أل نتكلم في      تإحنا ن .  ان حيات ش ما تمس  اللي  ع المواضي تبقاش م انتمس حيات 

 دائما في لكنيسة بالنسبة     االعترافن يكون   أ  ويستحسن.  نوضح لهم إيه هو االعتراف بالضبط        كده يعنى 

 .ندتسنا بب اللطيف وبركة رالروحيمام الهيكل يعنى برده الكنيسة لها جوها أكمان يعنى و. ناتبلل

 لفت   جداً هم والرجال ده العكس بقى دول الكبار إيه مش حاسين بالخطية يعنى م            ت قطاع السيدا  -3

صل هو  أوبعدين يقول لك ال نصل إيه       .   بيعملوا إيه بيعملوا خطية    دمين زينا برده  آنى  ب  منظر الكبار إن ه   

ألن الخطية كانت في ذهنه في عصره الخطية يعنى         .  تجوز وخلف عيال كبار هو ما بيعملش خطية       أافتكر لما   

فبرده ده موضوع يجب عرضه على الكبار       .  بتاع زمان لكن لما كبر دلوقت مبقاش في إيه الخطية         .  لخطيةا

 النظر باستمرار لتنفيذ وصايا اإلنجيل وصية        ت والرجال الكبار يجب لف     تعات للعامة السيدا  اتمفي االج 

صل أأل والكبار   .  نا يرحمنا األيام ديه   نر.   فيها ن الكبار واقعي  أغلبديه تتشرح بتطويل هتبقى تبقى إيه       .  المحبة

ى في حاجات   القن تبص ت  وبعدي  قول له صباح للخير   أمش الزم   ...  الصبأقول لك ما دام مبيعملش حاجة خ      

 همنتب  لنهاردهه ا سنة ديه ل  النقول ف ب في المحبة كانت بتكلم مع ناس يعنى          لكبارت ا ماليرة خالص ألن معا   ثك

...  وال بتاع ونبتدئ   بنتي لما أنا جيت في جواز       هدتني نديها هدية يعنى وبتاع، قالوا يعنى هي         مشاتجوزت  

ليه .  رحهتفاع برده   بتلبانة كده و  غنت  بن يعنى طب ديه       ده العين بالعين والسن بالس      وفقلت له ما ه    

قى كده المحبة إيه فاترة مش مثال       الل ما يموت في البتاع ت     قبها كان جاملنا    وبأمانفرحهاش؟ قالوا يعنى هي     

 خطية متكلموش عليها كخطية ألن اتحولت       شيه م د معملش محبة لكن     غيريى لو   تمل محبة ح  عديه فرصة أ  

 خرآ والمجملة شئ    يءالمحبة ش  كان يقصدها الرسول فالمحبة لتكن بال رياء ألن          اللي  من المحبة أهي ديه   

اس الكبار يفتكروا إن    الن  نفالناس عاملة خلط بين إيه بين المحبة والمجاملة ففكرة إن المحبة هي المجاملة كما             

مقلش ديه للشبان وال     جسد هو العين  الية مع إن المسيح اتكلم عن سراج        طى الشبان قد الخ   تو أعلى من مس   هم 

 .يرة خالصثوحاجات زى كده ك... فال للكلألطل

 ديه الً خطية الكبرياء مثاثلال وخطية مثم  ممكن ننبههم ازاىعاف مهمل في الواق   ترده قطاع في االع   

 .ا كبيرنسهل يقع فيها الكبير ميقعش فيها الصغير يقول لك أنا لسه عيل لكن الكبير يقول لك أ
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في خطية مثال الكبرياء فأب االعتراف         ازاى وقع  اللياية لطيفة كده عن البطرك       لكم حك  أحكيها  

رف قيمة نفسك   ع تنزل تغسل المراحيض بتاع البطرخانة كل يوم الصبح لغاية لما ما ت              أنتبتاعه قال له    

 ثانيرجع  أ برضه عشان كانت بتحاربة خطية شبابية قال لما نتعب فيها و            ر هرب للدي  ثانيأو أب   .  كويس

 . وهكذا ده نقط تحرك التوبة بالنسبة للكباريلرعاية الشعب بتاع

 ش الدقة والحذر م   منتهىقى في   تبهنا ب    ألن معالجة النفس   الحقيقة المواضيع ديه خطيرة ودقيقة جداً     

 .م بيطلع كالأي

. يعنى دول ضد بعض   .  اناالستهتار بالخطية واليأس من رحمة رب     ين  ت في نقط متضادة هنا نقط     -4

نا ممكن  بر   يعنى كويس مش بطال، وآخر واقع في خطية اليأس وهل          هللا يعترف إنه الحمد     اًمخص دائ يعنى ش 

 لكن أنا   شا معرفش يقبلك وال ميقبلكي    أنكى  تب وب يقبلنينا  ب ممكن ر  لي بتقول   ليلسه كان واحدة بتحكى     ...  يقبله

 بتاعنا مكتوب في    حمسيالا  نإح.   على مزاجنا  حمش هنعمل لنا مسي    اإلنجيل ونشوفه ألن إحنا      نفتح  فاعر

فتح اإلنجيل ونقرا سوا لما      أ وال مش ممكن؟ طبعا قصدت أنى أنا           نوفه هو رأيه إيه؟ ممك     شن.  اإلنجيل

جيل بيبقى إيه   نم اإل كال  نلك.  ثالا بطيب خاطرها يعنى م    نم إيه؟ كأن أ   ال أنا هيبقى ك   كالمياستريحت عشان   

نقولها بمثلة كنا   أيه  فده  آه  ...  وفخلة ت ثمأفي  ...   تخوف تبآياذكيره  تر بالخطية يجب    تهتقول والشخص المس  

ن يقول ال ال    ياطيقولوا له عملنا باسمك وأخرجنا الش      ي ص النفس ازاى الباب بيتغلق وأزاى     الالنهارده عن خ  

 األبدي كان البار بالجهد يخلص والعذاب       اذإ جاهالت و  عذارىبكوا بره دول    ي  قعدوا  قأعرفكن والباب أغل  

 ازاى اإلنسان يروح يرمى نفسه في المصيبة ديه وهو        سه معد إلبلي  د معد لينا    مشوده أصال   ن وج سيالمعد إلبل 

 .نان مكاشم

 يجب تشجيعه   الروحي يجب معالجتها بحذر فإذا كان الشخص مستمر في جهاده           الخطية تكرار   -5

 .نا بالسهر و الصالةب كده بيطالنا يعنى المسيح قالب اهللا بيطالإن أو توعيته للحرب الروحية وأكاليلها ووإفهامه

 
 .مينآ األبد إلىلهنا ألوالمجد 
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 1978الكنيسة جسد المسيح وأنا عضو فيها 

 إحنا  أنوأنا قصدت   .  سةيأعضاء في الكن    ا أو ذ ك ةسي في كن  إحنا  إننقول  بثر و كنسمعها  سة ب كلمه الكني 

. كثر من مناسبة  بنا في أ  عض صحا كنت باتكلم مع ب   .  نتكلم في الموضوع ده النهارده عشان سبب مهم جداً         

ق وبين  البيخلطوا بين األخ  لكن  .  دى بديهية يعنى  ....  ه كويسه خالقكون أ ت الزم   المسيحيح الشخص   يصح

ده جميل  ...  مالفتالقى يقول لك مثال إن ما هو كل الديانات بتحض على المحبة والس            .   بتاعنا يدة واإليمان عقال

في نقط أساسية   لكن  ....  كره إن تكون في محبة وتعاليم كويسة؟      يهو في حد    ...  والتعاليم الحلوة اللطيفة  .  طبعاً

طبعا كلمة  لألسف  .  إن أنت واحد في الكنيسة أو عضو في الكنيسة        .  ن في أعماق إيمانك من جوه     والزم تك 

ك في الكنيسة بأدفع    تريعنى واحد يجى يقول لك أنا مش        عضو في الكنيسة ابتدأت تتغير دلوقت لغاية ما بقى        

 عضو في    هو يبقى بقى   شهر ما أنا عضو في الكنيسة وما دام هو بيدفع اشتراك فلوس يعنى                اك كل رشتا

 .الكنيسة

ولو .  مهال ك نه ماتشبعش م  ت الرسول باستفاضة في الرسائل بتاع     سالكنيسة في الواقع اتكلم عنها بول     

 في  ليتقرأ  ة اللطيفة دى    بالمناسب.  م ده يا ريت   ال يعنى عاوز أدى لك واجب صغير عشان متنساش الك          أني

يتكلم عن  د انتباهه طول الرسالة أنه عاوز       د شا اللي ألن   كولوسى رسالة معلمنا بولس الرسول ألهل       البيت

 هيفيدنا زى ما هنشوف دلوقت هو في رسالته لكولوسى          اللي لينا    المفيد جداً  الروحي  الالهوتياها  عنالكنيسة بم 

 ". وفيه يقوم الكل وهو رأس الجسد الكنيسةشيءي هو قبل كل الذ: "اتكلم في األصحاح األوالنى وقال

 لكيالذي هو البداءة بكر من األموات       "  . بتاعها الرأس المؤمنين والمسيح هو      هم الليفالكنيسة بقت   

 وأن يصالح به الكل لنفسه عامال        ن يحل كل للملء   أألن فيه سر    .  شيء تقدما في كل     اًمتقدم.  يكون هو 

وفي رسالة معلمنا بولس الرسول     .  ا في جسم بشريته   ن هو صالح   يرجع يقول إن   نبعديو"الصلح بدم صليبه    

بيتكلم في األصحاح الخامس      الكنيسة هي جسد المسيح     إن فيها كثير على     أتكلم  اللي من الرسائل    ى د سألفس

 ألجلهماأحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه       م كما   ءكيها الرجال أحبوا نسا   أ":  ولق بي سادسواألصحاح ال 

يه كما الرب   ب أحد جسده قط بل يقوته وير      يبغضم ألنه لم    هادجسأككذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم        

 ".نا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامهنأل. أيضا للكنيسة

وأخضع كل شك   :  "كثير خالص بيقول كده      الرسول وفي شواهد أخرى    سفواضح من كلمات معلنا بول    

واضح خالص إن   ".  سا فوق كل شئ للكنيسة التي هي جسده       أوإياه جعل ر  ح األول    األصحا في.  تحت قدميه 

 تعيش  نفسي أعملها وعظة كده لكن      ز عاو مشأنا  ....  أنت دلوقت هتبتدى  ...  طبعا.  الكنيسة هي إيه هي جسده    

 .جسمه هي دى اسمها الكنيسة    ...  ت واحد في جسم المسيح    نأ الرسول بيقدمها لينا أن      الليفي االحساسات   

أنت واحد الكنيسة   .  يسة الكن ى مجتمعين هنا للوقت، مؤثر شعب الكنيسة هي د        اللي إحنا الكنيسة دلوقت     مش

مكتوبة في  اللي    التعاريف القديمة ،  دمجموعة أفرا ش   منتش كده يعنى م    أنتعنى  يجسم  احد في    و يبقي  ديه

 ممكن  ميعنى ه .  منين وبس مؤة  ع جما ألن هم مش   دون   ين ده مش مظبوط   نالكنيسة جماعة المؤم    أنالكتب  

ل في  و بولس الرس  هم عن ل جماعة مؤمنين بيقو   ده هم .   حته أييكونوا جماعة مؤمنين مجتمعين في صالة في        

 من كده   ثروأك.   واحد أبية واحد، وإله واحد، و    د واحد وروح واحد، ومعمو    د جس مرسالته ألفسس أيضا إن ه    

 نأكلش بك في الجسد الواحد إحنا م     ترنشبلكورنثوس إن إحنا    يقول برده في رسالته     .  لوا جسد واحد  أك بي إن هم

ب واحد فهو مش مجرد مجموعة أفراد لكن        أولينا  .  ناكل أكلة واحدة بس طعام واحد لينا      بإحنا  !   جسد نأكثر م 
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ه دي وإن األعضاء    إن إحنا جسمه إن إحنا أعضاء في الجسم ده          بولس الرسول بيكشف لينا سر خطير جداً      

 .ح اتخلقت ازاى؟اتخلقت في المسي

في رسالته ألفسس في    .   إحنا أعضاء في جسمه هو      كنل.  لنهاردها هانتكلم فيه    الليده موضوعنا   

في .  لتدبير ملء األزمنة ليجمع كل شك في المسيح       )  10:  1اف    (10اآلية  األصحاح األوالنى بيقول كده في      

ل ايسوع ألعم .  حعمله مخلوقين في المسي   نا نحن   نمخلوقين أل " بيقول كده    10  اآلية برده في    الثانياألصحاح  

 اوزعالرسول  ذا  إ.  "وقين في المسيح يسوع   له مخلُ م ع ننا نح ن نسلك فيها أل   لكي  عدهافألحه قد سبق اهللا     اص

 عاوز  شبقدر اإلمكان م  .  إحنا هنخش في رسالته لكولوسى    .   ده سدن الج و تمت وأتك  إن فيه عملية خلقة     يؤكد

في األصحاح األول بعد ما     .  تبيقى واضحة قدامك في ال     تب  لك حاجة  طر أسيب ااطلع بعيد عنها عشان خ    

 سم ده بتجيب نا   الطب ازاى ده كده مينفعش الك     .  ىم حلو قو  الح أن الكنيسة هي جسد المسيح قال ك        ضو

طب ما تبقى مش معقولة     !!   دول جسم المسيح   ليقول  تشرار وبعدين   أوحشين ترابيين خطاة قتلة وزناة و      

لكن متجبليش الزبالة وتحطها على جسم بال خطية        .  الزم يكونوا نفس الطبيعة والمادة      شصحيح مينفع .  برده

وأن يصالح به الكل    "ال كده   قفبولس الرسول بسرعة    ...   ده جسمه ال مينفعش    ليطاهر نقى وبعدين تقول     

 ن هو  ألفسس عشان مش عاوز أبعدك عن كولوسى شويه بيقول إ          رسالتهفي  .  لنفسه عامال الصلح بدم صليبه    

قول شوف  ي ب الثانيه في األصحاح    إيان ملى كده    م ك قكالم أعم   وبيقول".  سل الماء بالكلمة  غ إياها ب  اًمطهر"

 يخلق االثنين في    لكي بدم المسيح     قريبين تم صر نأنتم الذين كنتم قبال بعيدي     المسيح يسوع    في  اآلن  نازاى ولك 

أنا عاوز الحته   .   بالصليب  واحد مع أهللا   سد في ج  ثنيناال ويصالح   جديداًً واحدا   إنساناً....   هو جواهنفسه يعنى   

مينفعش مينفعش  احية إيمائية تدخل في حياتك أنت مدخلتش أو نطيت كده في جسم المسيح               نتبقى    ى بقى د

  في جسد واحد مع المسيح بالصليب قاتالً        االثنينلكن هو عمل كده ويصالح       .   في جسم المسيح   ش تخ اًدأب

ا بتعيد بعيد الصليب    تنطبعا عشان كده الكنيسة بتاع    .  في جسم المسيح إيه بالصليب    خلت  دت  نأيبقى  .  العداوة

املة احتفاالت قد إيه ونرجع نحتفل إيه مرة ثانية ليه؟ ألن            ع فات كده الكنيسة     الليشوف األحد   .  وبتهتم به 

دم إيه  بلصلح  عامال ا .   ممكن شومن غير الصليب مكن   ...  دخلنا في شركة المسيح   ...  بالصليب ده إحنا بقينا   

 يقول أنا عضو في جسم      مسيحي هل ينفع يكون إنسان       في نقطة خطيرة ودقيقة جداً     شفأصبح هنخ .  بدم صليبه 

 طريق  نح إال ع  يكون عضو جسم المس   قدرش ي  ده هو ما ي     المسيح؟ المسيح وهو منفصل عن الصليب بتاع     

أنا ى  نيع.  في جسم المسيح بالصليب    واحد   الصليب وبقي دم  بيعنى الصلح تم بإيه     .  األيه؟ عن طريق الصليب   

؟ لي أقول لك اشمعنا تقول      بالصليب  ليول  ق بها ت  نتك دلوقف فرحا  يا حاجة في ح   ن لك دلوقت أنت أحس    لأقو

ليب الطبيعة  بالصو،  وبدم صليبه تطهرت  اتصالحت في المسيح مع اهللا، في المسيح،        ...  ألن بالصليب أنا بقيت   

ش  كنت باقول أن م    نا أ الليقول لك آه دى بقت حاجة معقولة        ي...  حبتاعتى اتغسلت ودخلت في طبيعة المسي     

لكن دلوقت هو صحيح اتولد بال خطية من الست          .   في الطبيعة بتاعة المسيح    شا تخ تنممكن الطبيعة بتاع  

 في الوحدانية ديه إال     دخلني  اللي لكن أنا إيه      أهللا سالعذراء وطاهر وقدوس اهللا والكل شهد بيقول إن هو قدو         

 بل بالعكس أنا عاوز     اًساس جد أساس أساس   أالصليب في عبادتنا      أحبائي  ياأنا عاوز أقول كده     .  لصليبم ا د

 حاجة خالص، تشيل    ش بتاعتنا يعنى تشيل الصليب من حياتك تبقى ما في         هو مركز الثقل بتاع المسيحيين    ول  أق

. س عري باليقول عرس   بلى ما    أبونا منسى يوحنا تبقى الكنيسة عاملة ايه؟ ز        ىعلى رأ    الكنيسة نالصليب م 

 ودعوا المدعوين وجم الناس والعروسة وكل حاجة واتملت الكنيسة         حوا فر ليعنى عم .  زى المسيحية بال صليب   

كمان من  ...  عرس ده يبقى ميساويش بصله    !  رح إيه ده؟  فطب يبقى   .  ش مالقهو س دوروا على العري   نوبعدي
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ه دي عاوز أعدى النقطة      شأنا مؤ .   حاجة شنساوي حاجة من غير الصليب، م      ش إحنا منساوي  حير المسي غ

؟ تكون موضوع تأملك، يكون موضوع تأملك يكون موضوع          حياتك في مركز الصليب    إيهن  وبيك  اببساطة إذ 

 كان الزم   آبائنا المسيحيين   إنقول  أزى كده ما ب   .  ياركتخرك، يكون موضوع اخ   فكيرك، يكون موضوع    تف

ح  أمام المسي  ا لما بيصلوا الزم يصلو     ممسيح مصلوب عشان ه   ناحية الشرق في البيت يعلقوا صورة ال       

أل على طول أول ما يشوف صورة       .  أما يخش أبونا البيت ما يقولش فين الشرق عشان أقف نصلى          .  مصلوب

ش مخترعنها الزم   ملما تخش الكنيسة الزم يعنى ديه إحنا        .   الناحية ديه ناحية الشرق    آهالمسيح مصلوب يقول    

 ماشى كده   اللي  االصطالحت عارف   أنيه؟ مصلوب و  إى المسيح   القحامل األيقونات الزم ت   ية   د فوق الخشبة 

لخشبة يعنى هي ديه خشبة الصليب يعنى هو حتى باللغات           اه؟  يعند الناس في كل حاجة يقول لك امسك األ         

  امسك الخشبة ألن الصليب حياتهم وهو أنا بالصليب اتصالحت مع جسد             touch woodلثانية يقول لك    ا

وهو طريق  ...  حياتيعشان كده الصليب هيبقى هو      .   من غير الصليب مينفعش    نالمسيح فبقيت عضو فيه لك    

ألن مش كل األعضاء    .   في جسم المسيح   عالقتي بالصليب تتلخلخ    عالقتيوكل ما بتلخلخ    ...   للمسيح وصولي

 ل بيقو الثانيين في األصحاح    بعد.  الصلح تم بدم الصليب بدم صليبه     .   ثابتة تبقاشفي أعضاء ماب  ...  ابتةثتبقى  

 الذيذ محا الصك    إلف جسدكم أحياكم معه مسامحا لكم بجميع الخاليا          غكده وأنتم كنتم أمواتا في الخطايا و      

 . ياه بالصليبإ اًعلينا ورفعه من الوسط مسمر

قطع األيد ديه من الجسم زى ما قال        ت ألن أنت لما     حيبقيت  ...  ا في جسم المسيح   توبقى يعنى دخل  

 بتعمل  الليديه    شوف اإليد .  أبداًلغصن يموت ما هي اإليد ديه ملهاش قيمة         اقطع  تا  إذ الكرمة واألغصان    عن

 الليلصك  ا عن الجسم ده مش بس غسلنا بدم صليبه لكن كمان إيه؟ أخذ              ت لها قيمة إذا انفصل    تكل حاجة ليس  

قول لك  أ.  وحش إنسان في الدنيا   أأنا   ده   حياتيرف قصة   عبونا ده أنا لو ت    أ يا   ليعليك كام؟ تقول    ....  اعلين

أقول لك  .  وحش من المرأة الخاطئة كمان    أأنا ده أنا    .  قدرشت مي لي عليك بكام؟ تقول     الليعليك كام؟ الصك    

 اًومش سمره على الصليب بس سمره مقدم      .  أخذه يسوع وسمره على اإليه على الصليب      ....  هات الصك ده  

رت على  تسم ا يفك كلها مدفوعة مقدماً   رعنى مصا ي  إيهقى لما   تصور ب .   عليك مدفوع  اللي الصك   أنتنى  عي

 .الصليب

بولس الرسول  .   كان علينا  اللينا لكن كمان أخذ الصك      بالصليب مش بس صالحنا مع ر     عشان كده   

؟ في جسم البشرية بتاعته تفتكر      إيهال كده وسمره على الصليب فمبقاش علينا حاجة فدخلنا فين؟ في جسم              ق

ت إن  أنكلم مرة قريب عن ملكوت اهللا تفتكر موضوع زى ده إيه هو ملكوت اهللا وإحساسك                 نتبإحنا لما كنا    

لوالدة الزم  امودية ديه قال ديه     لمعا   طب ملكوت اهللا بيبتدى بالمعمودية    ده فقلنا إن     تأنت واحد في الملكو   

 عجيب  لي، تقول   بيصلال هي   حن المسي ذهودية في   عمالمنى معناها؟ قال    يعنتولد من الماء والروح طب إيه       

شربا الكأس  ت  أنيعان  أتستط زبدى قال لهم     ألبنيلمعمودية هي الصليب؟ قال آه ألن المسيح قال كده           !  "قوى

صطبغا بالصبغة التي   تطيعان أن   تستو...  ن هم قالوا كده   أشربها قالوا ممكن زى بعضه افرض يعنى        أالتي أنا   

 يعنى من معانيها    والمعمودية.  بغ بالدم تص؟ قال ها ي   هو اتصبغ بإيه؟ هيتصبغ بإيه المسيح     .  غ بها بطأصأنا  

!! بغ نقول ياه  تص الزم ي  مسيحيالمسيح لما بيتكلم عن الصبغة بيقول إن كل واحد           .  هي صبغة األساسية إن   

مين " يقول   63 شافه في األصحاح     النبيده المسيح اتصبغ بالدم، ده اشعياء        .  يه جاب الصليب كصبغة   القت

 معيس  ي ول وحديهذا البهي بثيابه وبعدين يرد يقول أنا دست المعصرة          ...  حمر بثياب  من آدوم بثياب     اآلتي

تعرف ...  أل المعمودية مكنتش سهلة   !  يه د ؟ جاب المعمودية السهلة   إيهالمسيح دايس معصرة    .  أحد من الشعوب  
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سه ها تنتشر   ا كانت المسيحية ل   م زمان ل   طبعاً ألن.  سفك دم اوى إيه بالظبط يعنى     تس زمان كانت    وديةعمالم

ت قصة مارجرجس المزاحم يتحايل على      أ بيعلن مسيحيته بعد جهاد ويقعد يتحايل ويمكن أنت قر          الليفكان  

أو أول ما   .  وبعد كده يوافقوا له في األخر إن هو يتعمد ويعلن مسيحيته          ....  بتاعو ويتحايل على األسقف     أبونا

يعنى كانت مرتبطة المسيحية بالمعمودية بسفك      ..  ..وه في الشارع يقطعوا رقبته يعذبوه     تنيعلن مسيحيته يس  

 بيجيبوا فيها ملبس    الليو المعمودية مثال    أ بيزرغتوا فيها دلوقت     الليشوف قد إيه مش المعمودية مثال       .  مهد

 بتتعمل دلوقت ديه الزفة في الكنيسة       اللي لو تعرف أن الزفة بتاعة الطفل        ينال وبعد ...  ويرشوه في الكنيسة  

حقا هي زفة القيامة بيقولوا     .  الزفة ديه زفة القيامة    مرات يجيبوا الطفل بعد المعمودية يزفوه        3 بيزفوه   اللي

فبيحضروا بيتعمدوا  .   كان بيتعمد كانوا بيتعمدوا زمان في عيد القيامة        الليفيها اخرستوس انستى ألن الشخص      

يطلعوا بره يستنوا   .   ووقعتهم بيضا  .دفن وقيامة مع المسيح ويزفوا    .  ويحضروا الزفة ويكونوا قاموا مع المسيح     

 اللي  النفسجان وكفاية هيجان الشيطان ضدهم ألن الشيطان طبعا بيراقب          يوه  نصيبهم من االستشهاد والعذاب   

 .ط بالمسيح وبيعاكسهابتترب

كانت صابره وبعدين ابتدى للتقليد ينتقل شويه       .  فالمعمودية دى تفتكر كانت إيه كانت هي الصليب       

ك ألن يعنى هو    لبيقول  .  األولى إنه في جرن المعمودية يرموا صليب خشب        القرون  يد في   شويه فصار تقل  

 نوبعدي.  ر عن عصارة اختبارات للكنيسة في األول      ببيعلكن هو   ....   يجى في األخر   التقليد  إحنا  ئماًتقليد د 

 المسيح طلعت   ن هو في نهر األردن بعد ما اتعمد       أيرموا صليب خشب في المعمودية وبعدين يقول لك يقال          

 من إحنا نعرف    ثريهمنا كل هذا أك   ال  .   هو اتعمد فيه   اللي على مثال الصليب في المكان       الليشجرة في المكان    

 أنا اصطبغ بها    تيهو قال لهم بالصبغة لل    .  كتابيعاوز بقى دليل    .  نفسهب  المعمودية هي صبغة للصليب   إن  

ير غ ختنتم ختانا    يضاًأوبه  :  "كويس بيقول كده  شوف بولس الرسول في كولوسى بيقول إيه اسمع         .  صطبغونت

ن تاهود بيكلمهم عن الخ   يال  صل بيكلم أت ما هو    تنبختان المسيح اتخ  ".  مصنوع بيد بخلع جسم خطايا لبشرية       

 التي فيها أقمتم أيضا معه      مدفونين معه معه معه إيه بالمعمودية       ": هم بيفهموه  الليخش لهم من الباب     يفب

ية وقام من األموات؟ أنا أعرف أنه دخل        دطب هو المسيح دخل معمو    .   األموات ن أقام م  إيمان عمل اهللا الذي   ب

 بتجيب الناس   اللي المعمودية   ن جاب له الموت يبقى هنا بيتكلم ع       الليصليب وقام مر األموات يعنى الصليب       

تكلم عن  ت ب آخرهاى   من أولها إل   سقرأ رسالة كولوسى كوي   تولو  .  يطلع منها اإلنسان قائم من االيه من األموات       

 قامت من األموات يعنى الكنيسة      واللي بقت جسم المسيح     واللي انتشرت بدم المسيح     الليالكنيسة  .  الكنيسة

قى في الكتاب   ال ممكن ت  شالنهارده قائمة وتقرأ األصحاح الثالث كله بيتكلم عن القيامة بأروع ما يمكن وم             

قامه أ معه بإيمان عمل اهللا الذي       يضاًأقمتم  أالتي فيها    المعمودية   يين معه ف  نمدفو"المقدس أروع من كده     

 محا   إذ  لكم بجميع الخطايا    أحياكم معه مسامحاً   يا بالخطا مواتاًأم  تذ كن إوبالمعمودية  )  12:  2كو  .  (من األموات 

  أشهرهم جهاراً  ت والسالطين لرياساا جرد   إذياه بالصليب   أ   كان علينا ورفعه في الوسط مسمراً      الذيالصك  

 على  الليولت في المسيح المصلوب     د باألعداء    بهم فيه؟ ظافراً    ظافراً نفي حين بقى مي   ...   بهم فيه  اًظافر

 يعنى  سيح ابتدى بالمعمودية ابتدى بالصليب    مارتباطنا بجسم ال   أن   وضح لينا خالص  لوقت  ديعنى  .  الصليب

ه لكولوسى  تل بيؤكد في رسال   بولس الرسو .  المعمودية بتاع الصليب يطلع هو االيه؟       الثانيممكن يطلع الوش    

. قال كده اتكلت عن المعمودية    .  ودولت خلقة ثانية قال خلقه جديدة      .   هم جسم المسيح   ت المسيحيين دول  أن

 العتيق مع أعماله وورثتم     اننسم اإل عتخل  ذإبيقول كده   .  الجزء ده بيتقرأ برده في صلواتنا على ماء المعمودية        

آه أمال  :  قال.   حاجة جديدة  س الب تخلقت بقى في المسيح أنت دلوق     تيعنى خلعت حاجة قديمة لما ا     .  الجديد
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ده قال  .   يتجدد بالمعرفة حسب صورة خالقه     ي هو الجديد؟ ده إنسان جديد الذ      إيه.   أزاى؟ ولبستم الجديد   مسيحي

؟ نالن ف بقول له أنت ا   أ ده   ولدال  أشوفلما  بوه، ده وشكله يعنى أنا      أالولد ده مولود من     ...  واحدالطبعا مش   

 .مهالمك زى كال له وشك زى وشه، كأقول عرفته ازاى؟ لييقول 

يا ...   المسيح في حياته   حمالطول انطبعت م    المخلوقين في المسيح يسوع قال طبعا هو لعبة؟ ده على         

نأخذ بيعنى إحنا   .   ينمو وقال زى المسيح ما كان صغير كده وبيكبر يكبر          ىالن هذا اإلنسان الجديد يبتد    !!  مالس

يجى تمحه وطباعه صفاته وأخنقه والحاجات الحلوة الجميلة ديه كلها و           الم...   بتاعة المسيح  featuresال  

ت أنكونش  تمه كده يقول له ما    ال مجرد ك  مسيحيلدرجة أن هم كانوا لما يشوفوا واحد        .  مطبوعة في المسيحيين  

عرفت .  مسيحيلد ده   في كده تعبيرات مخصصة يعرفوا يقول لك الو       ...  وكان في يعنى لغاية قريب    .  مسيحي

 مع صدقني؟ يقول لك في كالمه وهو بيتكلم الحظت إن هو قال       س بقية النا  ىزاى؟ هو مؤثر ز   إ  مسيحيإن ده   

ة ديه  يدفالخلقة الجد .  يرثوحاجات ثانية ك  .   دية ميحلفش بس مجرد كلمة صغيرة كشفته       صدقنيأن يعنى كلمة    

ور تصت.  فة حسب صورة خالقه   معرلجديد يتجدد في ال   مخلوقين في المسيح يسوع واإلنسان ا     .  في المسيح يسوع  

م آدات في   صفإن في     نقولبنقول على آدم و   ب  ى على صورة اهللا ومثاله يعن     قخلتنقول إن اإلنسان ا   ب  إحنابقى  

لكن آدم  .  دم بقى وحش  آيه من   دصفات  الولما بتروح   .  وةلحل ا تالمحبة والحكمة والصفا  .  نابمن صفات ر  

صفات ديه في آدم    الو ألنه هو غير محدود      نا غير محدودة  بلصفات ديه في ر   او...  نابمخلوق على صورة ر   

ه ددم  آدم أل   آمحنا بقى زى    البس م .  ية إحنا بقينا أعضاء في جسم المسيح      دإحنا بالصليب بالمعمو  .  محدودة

جيب حتة طينة   أففي فرق بين إن أنا أخلق حاجة يعنى         .  حنا أعضاء في جسمه   إا  مإن.  على شكل صورة اهللا   

 في  الليوفي فرق بين إن األيد ية بتاخذ من العصارة بتاعة دمى            .  حط فيها شوية صفات   أوأعمل شكلها كده    

خذه برده من صدره    أ ت الليلدم  انة  يطلع زى ع  تحللها  ت هنا و  اللينة من الدم     عي تأخذ بقي لما ة   .  جسمى فبتاخذ 

لقه بقيت في المسيح يسوع مخلوق      لوقت بقيت حسب صورة خا    دألن أنا   .  وتحلله، أو من أى حته في جسمه      

م ده  القول لك الك  أمح شركة أنا ب   الم دلوقت بقت واضحة خالص خالص        ي ف حمح للمسي الفمكعضو بقى   

 عجيبة جداً   في الرسالة فيها حاجة   .   أنت عايش فيه   اللينت أنت مركزك إيه دلوقت في المسيح        أعشان تعرف   

 بيقول لهم بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة اهللا          همة جداً ط أساسية م  قبيكلمهم في ن  .  نت تؤكد عليها  أي  تبق

بقوا ؟ قال آه مادام     نإيه يعنى أهل كولوسى دول يعنى كلهم قديسي        .   في كولوسى  القديسينلى  إ  سيموثاوتو

وبعدين بعد شوية سمعنا    .  ده إحنا ها نرجع لها كمان شويه      ...  أعضاء في جسم المسيح يبقى بقوا إيه قديسين       

 في  ثانياإليمان والمحبة يرجع    ...  يمان والمحبة إلا على كلمة    يتكلته  تو.  كمتمسيح يسوع ومحب  بإيمانكم بال 

 يقول في   ثاني ويرجع   ن محبته بلى ملكوت ا  إونقلنا  ...   الملكوت بتاعه ملكوت   يسمبيآخر األصحاح حتى    

ة انيبكم ومت تتر  اًوناظرويرجع يقول   ".   تتعزى قلوبهم مقترنة في المحبة لكل غنى        لكي  "الثانياألصحاح  

 .ينتيمانكم المإيعنى . ميمانكإ

عشان نتجدد  .  مخلوقة في المسيح  ...  المسيحالمح  فواضح خالص دلوقت إن األعضاء ديه بتاخذ م        

ث حاجات دولت   ال، فالث يمانإل في قداسة، في محبة، في       اق؟  يهإطب في المسيح في     .  حسب صورة خالقه  

طب ما هو   .  رة خالقه وسان الجديد المخلوق حسب ص    إلنوالنية ل األ  محالالم  تإن دول .  بيؤكد عليهم الرسول  

بيفسرها  حسب صورة خالقه     بيتجدد كده دى كلمة     سمد...  ه ومبيحبش؟ قال ال د    مسيحي ممكن يكون    حص

طب ها ينمو يعنى إيه؟ .  وبيكبر بينموزى الطفل ما .  ملية النمو عهي   في رسالته لكولوسى إن      بولس الرسول 

 إن المحبة ديه بقت في       جداً ذنامين في المحبة وأجيب لك النص كده تالقيه لذي        :   قال حيكمسيأنا عاوز أعرف    
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في رجع وراها   ي  ينوبعد.  ضعضكم لب عوالرب ينميكم ويزيدكم في المحبة ب     .  المسيح يسوع عملية تكبر وتنمو    

إيه صورة  رة خالقه   و يتجدد حسب ص   نه إ عنىمقول إن   أ أنا عاوز    سيه ب  د  ها أبقى أرجع للنقطة    داسةقال

 وبيتكلم إن السكة    اإلنسانث حاجات دولت الزم يكبروا في       والثال.  هي المحبة والقداسة واإليمان   ؟ قال   خلقه

نا ب بيتكلم في الرسالة ألن كلمة ر      ىغن فيكم ب  اهللالتكن كلمة   "لنمو الحاجات ديه أرجو تأخذ بالك من النقطة ديه          

و إنسانة واقعة في ضيقة     أ  نيمان يعنى مثال كنت عند إنسا     كن فيك بغنى تخليك تكبر في المحبة في اإل        تسلما  

 ألن الحقيقة رحت ما قدرتش أتكلم ألن        ديهنا يحل الضيقة    ب بكره ر  شعشان أقول لها معل      فرايح صعبة جداً 

 قرأت  أنا  لياعد كده قالت    قوبعدين وأنا   .  يعنى يعنى الموت أخف منها    ...  الموقف كانت تجربة سخنة تمام    

نسيته فين  .   بالعافية ليت النهارده قعدت تطلعه     أقر.  بيوصف حالتي بالظبط  ...  نا بيكلمنى ب ر مزمور حسيت إن  

نت صغيرة أبونا في    بصل أنا لما كنت     أ  ليقالت  .   مش عارفة  74،  75.  72 نسيته تطلعه فين     71هو نمرة   

ليل فهو كان من    الثة ب الين الظهر وث  ثن الصبح وا  اثنين سبعة مزامير فأنا بقرأ      ليقرأى  ت كل يوم    ليالكنيسة قال   

 وبكل  طاقتي بكل   تيعنى لو كنت حاول   .  لظهرية قعدت تعد لما طلعت المزمور تقرأه      اتهم  أ قر الليالمزامير  

 فيها  اللي بالمزمور بيوصف لها الحالة      ست إن أنا أرفع مستوى اإليمان بتاعها مش ممكن زى ما ح            قدرتي

ولت هينتهوا وإن هو هيتمجد بقوة وهيرجع نوره مثل          نا وإن األشرار د   بوإن الضيقة دلى هيقف معاها ر      

 .زيت خالصتعنا بيكلمنى وب حسيت إن رليفقالت . الصبح ويجدد الحياة بتاعتها من جديد

 عن المحبة وعن    تكلمنيطب ما   ...  نا بقول تسكن كلمة اهللا بغنى في حياتكم بيقصد إن اإلنسان          أما  

 ليرجو بقى تفسر    أو.  بت فيك الكلمة ديه بغنى    ثنا وت ب كلمة ر  اإليمان وعن القداسة من غير ما أنت تقرأ في        

ة قبل ما الث معلش حته صغيرة آيتين ثليقول ت كده  ليمكن كلمة اهللا بغنى يعنى إيه؟ تروح تقرأ         تسكلمة بغنى ل  

 هي  وال معلش النهارده أقرأ بكره    .  ثةال كلمتين وث  ليقرأ  أنزل الصبح بروح الشغل وال بالليل بقى قبل ما أنام           أ

ومش اإلنسان  .  وتزداد قداستك ...  يمانكإتزداد محبتك ويزداد    ...   إيه نقرأ بشبع    يعني ىنبغ!  دى كلمة بغنى؟  

ف بيصيب الكنيسة ويصيب    عمفيش ض نا؟  ب كلمة ر  لى هو عضو في الجسم ده الزم يتغذى ع         اللي  المسيحي

غنى يعنى  .  تكها غنى في حيا   يكون ل نا على األفل الزم ي    ب وكلمة ر  نابيهملوا كلمة ر  ب  بان أكثر من أن هم    شال

نا بلمهم إن كلمة ر   اا  م بتسمعه في الكنيسة مش ده المهم إن        ت أن الليظ  عاخدش كده لحسه بسيطة والو    تتما  

أ ا باقر أن النهارده و  كلمنينا  بكده زى ما بتقول الست ديه ر      .  لي وتقول   ل ويبقى لك إنجي   تتفاعل في حياتك  

 جدتو وال   ألن اهللا محبة  مال ليه بيؤكد على المحبة؟      أ.  لحاجات بتاعتى  في كل ا   اب بتاعه فهو رد على    تالك

عنى عشان  ي يقرأ رسالة يوحنا األولى       واللي.  لمحبةاوى من   أقا في المسيح    تنا يعنى ثبا  نؤكد نمو تمة  عال

ين تكز على النقط  تراللي يقرأ رسالة يوحنا األولى يجدها كلها ت       .  ملتأم كده يعنى جى مجرد      الكرش إن الك  فتمت

 نفسه، واللي يبغض أخاه هو مازال في الظلمة           تلخاه هو قا  أمحبة واللي يبغض    .  مان والمحبة اإليدول  

. في يوحنا األولى األصحاح الرابع    "  نانإيما.  "واإليمان هو الغلبة التي نغلب بها     .  وإن اهللا محبة  .  ماشافش األور 

 فيك  يللازيد؟ هل القداسة    ت المحبة اللي فيك ب    يمانك بيزيد؟ هل  أإهل  .  مة اإليمان المان والمحبة هما ع   يقاإل

إيه في الرسالة   .  ت عضو في جسم المسيح    أنة على إن    المعيه هي   إساوى  ت  القداسةورى لك   أبتزيد؟ ها   

و يعنى  أفاطلبوا ما فوق    ).  نتم جسمه أمادام  (م مع المسيح    تمقم قد   تخرانية إن كن  ألكولوسى نقطة يعنى مهمة     

 ...وا فيما هو فوقأحسن من كلمة اطلبوا فكر

ول بفوق هتطلب من اللي فوق إيه؟ حيث         مشغ فكر يعنى ضد هاتطلب لكن عاوز يقول يعنى تبقى         

بير ده خطير خطير جداً     لتعاهتموا بما فوق ال بما على األرض ألنكم شوف ا          .  المسيح جالس عن يمين اهللا    
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ة مع لمسيح ولما شفتها      راتكم مستت  وحي ثانيهأقولها  .  ة مع المسيح في اهللا     رتتألنكم قد متم وحياتكم مس     

نتم تظهرون معه   أا وظهر فحينئذ    تنسيح الذي هو حيا   ماء ال جيعنى حتى متى    .   مستخبية hidden  باإلنجليزي

داش (كان مفروض يحط    .  ربى متى أظهر المسيح حياتنا     ع هو بس بال   automatic؟    توماتكأفي المجد   

مال يعنى إيه ظهر المسيح في      أظهر المسيح   متى  يعنى  و يحط متى اظهر المسيح      أ كده قبل حياتنا     )شرطة

 تأخذهه المجد اللي ها     يللى أنت ها تأخذه خلى بالك من النقطة د         ا لكنيسة أتابى المجد  اما هو ظهر في     ...  المجد

 أجرتهاخذ نصيبها فوق في السماء      أفي السماء مش مكافاة زى ما يقول لك مثال إيه اللي يعمل حاجة كويسه هي              

ولما تقرأ في   .   نفسه المجد اللي أنت هتأخذه هو مجد للمسيح      ابى   أت .عمل حاجة وحشة هياخدت أجرتها    واللي ي 

 فابص بقى   أعطيتني يروا المجد الذي     لكياعية تجد النقطة ديه واضحة خالص يقول لك          دسيح الو مصالة ال 

شوف كلمة إيه في    .   مستترة في اهللا   حمع المسي وحياتكم مستترة   ...   يعنى إيه قد متم طب كويس      مسيحي  تنأ

 اللي  حياتنا   هو الليظهر المسيح   أألن هو كلمة اهللا وبعدين متى       .  ة مع المسيح في اهللا    رة مع مين؟ مستت   رتتمس

 أنا  السماوي أخذ المسيح المجد بتاعه      تىم.  ظهر معه في اإليه؟ في المجد     افيه فحينئذ أنا كمان ها         عضو أنا

سيب لك كلمة مستترة ديه بقى عشان       أوها  .  رة في المسيح  تت مس تيحيا  أناألن  .  كمان ها آخذ المجد بتاعه    

قول أ يعنى إيه؟ وعضو في جسم المسيح يعنى إيه؟ ها           مسيحي  ت أن تعرف.  رح فيها بقى زى ما أنت عاوز      تس

ا من  ننألبولس الرسول طبعا في رسالته ألفسس قال تعبيرات بقى سخنة خالص فقال              ...  م لذيذ جداً  اللك ك 

؟ ومن عظامه إذا كان هو بيتألم في العالم ما إحنا            إيه ومن...  حنا من لحم المسيح   إيعنى  .  مهظالحمه ومن ع  

مجد  مجد؟   أيوهاخذ  .   ألزم آخذ المجد   أنا  automatic؟  كفأوتوماتا كان هو يأخذ المجد في السماء        إذهنتألم و 

الذي   "الثانيكولوسي األصحاح   ارة جداً في رسالته ل     جب ةيل آ قا بولس الرسول بالروح تجرأ و     نوبعدي.  المسيح

ليه يفرح في   ...   بيفرح في إيه؟ في آالمه     آالميح في   رفأ.   في الدنيا لسه   شو عاي  ه ن يعنى اآل"  فرحأن  اآل

: ثاني  اآليةهأقول  .   ألجل جسده الذي هو الكنيسة     جسميئد المسيح في    اكمل نقائص شد  أألجلكم و ؟  آالمه

آه :  قال...  بقى نقائص شدائد المسيح   ...  ؟ الكنيسة اآلية هو   ذيالجسده   ألجل   جسميكمل شدائد المسيح في     أو"

 .مش لسه لغاية النهارده في ناس تاعبه جسد المسيح

أعضاء في جسم المسيح لغاية النهارده في ناس           عضو في جسد المسيح وفي     أنافبولس الرسول قال    

مش هي اللي بتجرح    ...  تاعتىالخطية ب هو مش   .  لة للمسيح آالم زى آالم الصليب     املمسيح وع اتاعبة جسد   

 .قالمسيح حامل آالم لغاية للنهارده... اعتىتعب المسيح بإيه؟ بالخطية بتأنا با يبقى إذاً. المسيح

رك معاك في   تاش...  شيل معاك يا يسوع   ألمسيح   ا فبولس الرسول بشجاعة قال أنا عضو في جسم        

ش يقول إن   أجرتوالحظ أن هو م   .  يه؟ الكنيسة  الذي هو اال   جسميأكمل نقائص شدائد المسيح في      ...  اآلالم ديه 

 .هو يكمل نقائص شدائد المسيح إال لما قال في جسده الذي هو اإليه؟ الكنيسة

 كمان  أنام للكنيسة قال    أل جسم المسيح ففي     هم  لما بولس الرسول أعلن له الروح أن لمؤمنين دولت        

معلمنا متى في   ...   الذي هو اإليه؟ الكنيسة    ميجس معاك يا يسوع وأكمل نقائص شدائد المسيح في          األلمشايل  

ب اإلنجيل بتاعه   تألن هو كا  .  األصحاح الثامن لما شاف المسيح هو كان يحب يأخذ اقتباسات من العهد القديم            

ال شاف  ث مرضى كثير وبعدين شاف حاجات كانت يعنى عميقة مش عادية م            فيشفىلليهود لما شاف المسيح     

وا هاعرفك  اقفوقف المسيح الناس اللي ماشية قال لهم        مفجه  .  تففخّ  ...سيحإيه؟ شاف واحده جت لمست الم     

حنا مؤمنين  إو حاجة وإن    أو شوية تعاليم    أرد ديانة   مجتفكرش إن هي    المسيح بتاعنا عشان م   ابس مين هو    

 ...وغيرنا مش مؤمن بالتثليث والحاجات ديه... ليثثبالت
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؟ قال له   لمسنيزحمك وأنت تقول مين     تلمجموع   ا هال ل ق؟ فبطرس اتنرفز    لمسنيمين  :  المسيح قال ف

؟ فجت الست على    لمسنيمين  !  !قال له ياه  ...  في قوة خرجت منى   ...  جسميبطرس في حاجة طلعت من        يا

طول وقفت قدامه اللي كانت نازفة الدم وقالت له أنا قالت له كل حاجة قال له شفت يا بطرس إذا الشفاء اللي                      

وة من  ق مديها   ت وأنا جي  بتاعها كله على  )  المرض(ش ده هي حطت العيا      ال بب أخذته الست ديه مكنش شفاء    

هو اخذ  " هو بيقول    اللياع اشعياء   تو التعبير ده ب   أى بسرعة   تممكن جه معلمنا م   ...  قوة من فوق  .  ىعند

 . حاجة من الحاجات ديهأي المرض ويشيل األسقام سواء كانت خطية أو يأخذ" مراضناأسقامنا وحمل إيه أ

 تعمل إيه لواحد    تقدره لذيذة جداً توريك إن السقم حتى أنت         تودى ح ...  سقامنا وأمراضنا أو حمل   ه

... للطيفةا وبمشاعرك   ةنت قلبك حنين جداً أو شاركت في كل حاجة بالصال         أوى و قافرض لقيت عيان    .  عيان

. لمأربك لكل واحد مت   يسوع وحده هو ش   يك إن   ألكن إيه ر  .  شيل معاه حاجة من األلم بتاعه؟ متقدرش      تبتقدر  

يعنى بولس الرسول بيتألم مع     ".  ألعرفه وشركة آالمه  :  "بولس الرسول جبها من العكس بقى وقال لك إيه         

نا هو شريك لكل واحد متألم في بالك        ت بتاع اآلالم حمل اإليه    الليده المسيح هو      اشعياء قال لك أل   .  لمسيحا

 إذا  المسيح على الصليب طبعاً   ف...  سقامناأوحمل  ...  نااطايسقامنا حمل خ  أسقامنا، وإيه حمل    أهو حمل   ...  دية

 أنت بيقول خطيتك اللي     وأمراضي  وأتعابي  آالميه إيه؟ كل    ملأنا لما اتحطيت عضو في المسيح جيت مح        

هونى تاعى اللي أنت جرحت من خطيتى؟ يقول لك الجرح ب     يشفينيحملتهانى هي اللي جرحتنى طب تقول ومين        

مراضنا وخرجت منه   أالمسيح هو اللي جه حمل أوجاعنا وكل        .  نى هو اللي يشفيك    م ازلوهو الدم ده اللي ن    

 .هولهتقوة من نفس الجرح عينه اللي جرح

 . وغفرت كل للخطية بتاعتناحوشفاء الرو يتنا الشفاء شفاء النفس وشفاء الجسددالقوة دية هي إ

 كصورة كده   شبتاعك ماتبصلو  للصليب    فلما تبص  ورى لك أنت في جسم المسيح تطلع إيه؟       أعاوز  

دا أنت واقف قدام الصليب بتاع للمسيح اللي أنت          ...  تك عادية كده أل   البقاش ص تولما تقف تصلى قدامه م    

بيقول .  ة مع المسيح في اهللا    تروقال إيه حياتكم مست   .  دم بيترش منه عليك وتطهر وهو مبسوط      البتجرحه بيطلع   

مادام طيب  .   هو الكنيسة  ي ألجل جسده الذ   جسميالمسيح في    ألجلكم واكمل نقائص شدائد      آالمي في   أفرح

ظن يبقى منظر وحش قوى إن      أ.  ن في حالة نمو   و األعضاء ديه الزم تك    حنا أعضاء في جسم المسيح إذاً     إ

كبير ورجليه طولت وايده اليمين طولت وكل جسمه طول مما عدا             كان طفل صغير قد كده وبعدين بقى راجل       

كان الزم تنمو عشان كده بولس الرسول في تسالونيكى         ...  مش راكبة ...  ل صغير كده  يد طف أيده الشمال لسه    إ

 .النمو في المحبة في اإليمان في القداسةا على ميؤكد دائ

حياتنا مستترة مع . ما إحنا بقينا أعضاء في جسمه      ...نمو.  القداسةنتكلم في النقطة األخرانية ديه في       

ت قهي أنا وأنت بقى دلو    ...  ال...  نى ده بلي إحنا دلوقت إيه مش بقى هي الم       ة الكنيسة ال  يهي د .  المسيح في اهللا  

 أنت ماشفتش األيد ديه     طبيعيشوف بقينا قريبين من بعض قد إيه؟ تعرف المحبة اللي بيكلموا عنها ديه وضع               

نة هن الك ده عدم المحبة ماسك في الكنيسة حتى ممكن يكون بين الخدام بي           ...  بتتخانق مع األيد ديه؟ مش ممكن     

 .بين الناس الكبار ممكن يكون بين كل واحد

ابتة في الجسم وهو في     ثمعقول األعضاء تكون      عدم المحبة الموجود في الكنيسة بسبب إيه؟ مش        

حنا الزم نكون نامين في     إل إن   بيقو...  عشان كده بولس الرسول بالروح ناصح جداً       ...  بة مح بينها عدم 

يدى إولما كبرت شوية    ...  هد كنت سن خمس سنين كانت أيدى طولها ك         اماإليد دلى تطول شوية ل    .  المحبة
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 أنا  والليوالعضو ده بينمو    ...   اليمين طولت وإيدى الشمال طولت دى بتنمو ودلى بتنمو والرجل بتنمو           تطول

ن و هتك شفإزاى م .  موتنماله تنمو وال في حته مش ها        ع في جسم اإلنسان كل حته       Anatomyأعرفه في ال    

قى  تب ةلفضيال!ة؟  لكون فضي تأزاى  ...  ةلقول إن هي فضي   أإذا المحبة ديه أنا مش عاوز       ...  ش معقول محبة؟ م 

لجسم المحبة في جسم الكنيسة يبقى      ا وإذا لم توجد     ... لجسم الكنيسة  طبيعيده المحبة وضع    .  بةتسحاجة مك 

 عنها  متكلأى مانستحقش   عنيودى حته   .  لقداسةاوما يقال عن للمحبة يقال عن       .  طبيعيي نمو   ممريض ومش نا  

 .صين في القداسة وأنا في األولقنا كلنا نانأل

 اللي وراها   اآلية.  ة مع المسيح في اهللا    ترم وحياتكم مست  تعشان كده بولس الرسول لما قال حياتكم قد م        

 اللي وراها على    اآلية" معه في المجد     اًيضأ  تظهرون أن ت فحينئذ   إحناا  ياتن ح حى أظهر المسي  تم"على طول   

، ث، الطمع الغضب، السخط، الخب    يةم التي على األرض الزنا، النجاسة، الشهوة الرد        ءكفأميتوا أعضا "طول  

 التي على األرض    عضاءكمفأميتوا أ "إنما هو في األول بيقول كده        ".  فواهكمأم القبيح من    الف، الك يجدتال

عتيق الزنا، النجاسة، الهوى    هو كان بيقول خلعتم اإلنسان ال      .  صلها اتخلعت أدى أعضاء قديمة    ...  الزنا

 عبلكن مش ص  .   جداً األيام ديه   قول لك صعب فعالً   أ.  ونا األيام ديه  أبم ده صعب يا     ال الك ليول  تق...  الشهوة

صل الصليب أنت بتفكر    أوالدم مرشوش عليه،    .  ت نظره في صليب المسيح    ـب، وث  الصليب بقى حياته   إنسان

 .بل العمل كده وال حاجة ترشم الصليب كده وال حاجةقيجى على  تفيه إيه؟ لما ترشم الصليب وال

الذين هم للمسيح قد صلبوا العالم      " حياتهم عليه    الصايب بيمارسوا  مع المسيح دولت     عايشينلكن اللي   

والصليب أصبح قوته وفخره    .  اأن المسيح صلبت فأحيا ال       عومرة ثانية يقول ص   ".  تامع األهواء والشهو  

وتكشف ...  البنى آدم سوط أنها صعبة عشان خاطر تكشف        مبة صعبة جداً وأنا     بعا القداس فط.  وحياته كلها 

 في رسالته   لوق وي  في المسيح  الثابتةلقداسة دى صفه فقط لألعضاء       لوتبقى  .  اإلنسان إيه هو اإلنسان   

ء في  يقول إن اهللا لما جعلنا أعضا     .   هذه هي إرادة اهللا قداستكم     "إرادة اهللا قداستكم  "  الونيكى إنه هوه هي     تسل

طيب ..  ".ألن اهللا لم يدعنا للنجاسة بل في القداسة       )...  "7:  4تس  (الونيكى  تس ديه في    اآليةجسمه شوف بقى    

من يرذل ال   "   أيضا روحه القدوس   أعطانا الذي    بل اهللا  إنسانا...  لذإذا من يرذل ال ير    "ووراها على طول    

كده اللي يستهين بالقداسة     نبتدى بداية جديدة     نا هيسامحنا لما  بمعرفش ر .  اللي يستهين بالقداسة  .  إنسانايرذل  

 أيضاً  أعطاناقال أل بل اهللا الذي      ...  طب القداسة ديه حاجة شخصية بتاعتى     ...  بل اهللا إنسانا  يبقى مرذلش   

 وأنا عضو في جسم     أنا هيكل للروح القدس الساكن في     ...  ده بقى جديد خالص دلوقت    ...  الاله.  روحه القدوس 

 أحط  نفسيأنا  .   روحه القدوس  أعطانا بل إيه؟ بل اهللا الذي       إنساناستخف بالقداسة لم يرذل     المسيح فمن يرذل وي   

. إلنساناإلهانة اللي بتوجه في خطية النجاسة ليست موجهة          ...   عاوز أنت ديه تفكر فيها زى ما        اآليةلك  

هذه الخطية  .   نجاسة أي عمل   نة وال فالى  ته اش فالنوال  ...  ةفالن، وال غلطت    الن غلط مع ف   فالنقولش إن   تما

شوف هنا بقى الخطورة جاية منين؟      .   روحه القدوس  أعطانالى اهللا الذي    إولكن وجهت   ...  لى إنسان إلم توجه   

ألن .  نمو  كون في حالة  ت  أن لها   الطبيعيالمحبة اللي هي الوضع     ت عن   مزى ما اتكل  "  رادة اهللا قداستكم  إ"ه  ذه

مبينموش مش ممكن أعضاء في جسم واحد تكون         مبتنموش عضو بينمو وعضو       مش ممكن تكون اعضاء   

 .متخلفة أو متضادة

 إرادةالونيكى أن   تسلة معلمنا بولس الرسول في      اي واضح من رس   بق.   دلوقت القداسةكمان نتكلم عن    

 جسم المسيح وهو    أعضاءادام الكنيسة هي    مسم، وإن   جاحد من ال  ووإن العضو الزم يكون      .  اهللا قداستنا 

وح دلوقت إيه   تالموضوع طويل خالص ومف   .   دلوقت إيه هو مركزنا في المسيح يسوع       فهمنافإحنا  ...  سأالر
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نا ظهر لبولس   برجموه وبعدين ر  يوا ب نوس؟ مرة كا  ن مش استفا  أنتهو  .   أنت هولعالم؟  ا في وسط    حهو المسي 

 أنت  قال له ...  فع عنك ادأده بالعكس ب  .   أنا أنا ما اضطهدكش    تضطهدني لشاول وقال له شاول شاول لماذا        أو

وأنت لما كنت   .  جسمي عضو في    فانوساستقال له   ...  قته بيك؟ الس ع تفانوساوس قال له إيه     نبترجم استفا 

وس؟ نضطهد استفا ت أنا؟ ماقالهوش شاول شاول لماذا       تضطهدنيشاول شاول لماذا    .   أنا رجمه كان نازل على   تب

 .؟تضطهدنيقال له شاول شاول لماذا 

 اآليةتحس بقيمتك الجديدة في المسيح يسوع في          ميل ده جلمفهوم ال رة لما تعيش في ا    ثيمور أخرى ك  أو

حتى عندما أظهر المسيح    .  متم مع المسيح قد متم وحياتكم مستترة مع المسيح في اهللا           نكم قد   أالحلوة دية   

 . معه في المجديضاًأحياتنا تظهرون انتم 

 
 .آمين. إللهنا للمجد الدائم أبديا
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 وية الكنسيةعضال

 وح القدس إله واحد أمينرن والباالب وبسم اآل
 

ضوية علا هي   الكنسيبمفهومها  سية  لكنضوية ا عال.  نعمة المسيح نتكلم النهاردة عن العضوية الكنسية      ب

عشان كده  .  اولتنالمة ليها في الكنيسة عندنا هي إية؟         الكده وال إيه؟ يبقى أكبر ع     ش  م.  في جسد المسيح  

وا يعاقبوا واحد يحرموه    نأو لما كا  ...  اول إن هو بره الكنيسة    لتنفي ا كش  تروا بيعتبروا الشخص اللي مابيش    نكا

في جسد  ...  لشخص اللي بيشترك في إيه    اهو  )  لمسيحاجسم  (العضو في الكنيسة    ف.  من التناول ...  من اإلية؟ 

ك في إيه؟ في    ترومظبوط يعنى كنسيا كده يعنى تعاريف العضو في الكنيسة هو الشخص اللي بيش            .  الرب ودمه 

 لسه مش   موالموعوظين اللي ه  .  تقفل في أول قداس المؤمنين    تعشان كده كانت الكنيسة ب    .   الرب ودمه  جسد

. دمهوكوا في جسد الرب     تروا بيش نوكل اللي في الكنيسة كا    .  وا بيطلعوا بره  نكا...   في جسم المسيح   أعضاء

 وبقى .  لمة عضو في الكنيسة   ك  ة تحس قد إيه   دقدر النهار تعشان كده   .  كنيسةالسماء في جسم    أ دولت   يبقى هم

لكنسية في بعض الكنائس    اسف طبعا إن العضوية     ألل.   بتاعها األصليقوى عن المعنى      لسه بعيد   حناإيعنى  

ه في  تك في الكنيسة، وعضوي   ر ده مشت  فالندفع للكنيسة حتى يقول لك      يشتراك  ااتخذت في شكل مثال إيه؟      

يعنى إحنا كنا مثال زمان في إسكندرية . سوم خدمات معينة  الكنيسة تمتعه بحقوق معينة مثال إن هو يعفي من ر         

طب .  مثال تدفع نصف اإليه القيمة      لاإلكليك في الكنيسة تأخذ وصل تقوم تروح تدفع فلوس في            ترنقوم نش 

عضو عامل، عضو ثابت في جسم      ...  هو لو كان عضو   .  ماهو ألزم يشترك برده في حاجات الكنيسة الحقيقية       

 الكنسية عضوية روحية مش عضوية      ةضويعكده ال  عشان   اًبدأ  ءبشي على الكنيسة     هيبخل شم...  الكنيسة

 . بتاتامادية

 بثمر يقطع   يأتيوكل غصن ال    .  لكنيسة يقول اثبتوا في   اكلم عن   تفعشان كده كمان المسيح لما كان بي      

 .ضوه هوع كثر ألن دهأ بثمر ليأتيواللي يجيب ثمر ينقيه . مايبقاش عضو هيقطعه ألنه مش ثابت فيه

 أعضاء في الكنيسة    عندي في الكنيسة     أن يعنى أقدر أقول  .  ضوية الكنسية هي الثبات في المسيح     عال

ثابتين إيه في االشتراك في     .  وصاياي يحفظ   يحبنياللي  ...  ين في وصاياه  تا، ثاب بنين في محبة ر   ت ثاب مألن ه 

ية وضفالع  الرعوي المفهوم   فيأما  .  أعضاء خادمة في الكنيسة ده من الناحية الكنسية        .  جسد الرب ودمه  

 .رفهعته تاصرف خاصته وخع اللي هو ي الصالحالراعينا يسوع عن ب رثالكنسية إيه واضحة في حدي

فهي .  سرأجيل عدد   تس كالم المسيح فهي خدمة فردية وليس مجرد          سوالعضوية الكنسية على أسا   

ج الستمارة صغيرة كده بطباشيرة     ذ نعمل نمو  عشان كده لو حبينا   .  رعاية فردية لكل واحد في األسرة على حدة       

 هنحط  ن وبعدي يوالح نمرة كذا، مثال     شقةوان طبعا شارع كذا،     عن، وال اسم رب األسرة  ال  ثصغيرة كده يعنى م   

يرة زى ما هنشوف    ث على أساس إن تاريخ الزيارة ده هيحدد حاجات ك          اريخ الزيارة ت وبعدين   تليفونكمان  

 في.  عندنا إيه مثال  .  الكنيسة  قطاعات الخدمة في  ...  ة خالص بدون تعقيد إيه؟    سمهم ببساط ق أنا ها  دلوقتإحنا  

صغر شوية  أ  وفي شبان وشابات وفتيان مثال اللي هم      ...  عشية مثال للكبار، في عشية أو خدمة عامة للكبار         

ية بس ممكن    أهم من السن السنة الدراس     عنديو أنا   أ.  يعنى إحنا هانحط هنا مثال الشبان والشابات ممكن بالسن        

لكن هنا حاكتب السنة    ...  هآى كده   ز هندسة حاجة    2 زراعة   3أو السنة الدراسية هاكتب مثال      .  يكون متخرج 
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 هاحط فيهم   الهنا حاكتب الفتيان مث   .  يه اجتماع الشبان  إالدراسية بتاعة اإليه؟ الشبان يبقى أنا حصرت بتوع         

آه ...    ابتدائيال  ف وهاحط هنا األط   إعدادينت مثال أولى    ب إيه ده ولد وال    ثانويل مثال ثانيه    و هاق إعدادي  ثانوي

؟ يبقى أعمل زى واحد     مل أنت سنك كام؟ وأنت سنك كا      وقأقعد  أ   دوشة في البيت وال    شوعشان كده معمل  ...  

نزل من عندهم وأنا نازل      أ ب البتاعة دى بعد ما    تيعنى كده حتى أنا ممكن أك     .  بياخذ معلومات يبقى دمه تقيل    

.  عيلين في ثانية في ثالثة مثال كده         إعداديده في   ...  ف عندهم خمس ست عيال     رن هاع كده أكتب ال  

يعنى إذا كان أخذ    .  فائدة   األسرة مش ممكن هتكون ديه لها       عن بقى أخذت فكرة كبيرة جداً    أوبالطريقة ديه   

ة في  دمالخمجموعة من الناس المسأولين عن      ...  سة في جهاز  الكني  في  ني الزم يكو  بقية وركنها ي  دالورقة  

هيكون في شخص   .  تل بكل دول  تصقدر ي يطبعا الكاهن مش ها   .  وثانوي  ي وإعداد ابتدائي خدمة   نيسة ع الكن

 هيوديهم  األطفالان، و   الشباع  م الشبان ويوديهم الجت   ىها ويبتدى يد  غ يفر آهلى طول،   عيه   د هيأخذ االستمارة 

خ يارتوالتاريخ مهم طبعا    ...  لثانوي دول    ويودى إعداديول  د، مثال هيودى    وثانوي،  إعداديوع  ت وب لألطفال

أنا مازورتش سنة كذا والسنة اللي      ...   سنة ثانويالزيارة مهم ألن أنا هاقدر أعرف الولد ده كان في ثانية             

كون في سجل عام    يه...  و حاجة زى كده يعنى    أ مثال أو هيكون في الجامعة،       ثانوية  ثالثبعديها هيكون فئ    

 خاصة لكل خدمة من     الت الوقت إيه؟ سج   سكنيسة وهيكون في نف   الوتتحفظ في   ..  .هتتفرغ فيه االستمارة ديه   

يه متابعة للناس اللي اتوزعوا في      دويبقى في كمان متابعة للزيارات      ...   الكنيسة ي موجودة ف  الليالخدمات  

أطمأن إن  عمله إنه      هو اللييه، فيبقى   دالفرق المختلفة ديه، ألن الكاهن مش هايقدر أنه يخدم كل القطاعات             

 تاظحالممكن في ظهر االستمارة ديه يكون في م       .  كل مجموعة راحت للقطاع بتاعها اللي هي منتسبة ليه         

حاجة ...  فقط المالحظات الخاصة بالكاهن ديه اللي هي مثال ممكن تنتفع بها الكنيسة            .  خاصة بالكاهن فقط  

يه مواهب معينه موجودة ممكن االستفادة      ا...  حاجة خاصة بالحالة األسرية مثال    .  خاصة بالحاجات االجتماعية  

وع معين يعنى   نمن  ...  صالح معين أو رعاية معينة    إإيه ضعفات معينه عاوزة حالة معينه عاوزة         ...  منها

...  سنة ومشينا عليها سنتين وثالثة وبعدين إيه       15يه يمكن من    د االستمارة   سمثال إحنا لألسف كنا عملنا نف     

نشتغل ب مش   إحنا.   ألن مش المفروض هي عملية إحصاء       ابعة مهمة تالم  ...يهأقول  أكسلنا عشان كده ب   

لكن أنا  ...  تة بتاعتى أنا ككاهن   نو يعنى في ال   ذهني في   الحيت اللي، في    الحصى العائ أوأنا ممكن   .  إحصاء

 قلب األب   أالقىر أخش بيت    أقدا  نة في الكنيسة ألن في الواقع أ       دعاوز أشغل كل ساعات األجهزة الموجو     

سر كثيرة   أ وفي...   ديه لألسرةمقفولين قوى ممكن يكون الطفل الصغير ده هو الباب اللي هنخش منه              واألم  

... بتدى منين أ مهم   مشديناش بالكبير   ت يعنى ماب  أحدجت وارتبطت بالكنيسة عن طريق الطفل بتاع مدارس         

قوا واحد من   ال هيبصوا ي  عنديلكن المهم شوف لما أحط كل القطاعات ديه موجودة          ...  يفتحه ربنا الباب اللي   

كمان .   أحد ساع الشابات بتزورهم، وواحد بيزور الطفل بتاع مدار       جتمنت من ا  باجتماع الشبان بيزورهم، و   

 بقوا ناس مهمين قوى والدنيا كلها       وا إن هم  القهبيص ي ...  يمكن جواب جاى من الكنيسة في مناسبة أو معايدة        

 .و األوالد بيسألوا... سألواشبان بيالو... ألتسلكنيسة بام ويهلعبتسأل 

لو .  ديه لو اتحطت في محلها        اتخلق بسبب حتة الورق الصغيرة      آخري في جو     القص ت تبو

 .كنيسةالحط من ضمن األرشيف بتاع تتماتحططش في محلها آهي تبقى 

 500 عندى   ر مقيد في الدفات   عنديأنا    ع الكنيسة ويقولك   تب لمعلومات يعنى اللي هي في كام أسرة      ا

ال ثسرة ده م  أ  4200بتدينا في الكنيسة عندنا كان في       إحنا  إول مرة   أ أنا هاديك مثل بسيط يعنى في         طبعاً سرةأ

لكهنة يقدروا يخدموا الخدمة ديه لوال      ابدا  أوكده فكان مش ممكن       قبل كنيسة األنبا تكال، وكنيسة الست العذراء      
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م دولما واحد مثال خا   .   كل دولت  ثانويوبتوع    إعداديبتدائي وبتوع   ايه بتوع   إالخدمات الثانية اللي كانت     

ويعنى هو رايح باسم الكنيسة بيبقى يعنى صحيح مش         ...   وصلت الليكنيسة  ال أهي   ت بيوصل لغاية البي   ابتدائي

بونا إن  أبونا اللي وصل حتى الناس بعد كده ترجع الفضل ألبونا تقول كتر خيرك يا               أ راح لكن كأن     الليبونا  أ

نا بالمهم يعنى إن ر   .   اللي اشتغلوا الصغيرين   لكن هم .  بونا بعت وال حاجة   أوهو وال   .  حدأنت إيه بعت لنا وا    

 النقطة  نوبعدي.  لكن ناس في رعايه الكنيسة    .   مش ناس منسيين   وبيحسوا إن هم  .  بيرجع العمل كله للكنيسة   

ي في قطاعات   القبقى ت بتدى نخدم األوالد دولت كأفراد فها ت       ن ه الخدمة الفردية الثانية إيه دية هتدخلنا في      

ال مثال أو خدمة مدارس أحد هيبتدوا يخدموا         فخدمة األط .  وعيات للخدمة موجودة في الكنيسة    نو  أللخدمة  

قول النهارده على فكرة ليلة عيد العذراء يعنى قولتولها مثال خين            أ  قصدي.   الكنيسة في  موهبنيه؟ ي أال  فاألط

 فيلو يبقى الخدمة    .  الصخكده حاجة بسيطة      بأقولفكنت  .  هاش حاجة طب  لمقلت...  qen `franافران  

ره وحفظ في السنة    صغ من مدارس أحد من       استلمناهيبقى الطفل ده لو     ...   موجهه مظبوط  خدمة  الكنيسة

 يبقى حفظ كام مزمور؟     ابتدائييخلص سادسة      يبقى على ما   ينالواحدة مزمورين أثنين في السنة الثانية مزمور      

 من  3 مزمور يعرف يصلى     24اد على ما يوصل الجامعة يبقى حافظ له بس           يبقى ياريت الو  .   مزمور 12

. قاش صالة المزامير تقيلة عليه    تبرف م عيبقى ت .  ومن من ال  3 من الغروب و     3لسادسة و   ا  من  3باكر و   

وإيه القيمة أن أنا    .   بأكلمه عن حاجة إيه    كأنيللنهارده لما بيجى شاب في الجامعة وبأكلمه عن صالة المزامير           

وفائدة ...  ميرا المز وأهميةيعنى  ...  ها؟  تاع الشبان عن صالة المزامير أيه قيم       تمه موضوع في اج   لّأعم

لكنيسة وبيحفظ  ااب بتاع   تبى في الك  تر عمليا لكن الطفل بتاع زمان اللي كان ي        شلكن هو ممارسها  ...  لمزاميرا

هو ...  أو حاجة لكن  .  سيرات ليها  تف وأ.  يهابركات اللي ف  الالمزامير مكنش بيقولوله إيه فائدة المزامير أو إيه         

لة الممارسة  قيهدد كنيستنا من     ب جماعة الخطر اللي    يه النهاردة يا  أوقد  .  مارسها ممارسة عملية  يكان ب 

دموا كالم حلو وإحنا    بيقطب ماهم الطوائف    ...   النهارده نقول في طوائف وفي وفي       إحنايعنى  .  العملية

 أنلى بالمزامير وهو شايف     تص بتقول له طب ما    عنديالكنيسة  وطب  قول له   يممارسناش حاجة وبعدين ب   

لكن لما بيالقى ولد كده ويجيله ويقعد يصلى له ويصرخ له شويه وينبسط من              .  صالة المزامير ديه تقيلة قوى    

ل هل  ثوبالم.  هو لو مارس صالة المزامير      نالصالة بتاعته ويقول لك اهو دول اللي بيصلوا وال بالش لك           

... ألماني...   معرفش وتقوله ده في واحد   .   اللي في الكنيسة   حانأللا دوق   ى لواحد كبير وتقوله تعالَ    ممكن تيج 

العمود ...   مفهموهاش الناس  هن دي احألللو ا  وقال   اآلالمجه وقال على ألحان الكنيسة وكان حضر ئسبوع          

 قاعد  يثرى الحرب الل   ايه يعنى ده عارف عامل زى        امتهظها من قوتها وع   مبتاع الكنيسة ده ينشق ويفه    

ى خدمة مدارس أحد    تدجة فيب ا النهاردة؟ مفيش ح   نصلك في أ  وأنت  نبويا كان وأبويا كان لك    وأواحد عمال يقول    

 المزامير، أعياد   حةلك بصرا    ممارسة ما هو عاوز يمارس إيه؟ عاوز يمارس ها أقول          أي خدمة   ؟أيه.  بالطفل

ن دى  أوال العيال عارفين    ...  وال الخادم دارى بليلة عيد العذراء       راءعذيد ال عليلة  اردة مثال   هيبقى الن .  الكنيسة

ول أبه ربطه بالكنيسة؟ عشان كده أنا كنت في         أطب وهي   ...  وبيدرسوا درس عن المحبة   ...  ليلة عيد العذراء  

 ألن أنا عاوز أربط     يكنس...  ي وكنس رعويباقول ياريت اسمه الهوت     .  رعوي لما كنت باقول الهوت      مالكال

ألن .  حيز للكنيسة تصب للكنيسة أو مجرد     عربطهم في الكنيسة مش مجرد ت     أعاوز  .  رعاهم بس أوز  مش عا 

 كده في اجتماع الشبان النهاردة      َلقول له تعا  أهنا بدل ما    ...  عارف إن السكة دية هي السكة األمان السليمة       

س محبته للعذراء   راطب وإيه يعنى شفاعة القديسين؟ لكن هو من صغره م         .  شفاعة القديسين في وعظة عن    

قول أ  أسفعشان كده برنامج مدارس أحد ده أنا        .  الممارسة في الطفولة مهمة جداً    اله بأعيادها فتبقى    فواحت

    زى زمان لما كنا    .  وا مارسوا كان يبقى زى زمان     نألن لو كا  .   مبيمارسوش حاجة  يمكن اللي بيحطوه يمكن هم
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وحاجات وحاجات كانت   !  ينقديسالحاجات عن     اب فيه ال الصغيرة وكت  لألطفيل صغير   تنشوف حتى كتاب تر   ب

لكن تخلى الواحد كده    ...  نجيليةإضيع كلها صحيح كلها كتابية، ومواضيع       اقى مو الص ت تبلكن  .  جميلة زمان 

ل إن مجرد الطفل ما يخش الكنيسة       أقوأل أنا عاوز    .  وال هدفه إيه  ...  زى مش عارف هو عاوز يقول إيه      

زه كمان  ويعش كطفل سليم لكن عا    عاوز إيه من الطفل ده صحيح عاوزه        ...  هةموج...   تربية موجهة  يبيترب

 عضو في الكنيسة    ضوية الكنسية عال أنا بتكلم عن     .طلع عضو في للكنيسة   ي.  يطلع راجل قديس في الكنيسة    

طب وبعدين يبقى عضو ازاى في الكنيسة وما بيعرفش أعياد للقديسين وما            .  مابيعرفش يصلى صالة المزامير   

قى مثال إيه   لوتبص ت ...  صوام الكنيسة؟ واخد بالك   أم طب يبقى عضو ازاى في للكنيسة؟ ومبيقدس         بيهفلش  يحت

... يه طب ده يوم صيام يونان     أوجاية لنا رحلة من كنيسة معرفش       ...   يوم إيه صيام يونان    يتان...  معرفش إيه 

ة بعيدة خالص عن إيه يمكن ويمكن       ى في حاجة ثاني   القوازاى يعملوا فيه رحلة؟ أهو مثال دلوقت عشية تبص ت         

ينزلوا يعملوا عشية األول    ...  مفروض لهم عشية    نا اللي في االكليريكية يبقى    تقول ألخوا أيعنى لو   .  كمان

... آه.   العشية حاجة  شبية تكون تربية إيه؟ وماتخد    تر ال نفسي:  قولأ  قصدييعنى  .   وقت عشية  جىأو ي .  حتت

أنا مش بأكلم   ...   ينزلوا يقولوا التسبحة بتاعتهم تحت ويطلعوا يكملوا       ويبقى بدل حصة األلحان اللي بياخدوها     

 عشان إيه يطلع الولد شارب من        ...ي كنس رعويأنا بقول إحنا عاوزين نسميه الهوت        ...  عشان حاجة 

ن األستاذ عبد المسيح من طفولته في الكنيسة حافظ ألحانها وشماس            بيعنى مثال ا  .  أبداًمتخفش عليه   .  الكنيسة

ه مش تعبان فيه سايبه كده خالص ومطمن        أبوالكنيسة وعارف خالص ده لزق في الكنيسة خالص حتى           في  

 عضو أنما مش    مشفعال مقدرش أقول أن ده      .   الكنيسة جاى من الكنيسة ألن ايه ده عضو        حسح راي تف ي حراي

م تكون تربية موجهة    بية فيه الز  ترال.   ده قطاع مهم جداً    ابتدائيفقطاع  .   واحد دخل مدارس أحد يبقى عضو      أي

 الحياة فيها فعال في مناسبات       سومرتبط بطقوسها، وممارس ممار   .  عشان تخلق شخص مرتبط بالكنيسة     

 .لطيفة

عماد لطيفة كدة وتتحط في البيت تتبروز         يه لو يكون في شهادة    ب لو الكنيسة تهتم     االهتمام بالمناسبات 

ه يعرف تاريخ عماده ويبقى ده      الدما بيعرف تاريخ مي   متى؟ زى   أيها الطفل أو يعرف تاريخ عماده       بأو يحتفظ   

عند الجماعة الروم يعمدوه ويسموه باسم للقديس       .  إمتىمعروف تاريخ عماده    .  ت مدارس األحد  البرده في سج  

ال ث إيه جورج؟ م   الثانيتعمد في عيد مارجرجس فيسموا االسم       أبتاع اليوم ده يعنى مثال هو اسمه يوسف و         

لما يجى عيد مارجرجس يعرف     ...  آه عشان خاطر ايه   ...  يه اتعمد فيه نعم   أس اللي هو    بقى اسمه اسم القدي   ي

يعنى أنا النهارده لو كنت أعرف      .  إن ده عيده هو عشان يفتكروا إن ده عيد عماده مش هينساه طول عمره              

 تتعمد يوم مثال لو أنا كنت ا      أسمىنسى لو كنت عرفت القديس اللي سموه على         أاتعمدت يوم إيه مكنتش حا    

نطونيوس مثال مش ممكن    أ  ي بتاع الثاني  االسمو  أ مثال   ي اسم الدلع بتاع   لينطونيوس وسموا   أيوم عيد األنبا    

كده   ول ده إيه؟ ده العيد بتاعى فهم ناصحين لما عملوا          أقنيوس ها ونطأنسى عيد األنبا    أ كنت ها  حياتيفي  

وة على إن الع. يفتكر تاريخ عماده يفتكر القديس    يقصدوا إن هو طول حياته يفتكر ايه اسم العيد بتاعه اسم ايه           

إن الناس إحنا بتيجى لنا        كده أحسن من   لفضأأنا  .  ممكن يكون شفيعه  .  ده شفيع ليه مثال     هيكون القديس 

 اع ونطفي تد وتورته وب  المعايدة في عيد الميالد، ونعمل له عيد مي         بحاجات من الغرب مثال يقول لك تبعت له       

 الجسديد  الألن يعنى عيد المي   .  روحيمفهوم    دهال عيد مي  يه ندى إشمع طب ما إحنا نديله      ولع له ال  نله الشمع و  

نا إال من يوم ما     بمع ر    قيمته؟ يعنى هو ملوش قيمة هو مبتداش عالقته        إيه يعنى    جسدي د  اليم   عيد ه، ده د

 س أحد ترتبط أكثر   من حق األوالد فيهم إن هم يعنى ممكن مدار          تولد في المعمودية وفي مناسبات ثانية برده      
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يبقى ...   ديه ت أو الحاجا  المرض  وأاألحزان  أو    األلممناسبات  .  النجاح مثال وعها في مناسبات    ت ب باألطفال

بتسأل عليه في نجاحه      دولت شالوا عبء كبير قوى عن الكنيسة، وحسسوه إن الكنيسة            خدام مدارس أحد  

 يكملوا  حتى لو أبونا راح مرة يبقى هم      .  ضهاالحاجات ديه مع بع     وبتسأل عليه في مرضه وفي شدته وفي كل       

 .الحاجات الثانية بعد كده

وا بيطبعوا الدرس وبيعملوها بره     نزمان كا   من الحاجات اللطيفة اللي كانت تعملها مدارس أحد الجيزة        

وا بيطبعوا  نزمان كانت صور بيوزعوها وكا    .  وا بيطبعوا الدرس كده على صورة صغيرة       ندلوقت يعنى كا  

مسكوا ...  ا لطيف حلو حتى بعد كده اتعلمو      روحي لطيف أو    تربوي موضوع   أي.  باء واألمهات آل ل ثانيرس  د

ا م كان كتاب لطيف قوى أن     ين أعطانيهم الرب  ذد ال الاألوكروا كان اسمه    تالورق ده وحطوه في كتاب اللي يف      

مته شوف بقى شوف     وورقة لباباه وما   هوا يفرحوا بالصورة قوى ورقة ل     نكان الولد يأخذ ورقتين زمان كا     

الناس الخدام الواعين يبقوا إيه عملوا حاجة كبيرة عملوا حاجة ليهم وعملوا حاجة للبيت للكبار فيبقى حاسس                  

 في مناسبات   آلخرهوعاوز يوصل للبيت كله من أوله       .  بهدف كبير ...  غل إيه تس أحد انه بيش   ركده خادم مدا  

 وال الحاجات ديه كانت     س اآلباء بية دية ما تعمل مجل    وقبل وزارة التر  .  اآلباءماعات  تلطيفة كمان زى اج   

اء في محرم بك وكان     ذرت وفي كنيسة الع   تاف سنة   30مانساش من   .  لآلباءمدارس أحد بتعمل اجتماعات     

 حلوة شوية حاجات لطيفة يعنى ويبقوا مبسوطين جداً         يلوالدهم بيقولوا شوية ترات   أع كل اآلباء ويشوفوا     تميج

 مهم جداً   اآلباءفاجتماعات  .   إيه يعنى مع الخدمة مشاركين فيها      ومشاكلهم ويحسوا إن هم   ويقولوا احتياجاتهم   

 .ولتد األطفال واألمهات مهمة خالص حتى ممكن توعيتهم عن قيمة اآلباء

بتبتدى فيه شخصية الطفل تكبر، ودوافعه        ية ده قطاع   إ وثانوي  إعدادي هو   اللي المهم   الثانيالقطاع  

 أهميتها  تأخذ  التبتدى المعسكرات والرح  تمن هنا   .  ة مهمة جداً في السن ده      قالصداو.  يدزاالجتماعية ت 

 ثرلكن يمكن الجماعة البروتستانت أك    .   ديه النواحيحنا يعنى كنيستنا مهملة جداً في       إ  سف طبعاً آلل.  العظمى

 يعنى  54مكن سنة    ي العجمي اللي في    هماعت عملوا البيت ب   وا هم ننشاط وقبل إحنا ما نفكر في العجمى دية كا        

 الشاب الحياة   سبيمار   فعالً أننى امتى والفائدة في المعسكر      بناش ومش عارف هاتت   بنرض وما أنفكر في   بإحنا  

. ساء إليه أ واحد   اللي تسامح   التعاون، المحبة المعاملة إيه؟   .  المسيحية العملية اللي مبيشفوهاش في الخارج     

كل ده حاجات ممكن تعملها     ...   الذات إنكار السهر الخدمة،    لحان، الصالة، أل، حفظ ا  نجيلممارسة قراءة اإل  

يرة وفي  ث كان جو العائلة فيه متاعب ك      إذاقيش الفرق ده في الكنيسة خاصة       العمليا في للمعسكر اللي هو مابي     

 للناس  زقديم الجوائ تاه يعنى و  و على مست  طبعاً.  مام بالدراسات والمسابقات واألبحاث   تاالهالسن ده ممكن جداً     

وممكن في السن ده كمان عشان . نشيطين في حفلة كبيرة أو في عشية في الكنيسة أو في مناسبة عيد النيروز             ال

. ممكن مانكتبش يعنى شوية صغيرة كده      ...  ميتهاتنلفة عند األوالد و   تشاف المواهب المخ  تميبقاش ممكن اك  

قى؟ ألن تيار العالم اللي بره تيار        وخدمة شبان الجامعة شكوى مرة جداً ليه ب         ثانويالحقيقة النهاردة خدمة    

نت الولد ده صاحبته    بقات الجنسية ده ال   ال يكلمونا عن الع   إعدادي تصور العيال في     ليجارف يجى الخام يقول     

قى النهارده في حالة حيرة ممن      الوتبص ت إيه   والولد ده والنادى ده والسن عارف        إيه  معرفشيه، والولد ده    د

الشكوى مرة مرة من انصراف     ف الشبان بقى    تماعاتما اج أ.   كلها يةلجمهوروى ا تفي كنيسة واحده على مس    

 1/15 أو   1/20قيهم على األكثر    الأحسن كنيسة في القطر لو عديت الشبان اللي فيها حت         .  الشبان عن الكنيسة  

 ده  كثر من كده مرة عملنا استفتاء كده صغير طلع اللي بيتناولوا من اجتماع الشبان              أ وبعدين   الحيمن شبان   

قى في  اليه شبان وبعدين تبص ت    إ بيحضر اجتماع     والباقي ٪  5اولوا  تن اللي بي  ٪  5  اللي بتعتبره اجتماع مليان   
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 النهارده عينيه مش ملياه الخادم مش       ثانوياب بتاع   شى نبتدى منين ومش عارفين يبتدى منين ال       ترحيرة يا 

 صورة  لهم  أدينا وبيقوا فرحانين ولو     أحددارس  ال مؤدبين كده ويجوا م    ي كان زمان الع    أبداً ملياه عينيه أبداً  

دلوقت ...  ولو عملنا له حته نادى صغير كده يبقى فرحان        .  ثانوي بمليم يبقى فرحان بتاع      10بمليم زمان وال    

لما .   الزم لما يخلص   televisionصل فيه مسلسل في     أوى ليه العيال مبيجوش كده؟ قالوا        ننسأل بتوع ثا  

وده تدخلنا  ...  الكنيسة  قوى من أ  televisionمش في قوة المسلسل بتاع اإليه بتاع        صل الكنيسة   أ.  يخلص الزم 

 والجامعة  وإعدادي  ثانوي الخادم بتاع    ابتدائي الخطورة أعداد الخدام النهارده مش بتاع        منتهىفي موضوع في    

قطاع ده  ال و  جداً لة في حاجات كثيرة   غو نائمة وسرحانة ومش   والكنيسةيكاد يكون مفقود في الكنيسة تماما        

 إحنالكنائس  اال إن الشبان بينصرفوا عن      ث الغرب م  سهم بره كنائ  ينضحك عل ب اللي   سحايطير منها والكنائ  

ين وال فصول إعداد خدام قوية،      عد!  لما بيفكر في الموضوع ده ال خدام        .  الواحد.  دلوقت في بداية الطريق   

ألن هو  .  فكرته وال مضحى وال عنده استعداد     وال دراسات قوية وال شخصية خادم جذابة وال خادم مؤمن ب           

لنسبة للخدام ويصادقهم وينزل لمستواهم ويعيش في آالمهم         ايكون صاحب فلسفة في خدمته ديه ويعيش ب        

 .وينشلهم النهاردة

ألن الشابات  .  شوية ألنه لسه ماجاش دورهم      رحمأيمكن الشابات   ...  شق ما يمكن  أخدمة الشاب من    

كثر أ.  ر غير األول  ثكأن طبعا دلوقت في حرية      أولو  .  ر محافظة على اجتماعتهم   ثكثر خجل من الشبان وأك    أ

غير الشاب النهاردة اللي هو اية؟ الحرية       .  افهم على تناولهم  ترمحافظة على اجتماعتهم على كنيستهم على اع      

اً حتى طلع   الواد ده كان عجيب جد    .  إعداديةنساش كان عندنا ولد أخذ      نر من زميله أو م    يمفتوحة قدامه وبيغ  

ب اللي  تعجب من الك  تسأحاجة زى كده وكان ولد ممتاز جداً أنا كنت          )   على المنطقة  الثانيفاكر سنتها طلع    (

 .بيقراها

يس بتاع تاريخ الكنيسة أالقيه حافظها، أي كتاب عارفه عظات          رصراحة يعنى أنا سألته في كلف اي      

راح المدرسة في   ...   وكان يكلم أهله كويس جداً      وده عارفها، حاجة عجيبة جداً، وروحياته عالية       ناألنبا ش 

ية فلقى  إ بص لقى الفصل كله كل ولد كل يوم الصبح يجى يحكى عن مغامراته عن وعن مش عارف                    ثانوي

مه سألنا إيه   أية حياته تتغير أمه اشتكت فلما اشتكت        إى الولد   تدية مزول لوحده كده شوية بشوية اب      إنفسه هو   

صل العيال كلهم يعنى أنا حاسس إن أنا غريب وأنا مش           أهو     إيه اللي جرى؟ قال ما     يالسبب إيه السبب ياحبيب   

ش بقى حاسس إن هو مش إيه مد      .  ازت بعد ما كان هو حاسس إن هو مم        طبيعين أنا مش    ألى  أزيهم وأنا اتهي  

ألن مش  .  ها أصال البيت  بب العينات الصعبة كلها بيبقى س     ن عاوز أفوت نقطة مهمة جداً إ      ش أنا م  طبعاًطبيعي  

. س بره وبيالقى البيت إيه كوي     شقى الولد في جو وح    ب برده بي  نيبقوا كده ألن البيت لما بيبقى متدي      بكل األوالد   

 مبيفضلش  يش حاجة خالص  القفمبي.  بيبقى في حالة أو مشغولين في أشغالهم      ...  لكن لما البيت كمان ميبقاش    

 ميتة وأنا   ى شخصيتهم واتار.  دول طيبين  أحد درس إيه يقول لك        سودرس مدار .   درس مدارس أحد   غير

 يعنى العنب   الحصرمسميه يعنى أو على رأى تعبير واحد         أ ب تاتهيألى اللي بيفضل عندنا في الكنيسة دلوق       

 ده ألن هو    الشقي في الولد    نفسيأ كان   نى يدوبك ده اللي فاضل في الكنيسة أ       تواللي هو إيه مش مس    .  المفعص

ه قطاع مهم جداً قعدنا أكثر من مرة نتكلم على الشبان الزم              دكبيرة القوية ف  ده الولد اللي عنده المواهب ال      

وبعدين الشاب دلوقت إية اللي يجيبه      .   دول بتوع زمان    هم شانى م ثانية وبأسلوب   ثنكلمهم بلهجة ثانية وبلغة     

كاية عادة ديه    زي بتاع زمان بقى ح     مشخله الكنيسة   دشاكله تتحل؟ إيه ي   م يشبع ويتملى أو     شإن مكن .  الكنيسة

مهتمين ش   حاجة حتى األهل م    اشهـو كان نائم يا أبونا مجر       الكنيسة ما    عن أتأخر مهم وبعدين لما     مش
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 أنا حبيت نتكلم مع     سب...  بقى يروح أن يوم تانى     ي وع نائم بان طول األس  بو تع ه ليه؟ أ  شمالك مرحت .  ىقو

نتكلم عن  بقت كنا   والحقيقة إحنا دل    إحنا إية اللي   شوية في الواقع اللي      شالكالم ده عشان إية نعي      عض في االيه  ب

 .وتنميتها المعسكرات في مواهب األوالد

يجب االهتمام  تقول اللي عاوز تقوله مع        والكالم اللي قلته هانلخصه في سطر واحد كده بقى أنت          

 بحيث يكون   عياً واجتما اًروحيه  د إعدا وثانوياهتمام بالغ في هذه األيام بإعداد شخصية الخادم بتاع إعدادي           

على فكرة  .  حوارو وي تين أحد العيال يقعدو له ساك     س يدى درس مدار   ى جا ش يعنى الخادم النهاردة قائد م     قائد

 كان زمان يقول لك في ولد       شقاي عيال   ش دى ده ملحوظة ما في     األياممبقاش فيه عيال شقاى في الكنيسة       

... ال معاكسة ي ع مفيشالنهاردة  ...   معاكسة لديه كان دائما في عيا    .  ثانويمشاكس في الفصل في فصول      

 ألنألنه هيجى ليه؟ هو كان بيجى يعاكس         .  مبيجوش خالص   كلهم طيبين ألن المعاكسين   يال   ع ةالنهارد

وفي .  ية جاذبية بره  إر  ثجات ثانية أك  ا إنما دلوقت في ح    سمعندوش غير كده كان بيحب الكنيسة وبيجى يعاك       

 ن واقفي وإعداديوي  نى عيال على محطة اإلبراهيمية من ثا       القهتنفس الوقت مدارس أحد لو طلعت بره         

 . الكنيسة في نفس الوقتشومجو

بأتكلم في الموضوع ده لكن هو يعنى بيقطع          نا يعنى شوف أنا   أ؟  ىيكون إعداد شخصية الخادم ازا    

  خدام  دادأعمتكنش في مراكز      إنهمش ممكن   .  عملية إنقاذ سريعة لناس بتغرق النهاردة       لشالقلب إنه محص 

 والشابات صحيح   اع الشبان طبعاً  تماج.  عناتوة ديه حنلحق األوالد ب    بمناسال مش ممكن حنلحق     بسرعة وقيادات 

االفتقاد ...  قاد مش مهم  تد مش ألن االف   اقتلكن أنا دلوقت األيام ديه ضد موضوع االف        .  بياكدوا على االفتقاد  

ية هتقول  إلكنيسة األول حتفتقده يعمل     ا هو جاى    يعنى خدمة فردية إن مكنش للموضوع يمأل مخ الشخص اللي         

ثاني قيش حد هيطلع هيمشى     ال الكنيسة هيجى الكنيسة وبعدين وبعد ما يجى الكنيسة مي          ّلله زى زمان تعا   

ماعات تحنا نصارح نفسينا اج   إومفروض أن   .  يه يشبع نفسه  إقاد النهاردة إنه هو يسمع موضوع       تاألهم من االف  ف

... صعبأانى  تمجايبه    نعم.  وال مشاكلهم الخاصة  ...  ية يمس حياتهم  إبيسمعوش كلم   العيال م .  شبان فاضية 

 هو عرفها وعرف    لكن ما .  ةيية عامل لها هيبة شو    إكان عاملها     فها الكنيسة األول يمكن   رما هو ع  ...  الصخ

رة الكتب   مش من مميزاته كث    عنىسيئاته ي   ده من اللي فيها كله وخصوصا كمان لو تعرفوا إن العصر بتاعنا           

م اللي هايسمعه   الالك  كثر من أ  قرءوا كثير   قرءوا   كتير فهم  تبنكب إحنا يعنى    أنويقولوا     بيفتكروا لمؤلفاتاو

منين؟    نبتدى سوالبيت عليه عمل ب   .  هو موضوع كبير جداً   .  حياته   ممارسة في  شومفي...  مالضخموا من الك  ت

 للبيت  شممكن تخ .   أحد سى من طفل مدار   تدنب  ...تى من البي  تدنب.  يل عمل من كل الجهات    تكتما هو عاوز    

طريق الصديق، يعنى دلوقت      ممكن عن .  ممكن عن طريق الشاب   .  ممكن عن طريق الكاهن     عن طريق الطفل  

 تالممارسا  قولأ عاوز   سامحنيصل كمان يعنى    أو.   يمكن إنقاذه   ما اذهقنحنا نشهر جميع األسلحة إل    إن  أالبد  

م النهاردة هيبقى موضوع لما     ال هيبقى موضوع لوحده كفاية حتى الك      يعنى أنا لو تحب ده    .  الكنسية ضعفت 

 من يوم ما    شاألسرة ص ...  ا حبينا نرعى أسرة نرعاها منين آه      إذاألسرة تبتدى منين؟ يعنى     .  نتكلم عن األسرة  

 أوالدهيطلعوا  ...  سرة مقدسة أحتى مش من يوم ما تجوز إذا كان فيه           ...  تجوزوا من قبل الطفل ما يجى     

 بيحسوا  بيبقى شكلها إيه هل هم    .   شكله إيه بيبقى إيه؟ أنت بتتفرج على األكاليل دلوقت         اإلكليلطب  ...  ينمقدس

 ...الروح القدس... فعال؟ إن ده سر

ونا أنا متأسفة جداً ألن أنا حضرت سهرة وحشة كان          أب يا   لي تقولي ومرة كانت واحدة جاية تعترف      

 اإلكليليوم إية؟ قالت لى يوم      .  ؟ قالت لى في فندق فلسطين     متى وفين إفي واحدة رقاصة وحشة خالص ده       
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بت عليها مقالة مرة ديه في مجلة       تفقالت بعد ما عملوا حتى أنا ك      .   ده خادم كان في الكنيسة     فالن ده   فالنبتاع  

لمرقسية قدام هيكل مارمرقس كملوا اإلية السهرة في فندق فلسطين مع واحدة       ا في   اإلكليلمرقس بعد ما عملوا     

ادم خم إن الولد ده     غ ر صدقني.   مقدس إكليلنتظر منه يكون    ن المقدس اللي ه   اإلكليل    هفد  .رقاصة عريانة 

ألن هو حب   .  لكن النهاردة ده بيته مفيهوش رائحة المسيح أبداً       .  سوكان خادم كبير جداً في كنيسة من الكنائ       

م لكن ليه مظهر برده اإليه الكنيسة        مع العال  شفأخذ منه وهو عاي   .  يأخذ العالم ويعمل مظهره مظهر العالم     

ية نبقى  إ...  نى إلى آخره  غألنه بيدفع كتير ألنه راجل      .  نشكره طبعاً ببيجيب لنا فلوس في مناسبات العيد، و      

 .كلم المرات اللي جاية عن األسرةتن

 

 .مينآ أبدياأللهنا المجد الدائم 
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 ةالمسيحياألسرة 
 

 بيتعمل أو مجرد     أدارىمش عمل     ساس إن هي  أ  م عن العضوية الكنسية على     لنتكبإحنا كنا   

 فيها خدام   غل إن هنش  ت فات الليم اللي كنت بقوله المرة      الة الك الصفي يعنى خ  د  لكن قلنا المقصو  ...  إحصاء

 في الكنيسة الشبان وللشابات واألسرة وكل حاجة من         تيعنى كل القطاعا  ...  يها الطفل بمدارس أحد، حنخدم    

 .األسرة كمركز للرعاية   في الرعاية اللي هي      تكلم النهاردة عن موضوع مهم طبعاً     الحاجات دية كلها إحنا هن    

 !كلمناش قبل كده في الموضوع ده مش كده؟تحنا مإ

ة هتبقى البيت مش    يمشكلة األيام د    األسرة معروف عنها إن هي البيئة، بجد كده يعنى يمكن            

البيت هو  لكن  ...  ت قليل وبطريقة معينه يعنى    نقضى فيها وق  بألن الكنيسة طبعا أنت عارف إحنا       ...  الكنيسة

 . اللي بينفذ فيهالعمليل االمج

في العهد  .   التي ينشا فيها الطفل لذلك اهتم الكتاب المقدس وكذلك الكنيسة باألسرة           سرة هي البيئة  ألا

م الفسر الك أ  ها...  إيه؟   يعنى ىة الكنيسة يعن  أفي نش .  المجال التي كان يعمل فيها اهللا       القديم كانت األسرة هي   

يورينا    مثال براهيم وسارة إاختار  ...  يعنى مثال يقول لك   .  األول...  كأسرة  نا كان بيعمل الكنيسة   بيعنى ر ...  ده

نت بية  إيورينا مثال   ...  بأوالدهام بتهتم   أيورينا    ...يورينا ما هي دية الكنيسة األولى في نشأتها        ...  األسرة

اليه ل تكوينه   اللمن خ   ات كلها تورى إن اهللا كان بينشأ الكنيسة       دى حاج ...  راعوث مثال   بتهتم بحماتها زى  

 نا يكون بيعنى ر ...  سهاأبحيث هو يكون ر    تكوين األسرة    لخال  ينشأ الكنيسة من   أنا قلت إيه كان      لألسرة

نا يمسك  بور...  يعنى األسرة بتتكون كده     صحيح كنت تشوف حاجة   ...  س األسرة ديه ورائدها وراعيها    أر

هي دية    هي مش ...  سرةأعنه، هو اللي بيباركه، هو اللي بيرعاه في شكل              ولئى هو المس   ويبق إبراهيم

 الكنيسة؟

على يقول له سلم    ...  في العهد الجديد    قيهالالكنيسة كده كانت بالظبط يعنى ده مش مفهوم بس هن          

فشكل أسرة    إبراهيم  لهإنا  بيبقى اسم ر  ...   ده بعد كده   إبراهيمل، لك حتى إيه     وأل هيق ...   في بيتك  التيالكنيسة  

 .وساره و اسحق ورففة ويعقوب وراحيلكإبراهيم ... مقدسة كان اهللا هو رائدها وراعيها ورأسها

... م وحواء آديعنى ك ...  لطتغيعنى اللي      يعنى األسرة الوحشة   األسرة المخالفة كذلك تحدث اهللا عن     

 ...نان تنفصل عن رته؟ أسرة حبإيدم وحواء التي تمثل أسرة شكلها آك

   مش هو قال   .  أسرة أرادت االنفصال عن اهللا       لنا تمثلالتي  .   يعيشوا لوحدهم  ا حبو على فكرة يعنى هم

االنفصال عن اهللا والحياة بدونه، كذلك يتحدث لنا الكتاب          ...   اهللا ثل تبقوا م  ملهم كده تعيشوا انتوا لوحديك    

واألم ...  وح آه نن  بوح كنعان ا  نالد  كير الوحشين يعنى ومصيرهم مين من و      غ  األوالد العاقين  عن   سالمقد

 واألم المحبة للعالم  ...   البيت كده بتبقى عقلها في العالم ملهية في العالم قوى           في في ساعات أم تبقى      مش

هو .  وكيف إن األسر الشريرة أنتجت أوالد أشرار      ...  ديه كل ديه كانت أسر    ...  والملتصقة به كامرأة لوط   

 فطلعوا  ةسر وحش أ...  إيه بس ...  سرأنات الناس وهم والد     ب إيه؟   سات النا نب  أنيقول كده أوالد اهللا رأوا      

 ... وحشين إيهناتهمب
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عن طريق أمه وكيف أوصاها     .  طريق أسرته ن  سة في شخص موسى ع    ي اهللا عن خالص الكن    ثوتحد

نام ينام ه تن  يوح...  عة اكتبها ي له عن الشر   قال لما   6  تثنيةية كام؟   ثنإحنا قلناها مرة في ت    ...  ةألسرا  ناهللا ع 

 عن أوالده   هو أوصا ...  آه  ...   ديه األسرة ديه؟ هو كله كان في البيت          شم...  يتهبن؟ وقوائم   يم ف ائوقن؟ و يف

ي منها  ت ال ثواخالصها لها كراعو  ...  هاتماحوأرتباطها ب ...  وكل الحاجات ديه وتكلم على الزوجة الصالحة      

ت من اهللا   ألس.  اه من اهللا سألت   عنومة  الي الص ب ا وئيلصموتكلم عن انجب النسل فكان      ...  ح بالجسد يجاء المس 

 كثيرة ىوأمور أخر .  نابنا يعنى حتى الولد يجى من عند ر       بمن ر ؟  يننواسمه اللي أنا سألته م    ...  يبقى صموئيل 

 . فنعبد الربوبيتيأما أنا  ئالًلخصها يشوع قا

كمل بقى يمكن أنا    ت أنت   ممكن.   هو رب األسرة ومدبر كل أمورها      هللاومن هذا كله يتضح لنا أن       

 ...يرةثش في الكتاب هتالقى فيه حاجات كت أنت تفدقعتسى حاجات أنت نأ

 بارين أمام اهللا سالكين في جميع         واليصابات كريازفكان  ...  آه نبتدى بمين؟    يدأما في العهد الجد   

 أورشليملى  إيصعد   وكان ربنا يسوع المسيح       رب المجد  حعن المسي وبيقولوا  .  وصايا الرب وأحكامه بال لوم    

.  إيه يسافروا إيه يروحوا العيد     اًعوا بيأخذوه وطب  ن اللي كا  م ه ة ديه؟ جت األسرة طبعاً    دكعادة العيد، منين العا   

العيد كان عادة في حياة ربنا يسوع تكونت في األسرة من الطفولة            ف...  دعيالكتاب بيقول كعادة ال   ف.  فبقت عادة 

 .ا معلمنا لوقإنجيل. وكان خاضع لهما

 ده كان لسه شاب     يوحنا الملقب مرقس    مريم أم  لمحبة المسيح     أبناءهم  دفعة الالتيومن األمهات   

.  لما هيفتح البيت قدام المسيح يبقى إيه يبقى بيت المسيح          ىتح ازا تف كده؟ شوفوا البيت ا    شصغير مارمرقس م  

ة وعاوزة الزم واحد على     يرغيه جت لها    د   زبدى أبنيوأم   مريحا للمسيح يسوع؟     ناًاكيف جعلت بيتها مك   

أم كده مشغولة   .  يرةغ طلب كبير قوى لكن يعنى فيها        إنهيعنى شوف حتى ولو     ...  اليمين وواحد على الشمال   

...  عن يساره  واآلخرنائها عن يمين ربنا     ب أ أحدجلس  ي  آنفي عينين المسيح      وا كبار نإنهم يكو ...  بوالدها

 .يسوع تحب وأخته التي كانت  الحبيب وأختيهزرلعاسرة أو

أمه الذي أودعته فيه األسرة عن طريق        اإليمان  يموثاوس و   ت الرسول شويه كده و    بولسونمسك  

ودعاؤه في رسالة   )  15:  4كو  "  (تكسلموا على الكنيسة التي في بي      "وقول معلمنا بولس الرسول     .  وجدته

 بتتكلم عن إنه بيدعى     الليد  عهد الجدي ال اللي في    اآليةخذها يعنى   أنب  إحنا و أنيسيفورستيموثاوس لبيت مين؟    

 ليعطه الرب   كدليل للصالة على الموتى   ناخذها  بيعنى  ...  جل واحد انتقل للسماء   ألواحد مات يعنى بيصلى من      

 . يعنى ربنا يدى له نعمة في اليوم األخير قدام ربنا... ن يجد راحة في ذلك اليومأ

لعوا حاجات ثانية ديه مش مجرد      تطمكن  م  ر ألن انتوا  يأنا مش عاوز اتكلم كث    ...  ريخ لكنيسة تاأما  

لما يقرأ إنهم ولدوا    ...  دائما كده ...  قديسين إنهم دايما تقيين   ل عن ا  فيحدثنا السنكسار دائماً  .  يعنى تاريخ الكنيسة  

 الكبير  باسليوسسرة القديس   أو.  وا كويسين نيقولك أبواهم كا    حتى سيرة أى قديس   .   دائما كده  تقيينبوين  أمن  

وس نوأم أغسطي ...  آه  ...    "الشهداء  بطرس خاتم ووالدة القديس   .  هم في حياة األسرة   أثر و ينامه ماكر أوأخته  

 .إيه طبعادها، واألم دوالجى الوالست رفقة وأو

نا اف...  األوالدوبعدين نتكلم عن    ...   كده شم  ا لما أحب اتكلم عن األسرة هابتدى األول بسر الزواج         نأ

نا ا سر الزواج أسسه رب المجد يسوع نفسه في عرس ق            ة طبعاً نتكلم األول عن سر الزواج في الكنيس       

هو   نا الجليل يمكن كان في ناس احتقرت الزواج زى ما         اويمكن لو مكنش المسيح حضر عرس ق      ...  الجليل
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ح الناس اللي حاضرين    رف...  نفسه حضر العرس وإيه وباركه    بلكن المسيح   .  ناًا الكاثوليك أحي  أخواتناعند  

 .معاه

مال هيشتغل  أ.  لقدس بين شخصين ممتلئين من الروح القدس      اوح  رر ال وسر الزيجة بحض  يتم  :  أوال

م لطيف كان عندنا زمان يعنى زمان وال قريب مش          دده أنا فاكر واحد خا    ...  ده...  مالمام الك تازاى؟ وال مش    

 بعدلكن  ...  طبعاً   معرفش أنا...  اًديألن هو راجل مبسوط شوقه ما     اإلكليل  المهم المهم إن بعد ما خلص       ...  مهم

وسهرة كانت صاخبه   ...  عنى بعد كده  يأرف إيه   عكده كانت السهرة فين؟ في فندق فلسطين مثال وال مش            

 . سر مقدس وينتهي بالنهاية الوحشة ديهقى يبزاىف ايوبعد... جداً

ولسة فاضلة العادة ديه عند     .  اولةنمالصال كان بيبقى السر ده قبل صالة باكر الصبح ويتختم ب            أ

فوا، ويتناولوا، وروح   تريع...  هم الجديدة ياتدوا ح تبي ه  هم أنعنى مفروض    ي إن هي   معناها...  لناس إنها تتناول  ا

 .ربنا هيمألهم

نكتب باألوائل يعنى في السنين األولى كنا         ده المفروض كده وأنا فاكر إحنا عندنا في الكنيسة في          

جات بسيطة  اكنا طابعينه في الوصية وشوية ح     .  لى العريس والعروسة على تعهد كده لطيف قدام الهيك        نمض

 إنجيليه في دوكنا الزقين الورقة    .  ويمضوا زي ما بيمضوا على العقد     .   كل يوم، الصالة   اإلنجيلة  ءقرا...  كده

 .اإلكليل في نهاية ديم وجديد يأخذوه معاهم وهمقعهد 

 هامعنا...  سردية معناها   .   واحد ايبقو  االثنين واحد دى طبعا     االثنينيجعل  ...  هآأقول إيه؟    ب أل:  ياًنثا

 يأ...   واحدة ذات إيه؟   في ذات ى  قص ب ال يقول خ  عاوز  ربناى هو القصد من كده إن       يعن...  مفيش ذاتية يعنى  

 في  اإلنجيلالقراءات الزم يتقرأ    .  ًهي شخص المسيح طبعا   .  أن سر الزواج يكسر الذات ويجعلها ذات واحدة       

 .سسسر الزواج فيؤ

 .اإلنجيلعلى أساسا يؤسس : ثالثاً

الحته دل تعتبر كلها    .  كولوسىه ألهل   ت في رسال  بولس كقول معلمنا    أساس اإلنجيل  على   س يؤس -1

 :ه بيقول كد3صحاح أعن األسرة 

 ".برا لرجالكن كما يليق في العوأيتها النساء اخض" مثال ) 22 -18: 3كو : (نمرة أ

 ". كما أحب المسيح الكنيسةلس بيقوفسأآه في ... كمء أحبوا نساالرجاليها أ: "2نمرة 

 اإلكليلفسس في   أتغرب قوى لما بيتقرأ البولس بتاع       سو"...   والديكم أطيعواد  الها األو أي:  "3نمرة  

 اللي بيتكلم عن    ه يعنى نفس البولس د    سرةأن  وصله بيك أ"...  طيعوا إيه والديكم  أناء  بيها األ أ"قيه بيقول   الوت

 .ليلبوه بيتقرا في اإلكأالولد بيطيع 

 :ر باألمانعوالش

لبيت اق خالص دية أكبر حته في الشعور باألمن في          ال الط لغيعشان كده طبعا معروف إن المسيح       

ساسا حتى لو ظهرت فيه ظروف خاصة لكن هي         أ على األقل يبقى الفكرة ديه ملغية        يكون في استقرار  إنه  

 ...ففي شعور باألمان... آه ...   في ذهنهماًييعنى مش موجودة نهائ. ساس إيهأصلهما بادئين على أ
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 لو تجيب مشكلة الناس     صدقنية  دالنهار  فول لك الموضوع مهم جداً إن إحنا في القرن العشرين         أها  

... يرثأمراض نفسية ك  ...   مضطربة س، النا  كده فخو  في،  ر باألمن ودم شع عتجدها    األطفالكلها ومشكلة   

 اللي  المسيحيده الجو    يبقى إيه هو     اطمئنانن  آلو البيت م  ا كان ج  إذ...  وخايفة...  وتعبانة...  وناس مضطربة 

أو اللي يعنى الجو يكون     ...  ر باألمن وبيسموه الشع نسميه اإليمان بتوع علم النفس      ب  يماناإلنسميه عندنا   إحنا ب 

 !ن كله؟ آلبيت كده م  ...  لد من الثقة المتوفرة في البيت       الشعور باألمن ده هيتو    عاًطب...  االطمئنانفي إيه   

 بتاع يقول بقى أنا متضايق بس يأبونا عشان          حظ ساعات مثال حتى لما ولد يجى يعترف وال         الون...  بالثقة

شعور    حتى لو غلطوا برده    ر بالثقة عويعنى ش ...  لحكاية دى اقوا فيه قوى وأنا كنت مش لطيف في         ثصلهم بي أ

 .  في البيتنا دايماًا اللي معق كمان في الناسثنبن زى ما ربنا بيثق فينا إحنا أده معناه ... بالثقة

الحديث الدائم عن محبة اهللا رب األسرة وعدم تكوين عقدة االضطهاد والشكوى المستمرة عند                 

!  إيه؟  مضطهدين في الشغل يركب العيال دائماً       إحنا يعنى لما بيخش مثال رب األسرة البيت يقول           األطفال

يه في  إبونا أول ما يخش يقول عملتوا       أويخش  ...  قلقشعور بالخوف مابيبفدهمش، ده بيمأل البيت بجو من ال        

... إن هي الكنيسة فيها قلق واضطراب     .  لكنيسة كده كله على بعضه    اويبقى جو   ...  المشكلة ده؟ اللي يعنى   

... طب حتى افرض إن في ضيقات أو مشاكل       ...  اًأبدبالخوف  آلن  وإحنا مش عاوزين نربى والدنا على جو م       

 يبقى  اًممؤثر داي ...  وعن رعايته لينا  ...  وعن محبته ...  كلم عن مجد ربنا   تن...  ربنا عند   قوىيرة  ثفي حلول ك  

 .عدم الهم آهوالنقطة المهمة جداً النهاردة . الخوف والقلق هو جو البيت

هتموا بالغد بقى   توال مش تمام؟ ال     .  فذ في البيت  نالزم تت .  جيليةإن ديه وصية    الغدهتموا ب تال    -د

 اللي هو شد أعصاب البيت من        tensionوجو  ...   بقى وإيه  االمتحاناتجو  ...   إيه تفسرها ازاى بقى؟ في   

 في فرق بين إن الواحد يؤدى الواجب بتاعه وفي فرق           أن  اندم وال هوا بالغد ونف  تمال ته .  الطفل للراجل الكبير  

 وربنا  .في فرق بين الهم وفي فرق بين الواجب       .  ممكن واحد يكون بيذاكر ومضطرب    .  يهتم...  بين واحد 

  غصبٍ تالقيهامئال تبص   ...  ناتهابقى مهمومة قوى وشايلة الهم على       تب يعنى كمان ساعات األم ب     يسامحني

تكرش إن الحكاية دية بسيطة لكن منتشرة إلى حد كبير          تفم...  ال لراجل بيعمل سحر وال بتاع     ثعنها تروح م  

من القلق وبعدين،   ...  القلق  نهم من  ع يعنى كويسين لكن غصبٍ   ...  في وسط الكنيسة بين أمهات تقية كمان      

سين قوى في   ييعنى أنا باقول لك ككاهن إن ناس كتير من الكو         ...   طريقة بأيكلتة؟  شالقلقان ده عاوز حل لم    

طبعا بيحلى  ...  نا رحنا لواحد قالوا لنا ده عامل عمل وال بتاع والشيطان          ن سامحنا أل  أبونا يقولوا يا    همافاتتراع

 تبيك...  ده شماس في الكنيسة   ...  يعنى وحش ...  يةإك إحنا مرحناش لواحد كمان      الحاجات دية زى ما يقول    

ولت واحد في اإلبراهيمية    دوفي معلمين ده إحنا عندنا اليومين       ...  آه...   ومبيخدش فلوس كمان   صدقنيمزامير  

لوقت و اللي في شارع اإلبراهيمبة كده دى شغلته د          نقسيس بروتستانتى عامل كنيسة جديدة كده عند تريا        

أى حاجة اللي عليه    ...   في ناس كتير بتروح عنده     أن  واكتشفت.  يعنى الكنيسة مفتوحة للعملية دية    ...  خالص

... في عمل ...  هو طبعا كل واحد بيروح له بيقول له آه         ...  اللي عاوز يتجوز يشوف له    ...  شيطان يطلعه 

 شوف  صدقني...  ل شئ بالصالة  ك  نيصدقآه  ...  مهم جداً عدم الهم   ...  يعنى ما فيش واحد راح له مفيش عمل       

فيه ...  قاسى من المسيح  الم  ال تهتموا إيه يعنى؟ ك     "حتى كنيستنا في األسبوع األوالنى في الصيام كان           

 ... دهالمعلم الكتا بتن كنيسشم... مش كده... وطيور السماء... زنابق الحقل... بيختو

 .آه... بقوا رأى واحدي واحد؟ الزم  همشطبعا م. ت في البيالرأيوحدة : رابعاً
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ألن على فكرة أول ما     .  ضب واالحترام المتبدل  غالمحبة وعدم ال  :   في البيت  الرأينمرة ا وحدة    

 ...االثنين بيصغروا في عينين بعض وفي عينين العيال كمان... االحترام يفقد

الء والدوشة  لغااأليام دية مع    .  م الهم القناعة  دعإحنا قلنا كان الزم نقطة الزم نقطة نحطها مع           

طب ما هو الغالء يعنى الحمد        مثال...  لبيت كلها عن اإليه؟ عن الغالء     احاديث  أميبقاش  ...  والهيصة والزيطة 

... دين على الصيام  ووبعدين إحنا ناس مسيحيين متع    ...   إحنا لغايت دلوقتى محدش مات من قلة األكل يعنى         هللا

ومنين دائما  ...   الحلوة دية  ت على الزهد وعلى الحاجا    نلكن منين متعودي  ...  آه معلش :.  زهدالمتعودين على   

برده خطير إذا كان      طب ما هو موضوع   ...  سلط أو حتى لو العك    غطب ما هي معناها     ...  قلقانين على األكل  

 .أى حاجة... أل... انقطاعيما هو يصوم ... أنا دلوقت صايم وقلقان باألكل يبقى برده

 ميبقاشتفتكر إن دية مثال في البلد النامية           لك حاجة  أقولا  طب ه ...  الحاليصحيح مشكلة العصر      أل

مثال ...   هو في السعودية القين ذهب لكن مش القين ماء         ما...  زى البلد األفريقية؟ ما هو كل بلد ليها همها        

ألن المطر  ...  يعنى من ماء  ...  وا على وشك مجاعة   نرف السنة اللي فاتت واللي قبليها في كاليفورنيا كا        ع ت أنت

وا نوكاآه  ...  وا بيستوردوا الماء من المكسيك    نأغنى بالد العالم في كل الخيرات وكا       ...  منزلش لمدة سنتين  

يعنى ...  وا يبطلوا في المطاعم يقدموا ماء     ن وكا save water & drink milk للعيال كده    إعالناتبيكتبوا  

 .لها أزمتها الخاصة... تهمثال ده ممكن في كل ح. كل هناألمتبصش أنت ل... قول يعنى إيهأ ىقصد

يعنى أمال ليه بيقولوا    ...  يهابمش مشغول     ... شخص عايش في كل الحاجات دية      المسيحييعنى بس   

تقول بس إحنا     مش بس عشان  ...  ليه ما هو بيقول عشان كده     ...  آه وفراخ الغربان  ...  طيور السماء ال تجمع   

إحنا موصلناش مثال بيقول لك في      .  الءغمهما كان في    يعنى و .  كل بلد لها برده مشاكلها الخاصة     ...  بلد فقيرة 

كان مفروض  ...  لمراكبا بعتت لهم القمح ب    أنيبوا على أمريكا    عوا بي نمثال فاكر لما كان في الهند كا      .  مجاعة

 .  في ناس ماتت من قلة العيش مثالالصخ... وصلتش تألن المر اكب ملحق. تبعته بالطائرات

 . وصور القديسينسة والصوم والكتاب المقدتقديم الصال. يت في البالروحيالجو  -نمرة ب

 ش بتاعها فيحطوا مع العف    شلها العف   جوز بيحضروا تنت ت لبوا زمان يحكوا كده في القديم لما ا        نكا

 مش حاجة   ىسخ يعنى د  تن بت األجبية زمان كان     ألن طبعاً .  ول من ضمن الجهاز    د وأجبية   ابصلمودية

 . شيعنى تروح مع العف. ..دى حاجة غالية قوى... رخيصة

 مثال مش   اآلباء صغيرين، وطلعوا لقوا     ل مث األطفال صحيح يعنى افرض     تقديس األعياد في لبي   ت

ويوم الرب ومحبة     ثالأو يوم الرب م   .  هيطلعوا زيهم ...  روحيال  تففلوش بها أح  تبيقدسوا األعياد مابيح  

، وعدم  األطفاليلقطوها  ...  لي تتلقط بسرعة   ال ومسك السيرة ...   اإلدانة واالحتراس من خطية  ...  المحتاجين

قى تب ده   النواحيما تتفتح األم مثال أو األب في        أ...  يعنى)  حدود  (limit ده ملوش    السير في تيار العالم طبعاً    

لكن لما الناس بتغالى في     ...  حنا ماشيين برده في الموضة، وكل حاجة      إما  ...  معلش...  آه...  ملهاش نهاية 

 زى...   كده هيالقت...   كده طبيعييه مش   القلبيت كده ت  امش حتى تخش    ...  و في البيت  لحاجات دى بتخلق ج   

 .ملزق

وس ن مثال إيه؟ ساعة القداس عشان العيال ميعملوش دوشة يعملوا لهم فا              رأىزمان كان في     

 نها في ب ا ك تمس أيديهانها في   بتمسك ا األم  ...   طبعاً صحألاطب لكن هو    ...  وأل سينما، وال حاجة   ...  سحري
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هي لو وقفت   ...   لها حل بسبط خالص    صدقني هيزن   وهايه...  عشان خاطر إيه؟ ميرحش هنا وال هنا      ايديها  

 لغاية  تأنىة وترجع   رولو زن تطلع ب   ...  ئر هيعمل دوشة  !م.  خر الكنيسة خالص والواد كان معاها هيزن      أفي  

 .لما إيه؟ يتعود

عندنا كده مطرح المدرج ده لو      ...  يسة مثال زى عندنا مثال في الكن      آه في مصر هنا في بسكندرية     

ا أن...  يعنى وتبقى السماعة جوة   ...  وصوتهم مايوصلش لو في عيال بتعيط     ...  الوجهة دى زجاج ممكن يشوفوا    

 كده كل الكنائس برة كده يعملوا أوضة وشها زجاج وشباكها على للشارع              الكنيسة دائماً  آخر في   أقول  قصدي

... اسدسمعهم الق تة األوضة ب  ووفي سماعة ج  ...   شايفين من الزجاج   ام ويبقو مهاتهأفيبقوا يقعدوا العيال مع     

 .هما مش مسموعين بره يبقوا وقفين وسامعين لكن

يعنى عاوزين  ...  ابطةرعن األسرة المت    ناس بيفتكروا إن المسيحية بتتكلم    ...  سر لمعمودية نأخذ  

سرة كبيرة  أسرة كبيرة قوى    أص وتدوبها في    شكل األسرة خال  تف المسيحية ب  أن صعب النهارده    الميقولوا الك 

 .قى الكنيسةتباللي هي ب

لجسدية ألن بعد   امقصدش الرابطة   ...  يتكلم عن األسرة  ب أوالنى في بيته      ميالد لدتو الولد بي  أنفرغم  

: وكل حاجة ويقول لباباه     قىتن  بوال مواخذة ممكن برده يكبر ويبقى ا      .  رةيلكبا األم   بالكنيسة  تبطكده ممكن ير  

ية أكبر من   أسرة  أممكن يعنى إذا بتكون     ...  م الكنيسة كالهاسمع  ...  الحتة دى مك في   ال مقدرش اسمع ك   أل

 ...رة اللي أنا عاوزساأل

بتوع التربية يقول لك بعدين يتكون عنده         لكبيرةاهو سر تكوين األسرة      سر المعمودية    ةفالمعمودي

 .اعبتليه وقات بالناس اللي حواالية احساسات اجتماعية وعأرفش مع

ية بقى الخط الواضح    إ.  األسرة الكبيرة المولودة من فوق    ...  سرة كبيرة أالكنيسة عملت كل ده جوه      ف

 .ت في الروحيااواتجاهاتهيعنى المحدد آمالها 

 .لجالية نتكلم عن المعمودية بالتفصيل بقى إن شاء اهللاالمرة 

 

 . أمينأبدياإللهنا المجد الدائم 
 

 :ةعظخر الآصلوة في 

 ...مينآله واحد القدس إ حن والروبإلبسم االب وا

... إنجيلكوفي طاعة   ...  يام حياتنا أكل    ياربنا يسوع أعطنا وكل شعبك ياربى أن نعيش في مخافتك         

واعط ...  هن كل مشورة رديئة م    دوبد...  قدامنا سريعا أواسحق الشيطان تحت    ...  أسرنا  وبارك...  بارك بيوتنا 

بركة ...  بالبركة باركنا كلنا ياربى   ...  يسة مقدسة شاهدة ليك في وسط هذا البيت        تكون كل بيوتنا كن    أنيارب  

 .... في السمواتينا الذاب أ العذراء مريم ياتور السلنم األمقدس وشفاعة االصوم 

 


