
 مقدمة
بیشوى  :أبونا

بیننااحقً كنت لقد علمتها، وكما ذقتها، كما بالمسیح الحیاة أحلى ما
ف رحیقها تمتص الزهور، بین تنتقل النشیطة، الحكمةيكالنحلة غایة

ف بالرحیق تدفع ثم فیتحوليوالحیطة، یدرك ال بسر مرتبة دقیقة خالیا
شذ ویتحول حالوة، مملوء شهد إلى الدقیق الذالرحیق الزهور كلمايى

ف فیصیريیتبدد فالهواء یكسبهيمحفوظ بل یفارقه، ال العسل مذاقه
الوصفاطبیعیاعطر  .فائق

ف مكتسبة لیست الحكمة إنمايوهذه فیها مستحدثة وال سريهالنحلة
ر فیها أودعه الحیاةئمكنون  .یس

ل التاعسیریسلذلك الحكمة ألن عملها تعمل أن اخلهاديفيعلیها
سیرتها وتوجه خطواتها  .تقود

عسالً ینتج ال النحلة غیر أن البدیهیة األمور ذلكومن یستطیع وال
یط كمن نكون بذلك نطالبه حینما الجلیدلألنه من الدفىء  .ب

الت النشیطة النحلة جهد وراءه أن العسل نرى حینما ندرك هذا يعلى
لتقتنيوهيتغن وتذوب وتشتغل، منيتجمع قطراتقطرة أو ... العسل
عجیبقالوايفيه نوع من شهیدة  ...ع

حیاتكيوف الزهوريلتافردوس مالیین بیننا، وأشكال،عشتها أشكال
روائح وعطر زاهیة  .ألوان

على زهرة كل عند وقفت الحیاة، رحیق أمتصصت جمیعها حدهومن
كلم كل وراء من الحق یبغون الذین سوى یدركها لم أعماق إلى ةودخلت

علم الرقیق. وكل الرحیق بجمع  ...وخرجت

كنت ما سرعان بل لذاتك، تعیش تكن لم إذ لنفسك، تختزنه لم ولكن
ف مجتمعة الكنیسة، إلى حیاتك، مملكة إلى كالنحلة بها أويتطیر القداسات



ف فيمؤتلفة متواجدة أو وألحان أويتسابیح الشبان من مجموعات شكل
صنفيعذار كل من تغذ...القلوب وهناك رحیقك، أفرغت ىهناك

ال رحیقك من سكتب نارذيالجمیع الروحدأفاح بعطر متعطر رائحته  .ینى

الذ النشاب بطرف أخذت عندما عیون وتفتحت نفوس استنارت يكم
مضنیة، وجهادات الشیطان، مع ضاریة معارك بعد الصلیب، مثال هو

أنىحت ما ولكن قواها، تخور أن حلوقاربت من حتىذاقت العسل
أ عیناها ففاستنارت شاول بن یوناثان من القدیمةيضل  .األیام

ف عسلها خالیا الجریئة النحلة تصنع أن المدهش األمر إن جوفيبل
ف كما الذياألسد شمشون مثاالًيأیام المثلكان صار حتى الروح لجبابرة
الت الفاهمینيواألحجیة إال سرها یعرف أك"ال خرج اآلكل ومنالًمن ،
حالوة ف".  الجافى حتى بالحق، خوفيهكذا بال رأیناك األسد، جوف

ف وللنجاة، للحیاة الروح عسل وتكون رحیقك تجمع سلطان، يكصاحب
والمستحیلة الصعبة الظروف  .عمق

أكالًاحقً اآلكل من خرج حالوكم أرواح ذاقت منةوكم المسیح
الجاف  .يجرف

ف نحن المعزيوها ببعضللنفويتذكارك ونطوف بستانك ندخل س،
ز لعل النشیطة لألرواح نعرضها أریيهاالزهرات، وعطر هاجألوانها

العسلی نحل غریزة فیهم وتتحرك إلیها فیتوقفون الكثیرین انتباه جذب
ف الرحیق یجعمون للعمل الكنیسةيفیندفعون فتمتلىء الداخلیة النفس آنیة

الرم غذاء اهللاون ملكوت یمتد وبهذا دسمتمتلىءوح الكنیسة  .ابقاع
 

العزیز القارىء  :أیها
تأمل+   وقفة إلى تحتاج الكتاب، هذا عبارات من عبارة كل إن

وقوة طاقة إلى فیه فتتحول ویجترها اإلنسان یأكلها أن وتحتاج عمیقة،
ف والسالم والفرح والحب للحیاة قائالً. المسیحيدافعة بها ینطق كعبارةلم



ك... جوفاء عقالنالأو وايم عملیة حیاة عصارة لنا... عیةقولكنها خلقها
بهايلك وننتفع  . نحیاها

سببنرجو الكتاب هذا الرب ولیجعل هكذا، فینا یكون أن بالرب
مریم القدیسة العذراء ببركة خالص وسبب القدیسین،وبركة مصاف كل

 .آمین

لو سیداروسقالقس  ا
21/3/88 

 

 بلصلی1)1(
نت یكن لم فالصلیب طارىء عمل األرضيیجة على الرب بل. حیاة

ینبغ یصلبيینبغ-يینبغ-يكان أن  .للمسیح

ف أو هنا مسیحیة ال أن أعلن یسوع التجليربنا بالصلیبيقمة  .إال

ف فيالتأمل یولد الیوم طول ربنا فطاميصلیب محبةاالقلب عن
 ...العالم

وا - األهواء مع الجسد صلب قوة له الصلیب  .لشهواتألن

الت تقوليالنفوس أن لها یحق أهوائها صلبت"صلبت المسیح مع
ف یحیا المسیح بل أنا ال  ."يَّفأحیا

هو  :يحیاتالصلیب

ذات - أصلب  ...والعالميعلیه

ف - یتفجر والحبيَّومنه المقدسة، والنظرة الروحیة، اللذة ینابیع
المقدسياإلله  . والفكر

ف التأمل المساميإن یدفعنجروح خطیرینيیر أمرین  -:إلدراك

خطایا - عظم  .ياألول

الثان - مراحمكيواألمر عظم إله(هو للخطاة،) يیا  ومحبتك



ف الدم الذ.  "الغفرانيوقوة الصك محا فيإذ الذيعلینا كانيالفرائض
مسمر. لنااضد الوسط من رفعه بالصلیباوقد  ).14: 2كو" (إیاه

یكون أن قبل الصلیب اإللهامكانًإن اإللهيللعدل للحب مكان يهو
الخاطيل  .ءيأنا

السادسة الت...  الساعة الساعة منيإنها السریعة النجدة فیها نطلب
المسیح فنقول".. صلیب شدیدة معونت"بمسكنة إلى التفت یاربياللهم
وأعن أعن...  يأسرع اللهم وفقیر مسكین معینيأنا صيومخليأنت

 ).69مز" (لویااللیتبطىءفال

للی الصلیب العالمیة(انیینونسیظل الحكمة سیظل...  جهالة)  اصحاب
العالم وكل المسیح بین الواضح الفرق هو ودیاناتهالصلیب  . وفلسفاته

الهزیمة نهایة الصلیب أن للهالكین المؤمنین...  یبدو نحن لنا ولكن
والغلبة والقوة النصرة  ...بدایة

التثلیث عقیدة لآلخرینستظل جهالة والقیامة والصلب  .والتجسد

ف إنسان یوجد یسوعيال الرب صلیب حمل على القدرة له ... الوجود
الذ هو یسوع الرب یجعلنيیشرفنيولكن  .اقیروانیاسمعانًيبأن

العمل یسوعيالطریق الرب مع والتقابل الصلیب  -:لحمل

یسو.1 وصیة أنفذ حملعأن إلى حتى ثقیلة كانت  . الصلیبمهما

حریت .2 على الحفاظ أجل من الخطیة ضد جهاد كل لحمهويإن
 . الصلیب

رضىإن.3 ألكل أو بمرض فرموتسلیم هوروحبشكر ضى
للصلیب  .حمل

آالمه" وشركة الصلیب(بموتهاشبهتم... ألعرفه  ).على

یومیة عملیة الصلیب حمل  ...إن

فهو - نقابله معاكساتيما من  ...الشارع

فكهو - الخطیة ضد صراع وفيل مكانيالشارع  ...كل



إصرارهو - والشهكل األهواء  ...اتولصلب

التهو - بالحریة للتمسك إصرار بالمعمودیةيكل لنا  .وهبت

الت أألم فيإن الحبیب إبنها األلميترى تشاركه أن تطلب األلم شدة
فیه  .محبة

هو - یسوعهذا الرب أحباء الرب... إحساس یحبون ألنهویسإنهم ع
الصلیب ببركات أن... یتذكرهم یمكن ال یسوع الرب أن یقولون إنهم

الغاليیعط التيصلیبه للنفوس علیهيإال  .یأتمنها

شاب الیوم یوجد حملاخادماأال ویشاركه الرب باحساسات یحس
القیروان كسمعان نیره تحت معه ویقع  . يالصلیب

ویدع - الصلیب، ثقل تحت بدموع عنوینسكب للتوبة الجمیع
الت تحيخطایاهم المسیح صتیقع  .لیبهاثقل

أخال یا قیامتكيترتد قوة فیه اكتشف بل صلیبك  ...عن

تتراخ - أخىوال إكلیلكيفيیا تفقد لثال  .جهادك

المسیح ليإن إن المسیح یعرف إنه یقول أن یستطیع لهمال یكن
ف مقدسة فيشركة مستمر المسیحیصليتأمل  .ب

یوم - بتدریب لنبدأ فيلذلك نقف األقيأننا على یوم دقائقعشرلكل
مستمريف عنايالذيفتأمل  ...صلب

التيف: الًأونتأمل - ربنايخطایانا صلب  .سببت
               :              

                     . 
هللاليف والشكر بالسجود التأمل ینتهى اللتینختام قدمیه وتقبیل ،
الضاللةنيأعتقتا طریق  .من

یسوع باتهام آدم براءة حكم صدور  .تم

یسإو بموت البشر حیاة العالموععالن  .عن

 



 مناجاة
أعنيرب صلیبيیسوع أحمل وتمثالًيأن للحق، وحب وشجاعة بقوة

وفرح لابك، للشهادة وسعادة ف، مخايك  .دععالم

خطیةنسهر - كل صلب أجلهاصعلى من ربنا  ...لب

الذات - والكراهیة...  نصلب األنانیة وعدم...  نصلب التذمر نصلب
 .الشكر

حیاتنا - بدل المسیح حیاة لننال هذا كل  .نصلب

هو - هذا فألیس هدف نعیش...  حیاتنايأقوى أن أجله من یستحق
 ...الصلیب

ید - الهدف هذا للجهاد؟ألیس  !فعنا

سيرب ذاتمیسوع لكعمعكير الصلیب المسیح"أقوليلى مع
المسیح". صلبت  .مرتسمع

كرامتمس - األنامس... ير  .ر

المدیحمس - الظهوررسم... رمحبة  .محبة

السیطرةسم - ارادتمس... ر  .ير

نفس عندمايیا لك عثرة ربنا صلیب الحب،سیظل حیاة عن ترتدین
التعب،...  والخضوعواالحتمال، وسرعة الكراهیة، حیاة إلى

الضیق الباب من  .والهروب

أبديإله یمكننى لاال ذاتمإن صلیبيأنكر وأحمل  ...یومكلي،

ف - تذمر كل تعنيحیاتيإن وبعديرفضيالیومیة عنيللصلیب،
نفس  .يخالص

الغال... یسوعيإله صلیبك ليإن منك هدیة أجمل وأحملهيهو أقبله
 ...بفرح



ل - ترسل لم صلیبيوإن حبیبى ل...  ایا صلیبيسأبحث عن
احتمال...  يداخل على تدریب صوم...  ربما سهر...  ربما ربما

خدمة... ودراسة بسرور... ربما هذا كل  .ولكن

ليوإلهيرب - تسمح أبديال صلیبك عن أبعد عناأن وال نیرك،
اللذیذ  ...الهین

إنيرب أقول لست الجلجثةسیرسأيیسوع إلى تمأللكن...  معك أن
تدفعناحبيقلب الجلجثةللسیريوطاقة إلى  .معك

الطايرب - هو كان الحب إن التقیسوع الجبارة هذهأوصلتية
الحبیب(النفوس الجلجثة) المریمات... یوحنا  .إلى

حاموالسیر - یعنالًمعك الذبحيالصلیب إلى معك أسیر إلى-أن
الخطی ضد الموتالجهاد حتى االستشهاد-ة يأعنيإله...  إلى

 .يوارحمن

ی دعنربي القبريأنحنيسوع ودخل بطرس أنحنى  ...كما

الجرحيأنحندعني - هذا منظر...  داخل سأجد...  ارهیباسأجد
قلبخطایاي  .يوشهوات

تمامعندئذ - فاسأتأكد قوة هناك لیس تقديأنه تسمركأنرالوجود
ا خطایعلى إال  .يالصلیب

نفسي نحویا التحرك ذلك وبعد الترك من  ... الصلیبالبد

ع - فإنك نفسك تجدین العالم حیاة تتركین لینبوعالطریقيندما
والتهور.الصلیب والتزمت بالرجعیة سیتهمك میاه...والعالم ولكن

اإللها جدماليلجنب ستشبعك یقولهوتشغلك...  اجدارویة عما
 ...ناسال

یأیها ال... سوعالرب كان الصلیب الوإن للقاءوسیلة معكحیدة اللص
ساعة..  أسعدها صلیب! ما أمتعه  !!وما



المنظريإنربي هذا أحتمل ذراعیك-ال فتح استمرار لیلمنظر
 ... نهار

صعب - ومفتوحة...  اجدإنه ومسمرة، متألمة، ینبضوقلبك...  إنها
صید... ادمو... اوألمحبا إال یریحه صیدااال  . الیمینكاللصاثمینًإال

یا القیروانأنت غیريألجليصليسمعان صلیب بفرحيألتحمل
تذمر ودون لوومحبة، سخروكيسخرونحتى  .مثلما

نفس ستكيیا فإنك أخیك أتعاب لحمل سعیت القیروانینونلو يسمعان
فيالذ ومشاركته یسوع، مقابلة ببركة الصلیبيتشرف  .حمل

الذيأعطنيرب والشرف النعمة القیروانأعطیتهيهذه ... يلسمعان
صلیبه حمل من متعب واحد كل أساعد بركة...  أن أنال وبذلك

 .أتعابكيفمشاركتك

إله - یا بك یتشبه عندما اإلنسان آالميإن بحمل  ...اآلخرینیتلذذ

إلهيأعطن - أصیريیا  .اقیروانیاسمعانًأن

والدت مریميیا جاز...  العذراء من شركةيفیا وذقت سیف، قلبك
الصلیب فيلونيوك...  يليواشفع...  يعنيصل...  حمل يمعینة
الصلیب الصلیب... حمل حمل مختبرة  .يوساعدینيعلمین... إنك

 

المقدس) 2(  الكتاب
المسیح جنب من فیض ینبوع المقدس الكتاب یوم.  إن كل أخذت لو

رو إلى لتحولت فیها ولهجت واحدة وحیاةآیة  ... ح

ف المنتظمة نهاريالدراسة بها والهذیذ اآلیات، وحفظ المقدس، االكتاب
الشروريینقالًولی من  .القلب

یومی آیة حفظ یعطاإن للصموديوتردیدها تكفیه وطاقة حرارة للقلب
الجو  .الفاسدضد



ه خطیرة ظاهرة اإلنجیليهناك بقراءة االكتراث كثر.  عدم بینما
الروحیةاالقبال الكتب قراءة الذ. على هو االنجیل أن أشروتيمع ب
 .الناس

با یتأثرون ال یقرأونهإلالناس كیف یعرفون ال ألنهم إما أو...  نجیل
العالم وروح بالمادیات مربوطون  .ألنهم

 مناجاة
نفس مقديیا كتاب یدیك إن... سبین یارب أمامك ولميأعترف أهملته

حقه الكتا...  أعطه یحدثنوهذا العالميب غلبة ق...  عن وتيوعن
إلیكم:  "الًقائ وك...  كتبت أقویاء اهللالألنكم غلبتممة وقد فیكم ثابتة

یو" (الشریر  ). 14: 2ا

نفس یا تهملیها ال جبارة قویة اهللا كلمة فارغة...  يإن ترجع ال إنها
حدینيوه... اأبد ذو القلب... سیف نقاء وسلیة ب"إنها أنقیاء سببأنتم

الذ بهيالكالم  ".كلمتكم

 كریسالت)3(

المسیح بختان ختن قد قلب المكرس المسیح).  1:  2كو(القلب ختنه
مقدسامعلنًاأبدیاختانً صار  .آمین. لهاإنه

كُ الحجرركما الهیكل أعضائكيس كل كرست أیضبالمیرون  .ابه

الهیكل - أمام كوقفتك ووقار باحترام جسدك إلى  .انظر

فت القلب دخول معناه هللا القلب وطاعتهيكریس اهللا  .محبة

اهللا هو وحیاته اإلنسان حركة هدف یكون أن هو  .التكریس

فدعوةالتكریس ما المسیحيلتحویل لحساب  .القلب

الم - الملكوت إلى النفس لتوجیه دعوة القلبوهو داخل ملكوت. "جود
 ".داخلكماهللا



شخیبدأ بلقاء القلب كلقاءصيتكریس یسوع الرب ... السامریةمع
وزكا...يوالو  ...والمجدلیة... ،

یسوعویبدأ - الرب وصیة  ).3: 2ایو(بتنفیذ

فمح...  بالتركویبدأ - جرتها...  یحسالميبة المرأة فتركت
الو...  واألزواج الجبایةيوترك السفینة...  مكان بطرس ... وترك

أمىوأعط نصف للمساكینوزكا  ....اله

بداویبد - العبديللذيوقحبفعأ شكل وأخذ ذاته  .أخلى

األخال الطیب السلوك التكریسقيإن معناه  .لیس

القلب تكریس بین فرق  -:والخدمةهللاهناك

فیسالتكر:  الًأو - الذيوالدخول هشايملكیة بدمه وصیةيترانا
 ).19،20: 6كوا(إنجیلیه

الكرم:مةالخدأما صاحب من  .فدعوة

أساس:انیثا شرط القلب  .للخدمةيتكریس

الذات لحساب بل اهللا أجل من لیست تكریس بدون الخدمة  .والعكس

التكریس؟ عن نتحدث ولمن  متى

المسیحهو - مع الحیاة فئةيف...  طبیعة ولكل وقت يأيوف...  كل
 ...سن

طبیع - میل له المكرس المستمريالقلب یسوعللحدیث  .مع

ب - یحس المكرس الربالقلب هو نصیبه ألن الدائم قلب...  الشكر
یدبر فیه ساكن الرب ألن هم بال األمور...  حیاتهأموریعیش وكل

مع  .للخیراتعمل

للعالم - شهوة بال الحریة بعمق یعیش المكرس الرب.  القلب ألن
هو یكن... شهوتهیسوع لم إن علیه سلطان ألحد لیس ألن خوف وبال

فوق من أعطى  .قد

قلب - فإنه عقليیعیش كل یفوق  .سالم



والتكریس الخدمة بین الخلط من  .حذار

للمسیحيالذصالشخ - حیاته لهيیعط... یكرس ما بعدما... هللاكل
عنده(الكليیعط ما یسو) كل الرب الكل  . عیأخذ

كالجندو - یقف المسیح یأخذ فيبعدما االستعداد أهبة على يالشجاع
بد الكرم صاحب من إشارة للخدمةانتظار  .عوة

ن - نحدد أن لنا الدعوةولیس نستجیب... ع أن علینا  .ةوللدعولكن

یخ الذین مصیر أوالًدما القلب تكریس بدون  !؟مون

لهم - ی:  البد یفتروا أن التاموإما أتعابها الخدمة یمكنيألن ال
اهللا من تعزیة بدون  .احتمالها

خدمته - فتصبح الخدمة داخل ستتضخم ذاتهم أن لخدمةوإما مضادة م
المسیح كنیسة داخل إنها مع  .المسیح

الرو قیادة تحت هللا القلب لتكریس طبیعیة ثمرة الخدمة  .القدسحإن

 الخدمة) 4(
یس غسل إنسان هو كلوعالخادم ویغسلها القذرتین  ...یومقدمیه

كل - أقذار لیغسل قلبه كل من یسوع مع یجول هو ذلك أجل من
القلب. الناس فيباحساسه مستمر یسوع أرجلهيبأن  ...غسل

أحد - یدین أحد... اال على فضل صاحب أنه یظن ه... ال مدینوبل
 .للمسیح

یدروا أن دون یخرجون معینة خدمة ألنفسهم یحددون عنالذین
الذ الخادم ويوظیفة الرب یریديمضییمنطقه ال حیث إلى  ... به

الت الذات حیاة إلى اليیخرجون صاحب على برناتفرض مجكرم
 .الخدمة

دافعها الخدمة كانت وقإذا الفراغقضاء فراغسوفيفه... ت تسد ال
مصدر... القلب ستكون وعثراتابل كثیرة  ... لمشاكل



وقویة، ناجحة خدمة ستكون المسیح حب دافعها الخدمة كانت إن
فراغ وقت هناك الیكون  .وسوف

والكاه الخادم عرت قد الذات ومحبة الریاسة الروحب قوة من  .حن

الروح) 5(  يالجهاد

الذات ضد أق(الجهاد اإلنسانصوهو یقاصیه ما للذات)  ى صلب هو
الدميأ حتى الذات-صلب وصیة-إنكار الدم... تنفیذ  .حتى

ه - األنا فيصلب الحیاة المسیحمع".  االستشهاديأ.  المسیحيقمة
الت"صلبت الخطوة فوريإنها أنا"اسیتبعها أحیا یحیاال المسیح بل

 ".فيَّ

وألم وكبت حرمان الجهاد یعد وحمللب...  لم وانطالق، فرح،
المنتصر القائم یسوع وراء  .للصلیب،

للمسیح الممیزة العالمة هو الدم: يالدم حتى الدم... جهاد حتى  ...حب

أن وسقوطها ضعفها رغم المجاهدة النفوس حق من أنه یرى الرب
وی ویقیمها بیدها ذاتهیأخذ لها  .علن

لها یظهر أن استحقت المسیح وأحبت الخطیة ضد جاهدت نفس كل
الضال كاإلبن أحضانه إلى ویأخذها  .مجده،

الت وهيالنفوس اجتهاد، بكل وتصطاد تیأسيتخدم قلبهاال امتأل بل
اللیلوط...  بالرجاء ف...  ل فيولكن الرب لها سیظهر كاملة يثقة
 .النهایة

شهاد الرب التعةجراحات والنصرة الرب، وقوة المعركة، لنايلى
 .فیه

 مناجاة
دمكيإن إلى الت) یسوعيیارب(أشتاق العالمة لوايإنه نجاهدئتحت ها

الدم... اروحی حتى  .نحب



نفس یسوعيوتشدديوتشجعيأفرحيیا اإلیمان رئیس أمامك
مؤكدة... يوتشجعيجاهد... المجروح القیامة القائم... إن منفیسوع

هو المجروحاألموات یسوع  .بعینه

 الصالة) 6(
ه المستمريالصالة اإللهالوقود بالحب القلب  .ياللهاب

ف اإللهيالصالة اليهيالقداس حب ونار والجوع، العطش، من نوع
الشه المسیح بدم إال معطيتروى وبجسده  . الحیاةي،

یسوع إسم ف... تردید للمسیحيتولد شدیدة محبة القدسالقلب بالروح
شكر فینا یثمر السماء من نازل كتیار فینا وصالةادائماالمنسكب ،

وحدیثً الرباحارامتواترة،  .عن

اهللا أمام المتواتر اهللالوقوف نور حیاتنایعكس جماالً.  على فنكتسب
بصلواتنا الشیطان بأل. "ونخیف كجیش  ).4: 6نش" (یةومرهبة

الحیة وتنت:  الصالة بقوةمتحركة صاحبها وتدفع الخدمة مكان إلى قل
الخدمة-للخدمة أثناء تفارقه  .ال

المیتة الصالة الخدمةيفه:  أما مكان عن ومنفصلة وال...  ساكنة
شیًئ الخدمةيفاتتحرك نحو واجب... صاحبها أو روتین إلى  .فتتحول

ینب عن انفصال هو الیوم طول المستمرة الصالة القواهمال ةوع
 .اإللهیة

الصلواتإ الناس-همال مع الحدیث أكثر-ومحبة والهزار والضحك
اهللا أمام الوجود وتعزیة... من وبكاء حزن إلى یحتاج هذا  ...كل

ف...  الصالة:  همالإإن اهللايوالتأمل التسلیم...  كلمة كذا...  وحیاة
هإ النعمة ووسائط التناول، فيهمال السقوط الخطایايأساس  .أشر

تقدیريفالسرحان عدم یصبح السماوهللالصالة لآلب وتحقیر ي،
أمامهيالذ  .نقف



فيالذ یكون أن التسلیميیرید وفهللاحیاة مالي، أنتكئرعایة البد ه
ف صاليیكون قلبیة...  دائمةةحیاة وتسلیمصالة...  صالة انسكاب

 .هللا

ه - المسیح مع مواجهة تجدیديكل  ...صالة

ه - صالة إیمايوكل  ...نیةخبرة

ه - إیمانیة خبرة أبدیةيوكل  .حیاة

 لصوما)7(
الروح لالنتعاش النفس یؤهل باهللا. يالصوم القلبواالتصال وامتالء ،

اهللا  .بحب

بالصالةادائم یقترن یعن.  الصوم هويوهذا صالة بدون الصوم أن
وحرمان یتح. كبت بالصالة روحوولكن النطالق  .للنفسيل

كنیستيإن التالقبيأحب األرثوذكسیة یجبيتعلمنيطیة الصوم أن
التاسعة الساعة حتى األكل عن كامل انقطاع یكون بعد(أن الثالثة

التيوه). الظهر الساعة الماءينفس قطرة الرب فیها  .طلب

عطشه - تشاركه یجعلها عریسها المصلوب لیسوع الكنیسة حب إنه
أبنائه أجل توبتهمومن أجل  .من

القدس) 8(  الروح
تطهیر بدون القدس للروح عمل وال وإخالء  ...تضاعاوتوبة

الذ هو القدس فيالروح المسیح بدم النفس خطایا ماءيغسل
القدوس. المعمودیة بروحه وبررها  ).11: 6كوا. (وقدسها،

ف فیها الروح یوقفنا حالة هو ومنياالمتالء االرتواء، من حالة
ف المستمر نحويالعطش من واحد وآن لعشق...  ناولالتالصالة

الجمیع...  الصلیب ف...  لحب إلى...  الربيللفرح فیض حركة إنها
األعما ومن تنتهقاألعماق حكنهريال  .يماء



ویجعل الذات قیود من ویحررنا العالم، محبة عن القدس الروح یفصلنا
ف أسرار... الخفاءيأمورنا لنا یكشف خطیرةاثم  ...إلهیة

اإللهیباوأخیر- والحب المستمرة الصالة انطالق فینا  .يعث

الذ هو القدس باختیاريالروح الللمسیحوقدمهاالعروسقام ألنه
القدس بالروح إال المسیح یعرف أن أحد  ).3: 12كو1(یقدر

العر عظمة أجل ومن للعروس، الروح حب شدة ارتضى...  یسمن
هیكالً وجسدها نفسها یجعل بمسحة).  19:  6كو1(لهأن وذلك

المقدسة  .المیرون

غذاء للعروس یقدم القدس األبداإلهیاسماویاالروح إلى  ...لنحیا

األبدیة - للحیاة ودمه اهللا إبن جسد لها  .یقدم

ذ - وكسیف حیة، ككلمة اإلنجیل أف(-الروحسیف-حدینيویقدم
6 :17.( 

القلوب - بها وینخس الكلمة یجعله).  37:  2عأ(یحمل ترجعوال ا
الروسيالتيفه.  فارغة والسائح أنطونیوس، القدیس يأصطادت

 ...وغیرهم

صدق إلى الروح یطمئن فإعندما وانقیادساليخالصى معه، يیر
بإل یلتصق  ). 14: 6كو1(اواحداروحفنصیريرشاده

 :عندئذ

المسیحيلیصیر -  ).16: 2كو1(فكر

حیات - بالروحيوتنقاد  ).14: 8رو(كلها

ویخبرن - للمسیح مما  ).14: 16یو(يویأخذ

فيأصليویجعلن - ویتنهد بهايَّبالروح، ینطق ال 26: 8رو(بأنات

.( 

ف - الروحاأخیر.  ثمارهيَّویثمر لیقول المصالحة كلمة یصنع
واحد بلسان  ).17: 22رؤ("تعال"والعروس



سماویة موهبة بكل النفس القدس الروح ثماره. یجمل تثمر غل(وتبدأ
عروس).  22:  5 التاجراوتصیر أذرة بكل ومزینة جمیلة، طاهرة
 ).3: 6نش(

السماواأخیر - للعریس الروح  .يیزفها

الذ القدس فيالروح النفس مع الروحيتعب نموها خطوات بليكل ،
عمرهاهو جد.  يالروحشریك علیها عنهایغار العالم فضلت . إذا

خیانة للعالم انحیازها الذ".  وزناویعتبر إلىيالروح یشتاق فینا حل
 ). 5،6: 4عی) (یغارعلینا("الحسد

ویمرر - النفس یبكت فلذلك العالم العالميطعم طریق ویسد فمها،
الروح وعمرها حیاتها شریك إلى وترجع تتضایق حتى  .يأمامها

قذر - هیكله یرى أن یرضى ال ألنه التبكیت عن یكف وال یهدأ اال
 ).8: 16یو(

اإلله والزمیل المنظور، غیر الشریك الدائميهذا والصدیق یهدأ، ال
ف وجدنا إذا الوعيإال من دائميحالة له لالنحیاز  . اتدفعنا

اآلب - إلى للصراخ اآلب"فیدفعنا أبانا  ".یا

لنا - غیررسویكشف أبوته فیها،. المحدودةحنان نفرط نشبعفال وال
أبد  .امنها

عليف الغربة للعریسآخر العروس القدس الروح یزف األرض ى
السماو إكلیلها الذيلتنال التعب هذا كل معهايبعد  .تعبه

كالشمس - طاهرة كالقمر، جمیلة ف(یزفها مرهبة)جهادهايقویة ،
بألویة بالمر).  6:10نش(كجیش صلیبها(معطرة واللبان)حاملة ،

التاجر)الصالة( أذرة وكل الروح(، وثمار ،)6:  3نش()مواهب
روح(مهیأة جهاد مزینة). يبكل ومواهبه(كعروس الروح جمال بكل
 ). 2: 21رؤ(لرجلها) وثماره

 



واال) 9(  رافعتالتوبة

اإلنسان صنع من لیست النب. التوبة أرمیاء یقول یاربيتوبن"يلذلك
 ".فأتوب

ف باستمرار القدس الروح عمل هو التوبة أجليسر من العروس حیاة
إلهنا) بالدم(هاغسل بروح و الرب باسم وتبریرها : 6كوا(وتقدیسها
11.( 

تدعو للتوبةعندما الدرهميأ-الكنیسة عن للبحث بیتها تكنس
لتتوبيیلق-المفقود المخلصة النفوس على أشعته القدس الروح

وجودها عن  .وتعلن

یثمر ال فالروح إال البر التائبةيثمر  .النفس

ه الحبأهيالتوبة عالمات  .م

الذ الرب بخطیته أحزن بأنه التائب أحس صلیبأحبهيكلما وأن
أساس مرفوع المسیح غسایسوع أجل كلمالمن منها وخالصه خطایاه
وصادقة سلیمة توبته  .كانت

إذً للنفساهناك خداع فیها مزیفة الروح-توبة عمل من حقیقة وتوبة
 .القدس

یهمل لحظة القیامةالتوب)  اإلنسان(كل قوة یفقد یعی.  ة ضعفشألنه
السقوطالفتور  .وقوة

أخرى خطوة تتقدم ولكنها الخطیة على الندم عند تقف ال التوبة
اهللا؟يوه. إیجابیة مع جدیدة حیاة التائب یبدأ  !كیف

والسب والزنا القتل مثل واضحة خطایا على الحزن من تتدرج التوبة
والسرقة والحلفان المحبةإل... والشتیمة عدم أن إدراك أخیك(ى محبة

نفس. "قتليه) كنفسك قاتل فهو أخاه یبغض إلى)... 15: 3یوا("من
ه الشریرة النظرة ه... زنايأن المدیح اهللاقسريومحبة مجد  .ة



ارتبط ارتباطًسرلقد بالقیامة لحظةامستمراالتوبة انفصال بدون
 .واحدة

توبة بل خطایا سرد لیس للحزانى"ألنه.  اوحزنًاالعتراف طوبى
یتعزون  ."ألنهم

لحیاة ویدفعها النفس تنقیة على یعمل المستمر ... جدیدةاالعتراف
ودمه الرب جسد لشركة تؤهل عندما  .خاصة

 مناجاة
توبتيرب ترویه بل الخل وال الماء یرویه ال عطشك إن يیسوع

عطشانًيورجوع هناك تبقى حیث الصلیب أقدام تحت  .الك

نفسی - تبخليا هل المصليالشقیة حبیبك ترووعلى بأن نفسهيب
إلیه  .بالرجوع

إن - ماءيثم لك أقدم أن إخااستطیع نفوس أدعو عندما وتيللشرب
والرجوع التوبة إلى عنك  .البعیدین

یرو - هام عمل الصلیبيإنه آالم ویخفف  .عطشك،

أرويأعطنيرب - أن النعمة  .عطشكيهذه

أكرهكحباليإن حبیبق جبین تغزین ألنك الشریرة األفكار يأیتها
 ...يلصمخو

مریرة - شوكة عن لك أكشف اللطی... وكلما یدك برقةفةأرى تسحبها
جسد رأسكيمن على مكان أقدس على  .لتضعها

وید - عقلى، من األشواك وفكريتسحب وجسي، تكومها...ي، ثم
وش دنس وإكلیل لعنة، وإكلیل عار، إكلیل منها تضعه... روتصنع ثم

رأسك  !!على

والشفاء - والسالم بالبرء فیها أحس لحظة أرهبها األلم...  ما وأرى
وجهكوالدماء من  ...تسیل

وفرح - بدموع أصرخ شوككبوأق... عندئذ وإكلیل جبینك  .ل



 التناول) 10(
الحیاة هو الرب جسد من العمل...  التناول فيواالمتداد يللقیامة

 .حیاتنا

تكلم - مرة والثكل الحیاة عن تكلم التناول عن فیها فیهبربنا ات
الخطایا  .ومغفرة

ودمه الرب جسد من والتناول القیامة بین شدید ارتباط إلى...  هناك
الت ونأكليالدرجة الحیاة نأكل الرب جسد نأكل عندما إننا نقول تجعلنا

 ...القیامة

الموت تنتج یعط... الخطیة الخطيوالتناول  .یاالمغفرة

الحیاة المسیحيأ(آخذ ودم ح) جسد المیتيدم الخطیة دم  .بدل

من - لیست فيالحیاة دمه من  .يَّبل

 مناجاة
ليرب وهبت ألنك أشكرك تالمیذيیسوع یدركه لم  ...حینهفيكما

لو - فيهبت معك أشترك وأعاینيأن صلیبك وأعیشهاهبركات ا
 ...وآكلها

ل - فيوهبت وأشترك قیامتك، أعیش وآكلهايأن  ...قوتها

معرفتكيأعطن - النعم،أمستحقًيواجعلن...  سر هذه بكل انتفع أن
عقل یظلم أو فیها أهمل ادراكهايوال  .عن

 السجود) 11(

 مناجاة
نفس اسجديیا المریماتيالغالیة  .مع

الفرح .1 بالذ: سجود وكسريفرح الموتقام  .شوكة



ه - الموت شوكة نفسياسجد... الخطیةيإن سجوديیا المجدلیة مع
بالذ الذيالفرح الموت، شوكة من شهواتهايحررها من أقامها

العالم قیود من وحررها الشیاطین، السبعة من  ...وعتقها

نفسياسجد - فيیا الهائمة النفوس الذيسجود وحررهايحب فداها
عنهابكسر الموت  .شوكة

الشكر .2 للذ:سجود ألجليشكر وقام خطایانا ألجل مات
نا. تبریرنا الشكر اهللابعإن بحب الهائمة النفوس قلب  . من

الت - النفوس عبادة هو الذيوالشكر بالدین ماتيأحست ألنه علیها
خطایانا  ...ألجل

نفس - فتركيواذكرياشكريیا بالكثیر مدیونة كانت المرأة هذه أن
كثیرله كثیر... اا  ...افأحبت

نفس - تنسيیا یسيال حب عبادةوأن تستدعع اليمتواصلة، أن
القدمین! تكف تقبیل عن  ).50-36: 7لو(النفس

التسلیم.3 للذ:سجود الحیاة وفداها،يتسلیم وبررها،اشتراها،
 ...وأقامها

نفس- تبریركادائمياذكريیا ألجل قام یسوع الحیاةيفسلم. أن  ...له

 الشفاعة) 12(

الشاط على أصدقاء بسالىلنا وصلوا بعید من  .مء

كثیر - أجلنا من  ...ایصلون

النجاة - أطراق لنا  ...یرمون

وسا - لنا ائیرسلون باآلت األنقاذ  -:رسالإلل

ف:یوسونأنطیقول+   بأثقالك حیاتك(البحريالق یربك وما ) وأموالك
فهو بالصلیب النجاةوتمسك  .وسیلة

الصدیقنالویرسل+   ویقولیوسف بالرب:  خبرته تصنعتمسك وال
حاضرالشر الرب ألن معكيفالعظیم مكان  ...كل



یقول+  الربق:وموسى خالص وانظروا  ...فوا

یقول+   بیشوى فواحمل:واألنبا أمامكم ألنه المسیح إنسانيا شخص
 ...محتاج

تقول الشهود من السحابة طریقيفسیروا... وتشجعواتشددوا: هذه
الذ فیهيالصلیب ترتفصلواتنا...  سرنا أجلكم فمن بخوريع شكل

ف الذهبیة المجامر وعیس)...  8:  5رؤ(اقسیس24ـاليأیديمن
قریب... معكم لشاط... الرب أكیديوالوصول األمان  .ء

جفافيف الخمر... يالروحيحالة فرغت لهلما وقالت العذراء تدخلت
یسوع( خمر)  للرب لهم هم...  لیس تحمل تقولوتشعريإنها ثم به

لووحت... إلبنها بعدى جاءت قد الساعة تكن  .لم

واللكا) 13(  المعنیسة
الصالة أسلوبها یسوع...  التوبة...  الكنیسة لحضن ...اللجوء

 ...اإلنسحاق

حیاة رائحة بل موت رائحة بها لیس  ...الكنیسة

الزان - طاهريیدخلها  .ایخرج

البا - مملوءئیدخلها منها یخرج  .ارجاءاس

محب - یخرج الحقود  .ایدخلها

المتكبر - متواضعیدخلها  .افیخرج

الت النفوس لتنتشل العالم على تحنو العالمالطمتهايالكنیسة أمواج
 .فتغرقها

الموت - فساد تبتلع والحیاة الحیاة رئیس تحمل  .السفینة

المجتمع إلنجیل وتخضع المسیح إنجیل الكنیسة تترك  ...عندما

و - طهارتها، وتتدنس إیمانها، یضعف صلواتهاوعندما  ...تفتر

یصغر - فترمعندئذ طعم...  صلیبهايقلبها السفینة اسائغًافتصبح
العالم هذا  .ألمواج



العالم من أقوى یقول... الكنیسة السفینة أنا"ربان العالمثقوا غلبت " قد
 ).13: 16یو(

الماد المظهر فیها المهم لیس الیوم اإليالكنیسة وسوائل وكثرة عالم،
یه ما الزبقدر المسیح رائحة منها تفوح أن اآلن أن...كیةمها لها لیس

بقدر اآلباء عظمة عن طریقهمتعظ نسلك  .ما

ف یكون أن للتوبةيیجب مستمرة دعوة  .الكنیسة

مستو وتعالیم غریبة، مبادىء إلى الكنیسة تفتقر عالمیة،ردةلم وأنشطة
تدع نغنيفقیرة بها أنيأننا بدل حنبحثالكنیسة عاشهاعن غنیة یاة

بالمسیح... آباؤنا أغنیاء  .عاشوا

بالتبشیر إال خدمتها تكتمل ال  .الكنیسة

دینامیكیة -  .بها

انطوائیة - وال جحود بها  .لیس

عاقر -  .الیست

الفاد المحب یسوع عن الكشف مسئولیتها رجوعيالكنیسة المنتظر
الخطاة  .وتوبة

لك - نفس لكل داعیة ینابیيإنها من بفرح الخالصتشرب  .ع

اللصوص من جرحوا الذین شبابها جراحات تضمد  .الكنیسة

المسیحيوه - بدم جراحاتهم من النازف الدم لهم  .تعوض

جرحاليه - زیتًاتوسع تصب وآخرال...  ابل جنس بین تفرق
سامر  ..صالحيألنها

العالميالمسیح ینفعان ولكنهما العالم هذا من لیسا أنهما رغم وكنیسته
والنوريفالمسیحاكثیر العالمنور ظلمة  .یبدد

دائمتعالكنیسة الدائمامل العمل طبیعتها ألن یعمليأب"وباستمرار
أعمل وأنا اآلن  ).17: 5یو" (حتى



ف جديالتأمل مهم عمل للسماء واالشتیاق العالم هذا أفكارنايینقافساد
الزائل العالم شوائب من  .وقلوبنا

تسب قد العالم فمحبة لهيب عداوة ألنها اهللا محبة من اإلنسان  .عرى

ف - تسبب قد المال اإلنسانيمحبة أخیه حب من اإلنسان ألن. عرى
الشرور كل  .أصل

ف - تسببت قد المظهریة الطهارةيالحیاة من اإلنسان  . عرى

 مناجاة
العالم عن غربتك عالمة هو ف...  "المذود موضع لهما یوجد لم يإذ

 ".المنزل

أرد - نفسإن یا یبقيت فعیيأن فیك مزودشيیسوع وال منزل بال
فيف العالمإالعالم هذا من لست  .نت

تنس - نفسيال المبدأيیا یسهذا تفشلوعن لئال  .الطریقيوتضليع

الغربةإلاياحذر... ياحذر - بعدم  .حساس

نفساخیرأ - تتخلدبعيیا وتتكليأن ذاتك وتصیريعن إلهك، يعلى
فرحيلسكنامذود قلبك یمتلىء تهلیالًایسوع حیث.  ولسانك ألنه

التسبیح یكون هناك یسوع  .یسكن

السیر...  يوإلهيرب طریق أهوائإن أقمط أن هو ،يوراءك
ومیوليوشهوات و.ي، وعوإ، العالم، هذا الجسدیة،يطفاغراءات
وكراهیتيومحبت وطموحي، لآلخرین، وفشليالمادي، وارتفاعي، ،ي،
 ...يوسقوط

ذاتأ - أقمط فاوين حركة بال معك أحمليأ...  المذوديضطجع
تعرفنامبتدًئيصلیب حتى المذود الجلجثةيمن إلى  .الطریق

حیات سفینة أن تعلم أنت فيیارب نبهتنيتعیش إنك بل العالم، يبحر
وقلت خاصتهلو"لذلك یحب العالم لكان العالم من 19: 15یو" (كنت

(. 



بیيآبائ - كان واضحالقدیسون خط العالم وبین میاه... نهم تتسرب لم
لحیاتهم  .العالم

شدیدةعال - أمواجه اآلن ودوااجأمو...  الم وشهوانیة، حبفمادیة ع
ف وطمع ظهور، وحب ولدت... مراكزهيامتالك، یسوع یارب وأنت

فيف وهربت االتضاع أرضيمذود إلى العالم بطش أمام هدوء
و طفولتك، من الغربة وذقت مجدف،مصر، أنك واتهموك ظلمت،

لقیصر  .وضد

عالمهميوف - من تكن لم ألنك باطلهم ضد شهدت هذا  ...كل

فيإله فعلت من األجیاليیا عبر القدیسین اآلنمالعالرمس...  حیاة
وبناتنايف شبابنا بناتنارمس... أعین أمام اللبس  ...موضات

أوالدنامس- أمام العالم وشهوات العالم محبة إغراءاتهرمس...ر كل
الكنیسة  .أمام

المسیح) 14(  يالسلوك
وبمجاوبةيالمسیح الحسنة، وبأعماله بمحبته، للمسیح للشهادة مجند

س عن یسأله من  .الرجاءركل

الذ أثريللوسط اإلنسان فیه فیعیش واتجاهاته،يعمیق میوله تكوین
روحیاته على فل...  والتأثیر ايذلك یحذر مكان من لكتابأكثر

الشریرة األوساط من وسطهم"یقولوالمقدس من  ".اعتزلوا

العزیز ف...  أیها جهدك كل تعمل أن شريعلیك كل من تهرب أن
شر  ...وشبه

الرسول - نصیحة منها"واسمع فاهرب الشبابیة الشهوات تى2" (أما
2 :22.( 

للوط - المالك صوت الجبل"واسمع إلى  ). 19:17تك" (اهرب

من - المسیحاهرب تمجد ال  ...وقفة

أو - رحلة من عثرةاهرب فیها  ...فسحة



المسیح - محبة عن یبعدونك أصدقاء من  ...اهرب

روحك - یفسد كتاب من  ...اهرب

الصالة - جبل إلى  ...اهرب

لحیاتك -  .اهرب

الموتيالمسیح إلى یتركها الخطیة یكره عندما إنسان  ...هو

ف - میوعة هناك یعر. حیاتهيلیس ال الحلولألنه أنصاف  ...ف

بانسحاق المطانیات من نكثر أن ف-یجب -الصالةيوالسجود
ف األخیريوالجلوس بأن-المتكأ الخطاةيواالحساس وعدم-أول

تعن(اإلدانة اإلدانة غیريأنيألن من الضحك-)يأبر من نقلل وأن
فونكثر-والهزار والبكاء الخطیة، على الحزن معيمن الصالة
وا بالخالصالفرح  .البتهاج

المادیة باألمور اهتمامنا عن تحدثنا لو بالك القناعة-ما -التذمر-عدم
العمل مشاكل الهجرة، الغالء، عن المستمر عن-الحدیث تحدثنا لو ثم

ب وإلخماتشاالهتمام نقول...  الكورة كله ذلك للحزانى"وبعد طوبى
یتعزون  !!!"ألنهم

الشكر المسیحاختفاء حیاة فهويمن الشكوى... المحبةيفشل وكثرة
فهووالتذمر مرضیة  .المحبةيحالة

لصل محتاجة والنفواجتماعاتنا البعیدة، النفوس توبة ألجل سوات
أیضوالم فیها القدساجودة الروح فیها یعمل  .حتى

ف اهللاياإلنسان اهللا...  ید كلیعمل المعجزات-شيءبه ... یعمل
كل اإلنسان فیهباهللاشيءیستطیع  .العامل

ف یثبت إمرأة أو رجل أو شابة، أو شاب الدائمةيكل بالصالة المسیح
بها یستهان ال قوة إسمه ذكر مجرد كرازة... یصبح إسمه  ..ومجرد



ف الفقراء معاملة عن نقول ع... سئالكنايماذا یربطناصهل المحبة ب
الرأس؟ طریق عن لیس... بهم ونذلهم نفوسهم نسحق نحن أنناأم إال

ف فقراء الذ. المحبةينحن العصب بالرأسيفضمر  .یربطنا

أفراد مجموعة مجرد لیست ف... الكنیسة أعضاء المسیحيبل ... جسد
بالرأس المحبة عصب  .یربطهم

علیهم شفقة للفقراء ماله یقدم إنسان بین فرق إنسان...  هناك وبین
المسیح أجل من األمر هذا  .یصنع

الذ المقدسةإمتألياإلنسان وباألعمال المسیح، بمحبة هوالناقلبه فعة
ی هل یتساءل فراغ؟وإنسان وقت  !جد

أمر إال التسلیة تعد لم المسیح بمحبة القلب إمتأل حیاةيفاعابرأإذا
 .يالمسیح

ف هيالحیاة الحبالروونمو-وتجدید-وخبرة-حركةيالمسیح
 ...یتوقف

 مناجاة
لِك نفسعثرة كرامتكعندمايیا یخدش من تحتملین ف...ال يال

ف وال حتى...العمليالمنزل، وال الكنیسةفي،  .خدمة

لِك - نفسعثرة الربيیا وصوت األول، المتكأ تشتهین عندما
األخیر المتكأ إلى  ...یدعوك

لِك - نفسعثرة وأغنیاءيالتيیا ألصدقائك، حفالتك تقیمین
و... جیرانك والجدع العرج تدعین  ...المساكینوال

ف-والمحبة-بالصدقيأوصیتن...  یسوعيرب شجاعةيوالمواجهة
 ...الذاتنكارإو... والزهد... واتضاع

العالمیةيوتحذرن - االجتماعیة األسالیب ل... من الذ: يوتقول يالماء
یعطش منه یشرب الذي العالم الذ...  یعطیه الماء أعطیهيأما ... أنا

إيفالذ یعطش ال منه األبدیشرب  ).13،14: 4یو(لى



 والمسیحیةيالمسیح) 15(
شباب لتخلق جاءت المسیحیة حتىاإن بالصلیب العالم یغلبون وشابات

 .الدم

ف الفراغ فراغًيإن لیس الشاب الوقتاحیاة طول ناحیة هو... من بل
نفس  .يروحيفراغ

واالضطراب القلق سببها الیوم الشباب انحرافات ف... إن ةحاجيوهم
نور الوإلى وصدره  .عاسالمسیح

ف تكمن الحقیقیة المسیحيالمشكلة أبناء بجذورهموضربفلو. سطحیة ا
تهديف منارة إلى لتحولوا فياألعماق المتخبط العصر يشباب

 .الظالم

وحدكیسل لست ألنك منك أقوى  .الشیطان

العدوالشر فیك یغرسه كالزوان لكنه طبیعتك من تیأسلیس  ...فال

جمالهاوع - لك یظهر قلبك من الزوان تقلع  ).طبیعتك(ندما

عندما الشاب الجنستُمشاكل باالشباع معوتركیز،يحل الحدیث
المسیح عن الحدیث من أكثر والجنس واالختالط، الكبت عن الشباب

السفینة...  والتوبة من جنوح هو شك بال هذا حیاتنا(كل ) سفینة
العالم هذا بصخرة  .لتصطدم

ت وعبدإذا لها، أسیر إلى یتحول للشهوة حیاته زمام اإلنسان رك
المهلكة  .لمطالبها

أحبا الشبانئیا القوة-ى على لكم شهادة أكبر بجراحاته القائم یسوع إن
فیكم  ...الكامنة

وه- جرحه العالموالعالم  ...غلب

یجرح- یوم كل ل... مكالعالم الغالبرئفانظروا یسوع إیمانكم  ...یس

جرحتهخطا- و...  یانا غلب جراحاتهقوهو بآثار إلىانظروا...  ام
 .إیمانكمئیسر



فيالذيالمسیح بالحق زمالؤهيیتمسك یتهمه وعمله غیرحیاته أنه
الذهن  ...متفتح

بالعبطيالمسیح - یتهمونه  ...المتسامح

فيالذ - اهللا لیعبد العالم بالهروبونیتهمدیريیترك  ... ه

الشهوان - الطهارةياإلنسان ثوب من عریان  ...هو

و - الغضوب ثااإلنسان من عریان هو المحبةولحقود  ... ب

النعمة - ثوب من عریان هو ذاته على المتكل  ...اإلنسان

 ناجاةم
نفس ببؤسك؟يیا بفقرك، بعریك، أحسست  !هل

نفس- لیلةيیا كل بفكرك یجول فیما-الدرجةيف-الشهادةيف! فیما
عن الناس نفس-...المظهريف-يیقول یا  .بسرعةيتخلى

الكنس) 16(  يالتقلید
الذ اإلنسان أن اهللا وأصوامهاينشكر الكنیسة أعیاد حسب یعیش

ینبوع فیها یجد قدیسیها والتأملاوتاریخ الباطنیة الحركة من نضب . ال
أبدیة حیاة إلى تنبع حیة ماء أنهار بطنه من  .فیفیض

ف كنیستنا تقلید أجمل الكرمة...  ناولالتسريما عصیر تمزج إنها
لك تماميبالماء كالذایصبح وماء اإللهيدم الجنب من  .يخرج

أوالً الشكر أعطاوآخرنقدم الذین وائل األ الكنیسة فرصةونآلباء ا
سفر فدراسة الكبیرياشعیاء  ...الصوم

یوم - كل النبى اشعیاء سفر من جزء قراءة بضرورة الكنیسة التزمت
أیام الكبیرمن  .الصوم

بالقیامة - ینتهى و بالتوبة یبدأ أشعیاءألوا.  الصوم من األول صحاح
التوبة عن القیامةاألأما. یتحدث عن فیتحدث والستون السادس صحاح
ف الكنیسة الخمسینيومیالد  .یوم



أ العجیب التوافق هو29یكوننمن المصریین قدماء عند برمهات
ش الربیع الزروعيأM NNICIMالنسیممعید يالذ... بستان

الصانقلته بعد ما إلى القبطیة فولكنیسة الكبیر التاليم لعیديالیوم
 .القیامة

یوم هو29إن الكرازةبرمهات  -البشارة-یوم

بالذ - األبدیةيبشارة الحیاة لنا فضمن بطبیعتنا  .اتحد

بالذ - فینايبشارة روحه وأسكن وأجسادنا. قام نفوسنا موت  .فأحیا

ف األرجل غسل لخدمةيإن الخدام رسالة تثبیت بمثابة هو الرسل عید
التوبة لقبول المخدومین ودعوة  .اإلنجیل،

هو - الرسل فعید القدس الروح لعمل وتكریم الخدمة، حیاةيعید
 .الخادم

الرب یوم هو األحد یوم القیامةيأ-إن رتبت-یوم فالكنیسة لذلك
قداس طول أولى قیامة  :األحدألبنائها

زیارة - عن تتحدث السنة مدار على األحد یوم باكر أناجیل أغلب
األموات من والقیامة للقبر  .المریمات

الذ"لحن - الیوم هو الربيهذا ف"... صنعه القیامةيیقال عید إنجیل
أحد یوم كل  .ویقال

وشفاؤنا - كلنا، ورجاؤنا كلها، حیاتنا أنت ألنك تقول اإلنجیل أوشیة
وقی كلناكلنا،  .امتنا

 اإلیمان) 17(
نظریة هو لیس الحیاة... اإلیمان تغییر على قادرة قوة  .بل

ف - أنفسنا داخل أنفسنا مع بمواجهة تبدأ القوة بكليهذه اهللا حضرة
وبصالة أناة وطول  .صبر

والغنى والمعرفة الحكمة كنوز تملك المؤمنة، یسوعيهيالت... النفس
 .المسیح



القل نغلب الخوفباإلیمان ونحطم  .ق،

الح العمليإیماننا الرد الطریقيهو صحة على الواضح والبرهان
إلیهيالمسیح البشریة النفس وحاجة ،. 

اهللا عمل عن نقف الحسابات أسلوب نستخدم عنا. حین اهللا  ...ویتخلى

األسلوب - هذا فیلبس استخدم ف... لقد فبارك األمینة یده الرب يومد
كثیر لیصبح  .یفیضواالقلیل

باإلیما غنیة بضعفنانكنیستنا التراث هذا نضیع أن یلیق وال ،. 

السالح - نسلمهم  .ألوالدنا) اإلیمان(لیتنا

والشكر - الرضى روح نسلمهم فلیتنا المطلقة قادريوالثقة محب إله
ش كل  .ءيعلى

 لمحبةا)18(
عظة لیست وأقذار... المحبة أرجل غسل  .وتيأخولكنها

القلب امتالء أكثرإن اهللا كلبمحبة فشيمن هيء دلیليالوجود
بالرو الملء  .حوعالمة

ال من القدسإن الروح عذوبة یذوق لن أعداءه  .یحب

االنتقاليالذ على صمم قد إنسان هو المحبة أجل من یعیش أن قرر
الحیاة إلى الموت  .من

عنها یتكلم أن إنسان یستطیع ال اهللا ... الروحعطیةيه...  محبة
ومثابرةت بصدق طلبناها إذا  .غمرنا

اهللا نحب كیف نتعلم أن نطلب حین أنفسنا نغالط نضع. نحن بهذا فنحن
التيفاهللا بهيالصورة تلیق غیر... ال نغصبجذّابكأنه أننا حتى

محبته على كاملة... الناس حالوته ألن وصف ینقصه ال  .واهللا

ه التوجیيمحبتنا ینقصها فینا موجودة نحو. هطاقة الطفل نوجه فحین
إنسانً یصیر العالم نخلق. اعالمیامحبة المسیح محبة نحو نوجهه وحین

مسیحی  .احقیقیامنه



اإلنسان جحود أمام تنقص ال اهللا محبة  .إن
 

األ) 19(  جلرغسل
هوسر األرجل المسیحرسغسل بإنجیل أعظم...  الكرازة ماما

ألجلنا الكنیسة  ...تصنعه

بلزةاالكر عظة أیض"باإلنجیل أنتم تصنعون بكم أنا فعلت یا"  اكما
یسوع مع وباتضاعنا ومحبتنا بدموعنا األرجل غسل عن نكف ال لیتنا

الجمیع خطایا  .الغاسل

لبعض بعضنا لجارك:  معامالتنا ألسرتك، غسليه...ألخیك،
كرازتك.  األرجل إنجیل هو هذا یعن...  لیكن علىيهذا استر أن
 .وأغسلهايأخخطایا

الیوم والتكبرمالنفوس النقد وتكره وسخة وأرجلها ترید...  تعبة إنها
أرجلها وسخ یغسل  .من

یسو الذعإن هو الناسيوحده أرجل غسل عن یتعالى كانت...  ال
یزال وال تالمیذه أرجل لیغسل یده یمد أن  ...لذته

ال) 20(  هیةشالمناظر
النظر تشتهى اهللا...  العین مناظروأوالد یشبعونلهم وحسنة شهیة

منها  -:العین

واقعمنظر...  الصلیب.1 الصلیبایسوع منظر...  تحت
جلداته... جراحاته المسامیر... منظر على... منظر التفل منظر

الطاهر العطشان...  وجهه الفم األذرع...  منظر منظر
المنكس... المفتوحة الرأس  ...منظر

جد شهیة مناظر أناإنها بهایجب التمتع على العین تتدرب
ومشبعة شهیة إنها منها،  .واالمتالء



یسمناظر.2 المختلفةيفعوالرب یحملن...  مواقفه وهو يمنظره
الضال الخروف یحتضن... أنا وهو اآلب وهو... يمنظر منظره
الباب على الخاط... یقرع رجلیهئمنظر على نازلة والدموع ... ة

مناظر ومشبعةإنها  .شهیة

ص.3 مریمكل للقدیسة جدورة مشبعة لهااالعذراء ومفرحة للنفس،
 ...اجد

من إال تشبع ال ألنها العالم مناظر تأنف العین تبدأ عندئذ
اإللهیة  .المناظر

 لحریةا) 21(

نفسه یفك أن المربوط المقید اإلنسان یقدر آخر... ال یفكه أن  .البد

و یسوع جاء شهواترلذلك بحبال قلبيبط نلت.يولذات وبذلك
 .الحریة

سبی هو منهلالوصیة: الحریةلهذا ویطلب یسوع أمام یقف أن إلنسان
وس رباطاته، یفك لهیسمعهأن یقول تبرأ؟":  سمعه أن فأرد"  أترید

تطهرن"وأقول أن تقدر أردت إن أرید.  "ينعم یسوع كل"سیقول ألن
مستطايش عن"...مؤمنللعء الرباطات یسوع یحمل يعندئذ
 .يرنحریو

مهم اإلرادة بعمل.  عنصر الویسواإلیمان أهمخع واألثنان.  الصى
مع الجلد.  ایتالقیان عمود حول واإلیمان ویسوعيالخاط...  اإلرادة
جالد  .بیالطسيعند

ه+  تعطيهذه یریدامجانًيالحریة  .لمن

تعط - ال التيولكنها تطرحهااليللنفوس لئال  .تریدها

تعط - التيوال یسوعيللنفوس من أكثر العالم بلذة... أحبت فرضیت
نظیر أجلهاوقتیة من یسوع  .عذاب



ه األولى والقیامة الحریة صور أروع ذاتهيإن غلب إنسان صورة
ف روحه وانطلقت وفيوشهوات القیامة، فيقوة تحلق الحریة يملء

وه السماء فيأجواء تعیش الجسديمازالت  .هذا
 

 القیامة)22(
حقی ملموسةالقیامة بسكن-قة الیوم نعیشها القدسيواقعیة الروح

القیامة-داخلنا الرسول-روح كقول المیرون بمسحة كان: "وذلك إن
الذ ساكنًيروح األموات من یسوع فالذاأقام منيفیكم المسیح أقام

سیح أیضياألموات المائتة فیكماأجسادكم الساكن : 8رو("بروحه
11.( 

تمث لیست هالقیامة بل داخليیلیة یوميإنسان  .افیومایتجدد

واختبار:  القیامة فيیومحیاة الصلیبينذوقه من نقترب مرة كل
بفرح  ...ونحمله

حیاة ولكنها قصة لیست المسیح... القیامة فیها منيیحس قیامته بقوة
ومحبة...  الخطیة والكراهیة، والغضب، الیومیة، الضعفات ومن

والذات، العالمالكرامة،  ...وشهوات

نق - المسیحوعندئذ مع إننا المسیح... ل مع ) نقوم(فنحیا) صلبنا(متنا
فیناال یحیا المسیح بل  .نحن

عمالً لیس أمواتًاهینًالخلق كنا ألننا  ...بالخطایاا،

وعاجز - نتنة ورائحته هالك وسكنفج...  والمیت القیامة روح اء
المیرون بمسحة موت. داخلنا من الخطیةفأقامنا تبر داخل ونحن  .نا

ه فيالقیامة القدس الروح یوم كل ویصنعه صنعه كليعمل أقامتنا
الخطیة موت نتانة من  .یوم

یحییهادائمفهو - لكیما الجسد أعمال تمیتون. "یمیت بالروح كنتم إن
فستحیون الجسد  ).13: 8رو) " (اوجسدیاروحی" (أعمال



ا اإللخإن یالزم سوف الموت من یوف أن إلى عنمنسان اإلنسان وت
القیامة فیعیش  .الذات

ت) 23( بالغدهال  تموا
بالغد تهتموا الهم... ال لماذا كاملة  !؟حریة

المستقبل - ترتیب مع یتعارض هذا الهل  ...؟

الماد المستقبل من والماهیةيالخوف واإلیراد،)المرتب(، ،
خارج عمل أو هجرة، عن والبحث األبناء، یقعهكل...يومصاریف ذا

عنوان بالتحت واالهتمام الربدغالهم بید هو الغد أن مع الهجرة. (، إن
خارج عمل عن البحث دائميأو الخوفالیس الخوف.  سببه أقصد بل

والهميالذ القلق  ).سببه

الثا مجامیع حول الرهیب الهمنالصراع من نوع العامة  .ویة

والشكر - والتسلیم واالجتهاد المذاكرة فولكن الحریة من ينوع
 .المسیح

الرحلة مخاطر یتحمل أن هو فعلیه لذاته، اإلنسان خطط ... إذا
حیاته اإلنسان أسلم إذا اهللاهللاوالعكس فإن لها هولیخطط سیكون

رحلتهالمدبر خطوات  .لكل

أهتمام الزمن یعیرون ال اهللا هللااأوالد تسلیم كلها حیاتهم ومهما... بل
االنتظار الغیمةفال. طال خلف موجودة  .شمس

حیاته یسلم الواحد ما الدفة)  یموت(أول یمسك اهللا الجدیدة حیاته یبدأ
یخ خبرشوال من  .السوءى

 مناجاة
إرادتيرب تذوب أن أرید األمور.  إرادتكيفيیسوع كل أن وأؤمن

مع  ...للخیراتعمل



رأسيأعطن شعور أن بعمق أؤمن أمامكيأن أنأعطن... محصاة ي
إرادتخضعأ ال  .يإلرادتك

واأللم) 24(  التجربة

اهللا أوالد حیاة فتتمیز والفرح وعدميبالشكر  -:التذمرالضیق

حال - كل على فرح... نشكرك كل  ...الضیقاتيفنفتخر... أحسبوه

اهللا فأوالد وفرح بشكر التجارب یقبلون الرب،يالذین آالم شركة
ف یجاهدون بثباتيوالذین فیظ...  الطریق الرب لهم نهایةيهر

ممجد  .االطریق

هللاكثیر محبتنا المادیة الضیقات تهز بقدر.  ما الرب نحب وهكذا
الماد الدنیوينجاحنا محبة... يأو لیست  .هذه

فيإن متاعب أیة إلى أنظر أنيحیاتيال أطمئن أن أرید ما يفيبقدر
المسیح  .رعایة

التجربة من تهرب م... ال الحب نزول ألنصدرألن اهللايسأريفرح
األسود أفواه یسد ال.  فیه خارجولكن هذااقوف من اإلنسان یحرم

الجمیل  .االختبار

ه فمعيالضیقات الرب یجریها تجمیل الئقةيلیات لتصیر نفوسنا
المبارك یصل.  بعرسه وجربنيابلن"المرنميلهذا يقلبنِقيیارب

 "...يوكلیت

وال - البلوى اإلنسان یطلب ه-؟تجربةهل كانت إن طریقينعم
اهللا. النقاوة فنشكر السر هذا ندرك المتنوعةلیتنا بتجاربنا  .ونفرح

حیات قروح من الصدید لتصفیة وسیلة هناك یكن بالعصر،يلم إال
األمواج وهیاج بالر...  والضغط، أحس الصدید یخرج ... حةاوعندما

عین متربعيفتنفتح یسوع قلباعلى عرش والف...  يعلى به أمسك
 .أشكركيرب... أرخیه



اهللا أن قلبإلمستعدلنتأكد وجد لو تجربة أیة من یریدامخلصانقاذنا
 .ذلك

ف تتحول وبركةيالتجربة روحیة انطالقة إلى  .المسیحیة

ل" انفتح كثیرونيقد معاندون ویوجد فقال عظیم 9: 16كو1" (باب

.( 

 مناجاة
إلهيارحمن أحتيأعطن-يیا لهاأن أعرف ال طائشة طعنة كل مل
سبباسبب أنت. وبال طعنتك تشبه ألنها  .إال

خوفًيأعطنيرب لیس والظلم العار أقبل الناس،اأن عجزمن اوال
الرد تمثالً..عن ولكن وحدك،  .بك

ل أرسلت المقدسةيإذا األشواك هذه ألقبلهايفأعن)  التجارب(أحد
ال.  بفرح هذه على تستأمن ال أحبائكألنك إال سأقبلها.  كنوز لذلك

علیها  .وأشكرك

نفس ببریئةيیا لست أنك رغم واإلهانة الظلم تحتملین ال  .لماذا

نف أاإنسيیا الحبيحتمالك نار یشعل بشكر ضیق أو مرض أو ألم
الصلیبياإلله أمجاد شركة إلى یرفعك و  .فیك

نفسيوتأكد یيیا والضیق واأللم التجارب من هروبك عدميعنأن
الروحیة عبادتك منهج كان مهما بیسوع طعميفالذ.  لقائك یذق لم

المسمرالمسامیر یسوع إلى یصل الصلیبلن  .على

 إلدانةا) 25(
ف یقع أن یمكن ال أخیه خطایا بغسل المشغول  .إدانتهيإن

أخ یا یوميأرجوك كل نفسك تحاسب نفس...  أن وسخاكم غسلت
 .أرجلها



اإلدانة خطیة هإن النقد ستار األرجليتحت غسل إنجیل من . هروب
ه الیوميوهذه الكنیسة  .آفة

ف نقع أن ألجلهيبدل نصلى أن علینا الكاهن  .دینونة

ف كخدام علینا فيیجب نتدخل ال أن الكنسیة التربیة نقديمدارس
ویق بكنیستنا یضر هذا ألن الكهنة علیهاويآبائنا  .المعتدین

ضعف تعالج لم انعزالكأنت أو بنقدك واجب...  الكاهن علیك اولكن
نحوهامقدس وبالصالة.  من بالمحبه تعالجه يفاكثیرتقتدريالت(أن
وبا)فعلها الل، أجل من  .دمةخصوم

ه نحويما اآلخرین؟نظرتنا  !خطایا

المسیح - جرحوا  .فلیكن... هم

جراحا - نضاعف ندینهم حینما  .تهونحن

المسیح - تجرح اإلدانة  .امضاعفًخطیة

مجروح نراه لما یسوع جراحات نضمد لیتنا البعیدین. ایا عن فنبحث
محبتنا عن كاعالن الرب بیت إلى  .ونجذبهم

 لخطیةا) 26(
تفرق ی... الخطیة فووالمسیح الواحديحد  .جسده

تطف اهللاءيالخطیة  .القلبيفمحبة

و دم، ونزف جوع، وموتقالخطیة  ...ذارة،

اهللا - أولذلك ليساخیغسل ویقدم ودمهي، المذبح على المذبوح جسده
حیاتاتعویض  .الفاسدةيلدم

أخ اهللايالتيخطیة اهللااأیضيخطیتيهتحزن یحزن ما ألن
 .يننیحز

مسیحی تكون أن یمكن أخیكاال لخطیة تتألم  .وال

قلبه أبوه نجرح الكثیرة)  اهللا(إننا بخطایانا حین أن.  كل متجاهلین
ینجینا الذالرب الوحیديالقدر إبنه یحب  .به



قا سید وهوسالشیطان یرحم، ومحبةال العالم، هذا محبة رئیس
الكذاب. شهواته وأبو الكذاب، وهو النجس، الروح األمر. فهو ونهایة

الجحیم إلى اإلنسان  .یحدر

الذ السبب ومهزومونيإن وفتیات، كشبان مضطربون نحن أجله من
الخطیة لم... من یسوعإننا أجل من بعد أهداف... نعش أجل من بل

الكلیة... أخرى أجل الزواج... من اللبس... أو أجل أجل... من ومن
الظهور الكرامة...  حب أجل وعدد...  ومن الخدمة نشاط أجل ومن
 .المخدومین

إل أساءت خطیة بأن الشاب یحس أن بین عا... ذاتهىفرق ... لتهئأو
مستقبله یحس...  أو أن الذوبین اهللا أحزن منيأنه ذاته وبذل أحبه

 .أجله

ال مناهللا ألجليیحزن یحزن  .يولكن

السق هو اهللاوالسقوط ید من نفسه...  ط اإلنسان ... ترابسیجد
شوك كلها عریان... واألرض ضعیفة... والجسد  . والنفس

الخطیةيعزیز من الحریة تطلب كنت إن على...  الشاب فتدرب
ف المستمر ألجلكيالتأمل المربوط  .المسیح

 ناجاةم
نفس الخطیةيیا لتكرار ترمز المسمار بعد الحربة یا...  إن والحربة
فينفس االستهتار إلى الخطیةيترمز فافأحیانً..  صنع يأسقط

تدقیق. الخطیة وبدون مباالة بال الخطیة أصنع أخرى مرات  .ولكن

أبكيأعطن أخيأن خطیة أبكيعلى خطیتيمثلما كلیهما. يعلى ألن
حبیب یا  .یسوعيجرحاك

 

 تلفةمخموضوعات



 یةدالمعمو
لل دخول وتمعال التوبة، طریق عن إال اإلنسانغودیة مسار توبوا. "ییر

یسوع الرب إسم على واحد كل  ).37: 2أع" (ولیعتمد

وا والبركات النعم كل أخذنا بالمعمودیة بالتوبة.  مكانیاتإلنحن ونحن
ا بهذه  .اتمكانیإلننتفع

ه وتأكید إصرار بكل المعمودیة تعتبر الكنیسة واحديإن كل نصیب
ف المسیحيمنا مع والقیامة بالكنیسة...  الموت المعمد نزف لذلك

ونقأك للقیامة حیة أكسیویقونة  . سول

 المسیحجسد

فینا تم بالرأس الجسد الجسد(باتصال للرأس) أى تم ). المسیحيأ(ما
معه مع.  فصلبنا ف-هوأقامنا معه فيوأجلسنا المسیحيالسماویات

 ).6: 2أف(یسوع

واحد - روح الواحد للجسد المسیحهو(أصبح  ). روح

المسیح - جسد لبنیان بل أصحابها لمنفعة لیست الكنسیة فال. المواهب
شخ افتخار هناك یكون أن بموهبتهصيیمكن واحد لعمل"بل.  لكل

المسیحدالخ جسد لبنیان  )13-11: 4أف" (مة

الط فوتعدد والعقائد فيائف یهدم عمل الميالكنیسة . یحسجسم
طف عن وعوویكشف وعدم أطفاالًيك.  "يلة بعد فیما نكون ال

بمكر الناس بحیلة تعلیم ریح بكل  .)14: 4أف" (محمولین

 االتضاع
اهللا من نأخذه ما باستحقاقناالإن وانسحاقنا... نأخذه بتذللنا نأخذه  .بل

أحد یقدر فال الفرح أو بالروح المسكنة یتعلم إالالطرديأن العالم من
الصلیب یحملون  .الذین

صار الصلیب على  ...ألجلناامسكینًالرب



مساكین - بأننا نحس أن لنا باألحرى  ...ألیس

ف - ف... الصالةيمساكین  .بةحالميمساكین

ف - ف... الطهارةيمساكین اإلنجیليمساكین  .قراءة

ف - والكراالخدميمساكیئ للمسیحزةة  .والشهادة

 مناجاة
إنيرب وبايیسوع أذنی...  سئمسكین یارب ألنىيواسمعنكأمل

وبائس  .مسكین

الجدیدة  الطبیعة

الت التوبةيالنفس الجدیدةتظهر... تحیا  .طبیعتها

بالروحيالتسالنف تظهر:  تمتلىء والحب الطبیعةبالصالة فیها
 .الجدیدة

المستمر االنمو الجدیدةطبیعة  .لحیاة

الطبیعة تغییر معناه لیس الطبیعة. السقوط تلوث معناه  .ولكن

تغییر معناه لیس الحدید صدأ إذا.  طبیعتهإذا الصدمولكن أسح
جدید من المعة الطبیعة تظهر  .بالسنفرة

 القداسة
ف الرب سكن حیاتنايإن من النجاسة هربت  .قلوبنا

اإلله  يالقداس
م بصخة هو قداس كل لناإن الم. قدسة من نعبر للحیاةوبه  ...ت

وسكون هدوء فترات القداس بعد الفترات تكون أن ولیست.  یجب
وكالم تهرج  .فترات

 داالستشها



مسیح هو الموت...  يالشهید حتى المسیح ذاتهف...  أحب ضد جاهد
فأماتها الموت  .إلى

العالم - عن فمات العالم النهار.  "وضد كل نمات أجلك حسبنامن قد
للذبح غنم  ).26: 8رو" (مثل

 يالروحالفتور
الروح التوبةيللفتور حیاة عن البعد وهو أصیل  .سبب

الت هياللحظة التوبة عن المؤمن فیها الفتوريیقف  .بدایة

ا الذاتإلإن بالبر الروحيحساس الفتور بدایة  .يهو

الروح - وللنمو لألخذ الطریق هو والتذلل  . يواالنسحاق

العاالا لو.  "الفتوررسهواغالبيلمهتمام اإلنسان ینتفع ربحوماذا
وخسر كله  ".نفسهالعالم

 التسبیح
الت المالیكة طبیعة من هو التسبیح فيإن وجودها من يأكتسبتها

اهللا  .حضرة

بالحسد - قلبه رامتأل التسبیح فقد اهللا حضرة من طرد عندما والشیطان
وال  .رشوالغیرة

 العطاء
ال أن العالم هويذیعلن  ...یكسبيالذیأخذ

فیقول - المبدأ هذا الكتاب أكثرومغب"ویناقض العطاء هو منط
 ".األخذ

ه المسیح أن المبدأيالذوكما هذا أو...  قال المسیح نفذهلكان من
صورةوبأق مغبىأعط... ى العطاءوذاته هو مجد. ط أطلب منالست

یأخذ...  الناس التاواضع.  لم السعادة فلسفة النفسيلنا ... تشبع
األخذ... العطاء... العطاء من  .أكثر



الت تعطيالزهرة فيال قیمة لها لیس  ...ذاتهايرائحة

الت -  .وتنموتكبريتعطيوالت... تقطعاثمريتعطاليالشجرة

تعط ما شخصیتك... يبمقدار تكبر ما  .بمقدار

المحدد  المكان
محدد مكان له ی...  المذود أن یستطیع یرید إمن طریقلذهب عن یه

 .االتضاع

التجل مكانيجبل أن...  ددمحله یستطیع علیه یصعد أن یرید من
بالصالة إلیه  .یرتفع

محدد مكان ف...  للصلیب یدخل أن یرید المسیحشيمن حب ركة
إلیه یذهب أن یقدر دم... وآالمه منه یخرج مفتوحة یسوع أذرع ویجد

وغسلنا وشفائنا، لحیاتنا،  .وماء

لهالقیامةالكن محددلیس هلیو...  مكان ألنها محدد وقت لها يس
نعمتهحیاتنايفاهللاظهور غنى الذ..  حسب هو نفسه الرب يألن

لنا والظهور إلینا الحضور مشقة  .سیتحمل
 

 يالتجل

فيالتجل المنتقلین القدیسین مع یسوعيحیاة  .شخص

فيه - المذبح حول وجود جسديحالة حول  .مهودالربالكنیسة

المسیح  يالبیت
الت یومیياألسرة العااتلتف الصالة مذبح اإلنجیليلئحول وكلمات ،
ف... المقدس شبابها نفسيینشأ ريهدوء وشبع للقداسةيحو، وحب ،. 

الذ اليالبیت انهماك بسبب العطف من أطفاله فویحرم العمليالدین
ف االنزالقيیزرع وسرعة والتمرد االنحراف بذرة  .األطفال



الت والشكوى التذمر كثرة ستنتجيإن أوالدنا أمام جیالًنبدیها منلنا
الخائفین  .الضعفاء

ه- الیوم الربيوحاجتنا صوت سماع تخافوانأ"إلى ال هو : 6مر"  (ا
50.( 

 الوصیةذتنفی

القلبكهدفالوصیةتنفیذ  فینا،حالروىلسكنوكجزاء... لتنقیة

للسعادةوف - دعوة یسوع  "...طوبى"صیة

 اللبس
الظهور الموضاتحب المسیحیینقوكثرة حشمة من الفتاة عرت  .د

سلوكها حسن أجل من الحشمة بلباس تسلك إنسانة بین فرق هناك
المسیح أجل من الحشمة لباس تلبس  .وأخرى

الت بمالبسياألخت الظهر وبعد الحشمة، بمالبس الكنیسة تحضر
خلیعة  ...أخرى

یف - فیها الساكن الروح  ...حاشا-ارقها؟هل

حزینً - فیها سیظل  .اولكنه
 
 
 
 
 
 
 
 


