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  يوحناالرسالة األولى للقديس

 1الشركةحياة 
 

 اهللا، وهياكل للروح القدس، وهذا هو       أبناءنا  رنا، وصي بتـدور الرسالة حول عمل الرب يسوع الذي اتحد           

 .  ومعنى الثبات في الحياةوالشركة معهرفة اهللا معالطريق الوحيد ل

 نتالمس مع قصد اهللا    لكي   وثانياً -مسيحيين لكي نكون    أوالً -تعاش وتمارس الشركة موضوع ينبغي أن      

 . في حياتنا من تمتعنا ببركات الشركة وانتقالنا من الموت للحياة

وهي شركة  :  التي تنقلنا من الظلمة للنور     المحبةهي شركة   : التجسدهي شركة   : شـركة الحياة األبدية     

 .كما سلك المسيح شريكنا. السلوك

... لحظة واحدة ، فلو قطع الغصن     )15يو  (في الكرمة    كشركة الغصن    واالسـتمرار هـو طبيعة الشركة      

داد إدراكه  ز ألنه ابن اآلب، ي    باستمرارلذلك الذي ولد بالمعمودية البد له أن ينمو         . هو بداية موته   فإن ذلك 

 .وة بلي ملء قامة المسيحبنبوة واللأل

 واالبنالشركة مع اآلب 

"  في االبن وفي اآلب    نبتوثوت)  "3:  1 يو   1(  " ومع ابنه يسوع المسيح    مع اآلب أما شركتنا نحن فهي     "  

م اآلب واالبن، ولكن    وقنأوهذا ليس فصل بين     )  23:  2 يو   1"  (ومن يعترف باالبن فله اآلب    ")  24:  2 يو   1(

 .كلمته أي االبنالل اكتشاف خطير لعمل اآلب فينا من خ

 .شركة اآلب: أوالً

 .1: 3 أبناءهصرنا 

 في  نوةبفعل ال  هذا الفعل    نمو وليس للنفس األخير، وثانياً      بدألل  نات طوال حيا  فعل المعمودية استمرار  

يعطى .  ابتدأ بالمعمودية شركة اآلب     رار والنمو في  تموهذا االس .  مة الحياة اللنمو ع اكما أن   ماقه  إدراك أع 

 :ة الدائمة هنا وفي السماء ويظهر ويتماالمعمودية صفة الحي

بت في اهللا واهللا    ثمحبة ومن يثبت في المحبة ي       اهللاف  "  .األبناءمة  ال ع ي، الن هذه ه    بالحب لآلب  -1

 ).19: 4(نا أوالً بونحن نحبه ألنه أح) 16: 4" (فيه 

الغصن المولود  ف).  مة الشركة الراجع المحبة ع  (  افينن روح اآلب    مدة  تممار مس ث وهذا الحب هو     -2

 .البد أن يثمر باستمرار بروح اآلب فيهاألب من 

 ".نا ألننا نعمل أعمالها أعمالنا ويمجدوا أبسيرى النا"ب  وهي تجعلنا صورة اآل-3

 ).17 : 14يو " (الذي ال يقبله العالماألب روح "  وهي شركة اآلب ومضاداة مع العالم -4

                                                 
 . هذه الوريقات طبعت ووزعت في إحدى مؤتمرات الخدام كملخص لرسالة يوحنا األولى موضوع دراسة ذلك إلىوم 1
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 رتمالمسالعمل  ف)  17:  5لو  (اآلن وأنا أعمل      بى يعمل تحي  أ:  مرار في العمل كاآلب   توهي اس   -5

 .اهللاأبناء هو طبيعة 

 .نور دائم الن اهللا ليغمر فيه ظلمة البتة وهي حياة -6

 :شركة االبن: ثانياً

 ).30: 5أف ( من لحمه ومن عظامه  شركة جسده-1

 . عن يمين اآلباآلنأي الكنيسة القائمة جسده السري   شركة-2

 .ح شركة جسده ودمه علي المذب-3

 . شركة الطهارة ألن دم المسيح يطهر من كل خطية-4

 .ميذه حاملي صليبالاالبن جاء ليصلب ويكون تهـ شركة الصليب ألن 

 ات الشركة مع اآلب واالبنالمع

 .)4: 1يو 1(" نخبركم بهذا وبالشركة لكي يكون فرحكم كامال: "الفرح: أوالً

 متوقف  سلي...  وجود اهللا في حياتنا   أي  :  ات في اهللا  ثبألنه ناتج عن ال   .  ير قابل للزوال  غ  فرح كامل 

 .اعيةتمعلي الظروف االج

 .منا في شركة جسدهد مافرح مستمرينبغي أن نكون في ف 

 )22: 16، 11: 1يو(والفرح دائم وال يقدر أحد أن ينزعه منا  

 .مات الشركة المستمرةالى عوقأ: السلوك: ثانياً

ينبغي كما سلك ذاك    )  "6:  1(إن قلنا أن لنا شركة معه وسلكنا في الظلمة نكذب وليس الحق فينا                

 ).10: 2(" ك في النوروالسلو") 6: 2" (لكنس

 ).29: 2" (إن كل من يصنع البر مولود منه. "حياة البر المستمر يعنى والسلوكوالسلوك في المحبة 

 :الثبات في اهللا: ثالثاً

 :الثبات في اآلب واالبن والروح القدس -1

 .ر معهتم المسثب والحديلآلوة بن في ال-أ

 ... في المسيح كالغصن في الكرم-ب

 . القدس في الروح-ج

 ).24: 4" (أعطانا فينا من الروح الذي تبثرف إنه يعن"  

 ).20: " (   مسحة الروح القدس تعلمنا كل شئ"

 ).27: 2": (تعلمنا الحقس مسحة الروح القد"
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 ).13: 4 ("ألنه أعطانا من روحه.... اهللا يثبت فيناف اً أحب بعضنا بعضإن"

 . وسيلة وثمرة الشركة في الروح القدسالصالة 

: 8رو  (رة ألنه يشفع فينا بأنات ال ينطق بها         ثموالصالة  )  13:  11لو  (الوسيلة المتالء هي الصالة     ف

26.( 

. الذين حسب الروح فيما للروح يهتمون     و حسب الجسد فيما للجسد يهتمون،       نالذي" أعمال الروح : "لااألعم 

 ).5: 4اف (عمال تفرحه أو هناك أعمال تحزن الروح و) 5: 8رو (

 :ات في الطهارة الثب-2

 ).3 :3(طاهر  ر نفسه كما هو فيه وعنده هذا الرجاء به يطهثبتالذي ي

 :ي عدم الخطيةعنت يا الثب-3

 ).17: 2 (" األبد إلىهوته وأما الذي يصنع مشيئة اهللا فيثبتش وىالعالم يمض" 

 ).6: 3(" عرفه كل من يخطئ فلم يبصره وال. يخطئ من يثبت فيه فال"

 ).3 :9 ("  فيه وال يستطيع أن يخطئثبتي.... د من اهللاكل من هو مولو"

 :مة الشركةال الغلبة ع-4

 . غلبة الشرير-أ

 ).8: 3. (المسيح تجسد لينقض أعمال إبليس

 ). 14: 2( ألن اهللا ثابت فيه وقد غلب الشرير ىالمسيحي قو

 . غلبة العالم-ب

 ).4: 4 ("لعالم من الذي في اوىقأالن الذي فيكم "المسيحي قد غلب العالم  

 ).4 :5( إيماننا -هذه الغلبة التي نغلب بها العالم 

 ". العالم تأنا قد غلب"ألنه قال ) 5: 5(من هو الذي يغلب العالم إال الذي يؤمن أن يسوع هو ابن اهللا  

 :ضة العالم لناغ ب-جـ

 نتم فترفونه ألنه ماكث معكم    أما ا "يراه وال يعرفه     يع العالم أن يقبله ألنه ال     تطالن الـروح الذي فينا ال يس       

 ).17: 14يو " (ويكون فيكم

 ).17: 3. (ضكمغ إن كان العالم يبأخوتي يا تتعجبواال  

 ).1: 3. (رفنا العالم ألنه ال يعرفهعمن أجل ذلك ال ي 

 ).15: 2. (ال تحبوا العالم وال األشياء التي في العالم 
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 :مة الشركةال االتضاع ع-5

 ).16: 3 " (األخوةينبغي أن نضع أنفسنا ألجل  ذاك وضع نفسه ألجلنا فنحنبهذا عرفنا المحبة أن " 

 :ة الشركة عالم المحبة-6

 ).1: 3" (ندعى أوالده انظروا أية محبة أعطانا اهللا حتى " محبة اهللا لنا-أ

 ."محبة  ال يحب لم يعرف اهللا الن اهللانم " المحبة لآلخرين-ب

 ".وهي وصية من البدء"

 ).11 -8: 2(ومن يبغض أخاه فهو في الظلمة "ثبت في النورمن يحب أخاه ي"

دة من  المة الو ال وع -المحبة من اهللا  )  "  18:  3"  (ال نحب بالكالم وال باللسان بل بالعمل والحق        "

 ).8، 7: 4" ( ألن المحبة هي اهللامعرفة اهللا المة وع-اهللا

 ).20: 4(م يبصره اهللا الذي ل. ألن من ال يحب أخاه الذي أبصره كيف يقدر أن يحب"

 ).3: 5("  ووصاياه ليست ثقيلةههذه هي محبة اهللا أن نحفظ وصايا"

 "في هذا هي المحبة "المحبة مستمدة من محبة اآلب لنا في شخص ربنا يسوع -ب

 )10 -7: 4" (ناانا أوالً وأرسل ابنه كفارة لخطايبنا اهللا بل أنه هو أحبليس أننا أحب"

 ).10: 4 ("اً ينبغي لنا أيضا أن نحب بعضنا بعضنا هكذابإن كان اهللا قد أح"

 ).13: 4" ( فيناتاهللا يثبف اًنا بعضنا بعضبإن أحب"

 :ة الشركةالملحياة األبدية عا اإليمان ب-7

 ".اهللا أعطانا حياة أبدية وهذه الحياة هي في ابنه"

 ).12: 5 (" له الحياةفليستمن له االبن فله الحياة ومن ليس له االبن "

 ".هذه الغلبة التي يغلب بها العالم إيماننا...  العالمنغلبيمان باإل"

 ).14:5 ("نا شيئاً حسب مشيئته يسمع لناب طلإنفكأوالد . باإليمان نطلب ونصلي"

 ).14:5" (ناها منهبي طلتنا يسمع لنا الطلبات البطل نه مهماإ"

 ).16: 5 ("موتون ليس للئيطلب فيعطيه حياة للذين يخط...  أخاه يخطئأحد رأي إن"
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 الشركة مع اآلب واالبن

 ه الواحد آمينإللبسم اآلب واالبن والروح القدس ا
 

 خير  ترك.   يوحنا الحبيب األولي   علمنالة م ارسخذ موضوعنا دلوقت دراسة كده سريعة في        أناإحنا ه 

 ...وب في الورق ده أنت تعمل أحسن منهت اللي مكالماألخ اللي طبع الورق يعنى ممكن يكون الك

 جواب بيبقى في ذهنه إيه؟      تبلما واحد بيك  زي  تب رسالة   بيكيعنى الفكرة األساسية إن لرسول لما       

 الرسالة  تبقسمت إلصحاحات لكن في ذهنه وهو بيك      تموضوع معين فعاوز يوصله سواء الرسالة بعد كده ا         

 . مخهماليموضوع 

 دية  تبصحيح الك .  ن الرسالة إيه  سفار الكتاب المقدس يقول لك الغرض م      أأنت لما بتقرأ في مقدمات      

... رف هو عاوز يقول إيه  عن أنت ت  إرس رسالة   تددر وأنت ب   تق وأ  روح ربنا يساعدك  ن أنت كمان    كاعدك ل تسب

وأنت الطريقة اللي يقول    .   تعبانه  إيه؟ بتتفصص بتطلع لحاجة لما   ا أنت عارف     تفصص كده وبعدين    تقعد مش

ألن هي هتكون نتيجة علي ما تخلص مثال سفر         .  ة جداً عبريقة مت صحاح قبل ما تنام دية ط     إتقرأ كل ليلة    لك  

لكن األول تعمل زي    ...  لكن.  حاجة في مخك  ...   التكوين إن شاء اهللا مش هيفضل      ي إصحاح ز  50مكون من   

 .اكر في المدرسةذما بت

أول حاجة تفتح   ...  األول.  فيه فهرس   هيال؟ تأخذ الباب تفتح الكتاب ت      ازاىبتذاكر في المدرسة    

ن ي تلم حوإل  ىقى الكتاب متقسم ألبواب تبتد     الأول ما ت  .  متقسم ألبواب ...  قى فيه أبواب  اللفهرس ت ا

 .الموضوع تاخد فكرة عامة عن... الموضوع

وبعدين إذا كنت عاوز بقى دراسة تفصيلية دقيقة        .  ة سريعة ءتقرأه قرا .  مافيش مانع تقرأ الكتاب كله    

 األول الزم تأخذ فكرة     لكن.  إن شاء اهللا كل يوم آية     ....  صحاحأ علي مهلك إن شاء اهللا مش كل يوم           ىتبتد

 أحسن  ثانيممكن أنت تختار عنوان     ...  لكن ده مش عنوان الرسالة    .  الموضوع ده كعنوان  عامة فأنا اخترت    

 .منه

علي أساس إن هو    .   ربنا عالشركة م اللي هو     ....قلت نختار أي موضوع ونقعد نفكر فيه      ...  لكن إيه 

س يس يا أخت إل    إلي  إيه يا  بتكتبيت  أن(...  ثر باألك نظريواللي لفت   .  كلم عن الشركة  تألوالنى ا في اإلصحاح ا  

مع اآلب ومع   إن الشركة حددها إن هي      )...  اع إعداد خدمة  تم مرة في اج   بت قدامك وكت  2مكتوب في الورقة  

أهوه لكن أل ده الزم له      ؟  اثنينولت  دع ابنه؟ إن    مسيط يفتكر إن إيه مع اآلب و      لبخص الساذج ا  شيمكن ال .  نهاب

 .كلم عن الشركة مع إيه مع ربنابتتالرسالة كلها فقصد معين 

لشركة ا ب أتعرف عندنا   -إحنا في المسيحية  -  ربناموضوع الشركة طبعاً ده موضوع مهم جداً ألن          

أنت هو أنا دلوقت    .  دية الشركة تفاعل معين هاعيش مع ربنا       ...  أل.   بوعظة أتعرف، أو   لعقبال  فشتعرما

بحيث أنت وبابا   .  ر عنها بحاجة ثانية   يعبإن هي   اً  بدأيمكن     شركة ال  ىد؟  ك في البيت دية مش شركة     اوباب

قتك الما ع اطب وم .  جاوبش عليه تهاقول لك بتحب بابا ليه؟ أهوه تقول لي طلعت كده ده بابا يعنى سؤال ماي               

                                                 
 " الرسالة األولى للقديس يوحنا" المقصود بالورقة هي نبذة  2
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نها وعايش ب كده أنا مولود فيها وراضع ل     فدية شركة .  ماا بها إيه؟ م   عالقتيل  تساب...  بها إيه؟ تقول لي زي بابا     

 . آخرهىلإ... فيها

نين أثش يخليهم لينا    الليه؟ عشان ب  !   ماعملش واحد؟  نليه عمل اثني  ...  الشركة مع اآلب ومع االبن    ف

أل .  له واحد إنؤمن ب ب أل إحنا    همونقول ل .  ثةثالحنا مش ناقصين الناس اللي بيقولوا لنا بتعبدوا ثالثة ومش            إو

ندرس في طبيعة ربنا    بلكن ألن إحنا لنا تفاعل فدائماً       .  نا بإله واحد  انيمإ دائماً يا جماعة     المسيحيةا في   نحإ

... هإيبحبه قد     وأنا...  نى قد إيه  بوبيح....  وطباعه إيه ....  شكله إيه :  تفاعل مع األخ ده بأفهمه    أألن أنا لما ب   

اضع شخص كريم   تو طباعه فعرفت إنه شخص م      فدخلت في  ىعامل معاه ازأ  بت...   له إيه  ى وأنا بد  إيهوبيدينى  

طوه لي في صندوق زجاج     تحقول لي ربنا كده و    تمش  ...  إنما.  تهمنية  فدي....  شخص محب شخص عطوف   

 !!نة؟الوتقول لي اهللا واحد طب ما أنا عارف إن اهللا واحد ودية يعنى شغ

عشان يكون لينا   .  ربنال عملي مع    عتفافيوحنا الحبيب هنا قال أل إحنا نخش في الرسالة دية في             

اش قه؟ ما هو مايب   ي ل مسيحي المسيحي شركة مع ربنا يبقى       لإلنسانش  انإذا هاك وبصوا يا جماعة    ...  شركة

 .شفهاتنكبدية برده نقطة . يه الشركة مع ربنا هو الحياةإ. مسيحي

 ع الحياة لشركة م ا في   لكان واحد هيدخ    فإذا...  مع الحياة ...  ا مع مين؟ مع الحياة    تنالشركة بتاع ف

خذها فين؟ في   أياة األبدية هت  الحن  ك، ل ماءة مش هاتأخذها في الس    يحياة األبد فال.  بديةأاة  الحيي هيأخذ   قيب

صيب اإلنسان اللي   بي اللي   الفتوركيد عليها كبير خالص     أة برده عاوز أعمل ت     حت وبعدين.  الشركة مع ربنا  

 ؟ورت فطب إذا كان هو في شركة مع ربنا ليه بيحدث. عايش مع ربنا

مثل االبن  يعنى توضيح كبير خالص من المسيح رب المجد في          ...  لحقيقة يا جماعة إحنا عندنا إيه     ا

 وهو كان بيرعى الخنازير كان      وصدقني.  شركة وله   نبفتور لكن هو ا   ممكن االبن الضال يكون في      .  لاالض

دام طب ماتشتغل خّ  ...  عندهام  دروح اشتغل خ  أبى و أ  إلىقوم وأرجع   أولما قال   .  في شركة مع باباه برده    

اشمعنى خدام  ...  يابوأند  عخدام  ...  أل...  ام بخدام ماشى اشتغل في أي حتة      دام مادام خ  داشتغل خ ...  ماشى

 . برده في شركةإذاً... بقى خدام بس خدام عند أبوياأعاوز . ىناّدكده فيه حاجة شعند أبوك؟ قال 

ليها )  آذانكم(دية الحتة اللي لو تفتحوا ودانكوا         .مرارالشركة الزم يكون لها است    اللي عاوز أقوله إن     

ت اتجددت وال   أنيقول لك آخ      أما يجى واحد مثالً   ....   لها استمرار  ةالشركالنهاردة تبقى بركة كبيرة      

، وفي محبة،   المقول له اتجددت يعنى إيه؟ يقول لك أنت في حرارة روحية، وفي فرح، وفي س               تش؟  تماتجدد

صلك أطب ما أنت    ...  ه وأنا مش حاسس بالحاجات دية     قول أالّ تبك  ترنت ت أقوم  ت..  ..وفي شركة مع ربنا   

اع الشركة دية مفروض أنت كل ما تكبر         ترار ب تماالسف.   بس أنت بعيد   ك أنت ابن لربنا فعالً    تالشركة بتاع 

 ....ك ألبوك تكبر والتقل؟ تكبرتمحب

 دبيقي!  أوه....  طلعش الفسحة دية  أل مات   أنا لما كنت شاب صغير لما كنت شاب وأبويا يقول لي            

حش ترنى وبيقول لي م   بقول آه فاكر لما كان بيضر     أطب أنا لما كبرت دلوقت      .  زي االبن للضال  ...  حريتي

 القيود دية بتاعة أبويا دية كانت قيود إيه؟         أتأبى.  نى أنا فهمت أنا دلوقت    بصله كان بيح  أ...  نية دية الالحتة الف 

وأنتوا    إن م عشان كده أنا باقول لكم وبأنبهك       يه؟ عملية نمو  إها علية   في  وض إن الشركة دية   رفمف.  محبة

 .ألزم الحاجة دية تنمو فيكم. وا الرسالة ألزم تعرفوا إن أنتوا لما تأخذوا حاجة من ربناأبتقر



 7

ل عاستمرار ف  لدرجة إن أنا كتبت في سطر كده         االستمرار  طبيعتهافإحنا دلوقت نقول إن الشركة دية       

م اللي كتبته ده يمكن طلع صح بقى إذا كان اآلباء            النا معرفش غلط وأل صح الك     أ.  تنااطول حي   المعمودية

 .ي مش للموتعن النفس األخير يإلىمش ...  األبدإلىنا يستمر فكل النمو تحيايقولوا صح بيقول طول 

ي يعنى قصد !!  ليه ما يكبرش  .  بر فوق ك بي سبا بطر ناألبس أنا عندي إحساس كده إن واحد زي          

 ومارجرجس مايكبرش   وينمو إنه يتغذى دائماً     طبيعة الحب   ىتكبر د !  أقول دالة حبه للمسيح ماتكبرش فوق؟     

يوحنا الحبيب في   ...   فها يكبر  كلألاالحب ده زي    .  كلألا زي   ىصل طبيعته د  أده  !  أكثر في حبه لربنا؟   

، المسيح  ب ومع ابنه يسوع   ما شركتنا نحن فهي مع اآل     أ كده   اآلياتجمع  أ  تاإلصحاح األوالنى أنا حاول   

قنوم أن  يهذا ليس فصل ب   .  رف باالبن فله اآلب   عتومن ي ...  يحدد كده .  نالبوتثبتون في اآلب وا    يتكلم   اًودئم

طبعاً ...  االبن نتكلم األول علي شركة اآلب     .  ىل كلماته د  الاكتشاف لعمل اآلب فينا من خ     اآلب واالبن ولكن    

دانى هو  إالشركة بتاعته شركة بابا فبابا نتعامل معاه كبابا والمسيح           ف.  ايأبوإحنا لنا شغلة هنا وشغلة هنا ده        

دانى إ إيه اآلب؟    إدانىلكن أنا بابحث دلوقت هو      .  ش دلوقت في أقنوميته ألن هم واحد      ثأنا ما ببح  .  كلمة اآلب 

من عند    أنا بابعث لكم حاجة   ...  موعد اآلب  عشان أرسل لكم     حنا راي أحتى المسيح وهو صاعد قال      ....  أبوة

لنا للحاجة  انا حاجة، واالبن وص   دفأصبح دلوقت اآلب إ   .  روح اآلب عث إيه؟ قال هاابعث لكم      بقالوا له هات  .  اآلب

 .ليبلصنا بدمه علي اال االبن اللي هو إيه؟ فدالقة باآلب إال من خ عالممكن يكون لناطبعاً، ماكانش 

 مع ربنا   بداية الشركة   ذشوف بقى اللذي  .  ديةلمعموابناء ب  أ بناء و  أ الشركة مع اآلب إن إحنا بقينا     ف

د بقى دلوقت تيجى لواحد مسيحي كبير يقوم واحد يهاجمه يقول طب ما هو              شوفوا يا وال  .  ابتدأت بالمعمودية 

هو فعال فيه   ...  تقول له أل  ...  شوف مش متجرد  ...  ؟ شوف منحرف  اىقه وحشة از  الشوف أخ ....  ده مسيحي 

 ....لكن هو ابنه.... نوة دية كانت استمرت بانتظامبن اللكن مفروض كا... بصراحة... خطأ

يعنى حاجة  .  يه فعل ممفروض فعل المعمودية ده أنا باس     .  بالمعمودية باإليه؟   أتنوة بتاعتنا ابتد  فالب

يام القيامة عن الروح القدس والمعمودية قلنا ليه الواحد         أومرة كنا اتكلنا    .  شغل الزم يكون لها تفاعل مستمر     تب

وهنا ...  وهنا اتولدت ...  وهنا مت ...  أنا هنا ادفنت  :  خل الكنيسة مايقفش دقيقة قدام المعمودية ويقول      وهو دا 

وقلنا .  قدامها  وأرشم الصليب ...  هنا  أميا  نه...  بقيت ابن لربنا، وهنا أخذت الروح القدس، هنا في الحتة دية          

ونحط عليها  .  قل من المذبح  أش   إن هي م   ثيونجملها بح   ياريت المعمودية نزينها ونوضبها   حتى يومها   

. دأت فيها تالحتة اللي أنا اب     ى هاتبقى إيه د   المعمودية دية ألن  .  شمعدنات، جميلة ونجفة حلوة، وكل حاجة     

الدكاترة .  تهريقطعوا له س  ...  ته مش كده  رعلي رأي أحد اآلباء يقول لك كل واحد بيتولد بيقطعوا له س             

بالتوبة .   دية طول عمرها   بالمعمودية...  نيسةكة بال صلّوت سرته م  ّنوتيتولد  .  إلنسان المسيحي إال  ...  يعرفوا

 بالمحبة يعنى إن كان إنساننا الخارج يفنى        ىالقلب يتمل ...  إيه يتكلم لك علي الوالدة بالمحبة     .  يتولد من جديد  

 .المسيحيرار في حياة اإلنسان تمنمو باس... زم يكون في فعل نموالف.  فيوماًجدد يومتالداخل يف

ب ألن طبعاً اسأل    الحب لآل .  الحبد عليها الرسول في الرسالة دية       أكثر حاجة أكّ  ...  طبعاً أكثر حاجة  

. ير بأحبه غمايعرفش يقول حاجة ثانية       ...بباباك إيه؟ يقول لك بأحبه    عالقتك   صغير قول له     babyأي بيبى   

واهللا يثبت في المحبة يثبت في اهللا        محبة ومن    اهللاف.  بالحب في شركتنا مع ربنا باإلية؟       ىقة تبتد اليبقى الع 

 .نا أوالًبونحن نحبه ألنه أح. معه
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وبعدين بيتكلم عن الحب    .  تنمو باستمرار إنها  .  بيننا وبين ربنا   إن هي    المحبةؤكد علي   تالرسالة ب ف

الروح القدس  ألن  .  الروح القدس ؟  ثمرة من ثمار إيه    اتكلت إنه    ةيطالغلما اتكلم عن الروح القدس في       .  ده

سكبه فينا  .  عارف تسكب كباية  .  كبه كده ...  سكبه...  سكبه...  بتاعه فينا اآلب سكت الروح    ف.   روح اآلب  هو

 .فينمو كل يوم. موجود فينا األبصبح إيه؟ حب أ

مات الش يكون في ع   نتالغصن المولود من اآلب البد أن يثمر باستمرار بروح اآلب فيه وإن ماك             ف

إحنا لما نتكلم   ...  خلي بالكوا بقى  .  نه يكون مقطوع فيه من األصل     حب في المسيح يبقى يخشى علي الفرع إ       

ملية معاه إن ماكنش فيه حب داخل القلب محبة         عا ال تنربنا إحنا دخلنا في عمق حيا       عن موضوع الشركة مع   

  .طوعمق الفرع فيه؟ ىيبق

 المحبة تنمو   مفروض إن في المحبة ألن    كلنا ناقصين   .  بةلمحي ا فأنا ناقص   طبعاً أنا قبليك باتكلم     

المحبة الزم  .   روحه فسكب في ...  ده هو عاوز يعملنى ابنه    .  يهانّدز ي عاوإلى الدراجة اللي اآلب     ؟  إلى إيه 

  بيبقى المسيحيرة الروح القدس الشركة بتوضح قدام الناس لدرجة إن الشخص            ثمدية  .  تكون في حالة نمو   

عرفته منين؟ هو المسيح يؤكد يقول إيه؟       .   ربنا ه بتاع دن  الور لدرجة إيه؟ يقول لك ف     تص.   مسيحي إنهروف  مع

 الناس أعمالكم   ىير.  مار من صنف مين؟ اآلب    ث ال روح اآلب مار ده   ث اللي فيكم بيثمر     سألن الروح القد  

 .يبقى األعمال واضحة خالص خالص إن هي أعمال اآلب مش أعمالكم. الحسنة يمجدوا مين؟ أباكم

 بالكم  اوذأرجوكم تأخ .  كلم كلمة صريحة  تا   عن الروح القدس   14أنتم لما ربنا يسوع اتكلم في يوحنا        

كم الروح القدس روح اآلب الذي ال يستطيع العالم أن          اديإن أنا ه  .  يعلق عليها الرسول كثير هنا      منها عشان ها  

فش رعليه يا والد؟ عارفين ليه؟ ليه العالم مابي       ...  طب ليه مش عارفه العالم؟ عارفين ليه      .  مش ها يعرفه  .  يقبله

ه مش قال لهم قبليها أنتم لكم أب هو إبليس فأنا بسألك سؤال أنت دلوقت مش أنت                 وبأ روح   شالروح القدس؟ م  

فكون إن تجيب   ...  من كيانه ...  من الدم بتاعه  ...  اتولدت من أبوك؟ مش بتأخذ منه حاجة من الوراثة بتاعته         

م ده  فالكال.  يقبلوش ألنه مش واخد روحه    ما...  مايبقاش أبوه .  كأبوقول له ده يبقى     تواحد و .  واحد مش ابن  

 وال تحيز وال تعصب وال كالم من        اًأل مش مقصود منه أبد    .  ده ألزم يتاخد بإيه؟ بعمق    ...  م بسيط ال ك مش

 فهو لما أنت بقيت ابن اآلب فأخذت روح اإليه؟           فالنن تبقى ابن    فال  بنعة أنت ا  قديه حقيقة وا  ...  أل...  ده

 .وح العالمر  أخذالمابن الع لما هو بقى روح اآلب

 بيقبل اآلب ليه؟ ألنه     شعلي فكرة العالم م   .   عنه باًالمسيح قال يا جماعة ال يقدر العالم أن يقبله غص         ف

إيه رأيك في   :  جيب الشخص بتاع العالم تقول له     فتواخد روح ثانية بتاع روح العالم       .  مش واخد روح اآلب   

 ليه؟ مين اللي    ذده لذي ...  ذيذةلية  دالحكاية الفالنية   ...  ه لذيذ الشر د ...  يه لذيذة د؟ يقول لك الفسحة     هالموضوع د 

ع المسيح بقى تقول له أنت تحب إيه؟ يقول         توويجى واحد بقى من ب    .  روح العالم ....  هوبأبيشتغل معاه؟ روح    

 !!هأالّ... لذأحب أب... أحب أضحى... أحب أعمل الخير. السماويلك باحب اآلب 

ن ده  القابل ف ت.  ويابواخد روح أ  ...   كده في   بتاع أبويا  حن الرو أل؟ قال   أنت بتعمل الحاجات دية ليه    

 الملغته لغته في الك   ...  المحتى حركاته في الك   ...  الولد.  ه بالظبط أبويقول سبحان اهللا الخالق إيه ده الولد شكل         

 .زي أبوه

 النلك آه أنا ابن ف    ن يقول   فال ماتكونش أنت ابن     فالنقول له   تابل واحد   تقول كده   تققى ناس   تالمش ب 

ففي .  حاجة غريبة جداً  ...  في بقه   ولش كأنه باخخ  تقما!  ريبة خالص غحاجة  !  ؟أخي يا   إزاىطب عرفته   
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نا عطااالبن أ ....  شركة االبن .  مش واخدين روح العالم   .  ألننا واخدين روح اآلب   ....  وفي...  مضادة مع العالم  

 . ثانيةنواحي في شرح عملية

 ما بيقول معلمنا بولس الرسول في       ىا من لحمه ومن إيه؟ ومن عظامه ز       حنب أخذ جسدنا فأص   أوالً

 السماء  إلى في النقطة دية المسيح صعد       كثيرأنت فاهم؟ اتكلمنا    .  السريرسالته ألفسس وأعطانا شركة جسده      

 .بالجسد وأجلسنا معه في اإليه؟ في السموات

ك في جسم المسيح    انأنت مك .  ها دلوقت  قاعد علي  أنتأنت مكانك النهاردة مش قاعد علي التختة اللي         

 ألن أنت في يمين اآلب وأنت عضو في         الطبيعيته وضعك   ذخأوأنت الروح القدس اللي     .  اللي في يمين اآلب   

 نتيجته إن روح اآلب المنسكب المنبثق من اآلب في االبن وأنت عضو في جسم               نفتكو.  السريجسم المسيح   

علي المذبح، وشركة     ه ودمه من  دروح المسيح وشركة جس   ...  بالمسيح يبقى الزم أنت يكون فيك روح اآل       

ه أنا  د تقول لي أل     صدقني.  لمسيحي يبقى طاهر  اه  آمسيحي يبقى طاهر؟    ال!   بقى؟ إزاىول لي   تقحياة الطهارة   

وكل ...  تعبكتيرة ب ثأنا عارف إنك خاطى، وشرير، وفي شهوات ك       .  بونا وحش خالص وخاطى وشرير    أيا  

ولو أختلطت بأهل العالم تجد النجاسة في       .  يهابش حاسس   ت بس أنت ما ان    رة داخلية هاأنت فيك ط  لكن  .  حاجة

مش في دمك   ...  أنت مش في طبيعتك   ...  هم ودمهم ولحمهم كده   تفي طبيع .  هم ودمهم ولحمهم كده   تطبيع

 ....بتشاغلك.... أنت بتعاكسك كده... ولحمك

عملية  ففيه   من كل خطية  كل إيه   من    يطهر في اإلصحاح األوالنى     دم يسوع المسيح  عارف ليه   

لكن حقيقة هي   .  ت ما انتش حاسس بها     أن.  ناعتمستمرة رغم الوساخة المستمرة في الطبيعة بتا         تطهر

. شركة صليبه ...  ة شركة االبن  فدي.  نا باتغلب أرغم أن   ...  فيه ميل للطهارة فيه ميل لحياة الطهارة      ...  موجودة

 لميذت لي نراد أن يكوأهو قال من 

ليه بس يا ربى؟ قال هو      ...   بتاعى ليبلصفي ا ى  نتشاركو.  نفسه ويحمل صليبه وإيه؟ ويتبعنى    ينكر  

الصليب الطريق بتاع القيامة للمجد     ....   مصيبة الصليب مش عقاب وال الصليب بلوة وال      .  طريق المجد ده  

 حياتك من   غيروة اللي بت  الصليب هو الق  ....   اللي أنت هتواجه بها العالم     للحياة األبدية، الصليب القوة الجبارة    

 . حاشا لي أن أفتخر إال بصليب ربنا يسوع المسيح.جوه

الذين هم  .  قد صلب العالم لي وأنا للعالم       له شركة في الصليب الذي به     ...  ليبصده واحد اختبر ال   

فده ..  .مع المسيح صلبت فأحيا ال أنا بل المسيح يحيا في         ....  للمسيح قد صلبوا العالم مع األهواء والشهوات      

فهمت ليه بقى الرسول قال من األول ليكون لكم شركة مع اآلب واالبن ألن              .  اختباره إن له شركة مع الصليب     

 . شركة فيها نقط ثانية مهمة ممكن أنت تبحث في الموضوع ده علي مهلكاألبوة دى شركة ىد

ها رة لكن ممكن نك   ية أول نقطة النقطة الثانية اللي هي طويلة شوي         دالنقطة الثانية في موضوعنا     

 .ممكن أنت تكملها... بسرعة ألن دية نقطة مفتوحة وأعتقد أنا ماكملتهاش

: مات الشركة دية  المتها اإليه؟ أول حاجة من ع     الأول حاجة الشركة دية ع    :  مات الشركة العملية  الع

 . يكون فرحكم كامالكيالفرح ونخبركم بهذا 

 قال أنا اختبرت الفرح اختبرت الشركة مع اآلب واالبن          إيه يا يوحنا الحكاية؟   ...  رحواتفأنا عاوزكم   

 فأنا دلوقت فرحان فرحان ليه      حياتيوبعمل الشركة الجبار في     .  سلت خطيتى وحسيت بقوة الصليب في     غ
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... ظهرتأالحياة  ...  عايش في حضن اآلب أخذت الحياة األبدية عيشتها دلوقت        ...  باآلفرحان؟ مليان حب    

... حي ال ينطق بها وفي حركة داخلية فأنا         التياة الروح القدس     نبض جوايا أنّ   وفي  حين أنا   وكنت ميت واآل  

 طبيعةوالفرح ده   .  طط من الفرح  تنواحد بي .  الراجل بينقل الفرح بتاعه ده لكل واحد يقابله        ف.  فأنا فرحان 

األعمال قبلوا    رومفيش مرة من المرات في سف     .  القدس  وحرال؟  الثمرة الثانية بتاعة اإليه   للمسيحية ده هو    

 .فدية كانت االسطمبة المميزة للمسيحي. منوا إال يقول لك كانوا إيه؟ فرحانينآكلمة اهللا و

... ويشوف يصلب إيه  ...  د الصليب ويعالج نفسه   عنوح  ري...   الكئيب يروح يعالج نفسه    المسيحيأما  

الذات بتاعته   عصلجة   ففي.  ألنه مش داخل في القالب بتاع الصليب      .  ومايصلبش إيه، ويوضب نفسه كويس    

يه السبب؟  إمتى؟ ما هو أنا ماببقاش مبسوط        إفهو مش مبسوط لكن     .  مش داخلة في القالب بتاع الصليب      

 كل حال هي    ى في القالب مش واخد نفس القالب ده عل         واخد، مش   لمسيح صلبت اا مش مع    أنالسبب إن   

 .جديدة الفرحلالطبيعة بتاعة الحياة ا

هو طبيعة   جداً لكن    موضوع كبير ألنه  .   معقول نتكلم عنه دلوقت    والفرح ده موضوع طبعاً مش    

م ده مش عملي قوى إال      الالك.   هتكون فرحان ما أعتقدش    أنتاللي بتمارسها ما أعتقدش إن      .  الشركة مع ربنا  

غصن إذا اتقطع   اللك    هي الشركة ممكن تتقطع مع ربنا؟ أل ده بيقول        :  إذا كان ربنا هيكون معاك في كل لحظة       

 . في كل حينأمامي قال وضعت الرب النبي ده داود كون مستمرةت الشركة الزم اًإذف. يجف

 في كل حين ألنه عن      أماميإن ربنا وضعته      قال.  بطرس الرسول في أعمال الرسل قال نفس اآلية       

ب ت الرسول ك  وبولس.  كال وكان وجهه إيه؟ كوجه م     وسناسطفاجم  تروكان بي .  تزعزعأ إيه؟ ال    لكي  يميني

ية تث ف ثالفرح  !  ممكن يروح ليه بقى؟   .  ن يقول لهم كحزانى ونحن دائماً فرحين فماتقوليش الفرح         في السج 

 .مش سببه الظروف االجتماعية. ارنسببه وجود المسيح معاهم جوا ال

ا في الكنيسة وبتروح في العالم ملكش شركة مع ربنا          الير انفع ثتأتت ب أنعارف لفرح بيروح ليه؟ ألن      

الكنيسة .  لكن الكنيسة كان فيها استشهاد وكانت فرحانة      .   بلوتنا ومصيبتنا النهاردة   ىآد.  فرحفبيروح ال ...  قوية

 ويودعوا اهللا   اسميه؟  إ  أجل يهانوا من    أنوخرجوا فرحين ألنهم حسبوا أهال      .   فرحانة تكان فيها ضيق وكان   

أعياد بيسهروا ويسبحوا   ...  نيه؟ للشهداء والقديسي  إلفرحين، ويعملوا أعياد استشهاد ل      إنسان للسماء ويرجعوا  

 .اًأبد ماترفش الحزن اًأبدالكنيسة ...  الكنيسة في حالة فرح مستمر، متعرفش الحزنأصبحت. اتلووير

يبقى .  ع دمعتين علي خطيته إال القلب بفرح      مما فيه واحد د   .  وحتى الحزن علي الخطية ينشئ فرح     

نين الحزن؟ إذا جه من الظروف االجتماعية مش         فيبقى يجى م  .   قلبه ماليالدموع نازلة من عينه والفرح       

... إذا جه من المال   ...  هاتتهد الحائطة إذا جه من الفلوس     ...  يقول لك مسنود علي حائطة مائلة     ...  مضمونة

علي الفهلوة  ...  علي واحد له مركز   ...  إذا جه من االتكال علي واحد قريبك غنى        ...  إذا جه من الصحة   

 .يه للضياعإلهذا الفرح معرض ل. ية كلهاد الحاجات علي... علي ذكائك... بتاعتك

 لكيعشان كده أنا بأحط الفرح نمرة ا    .  حقيقيفرح  إذا كان سببه الشركة مع ربنا اعرف إن هو إيه؟           

دلوقت وأنت قاعد في الكنيسة فرحان؟ والمش         اسأل نفسك .  مات الشركة المة من ع  ال كع يكون فرحكم كامالً  

إذا ماكنتش فرحان يبقى أنت طلعت من        .  شية صح ا بتاعتك م  ةالشرك أنت   فرحان؟ إذا كنت فرحان يبقى    

.... ل أيضا افرحوا  وقأ.  افرحوا كل حين  قول لك   أ...  تقول لي ده فيه ضيق    ....  ارجع اظبط نفسك  .  القالب

 . يه؟ كاملإهيكون فرحكم 
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؟ صله إيه أ  خارجيكل فرح    معناها   إذاًكامل  ...  كامل...  شوف التعبير لذيذ  .   الفرح هنا إنه فرح كامل     وطبيعة

 يهإيقدر أحد أن ينزع      فيها نوع من التحدي بقى ال        نوبعدي.  والفرح بتاع المسيح فرح فيه؟ كامل     .  ناقص

وال .  ستمرار الفرح دائم  الفرح ب احديث المسيح عن     في رسائل الباراقليط األخرانية يجد       أقريواللي  .  الفرح

عشان تكون لك شركة     عليه يوحنا جداً في الرسالة دية قال         تكّىإالسلوك مهم جداً    .  يقدر أحد أن ينزعه مننا    

نا بأقول ليه اختاره هو يوحنا      أ؟  السلوك ليه .   كده بسرعة  اآلياتوهقرأ لك بس    .  مع ربنا الزم يكون لك سلوك     

الشركة ألزم تكون     وبما أن الشركة مستمرة يبقى    !  ومية مش كده؟  يلاوعمل تأكيد عليه؟ ألن السلوك هو حياتك        

ل عمكذابين كذاب اللي ي   ....  نكذب.  فقال كده إن قلنا إن لنا شركة معه وسلكنا في الظلمة          .  وميةاليي حياتك   ف

اب؟ هو بيقول كذاب كده وليس الحق فينا        د ك !إزاى.  ، ومع الشركة  نا ماشى مع المسيح   أ  ولأعمال الظلمة ويق  

. لمحبةا السلوك في    )10:  2(لنور   السلوك الزم يكون سلوك ا     )6:  2( ينبغي كما سلك ذاك نسلك        )6:  1(

ت تكون  أنبوك بار فمفروض    أ إن كان كل من يصنع البر مولود منه إذا كان            حياة البر المستمر   يعنى   السلوك

 .في حياة إيه؟ بر مستمر

اسأل نفسك كويس هل فيه     ....  اسأل نفسك كويس  .  مة للشخص اللي له شركة مع ربنا      السلوك ع الف

فيه سلوك في الكلية؟ مش في الكنيسة بس فيه سلوك في البيت؟ في البيت؟ ده                 سلوك في حياتك العملية؟     

يعنى الكنيسة النهاردة مرتبطة بسلوكها وراء المسيح        ...  وسلوك الكنيسة ككل كمان   ...  الموضوع كبير جداً  

اإلنجيل .  ابتاعن   بتحكمه آيات اإلنجيل   الخارجيع  تمقتنا بالمج الع...  نائاللي هي ماشية وراه بتحكم فينا مباد      

هو المسيح بيقول   .  يلبون بيص ويبارك اللي إيه؟ اللي   .   الصليب علىا ما كنت    أن زي   يلعنكتبارك اللي   بيقول لي   

ك اكما سلك ذ  ...  ياعترايا الزم يأخذ السلوك ب    واللي يمشى   قال كده   ...  يرثدية ك .  اركوا اللي يلعنوكم  تبكده  

قى خطواتك  تالكل ما   ...  نك في السكة  ئطمتودية  .  لشركةمات ا عالمة من   الفدية ع .  ينبغي إن إيه نسلك نحن    

 .ك أنت ماشى في الشركة كويس مع ربناإنرف عماشية وراء خطوات المسيح هت

طها أبسعشان  .  والروح للقدس   ات في اآلب واالبن   ثب برضه هنا هنقول إيه؟      الثبات في اهللا    3نمرة  

في الشغل ى ضايق وتبقتقى متبا بابا يا بابا يا بابا       كل شوية تقول له ي    .  لك عشان دية حتة خاصة بيك كمسيحي      

 إيه؟ مش عاوز ينزل عن      لليكده ا baby زي البيبى   ...  قى في أحوالك وفي أعمالك وتبقى تقول له بابا         تبو

لك بابا كبير   لت دية الشركة مع اآلب؟ فدائماً قول يا بابا دائماً تحس إن              قأنا  )  لماذا( ليه   فَاً  صدر أمه أبد  

، عك، وبابا يدل  بابا يمسح دموعك  ...  حبيبييقول لك معلش يا       وتغلط....   كبير وبابا  له حضن با  اب...  قوى

ية فد.  بابا بابا حلو قوى قوى    ....  بابا عاوزك تبقى قديس   ...  قى كبير تب وبابا عاوزك    بكوبابا يربيك، وبابا يؤد   

كة جسده السري وفي شركة جسده       ما قلت لك في صليبه وفي شر       ىوثبات في االبن ز   .  باتثية  دتنمو معاك ف  

 . وفي شركة الحياة معاهحودمه من علي المذب

في الروح  ؟  شركة في اإليه   قوي في الرسالة دية      ذ لذي يدعمل عليها تأك  ....   بقى 4 نمرة   نوبعدي

 ثابتة في   نِتة بطريقة عملية إن ا    د ليه النهار  أثبتي.   ثابت في ربنا؟ سؤال صعب     أنت  إنفك  ر إش ع  القدس

فاهمين وال مش فاهمين؟    !  ا كان روحه فيه بتسألنى أنا ثابت فيه؟       إذتقولي لي أما سؤال بايخ يا أبونا        .  ..ربنا

 . روحه ساكن جواكalready حم عاطفي أو تأثير المك كلّأنا مش بك

إذا كان في حاجة سكنت جواك ومش هاتطلع        .   أعطانا الذيرف إنه يثبت فينا من الروح       عفبيقول ن 

ن روح اهللا اإليه؟    زالمسيح بيح   كرنألو واحد   ...  ثانيا لو واحد أنكر المسيح ما يعمدوهوش         بعيد عنن .  أبداً
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 عاوزة  مش  ىأظن د ....  ت فينا ألن روحه   يثبرف إنه   علكن الروح فيه هذا ن    .   أعماله الوحشة  ى د الساكن فيه 

أهه طب  ....  في جيبى هادة  الش لو قلت لك أنت معاك دكتوراه تقول لي آه أهه             مثالً ىضمان بقى وال حاجة د    

شككنى في  تأنت ه ...  ده أنا متعمد يا أبونا    ...  أالّ!  متأكد؟.  ىاروحه جو ...  ول لي آه  تقأقول لك أنت ابن لربنا؟      

ه يثبت فينا   نإيه؟ إ   فعرنبهذا  ...  العماد بتاعى كمان؟ أنا ماكنتش أفهم وال حاجة ده هو كده ربنا إدانى روحه             

 . )14: 4( في ده....  الذي إيه أعطاناحمن الرو

 في  شيءرف كل   عآه طبعاً عاوز ت     ...يءمسحة الروح القدس تعلمنا إيه؟ كل ش         )27:  2(في  

 أنا ما   اًإذ!!  وةيا حال .   اللي إيه جواك   روحمن ال ؟  ربناالكتاب المقدس؟ عاوز تعرف كل أسراره وكل أسرار         

ابت ث مش   لي أنت ثابت في ربنا والّ     ول  تق السؤال البايخ ده وب    يألنتسولسه ب .  بقى من جوه  ...  ناخدش من بره  

ده روحه ساكن إيه؟    !!  مالده ك   ت وال ما تجددتش، وال عرفت المسيح وال ماعرفتهوش؟        دفي ربنا؟ وال تجد   

 تعلمنا نحب   )27:  2(مسحة الروح القدس تعلمنا اإليه؟ الحق        .   كويس عينيفتح  أ ده أنا الزم     ىساكن جوا 

يه يا يوحنا   إ  )13:  4(ثبت فينا ألنه أعطانا من إيه؟ من روحه          اهللا ي ف.  ضنا بعض بعنحب  ....  بعضنا بعض 

بس عاوزة شوية   .   موجودة alreadyن الشركة   أفبيؤكد  "ألنه أعطانا من إيه؟ من روحه       "كل حاجة يقول    !  ده؟

ية من شوية   ددية كانت مص  ....  فضة؟ كده يخليها تبرق بعد شوية      لع ا منت عارف الراجل اللي بيل     أإيه؟  

دة يول ما أديته البتاعة حتة الحد     أ.  ما هو أصله صايغ ناصح    .   فضة يقول لك أل    ىد.  سودأونها  ومجنزرة ول 

 20ساوى لها   تبس هاتها دية    .  جنيةباع؟ قال لك أل ده أنا هأخذها منك         تنص فرانك وال ب   بدية تشتريها بكام؟    

 .... فضةأصله فاهم إن دية إيه؟. يت بعد شوية بقت إيه؟ بقت تبرقعها كده بصمل. جنية

ز تمتلئ من   وعاألن ربنا قال    .  تالءالموسيلة ل .  شركة الروح القدس  .  الصالة وسيلة وثمرة للشركة   

نقول ب معلش أهو إحنا بقى علي فد فهمنا         ثمرةوفي نفس الوقت الصالة     .  11في لوقا   .  القدس تصلي   وحرلل

ي والروح القدس يشفع ف   .  يصلأى من الروح القدس     تل في نفس الوقت عشان أم     وسيلة وثمرة كده يعنى هي    

 .ىلّمنى أصلّيعنى هو يع. بأنات إيه؟ ال ينطق بها

ى يمشى كده وخد بالك     تديب...  ى يقول إيه؟ تاته تاته    تد ما يكون ولد اب    ىشبهها كده ز  أ أنا بقى    نوبعدي

رجليه هو بس   .   أنت مشيت هو ال مشى وال حاجة       و براف وول له براف  تقتيجى أمه واخدة إيده وجارية به كده و       

 الروح القدس يشفع فيه بأنات إيه؟ ال ينطق         ى تلعب شوية مجرد إنه يبدي محاولة صغيرة للصالة يبتد         أتتدبا

 .بها

ى؟ ده أنا   نّ م ترجع أنت تقع في حيرة تقول كل الخير اللي جه من الصالة ده من الروح القدس والّ                 

 .ش حاجة ده كله من الروح القدستماعمل

جاهدوا .  صلي وكانت الصالة ثقيلة كده قلت يا الصالة ده جهد         أت  أا ابتد أول م ....  في األول خالص  

فابتدأ .  ةديت لقيت الصالة كده فتحت لي باب من السعا        وية بص شده جهاد، ده تعب وبعد      .  الصلوات   في معي

 ي منى ده من إيه؟ من الروح القدس الل        شفلما الصالة بقت لذيذة قلت ده م      .  ذبقى لذي ....  ينسكب علي فهو   في 

 في  شسيبك من الكالم الهجص وإحنا مش هانخ      ....  مهمة قوى األعمال  ....   األعمال ثمرة وهو إيه؟    وسيلة

 ىأهي د .  ونيهتم إيه؟   الذين حسب الجسد فيما للجسد    ول لك كده علي أعمال      قلكن ب ....  العقائد هنا وال بتاع   

والد ....   إيه؟ صح صح كده    ا للروح فيمين هم في الروح     ذ وال والذين فيما للروح  .  األعمال اللي أقصدها  

إليه الجسدية، ده بولس الرسول بيقول      ا، ووالد الجسد يهتموا باألمور      الروحية  باألمور باإليه؟   يهتمواالروح  
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ن زبتح  أعمال أفسس اتكلم عن     5،  4 الرسول في    ساألعمال مهمة جداً ولها عالقة بالروح القدس وبول       فكده  

 .ألنا من الروح القدستم أو بل بتفرح الروح القدسأعماوفي .  وبتطفيهالروح القدس

 أنا كلمتك في األول إن فيه قوة طهارة       .  ات في الطهارة ده من النقط المهمة جداً       ثب ارجع في ال   أبقى

already يوحنا الحبيب في   .   فيك ىودمه بيسر .  م يسوع يطهر من كل خطية     دألن أنت في    .  جواكدة   موجو

أوالد اهللا مش كده؟ ويرجع يقول إيه؟       .   اهللا حتى ندعى أوالده    أعطانا أية محبة    روانظالة هنا بيقول إيه ا    سالر

ن يوبعد.  هثلنا هنكون م  إنق بقى   ثده وا .  نا سنراه كما هو   ننا سنكون مثله أل   إننا نعلم   نلسنا نعلم ماذا سنكون لك    

ب آلة إن هو ابن ل    ثق ال لو واحد عنده هذه   .  يقول إيه؟ الذي عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه كما هو إيه؟ طاهر            

 .)3: 3(الذي عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه كما هو طاهر . ن هو ابن للطهارةإالسماوي ها يكتشف 

 9 مش كده؟ هم كام ثمرة؟       9ثمرة  ...  ة الثمرة األخرانية بتاعة الروح القدس     يدى روح الطهارة ود   

 . وداعة تعفف9ة نمرة ي د9مش كده؟ 

 اإليه  إلى يعنى العالم يمضى وشهوته أما الذي يعمل مشيئة اهللا يثبت            3 نمرة   بات في اهللا  ثاالخرانية ال 

  .إلي األبد

... لحم يبصره وال عرفه   .  فلم يبصره وال عرفه   !  ساتر  يا....  يخطئ كل من يخطئ     من يثبت فيه فال   

أنا عضو في   ن اللي سكن جوايا روح اهللا وعارف إن أنا ابن اآلب السماوي وعارف إن               إبقى عارف   أبقى أنا   

ن تبقى الخطية سهلة أنا مش معصوم من الخطية لكي تبقى لخطية يعنى             يوبعد...  عارف كل ده  .  جسم المسيح 

 سواء أنا أو أنت في      لخطيةاراء  وبيجرى   اإلنسان اللي    يبقى إذاً .  بصرتهأيبقى ماعرفهوش وال    ...  محببة لي 

 .فة هللاعر مفيها عدمة ي إن الفترات دماًاا ثق تمتنبعض فترات من حيا

... ابن الملك نزل يلعب مع العيال في الشارع وهو حافي         )!  يانهار أبيض (دركنا هذه الحقيقة    ألكن إذا   

لعب تإيه؟ ب ت  ام شافه قال له وقعتك بيضة أن      دن بعد شوية الخ   يلملك وبعد اابن  !!  البس إيه؟ بيلعب كرة شراب    

ه؟ أنا  ن الملك طلع جرى لبس هدومه قال أالّ        اخ ده أنا اب   !  مع مين؟ مع الخدامين تحت كده في الشارع؟        

 !!لك ازاى؟اانحدرت االنحدار ده ليه؟ واخد ب

ن في نوقاوفي ... فساعات الواحد مابيبقاش عارف هو مين؟ ساعات الواحد مابيبقاش عارف هو فين          

 واحدفال.  وفكر الناس عنه  فكرته عن نفسه،    ...  ان يتصرف كده حسب فكرته    نساإل كده يقول لك     علم النفس 

فقير ألنه  .  ىنايش فقير وهو غ   عساعات واحد بيبقى عنده إمكانيات لكن       .  فهم كويس بيتصرف كويس   لما بي 

ن هو مولود من اآلب     مكل  .  اتنشياء كثيرة في حيا   أب بتغير   لآلرفتنا  معف.  رفيتصرفش  عر إن هـو ماي   كهو ف 

 جرب  َلطب تعا   يعنى لو مثالً  ...  يعنىعارف ليه ال يستطيع؟     .   يخطئ أن  إيه  إنت فيه وال يستطيع     ثبمن اهللا ي  

مش ...  ؟ أنا راجل ماعرفتهاش، معرفهاش، ما استطعمهاش مش عارفها        ىالخطية بس مش عارف أعملها ازا     

 .اًبدأير الكرم ده مش صعب ثزم العملية عاوزة مراجعة كالف. بتاعتى

نا اله ما تيجى السينما مع    لموا عليه قالوا    تته ا مالن ز يلكن ما انساش ولد زمان في مدارس األحد وبعد        

قالوا أمال أنت   .  قال لهم أل أبويا غنى      بوك مابيودكش؟ عشان الفلوس؟   أقال لهم ماباروحش قالوا له ليه        

؟ قال لهم أل    تحبهاشقالوا له الكنيسة علمتك كده إن إنت ما       .  شقال لهم ماباحبها  !!  ةذ ليه؟ السينما لذي   شمابتروح

 بيحبها هو   مش عاوزها، هو    شم.   بحبها مشنما حلوة ولذيذة جداً قال لهم       مش الكنيسة قالوا له أمال دى السي      
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لكن هتأخذه  .  فخذه السينما إن قدرت   .  يحب كده بيا ناس بيحب يعمل شماس في الكنيسة ويرتل ويصلي هو            

 .نابك فبيتحول اإلنسان لهذه الصورة الرائعة الجميلة ألنه بيكون محفوظ بعناية رتة طبيعي عنه؟ مش داًغضب

بقى المسيحيين  .  بةغلالمات الشركة اللي هو اإليه      المن ع .   موضوع مهم جداً جداً برضه     4نمرة  

 . لبت العالمغقوا أنا قد ث أمال ما هو قال إيه؟ آه! دولت إيه فتوات؟

 .لبة العالمغ -ب.  غلبة الشرير-أ

ما .  ه؟ إحنا صحاب  هاتغلبه يقول لك إي   .  مالأ.  ةية قصاد د  ي أظن إيه بغضة العالم لينا ما هي د        -ج

 ....الزم تحدث إيه بغضة

) ءجا( المسيح جه     8 آية    3  أصحاح.  قض أعمال إبليس   لينلبة الشرير المسيح تجسدت       فغ

ك ميخائيل  البليس حيرميه الم  إقول لي   ت.  ينقض أعمال إبليس  .  إبليسمخصوص عشان يغلب    ...  مخصوص

 .دة نار وكبريت فوق في السماءمتقفي البحيرة ال

وأول ما نزل   .  بليسإركة خاصة مع    مع مخصوص ل  )جاء(هاردة المسيح جى    نلكن ال ...  نآه ده بعدي  

 األطفال،  تل وراح يق  درودس وراح له المزو   يحظ الحكاية دية في بيت ه     الاألرض هاج إبليس خلي بالك لو ت      

  تعالي بليسإلل   معايا هنا قا   َلقال له تعا  .  بقى المسيح إيه؟ طالع بمزاجه    .   الجبل المرة دية   إلىوأصعد بالروح   

ولف له عن طريق بطرس، وجاله عند       .   حين ىيقول وتركه إل  .  أه تهزيئة تمام  ودخلوا في حرب وهز   .  معايا

 .سحقهفالصليب 

طبعاً .  يرثليب في الكنيسة ك   لصكلم عن ا  بنتلطف الحاجات اللي لقتها كنا أيام عيد الصليب فكنا          أمن  

لسماء؟ ابونا فوق في صليب في      أه؟ وهو يا    إيلهيكل فبيقول لي    ايذ كده كان في     ذفجه ولد ل  .  دية  في المواضيع 

ص اللشيطان ده اللي إحنا خ     اطان؟ يعنى   يقال يعنى برده هانغلب الش     ....  أيديهآه المسيح تبقى    :  قلت له 

فحسيت ...  الصليب ده قلت له طبعاً ده هيكون مات خالص        !  ص؟الفوق بقى نموتوه خ   ...  نغلبوهببالصليب ده   

.  في حياته وبغلبة اإليه؟ الشيطان     وة الصليب ق ب اسسحربع سنين   أ ال يتعدى    صدقنيه حس طفل    إن الولد كد  

 .عاوز يخلص عليه خالص... حتى فوق... ص عليهلّومش راضى يسيبه عاوز يخ

ة نار وإيه   آلنبيقول لي فوق برضه هيبقى في صليب قلت له فوق ده هيترمى في بحيرة كبيرة م                 

ل لي طيب كان جاى يسأل سؤال        وقا.   ويرموه ومش ها يطلع بقى بعد كده        ذوه هيأخ ةئكالوكبريت والم 

serious ًكان شاغلة جداً حكاية الشيطان ده      .  نضحك دلوقت بحنا  إ مش زى ما     ،ألن الموضوع شاغله  .   جدا

 .ب بالصليبغلالزم يت

 يوحنا   ازاى )14:  2(نتوا عارفين في اآلية      ا .ب الشرير  غل وقد.  اهللا ثابت فيه   ألن    قوى المسيحي

 مسيحلاألن  ....  ألن انتوا ها تغلبوا   .  ريرشال اإليه؟   متغلب قد   وياءأقحداث ألنكم   ألا  أيهايكم  إلت  تبوكان يتكلم ك  

 .غلبة لمعالم.  ثابت فيكمثابت

... ير آيات مش كده   غحظ إن أنا مش كاتب      الت م أن.  يوحنا بقى قال شوية آيات عاوزة تتحفظ صم       

مش .  لب العالم غ مش المسيح قد     المسيح قد غلب العالم   :  تهيأ لي دية تبقى   أنا ا .  لعالماب  غللمسيحي قد م  ا

 وقال ألن الذي فيكم أقوى      )4:  4(يوحنا نخذ اآلية دية حطها في       .  المسيح قال ثقوا أنا قد غلبت اإليه؟ العالم       

 أعظم من   فيكم  الذي يوحنا قال    أنا قد غلبت العالم   هي نفس اآلية المسيح قال      .  من الذي في اإليه؟ في العالم     
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ب غل ت التي  بةغلهذه هي ال  .  لغلبةااإليمان مهم في    .  فيكم هو المسيح    الليالذي في العالم من الذي فيكم؟ ما هو         

 هل ممكن .  يسوع هو ابن اهللا    أن   يؤمن الذي   ب العلم غلمن الذي ي    )4:  5(نا  انا مع بإن ر ...  ناانالعالم إيم 

 .ه؟ العالمي اآلغلبقد   هوسيحألن الم. مش ممكن!! تكون فيه غلبة بدون يسوع؟

، لكين في المسيح  اسين، ناس   انناس فرح   ،وبينمغلناس غالبين مش    فواضح خالص إن إحنا إيه      

 .الكنيسة ماعندناش حد مغلوب هنا في. لبيناس غاالمسيح، ن في ثابتينناس 

. وبغلمالمسيح اللي فيك مش     .  خريء آ وب ش غلوم...  بان شئ غلالتقول لي ده أنا غلبان أقول لك        

 .يغلب بينا فهو!! بمين؟.  ولكنى إيه؟ يغلبالباًغخرج . المسيح اللي فيك إيه غالب

 بقى يوحنا بقى    شاتزعلومالب بغضة العالم لينا     غلكن  .  ثاني أنت غلبان ده موضوع      فالمسيح غالب 

 ا قتلوا قسيس والّ    ال تتعجبوا انتوا مستغربين ليه لم      أخوتي ال تتعجبوا يا     أحبائينا عتاب لطيف يا     بإيه بيعات 

 .... يا إيهينال تتعجبوا إن كان العالم إيه انتوا عاوز...  بيضطهدوكم في الشغلقتلوا اثنين والّ

م اللي في   اللكايعنى  (نوا مثال   بألن دلوقت هاي  .  هاردة المهادنة نخطر حاجة ال  أل إن   وقأأنا عاوز   

ان السماوية  ياألد.  رمز للمحبة .  اإليه السماوية ان  يدأثة  الثللإليه  .  كل، معبد وكنيسة وإيه وجامع    يه)  السوق

ى يختفي، ومبتدتش يبقى فيه     تد واب يب ابتدى يدوب  لصلا  فيبقى إيه ان سماوية   يبقى كله إيه أد   يأحسن بعد شوية    

 .نحب كل الناس ونبارك الناسبمع بأنا . المضاداة

 من  اعرف إن فيه خيانة   ب  وإذا العالم قبل الصلي   .  المبل في الع  قالصليب بتاعنا ال يمكن أن ي     لكن  

 أن يكون   ىفمفيش أنا صعب قوى قو    ...  مش مظبوط ...  هوومابقاش صليب يبقى صليب إيه؟ مش     .  نيسةكال

، وعثره وضعف هيقابله ازاى الحكيم مش هايرفضه        الةجهالصليب بالنسبة له    ليب ليه؟ ألن    لصالعالم يقبل ا  

ألن .  وشهوات العالم هايرفضه ألن ده عثرة بالنسبة ليه       والراجل بتاع المراكز العالمية     .  يعنى ده جهالة اهللا   

 .رفهع ألنه ال يراه وال يفال يستطع العالم أن يقبلهعف ضالصليب 

 إن  أخوتيال تتعجبوا يا    .   روح العالم  شأما أنتم فتعرفوه يعنى سبب البغضة إن الروح اللي فينا م           

إيه بقى إذا كانوا عرفوا المسيح      ...  رفهعنه ال ي  رفنا العالم أل  عجل ذلك ال ي   أمن  .  ضكميبغكان العالم إيه؟    

 !!!أما حاجة غريبة قوى عاوزهم يطبطبوا عليك وهم بيكرهوا المسيح.... معرفوش المسيح. يعرفوكم

ليك بسبب المسيح لما ضايقوك في كليتك أو في           سيئتأة اللي   ء اإلسا إنمات الصحية جداً    الده من الع  

 .ة صحيةالمفدية ع.  اإليه؟ المسيحسببهاعليك كلمة وحشة كان ا موعملك أو في شغلك أو لما اتكل

رفنا العالم ألنه إيه؟ ال     عمن أجل ذلك ال ي      . أنت والمحبة ليك ...  لمسيحاضة  غتكون الب لكن ازاى   

 ة الشركة المعاالتضاع  .   اآلية بتاعة الكاثيليكون   ىين د تمن الناحي .   في العالم  التي األشياء   تحبوا العالم وال  

إن ذاك وضع المحبة ... يوحنا قال كده بهذا عرفنا المحبة.  مة اإليه؟ الشركة  البقى األتضاع ع  .  طتينص نق الخ

مة بتاعة الشركة إن أنت بتضع نفسك        ال فالع األخوة؟  ا ألجل اإليه  ننضع أنفس    ينبغي أن  فنحنذاته ألجلنا   

 .اجةالشركة أنت شريك للمسيح في كل حخلي بالك الشركة يعنى إيه؟ . األخوةمطرح 

فينبغي أن نضع أنفسنا من     .  األخوةوضع نفسه ألجل     هو   متضعهو إيه؟   .  فالمسيح شاركنا طبيعته  

 .ية بره االتضاع أو بره دائرة المسيحانخش لها من سكة ثتمش ممكن تكون فيه محبة . األخوةأجل 
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ألنك أنت حتبقى االتضاع مش عارف      .  صعب صعب صعب جداً هاتتنك تصطدم بأعز الناس ليك         

اإليمان نأخذ  ...  المحبة.  قى السكة كلها مفتحة قدامك    تال حتبقى   األخوة ألجل    نفسك عتوضوصل له لكن إن     ت

 .اإليمان األول

من ليس له االبن    لحياة  امن له االبن له     .   في ابنه  أبديةك حياة   اآخر نقطة نخلي للمحبة اهللا دلوقت اد      

...  عضو في جسد المسيح    أنتة عن يمين اآلب ألن      لنهاردات  أنو.  بديةأ معاك حياة    وأنت.  فليست له الحياة  

ونصلي كأوالد  .  كثير خالص   دية كررها .  باإليمان نطلب ...  بغلباإليمان ن .  ائم في يمين للعظمة   قالمسيح جه   

: 5(ناها منه   ب طل التيألن الطلبات   .  نا يسمع لينا  بطل  مهما.  )14:  5(نا شئ حسب مشيئته يسمع لينا       بإن طل 

 .بوهمأ شغل إيه ده؟ ده شغل والد بيطلبوا منين؟ من ده. نابطل  مهما)15

آه بقى علي الطفل لو فهم طبيعة أبوه يقول له ما أسيبكش هات لي عجلة                .  فهموا بقى طبيعة اآلب   

هو ده عرف طبيعة    .  ه يخضع وبأنه وراه لغاية لما     تّوي...  نهنويعك...  يعيط له ...  هات لي بسكيلتة  ...  دلوقت

 .اآلب

طبعاً الخطية ليست للموت    (أخاه يخطئ   )  فعنا كخدام تندية  (م رائع إن رأى أحد      وبعدين ختمها ختا  

، 15،  14( هنا عندك    )16:  5(ون ليس للموت    ئللذين يخط .  يطلب فيعطيه حياة  )  مش هنخش في الموضوع ده    

 فإذاً.  طلب وهو يجيب  أ  حقيت الحتة دية كخادم بقى يقول لك آه يبقى أنا من            أنتغل بقى   تس يعنى ممكن    )16

 هي  إنشرط واحد للطلبة       بقى وخصوصا هو حدد    احسن طلبه دية أهو ينبسط    ها أطلب النتشار ملكوته     

 !!؟هكد مش. حسب مشيئتهتكون 

لمحبة أوالً ابتدأت من عند مين؟ من اآلب لدرجة         ا.  المحبةنأخذ النقطة االخرانية بقى اللي هي اإليه        

 .دهالوأ اآلب حتى ندعى طاناأعوا أية محبة رانظر عنها بيقول بإن هو وهو بيع

نا إحنا إن إحنا نحب      لبنا فيطا ب ح دىكذب فهو اللي ابت   .  يعنى مش ممكن محبة بره دائرة اآلب       

. لظلمةا، من يبغض أخاه فهو في  لنورايثبت في    من يحب أخاه     هي من البدء  ة  يدهي مش وصية جد   .  اآلخرين

لقلب ظلمة لدرجة إن    ا  ىقالعلي طول كده ت   ...  مأل القلب علي طول   ت الظلمة   ىفالوإذا كنت تجرب البغضة ت    

م وال باللسان بل    الال نحب بالك  .  من ال يحب أخاه فهو ليس من اهللا       .  مة المميزة للمسيحي  ال الع أصبحتدية  

 الزم  هنن م يفالمولود  اهللا محبة مة الوالدة منين من اهللا ما هو        الوع.  المحبة من مين؟ من اهللا    .  بالعمل والحق 

ألن المحبة من اهللا    .  دةو تبقى موج  المحبة  إنمة تؤكد بها الشركة     الع  إذا كنت عاوز  .  محبةيكونوا هم كمان    

 .روفة هللامعته الممة الوالدة وعالع

من ال  .  ناب لر تكومعرف.  نابمة الوالدة والشركة مع ر    العوهي  .  يعنى المحبة اهللا  .  ألن المحبة هي اهللا   

 الذي ال يحب أخاه الذي أبصره فكيف يقدر أن يحب اهللا            يحب أخاه الذي أبصره فكيف يقدر أن يحب اهللا؟ من         

 . قيلةثووصاياه ليست إيه؟ . هذه المحبة أن نحفظ وصاياه! لحم يبصره؟

. المحبة مستمدة من محبة اآلب لنا في شخص ابنه يسوع المسيح           .  تحفظ وصاياه نا ازاى؟   بتحب ر 

ينبغي أن نحب   نا هكذا   بأن كان اهللا قد أح    .  ناالخطاينا أوالً وأرسل ابنه كفارة      به أح إننا اهللا بل    بليس أنا أحب  

 .نابع رممة مميزة للشركة عاللمحبة في الواقع اف. فاهللا يثبت فينانا بعضنا بعضا بإن أحب. ضنا بعضعب
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عرفنا .  فعلينا أن نراجع نفسينا   .  هاردة إن إحنا شركاء لآلب واالبن     نم ال الصة الك الحنا خ إبحيث إن   

 في شركة   حنا نعيش فعالً  إالشركة؟ وإن ممكن      مات بتاعة الواالبن؟ وعرفنا إيه هي الع    ب  آليعنى إيه شركاء ل   

 !!نابر عميقة مع

اقرأ أنت  .  ها يوحنا رسالة الشركة دية واضحة في حياتنا       كتبمات دية في الرسالة اللي      الإن كانت الع  

 .نا أجمل من كدهباراتك مع رتبانية في اخثقدر توصل لحاجات تالرسالة كويس وح

 
 .ا آمينيبدألمجد الدائم اا هنوإلل
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 الخالص في مفهوم كنيستنا

 بسم اآلب واالبن والروح القدس إله واحد آمين
 

بيتكلم عن حياة العبودية بيقول      .  14األصحاح األول اآلية    .  من موسى النبي بركاته علينا آمين      

 ". ن وفي كل عمل في الحقلبومرروا حياتهم بعبودية قاسية في الطين والل"

وظهر له  :  " من سفر الخروج لموسى النبي بيقول      3في األصحاح   ....  ومرروا حياتهم بعبودية قاسية   

فقال موسى أميل . ك الرب بلهيب نار من وسط عليقة فنظر وإذا العليقة تتوقد بالنار والعليقة لم تكن تحترق               الم

لرب أنه مال لينظر ناداه اهللا من وسط         فلما رأى ا  .   ألنظر هذا المنظر العظيم لماذا ال تحترق العليقة         اآلن

لموضع الذي أنت   اك من رجليك ألن     ء ههنا اخلع حذا   إلىالعليقة وقال موسى موسى فقال هأنذا فقال ال تقترب          

 .واقف عليه أرض مقدسة

  .له يعقوبإله اسحق وإثم قال أنا له أبيك إله إبراهيم و

 الذي في   شعبييت مذلة   أ قد ر  إنيلرب  فقال ا .  فغطى موسى وجهه ألنه خاف أن ينظر إلي اهللا         

 المصريين  أيدي ألنقذهم من     ت علمت أوجاعهم فنزل    أني.  راخهم من أجل مسخريهم    صمصر وسمعت   

 ". وعسالاًنبرض تفيض لأرض جيدة وواسعة إلي أ ىصعدهم من تلك األرض إلأو

أنقذتهم من   قد   اآلخر في   ينوبعد.  أعدائهم ألخلصهم من    زلتنو أنينهم   عتوسم  شعبي مذلة   يتأر

 .ه آيات بسيطة من سفر الخروجيد.... هذه

يها وبالذات في فترق أسبوع     بلكن في الواقع سفر الخروج ده من األسفار اللي الكنيسة بتاعتنا بتهتم             

 وازاى تم بدم الخروف وكل      ص وفي قراءات يوم الجمعة الكبيرة والرموز بتاعة خروف الفصح والخال          اآلالم

د فسفر الخروج   يم كان كله بيرمز للعهد الجد     ينعتبر إن العهد القد   بإحنا  .   كثير خالص  يمعانالحاجات دية لها    

 ....عبارة عن قصة بسيطة خالص

فنزل ألرض  )   يوسف -يعقوب(يام موسى   أده  ...  يأكللشعب ده بتاع رإنا تعب وجاع ملقاش        اإن  

ة العيش كويسة فأكل وشرب      لقم لقيرض جاسان وبعدين    أجاسان نزل لمصر يعنى وبعدين استوطن هناك في         

رة دى قصاد دى    ممرر عيشئه فرعون بعبودية     ُيواستريح علي كده وبعدين ابتدأ نظير لقمة العيش للي بيأكلها           

 . لعبوديةاوبعدين عاشوا في 

فيه صور ثانية طبعاً في      ....  ه أول صورة بمنتهي الوضوح     يص ود الناس كده فكرت في الخ     

ت أص فابتد الحة للمنهج اللي رسمه الكتاب المقدس لما ابتدأ يتكلم عن الخ           لكن دى الصورة الواض   .  التكوين

 !! تها ماشية فتنتهي ازاى ومين يخلصها؟تنمتى هتنتهي؟ إه لغاية يناس تفكر في العبودية د

راءات واألكل  غفرعون قوى بجيشه ثم إن مش كل الناس هتيجى وراه ألن فيه إ             ...   نحسبها َلتعا

خذتهم أفيه ناس   ...  اللحم والكرات والبصل والحاجات اللي قال عنها سفر الخروج         والشرب واللحم وقدور    

ض قال لهم أل إحنا     بع بيتخانقوا مع ف   نخالص فطلع موسى بدرعته ولقى اثني       لغيرة قالوا إحنا ممكن نعمل    ا
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الخوف   بمنتهى سنة   40دأنا في الخالص فقتل المصري وساب زميله وبعدين وقعد موسى هربان في البرية              تاب

 .والرعب

الصورة الجميلة اللي بيصورها    ...   كانت كويسة لكن كانت بداية ذاتية      تهّينوصحيح هو ابتدأ بداية     

؟ إن  إيهالتجسد اإللهي عبارة عن     .  همها في مفهوم التجسد اإللهي    تفهنا سفر الخروج بيقول كده لو تحاول أنت         

 .البؤس اللي هو فيهنا في السماء شاف حال اإلنسان التعبان وشاف المذلة وبر

هكذا بيقول الكتاب المقدس    .  واإلنسان خطيته بتتكاثر عليه يوم بعد يوم وأجرة الخطية إيه؟ موت           

نا عتجه في الهيئة كانسان اتحد بطبي     ...  ل ابنه الوحيد فأرسل ابنه أخذ جسد إنسان        بذحب اهللا العالم حتى     أ

 .نا بالصليبذين أنقعدوب

 نفس الرحلة   إذاًيبقى  .  أصعدنا معه وأجلسنا معه في السموات      ه و يوبعدين أخرجنا من األرض د    

 العهد  يم بيقول إيه؟ ف   يفي العهد القد  .  ميد هي اللي اتعملت في العهد القد      يفي العهد الجد    بالظبط اللي اتعملت  

 من  همعدصأ  ين وبعد ونزلت ألنقذهم  وصراخه    أنينه عتوسم  شعبي  رأيت مذلة لسماء  ام بيقول أنا في     يالقد

نزل أالزم  ...  أل مافيش طريقة غير دية    ...  مافيش طريقة ثانية  .  ناب عند ر  الصمفهوم الخ   أدى.  األرض

 .الزم طبعاً... بنفسي

 رآها موسى النبي في     التي  يقةعلال نقول   4 و   7نتكلم في ترنيمة العليقة فاكرين في ليالي        بإحنا لما   

فالنيران تشعل جواها ولم تمسسها     .  الالهوتية طوباها حملت جمر     م النور أمثل  البرية والنيران تشعل جواها     

 ليه اإلنسان مفيش فائدة فيه؟ يبقى الفرق بين          كيعنى هاقول ل  .  نفسه هو اللي ينزل   بنا  بزم أن ر  الف...  بأذية

 إليه؟  زة توصل ووعاوإيه؟  ...  الذاتيبتجاهد بجهدها   ....  نات الثانية كلها  ياانية كلها الد  ثنات ال ياالمسيحية والد 

 .لفوق اعنويطل ناذوينق ناعتبطبي ويتحد ل من السماءزنا اللي ينبرلوبة قإحنا العكس اآلية م. نابلر

 اهللا زى ما بيقول معلمنا      لزفنتقول لي ده واحد كبير وغرقان في الببر تقول له طلع يطلع ازاى؟               

نا لو  بنعمة ر ب لكن أنا    - أنا معرفش وقت الليلة يسمح     -لكن.  لطبيعة اإللهة اء معه في    انا شرك علوجبطرس  

سر تفشوفه بي ته.  ظبطالنا ب بده المنهج اللي رسمه ر     علي األرض هو     تكأنت أخذت سفر الخروج كرحلة لحيا     

 .ديبطريقة دقيقة جداً جداً في عهد النعمة في العهد الجد

جة لقمة  يبودية في الواقع كانت نت    الع  ؟؟؟؟؟  األول ابتدى بالعبودية يقول لك مرروا حياتهم بعبودية        

 .عبوديةى معاها دى حاجة يدى من عنده يددوهم العالم يإ. يش اللي بيأكلوها لهمالع

ى لو سألت   نفي عينين الناس يع   ،  مش واضح قوى   في الواقع    الحريةن  ي وب الفرق بينها العبودية  

 في  أنت في عبودية وال   .  قلت له أنت في عبودية؟ ده قبل ما يطلع أول مرة          ...  هوبأاالبن الضال مثال في بيت      

يقولك حارمنى  !!  تبقى عبودية !  بوك؟أ العبودية تقول له ليه؟ أنت مش في بيت           منتهى حرية؟ يقول لك أنا في    

وآجى مثال  .  أنا مش شايف إن هم وحشين     .   هو بيقول عليهم وحشين    أصحابيويجوا  .  من المصروف؟ واألكل  

! ه؟يه عيشة د  يد....  أل....  انيةهرش في الحتة الف   تسطلع مع ده يقول لي متطلعش مع ده، متعملش كده، ما           أ

 !!دى عبودية

. هي دى عبودية  ...  يع نفسك للذل والعار   تبوح  ترت  أن دية مش عبودية ده للعبودية        حبيبي  يا أبنييا  

 .لعبوديةاآه هي دى . روا حياتهم في عبودية قاسيةريقول لك م
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يقول الشيطان لحواء   .  الشيطان  :يةنودية األوال عبال األول شوف    َلرة تعا ثيففيه أنواع من العبودية ك    

أصل الشيطان مش يقول لها     ....  ابديقول لها صحيح هل اهللا قال لكما ال تأكلوا من كل شجر الجنة؟ ده ك               

من شجرة الخير   ...  قالت آه أو قالت له أل     .  يقول لها من كل شجر الجنة     ....  رفة الخير والشر  معحتى شجرة   

تعيش في    نا دائماً يحب الناس اللي تعيش معاه      بده ر ...  أل...  ها أل قال ل   .رفة الخير والشر  مع...  والشر بس 

 وتشوفي كل   ِكتح عيني فل اهللا وتن  ثيرى م تص ها ِتطب كلي وأن  ...   كده ِكإنه يخلي ...  العبودية يعنى إيه معناه   

 .نفسه للشيطانباإلنسان باع نفسه ....  من هناأتوابتد... ويها كدهغأ...  كدهآهقال . شئ

بنا وال الشيطان؟ سمعوا الشيطان ألنهم      ر؟  ثرم مين أك  ال دية تجد حواء وآدم سمعوا ك      ابحث القضية 

لكن في  .  لذنتيجتها ال  كانت   ى د وديةعبال.   طبعاً عشان أكلة صغيرة  عشان إيه؟   .  بملء حريتهم عبيد للشيطان   

الحرية ...  تلجة الق تين.  رى طبعاً عجتها إنه يت  ينت...  أل...  نتيجتها يعنى بحبحة  ....  األول الواحد يفتكر إن إيه    

 .يةدكله دى عبوألة والخروب يت راح سكة القأنهبتاعة االبن الضال 

الصبح وبالليل يا عم    .  ه بيجرى ليل نهار   يقى اإلنسان في الدنيا د    الص ت  تب يةدفيه عبودية ثانية عبو   

ي هذه الليلة    ف غبييا  .  سوىأو  وأنا عاوز أعمل  ...  س وراء إيه مش عايش مبسوط؟ يقول لك الفلو         ىبتجر

ع اإلنسان لو ربح العالم كله وخسر       تف ماذا ين  غبييا  ...  غبير كده يا    يالمسيح مايقولش غ  .   نفسك كطلب من ت

ية ساعات واحد يفتكر إنه بيملك شئ في         إطينوس يقول   اغسس  يطب علي رأى القد   ...  يقول أل لسة  .  نفسه

قى السه علي المخدة ي   أكن يجى ينام يحط ر     ل يءيعنى هو بيملك ش   .  لي بيملكه ال هو   يءحقيقة األمر إن الش   

 يءأنا اللي ملكت الش   منظر كده يعنى مش     ....  د عنك يبع.  ألنه مربوط من رقبته   .   ده هو اللي بيملكه    ءالشي

 . زى ما هو عاوزتفكيريير ثاللي بي. ملكنيهو اللي ده 

 ده لو كان في     موسى.  نابيه يعنى كان فيه روح ر     بعلي فكرة موسى كان ن    .   المراكز عبوديةوفيه  

يعنى يجى  .   ابنة فرعون  نألن موسى ده مركزه كبير اب     ...  ممكنآه  .  صالمركزه مش كان ممكن يعمل خ     

ة في المركز بتاعه    تنّموسى    لو كان .  صحيح...  أما فكرة ...  آه.  وقت من األوقات يبقى هو الحاكم الكلي للبلد       

 .كزالمر عن طريق اآلية؟ صالالخده من . ص الشعب بتاعهلّ خنكا

لو إحنا بس يبقى لنا مراكز في الحتت الفانية دية ودية ودية فممكن               ...  الناس تفتكر فعال يا سالم    

شيل عار أ... أخواتيتذل مع أال أل أل أنا قإنما موسى قال إيه؟ موسى      !  !يا شيخ   .  نعمل أعمال عظيمة خالص   

 .الصمنهج الخوهو ده . المسيح

هو قال أنا إيه؟ أنا هاخلص      .   اهللا عبن يذل مع ش    أ األحرى ب  أن يدعى ابن ابنة فرعون مفضالً      أبى

 .صالين هو ده طريق الخف! ؟أخواتي؟ أخواتي

 .صير معاهمأ وأخواتيدعوهم أ أخواتيصنا قال أنزل مع الراد خأمسيح لما النا يسوع بر

علي كل حال   .  الخالص هو التجسد  ص  اللخاهو ده   .  وفيما قد تجرب معهم يقدر أن يعين المجربين       

 .موسى خايب في الحتة دية

لكن موسى نزل يقول للناس تعالوا تعالوا       .  المراكز نجح فيها موسى     عبوديةية ثانية   دلكن فيه عبو  

ة ستُُدقال أنا عبد ازاى؟ ده المركز بتاعى أنا          .  طب ما أنت يا موسى لسة عبد       .  للحرية وياال بينا نتحرر   

ألنك لما طلعت   .  وسى أنت متحررتش لسة من عبودية ذاتك      فاضل إيه بقى؟ قال له يا م      ...  ال له أل  ق.  بحزمتي
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نا بمع إن يوم ر   .  سرت درعتك كده وقلت أنا إيه أوالً أنا راجل أعرف أتكلم كوي           مش...  أخواتكعشان تخلص   

 ... قوية و أناعضالتي كويس وأنا تلقبل كده أنا أعرف أق. ما ناداه قال له أنا مابعرفش أتكلم ده أنا ألدغ

عشان .  عبودية الذات ....  سوىأوأنا ها عمل وأخلي و    ....  نقوم بثورة فظيعة ونقلب الدنيا    إحنا ممكن   

ينكر ذاته قبل    أول حاجة إيه     اًمن أراد أن يكون لي تلميذ     ...  قال...  نا يسوع المسيح لما جه يتكلم قال      بكده ر 

يعنى العجيب  "  ذاتهبيكفر  "  :جمة القبطية ترزاى؟ في ال  إما هي الخطورة إنه يحمل الصليب       .  ما يحمل الصليب  

 .... يتبع المسيحين وبعد3 يحمل صليبه نمرة 2ذاته نمرة بر يكف

ع المسيح من قبل ما تكفر      تبيعنى تيجى أنت ت   ...  مفيش واحدة قبل الثانية   ...  يعنى الزم تمشى كده   

ح بس ماكنش   زى يهوذا االسخريوطى ماهو كان مع المسي      ...  مشى خارج اإليه؟  ت.   المسيح عشذاتك تتوه ماتتب  ب

إيه الحكاية في   ...  إيه طب .  اًيا أبد الق زمان في الرياضة الخطين المتوازيين ال يت       ارستودزى ما   .   المسيح ىير

 .  إيه؟ قال الخالص إحنا عملنا له برنامج خالص قصة ومترتبةتْلم؟ موسى عالصالخ

سنة   40  ...   سنة 40يف  خا...  هه في البرية  ويه في موسى؟ ت   إنا عمل   بجة للعملية دية ر   تيرف ن عت

حس عبودية الفرد لما موسى     .  عبودية الذات ....  دية الفرد وأصل موسى ضاع في الخدمة عشان عب      .  ضايع

 هو اللي عامل الهيصة     مكواس  ...أنت فكرك أنت اللي بتشتغل الشغل ده      ...   أقف هنا  سع ب اسمقال له   .  نفسهب

 .ل بالك أنا هاورى لك دلوقت ازاى تكونه؟ طويد

 سنة شوف كانت بتبحث عنه المباحث، وال مخابرات، وال          40ل تيجى تاخد مين فتاه في البرية،        األو

 .لي هو ياعينى تايه يقول لك إذا سمع صوت حد يخاف من خيالهال. ويدوروا عليه... إيه

يعنى موسى  .  يه ماتحررش من عبودية الذات وال تحرر من عبودية القيود          أتبأصله ياعينى موسى    

 لكن هو في حقيقة األمر      المصريده موسى قتل    .  يعنى يبقى شجاع  تل   وبينك كده مش كل واحد يق      خايف بينى 

ر نا أخّ بيقول لك ر  ...   سنة؟ آه  40ممكن نعطل الخدمة    ...   سنة 40ه هربان   إنهو خايف علي نفسه بدليل      

هو .   يتمجد فيه ذاته   نابهي اللي ر  ...  نا عاوزها ب سنة عشان تبتدى بالطريقة اللي هي ر       40الخدمة في الكنيسة    

 . سنة يا موسى هربان في الذل40مش اللي 

ص قال له ال قال له يا موسى أنا عندي برنامج لك خ     يقةعلالقال له جه في يوم من األيام ظهر له في           

 أنا  بأيدي  عبقود الش أ أنزل و  بنفسيل أنا عندي برنامج أنا      امج ق اعندي زمان برن  أنا كان   .  مجيدك برنا 

 .بذراعي

قال أل يا عم هنا أروح لفرعون؟ قال .... وح لفرعونترقة قال طب عاوز منى إيه؟ قال له أنت       الحقي

            قال أل  ....   حكم باإلعدام هنا هربان منه فيبقى مش أنا         له ياربى أوالً أنت مش واخد بالك في ه أنا علي

. تروح تقول كلمتين لفرعون   ده إنت ه  ....  لدغأأنا  ...  قال له طب أنا عاوز أنبهك لحاجة ثانية يارب        ....  أنت

طب ليه بتقول إنك ألدغ؟ لسة      .  نابت مين اللي خلق اللسان؟ قال له ر        أنقال له برده    !  مالست بصاحب ك  أل

 ....اًبدأ لسانيرم تقول ح سنة عشان ت40ماكفاكش .... ثانيذاتك ببتتكلم 

 قول له جاى من عند      يه؟ قال أل له   وقأقال له طب هاروح لفرعون و     ....  ه وروح يقال خد العصاية د   

 .نابر
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نا بتاعك أقول له إيه؟ زمان كانوا بيسموا        ب سؤال حرج يقول لي اسمه إيه ر       سألنيهيقول لي طيب لو     

 .نابعنى هو ريهوه ي. إيه  يعنى هو اللي شهود يهوه بيأخذوها يعنى كأنهاأسمىقال له . اآللهة اسم

دليل إيه إذا كنت أنا اللي بكلمك وبأقول لك          ...   دليل أدينيقال له   .  ناب إيه؟ هو ر   أسمىقول لي   ته

أنا !!   وأنا كلمتك في العليقة    شفتني  شإذا ماكنت !!  ين أنت عاوز دليل؟   تع الشعب كده تقول كلم    روح عشان تطلّ  

 .الذاتيمرحلة الجهد ص ال في الخالمرحلة األولي في أخوتيعاوز أقول يا 

له، كل خبطة   يأنا هاد ...  نت فكرك فرعون ده   موسى قال يعنى أ   ....  نا رأى إيه  ب ر المرحلة الثانية 

نا طيب  ب يعبد ر  إيه يقول يعبدك    ليعبدني  شعبيطب كويس يروح له موسى يقول له اخرج          :  والثانية قال له  

ناكل عيش وكنا   بكنا     يقولوا لموسى إيه لماذا أنت أخرجتنا من عند فرعون مش          إسرائيل شعب   تأنىويرجعوا  

 .يبونا بس في حالناتسص ماالال لكم عاوزين خعايشين تحت الذل ليه بس مين ق

كم .  يضحك عليه ...  مت هاطلعهم رنا يخبط فرعون خبطة يصرخ لموسى يقول له ح         بويروح ر 

ع تسكل ضربة تقطم الوسط لكن يموت مايمتش من الضربات ال         !!   ضربات 9نا لفرعون؟   بضربة ضربهم ر  

ص األوالنى كانوا بيسرقوا    الده نوع ثاني من الخ    ص  الالخ....  خلي لبالك ...  تش فرعون تكلها مامو ....  يهد

نا ده في السماء كده بيقول      بالناس افتكرت إن ر   .  برده ماتخلصش .  بالضربات كان   الثاني  الصوالخالبكورية،  

ش مب لفرعون لكن مات   يفالضربات كانت تأد  ....  ه ماسك اإلنسان وضاربه قلمين    دخلصت اإلنسان وال يجي ك    

ل زينهم الزم أن  أن  عت وسم ىشبعيت مذلة   أر:  ص تم ازاى؟ هو اآلية بتقول كده      الخمال ال أطب  ....  صالالخ

 !!مين يخلص والده؟.... يهمبه ونطلع ي دخذهم بدرعتىأخلصهم وأنقذهم وأ الزم بنفسيأنا 

ده !   كده عشان تخلصك؟   ىطلب لك المطاف  أتيجى كده تقول له لما      ...  ده أنت لو عندك ابن في النار      

 !!! يجى مطلعه برهتولد كده مإن وسط النار وإنت تخش تخطف ال

لفصح اكلم عن خروف    أتنا الحقيقة عشان الوقت بتاعكم مش عاوز        أ...  وبعدين يجى خروف الفصح   

وإن هو الزم خروف الفصح ده واخد بالك مايشتراش غير في           .  صالانتوا كلكم طبعاً عارفين الدليل بتاعه للخ      

 .شهر نيسان من 14اليوم العاشر ويذبح في اليوم 

 14  ـال اليوم    في أتذبح من شهر نيسان والمسيح      في اليوم العاشر  أورشليم  دخل  والمسيح رب المجد    

 رمز  ال تنكسر  من عظامه    معظ...  ياه:  ص ياه الوهى مرارة التوبة مهمة للخ    .  رةمأعشاب  اكل على   توي

 مرة  أعشاب على   هيوتشو.   زى العظم مايتكسرش   هممانإيلمؤمنين  ا، وألن   امهعظماتكسرتش  للمسيح أن هو    

 .ص بتاعكمالالخ...  بعجلةوتأكلوه

رناه قدم فريضة دهرية    تبوتكون فريضة دهرية عشان كده حتى المسيح لما قدم لينا جسده ودمه اع             

ة ال إيه؟ المزمور بتاع ص    الصكأس الخ ....  ص آخذ النقول مع داود النبي كأس الخ     بنتناول  بفي كل مرة    

ألن هو بيقول له إن هي فريضة دهرية يعنى         ....  آخذ فعل مستمر يعنى      خالص كأسالساعة التاسعة بيقول    

علشان كده هو   .  ص هنا مستمر كل يوم في حياتنا      الال ياعم الخ  ....   وبتاع تمالخالص  واحد يقول لك إيه؟     

 .فريضة دهريةيقول لك يعملوا ب

قال له  .  نابح ويعبد ر  يرو...  قال له اخرج الشعب عشان إيه     ...  موسى قال لفرعون  ....  نابنزل ر 

ش الستات  القال له طب هتبعدهم قد إيه؟ طب ب        .  قال له أل الزم في الصحراء بعيد       .  طب ماتعبدوه قريب  
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... ستات بتوعهم وبوش الغنم والبقر بتوعهم     العهم قال له طب خذوا      توقال له أل الزم الستات ب     ....  بتوعهم

ماشى مع  ل يعنىو الحلأنصافرمز للشيطان  ألن فرعون     وضرععهم كل دية    وقال له أل الزم الغنم والبقر بت      

 ....فائدة م مفيشهفالم. يلب لك كده دي سامع مشنا بر

يعنى لما تحسبها بالظبط تجد إن       .   أيام 3قال له طيب هتعبدوا فين؟ قال له علي مسيرة            ...  إيه

حر األحمر هيبقى بالظبط    المسافة اللي مشى فيها الشعب من أرض جاسان لغاية سطح البحر الخليج بتاع الب              

 .ينت الخروف والدم اللي دهنوا به العتبة و القائمحطبعاً العملية دية تمت بعد ذب.  أيام3يأخذ 

الوا له مفيش كان قبور     ق  ينوبعد.  نابيه عمل ر  إوطلعوا وقفوا على سطح البحر هنا يبقى يبان بقى          

رمز  دائما   صايةعال  - إيده فيلعصاية  وا وهو ماسك ا   عقال لهم اسم  !!  فى مصر عشان جاى تدفنا هنا؟      

. حتى مش من الناحية الفكرية    ....  وأنا بأقول القصة مش من لناحية الجسدية أل       .  ص للرب ال يعنى خ  -للصليب

. على ما يتلموا يكون فرعون لحقهم     ...   البحر ساعتها  ح وسط الصحراء واتفت   فيلو هم اتفرقوا    ...  وتعرف

فرعون الشيطان  ....  حية وإيه افالبحر قدامهم من ن   .   بسرعة تمص  الخل ا عشان كده   ...يعنى وقفتهم كانت مهمة   

 .المهم إن هم عدوا البحر.... من ناحية

وبعدين بقى فيه   .   هي رمز للصليب   اللي وماسك العصا ضرب البحر بالعصا       14ـ األصحاح ال  في

لبان على سطح   غ كان   ليال قعر البحر؟ والشعب     فيالشيطان وجنوده والجيش بتاعه كله      ....  منظر خطير جداً  

 ياريت  15 األصحاح   فيفابتدأ موسى يرتل ترليلة اسمها ترتيلة موسى عبد اهللا           .  الثانيالبحر وصل البر    

بحة أرنم للرب فإنه قد تعظم تس للرب بهذه اللنى إسرائي ب رنم موسى و   حينئٍد" يقول فيها    15األصحاح  .  تحفظها

 ..." إلى آخراًصالر لى خا وقد صصيبيون قوتيالرب .  البحرفي همالفرس وراكبه طرح

... اءهخت هارون الدف بيدها وخرجت جميع النساء بدفوف ورا          ألغاية لما أخدت مريم النبية       

 البحر وهم على بر     فيرقان  غالشيطان  ....  الشيطان بقى .  ه عبارة عن ترنيمة رقص    عت طبي فيص  اللخفا

 .البحر بيرقصوا وفرحانين

زى ما بيقول الرسول إن     .   الحد هيألن المعمودية   .  وديةعمللم ده رمز    البحر األحمر نقول إن   بإحنا  

.  نجى نوح  الليوالماء بتاع الطوفان هو     ...   أهلك الناس  اللياع الطوفان هو    ت ب اًيضأوالماء  .  الماءبهم خلصوا   

البحر وماء  .  ح خاص نو  فيوالسبب  ....  ك ناس ال ه في السبب   نكا.  يعنى الماء عمل عمليتين مع بعض      

 وبين  الماضيلصفين بين   ا بين    هو وقف الحاجز   اللينفس الماء    وهى    فرعون الكه  في السبب   ن كا حمرألا

 .ديالعهد الجد

.... يا خسارة بس الناس مش واخدة بالها األيام دى         ....  ا الجميلة تنسكنيتعرف  ....  لواتفوقفوا ير 

تيلة تر  ترتل.  الهوس األولى مها   اس !!المياس...  تل ترنيمة موسى  تربحة الزم ت  تسرف إن كل ليلة فى ال      عت

الترتيلة ...  كل ليلة ....   التسبحة بتاعة نصف الليل    في الكنيسة   فيكل ليلة      ده يتقرأ  15ـ  موسى األصحاح ال  

 بدون تحريف ال بحرف زيادة وال بحرف نقص ليه؟ عشان خاطر المؤمنين يفتكروا إن                 ية آية آوالجميلة  

م د يرقصوا ويفرحوا إال بواسطة      بداًصتهم وإن هم ماكنش ممكن أ      خل الليا وهى   تنقذأن  اللي  هيالمعمودية  

. يه؟ الفصح إلنا خروف   قإحنا  ....  من كده   هاقول لك بقى حاجة أجمل    .  يعبروا للبحر ؟  يهإإن هم   .  الخروف

 إيه الحتة الجميلة دية بتقول      في  رأيكإيه  ....   سفر الرؤيا  في لما يجى يتكلم     15رؤيا  .   بقى 15أ رؤيا   ر اق َلتعا

يت أ ضربات األخيرة، ور   ع السماء عظيمة وعجيبة سبع مالئكة معهم السب       فيية أخرى   آ  رأيت؟ ثم   15رؤيا  



 24

وعلى سمته وعدد اسمه      نار والغالبين على الوحش وصورته    بلط  تمخ.   آهو البحرآدى  ...  جكبحر من زجا  

ولما .   وترنيمة الخروف  لون ترنيمة موسى عبد اهللا    ت قيثارات اهللا وهم ير    معهم و الزجاجيواقفين على البحر    

عاوز أورى لك   .   سفر الخروج  فيقالت  إت  اللي نفسيها نفس األلفاظ     هي  هيقيها  ال سفر الرؤيا ت   فيه  أرتق

ألن دية كنيسة   .  ديالعهد الجد  وبتتقال فى    ميالعهد القد   فيتيلة اتقالت   ترإن ال .  اع كنيستنا خطير جداً   تالمنهج ب 

بد ألى  إ السماء على طول      فيد وهنقولها فوق    ي العهد الجد  فييوم  هاردة كل   نالمسيح وبتقولها الكنيسة ال   

م ماشى وعمال يشتغل    يص مستمر من العهد القد    ال الخ اًذإ!   ده؟ الم فى الك  أيكيه ر إنفس الترتيلة   ...  اآلبدين

... صدقنيغناوة  ...  نية فرح غأ....  غناوة....  هآ؟  يه ترنيمة إ ده   الصالخطيب  :   نقول ثانينرجع  .  كده

لكن ....  هي العالم أو الهرجلة د    في بيحصل   الليمقصدتش رقص يعنى المعنى     .  تقال برقص كمان   ت وةوالغنا

. الناحية الثانية   منا المايه عن طريق المعمودية وأنا عبرت      األن المسيح حط قد   .  ى فرحة قلبية  ن يع روحيرقص  

 .ناباتحاد بر....  مفهوم الكنيسة عندنافيص الالحقيقية يا جماعة إن الخ

 لنقطة األوالنية هي االتحاد باهللافا

ماكانش ...  معايا كده .  اهللا ينزل ويتجسد بواسطة إنسان    ا كان   إذلم يكن ممكن أن يحدث الخاص إال        

ص إن  ال للخ العمليالمنهج  عشان كده   .  ممكن أن يحدث الخاص إال إذا كان اهللا ينزل ويتجسد بواسطة إنسان           

 .أنا اتحد باهللا

 قصة  في...  اثبتوا يقول   اًودائم...  ّيأثبتوا ف .  انغص أنا الكرمة وأنتم األ    ّيا ف اثبتوالمسيح نبهنا وقال    

فأخوها .  ه جابت أخوها  ينت د بنت تنزل السوق فايه الشبان بيعاكسوها، فراحت ال       ب  في؟ إن كان    إيهول  تقكده ب 

. ا الكبير معاها  أخوه...  طبعاًآه  ...  يده محدش يقدر يعاكسها   إ ماسكة فى    هيطول ما   .  يدهألما جه مسكت فى     

 . طول يبهدلوهالىيده عأ سابت إيده إذا سابت إذاطيب 

 stressعشان كده الكنيسة بتاعتنا بتعمل      .   التجسد واتحادنا به   هو  األصلي المفهوم   فيالخالص    اًإذ

 حاجة  شسانومات.  بتقدمه عن طريق التوبة و الصالة والتناول والشركة المقدسة         .  االتحاد   على اًبتؤكد دائم 

نا من  أن  "أفسس رسالة بولس ألهل     فيأ كده   راق.  ؟ واحد إيه جسد   في أعضاء    كلنا  ألننا كة جسم المسيح  شر

 ...الكنيسة بتاكل أكلة و احدة... جسم ده جسم واحد الكنيسة بتاكل أكلة واحدهالإن " لحمه ومن إيه عظامه

م يت ممكن كان و   شص م ال الخ ين وبعد صالخاليه هو   إهم  تفعشان  .  جسدتالأنا يعنى باتكه على نقطة      

إن لم  "ص يكون عبور للمعمودية المسيح قال كده         ال البد إن الخ   ينمش ممكن وبعد  ...  ر بدم الخروف  غي

 موسفعلى رأى كالم المسيح لنيقودي    .  ه شرطية يوإن د "  تولدوا من الماء والروح لن تدخلوا ملكوت السموات       

 فيفعبور البحر   !  ؟موس األحمر يا حضرة نيقودي    قال له أنت معلم الناموس عاوز يقول له أنت نسيت البحر           

 .الصناء قد تم للخبالمعمودية هو 

ياعم .   كده حزين  مسيحييجى لواحد   ت  2 نمرة   فرح وإيه؟   محبةألن ثمر الروح    .  صالالخ...  آه طبعاً 

ياعم ده بيقولوا   ...  يهإ معرفش   ليعملوا  ...  شغلي فى   ضايقونيإيه؟ يقول لك حصل كذا كذا          حزين على 

يقول ...  ن عليها زفى حاجة واحدة بس تح    ص بتاع المسيح أل     ال الخ في  شهللوا يبقى إنت مش عاي    تحوا و راف

 ...الخطيةأقول له يه؟ إ لي
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وصحيح ...  حكرا مش باعزيك بف   أنأل    ... ده المسيح قال طوبى للحزانى     العاديحتى حزن الناس    

!! حد يصدق ...  يقولوا خلينا هنا على طول    .  ى يتمشى رايح جا   ث فتية الاعد مع لث  قالمسيح  ن النار   أتووحتى  

 ....ن النار ومعاهم مين؟ معاهم المسيحأتولكن 

 فيهو الثبات   اعتنا  بتسة  لكنيمته ا قد  اللي  نان ذه فيص  الالخ  إن...  أحبائي يا   أرجوعشان كده   

 . نا موجودببارة عن رع القداس ده؟ إيه... بتاعنا دهس  لما تيجى أنت القدا.المسيح

لقيت بيقول  .   تفسير األباء عن العضوية الكنسية     في البداية العضوية الكنسية وقرأت كده       يفعرفنا  

 فيألن لما أخش    .  ى الناس بتتناول من جسد الرب ودمه       عنضوية الكنسية ي  عال...  على العضوية الكنسية  

 فياقرأ  .   واحد رب...  ه واحد إليبقى اتحدنا ب  .  صبحنا جسد واحد  أواحد يبقى كلنا    شركة الكنيسة ونبقى جسد     

 .وحدة يبقى حصلت... روح قدس واحد... رب واحد.... إله واحد...  معمودية واحدةسرسالة افس

... صالفخ.  سينييه؟ القد إبيتكلم طبعاً على كنيسة     .  دى العضوية .   جسم المسيح  فييبقى كلنا أعضاء    

وال واحد   وال رئيس أنبياء     ينب ال   نبيطب ماتبعت   .  أخلصه عشان   زلتنو  شعبي  رأيت مذلة عشان كده بيقول    

 .ص خارج دائرة الكنيسة   خالمش ممكن يحدث      أحبائيعشان كده يا    ...  نفسهبالمسيح    ...صاليقدر يتمم الخ  

 . جسم المسيحهيسم المسيح الكنيسة ج هيألن الكنيسة 

  لما أنا...   سؤال أسألك عاوزة   أناالت له   ق  طيفةت ل س  دة واح معم   الكنيسة كده شاب بيكلّ    فيمرة كان   

 قوى قال   نسييقالت له أنا بحب المالئكة والقد     ...  قال لها جميل  ...   بيسوع س كده يعنى باح   سه بح دباصلى ك 

 خالص  بأحبهم بيسوع قالت له أل ده أنا        ش مش بأحس بيهم قال لها يبقى مابتحسي       س ب آهقالت له   ...  لها صحيح 

 .سين مش قوىي بالمالئكة والقدإحساسيبدأ ...  بيسوعبأحس

 السماء قدامه المالئكة    فييسوع قاعد      الحكاية دى ده   نالك م بها الزم أنت مش واخدة       قال ل 

 ! ازاى؟نسييقدش مفي. نسييوالقد

ويسوع هو  .  سيني هم القد  اللي جسد يسوع    هي  يسةنالك؟ أقول إن    سألن حقيقة الكنيسة أقول إيه ب     

ية يبقى  دإن ماحستش باإليد    ...  إليدماهى ا .   باأليد س أحس بالرأس وال أح    ليقول  تها.  يسةنالك  رأس االيه 

مهم هاقول لك أنت لسة برده بتكلم       لّموا كمان وإحنا نك    السماء بيكلّ  في  اللي  ليتقولى  .  معناه إن اإليد دية ميتة      

 بكرة راح   ين ده كان معنا وبعد    الن جسم واحد؟ وهو يعنى عشان ف      فيمش كلنا أعضاء    ...   السماء في  اللي

األعصاب كلها بتربط األعضاء    ...  نسيي األعضاء كلها ربط القد    طرب!!  ة المسيح؟ السما يبقى انقطع من عضوي    

 ...هيد سيبك من الحكاية! ! وبس منفصل عن بقية األعضاء؟أسبط كل عضو بالرتروال ب. سأه ببعض بالريد

... ه كانت بحر  يالمعمودية د .  صال بداية الخ  هي  الليالمهم نتكلم بعد كده على عبورهم المعمودية        

... صالنا البحر خ  ي ياعم مادام إحنا عد    الصكان فيه ناس قالوا خ    .  ر يروح الناحية دى   د قا ششيطان بقى م  ال

وا يناكفوا شوية   بتدا  ... الخط فيطوا  لّ بقى ب  ياالّ...  ن مرة ثانية؟ وال حد يقدر يكلمنا      و هيجيب لنا فرع   اللييه  إ

 عبيد  نعيش كنا   إحناده  ...  نا هنا بعنا من مصر وتجي   قالوا لموسى أاله ياموسى قال لهم إيه؟ قالوا له أل أنت تطل           

...  راضية تطلع من مناخيرنا    ش اللحم؟ وقدور اللحم؟ دى ريحتها م      نفي....  اتن تمو شنابعند فرعون والتج  

 في  وديةلعبا!!  قال لهم ده انتوا عبرتوا البحر     ....  ر ده كان لذيذ جداً    مص البصل؟ وفين الكرات؟ ده أكل       نوفي

 .قلبهم لسة
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 ش؟ قالوا له وح   إيه شكلها   البرية انتوا ماشيين فيها دى اسمها       الليالمنطقة  ...  وفوا بقى شال لهم أل    فق

لكن كانت  ...   عبودية صحيح  في كنا   شم...  ؟ قالوا كان شكلها جميل     إيهقال ومصر كان شكلها      .  قوى

 برية  فينا  بجاي.  ..العمارات جميلة، والدنيا منورة كده، واألرض مزروعة خضراء لطيفة، وحاجات حلوة           

ومصر حلوة صحيح   .  ناب؟ فيها ر  إيهلكن فيها   ...  برية صحيح قفرة  ...  جةا ح فيقفرة هنا؟ قال لهم نسيتوا      

 .نابباألنوار بتاعتها لكن مافيهاش ر

 هو  اللي  الرمزكلم عن   ت أنا ب   مصر شعبيمبارك  د يقول   يطبعاً العهد الجد  .  ميأنا بتكلم عن العهد القد    

ده ...  ى معا آه  ىمعا...  معاه  انرب إن   تهولذ أنت بتتعبه فى هذا العالم جماله        الليالتعب   و صبيه بيتم الخال  

 . نا ماسيبكشبنا لكن ربت تسيب رأنرف يمكن ع جسم المسيح ماتنفصلش تفيأنت عضو 

 ثانينه ورجع   يير د غترف لو واحد أنكر المسيح وأنكر اإليمان وراح         ...  صعب كالمهاقـول لـك     

 أنا لييقول ... أقول له يابنى... أعمدوش طبعاً تفتكر أعمده؟ أل ما... بونا عمدنا مرة ثانية   الكنيسـة وقـال أل    

. زى االبن الضال  ... ت اتولدت من فوق   أنمرة واحدة   أقول له أبدأ ده     ... د دلوقت اهوه  ي من جد  ىعاوز تعمدن 

الواحد يتولد  ! د؟ي ثانية من جد   لد والدة تود أو ي  يهو كل مرة االبن الضال يروح يسقط يقوم يروح يتعمد من جد           

 عملية  ننا وال بتاعة اإلنسان؟ أل ياعم إحنا طقوسنا تقول أ         به بتاعة ر  يلكن العملية د  . مرة واحدة ! كـام مـرة؟   

  .الوالدة الثانية دى عملية النعمة اإللهية

 نعمة  ىلثانية د ة ا د؟ وال غيرنا بيقول علي الوال     عمةنالل علي الوالدة الثانية هي      تقوبقى إحنا كنيستنا ب   

لدت من المعمودية والكنت افهم حاجة      توا صغير ا  نوأ... بت لك أنا  أث... إحـنا اللي بنقول   ... مـن فـوق؟ أل    

 معرفش إيه   16يوم   أنا في    آهلكن واحد ثاني يقابلك ويقول لك       . وال حتى بقوة الذات   ...  كده الشأخـذتها بـب   

 سنة وال   20وقال لما كبر وبقى عنده      . أنايكلم بيقول لك    بل ما   قهو  .  والدة ثانية  أتجددت واتولدت  كذا   الساعة

ـ  35 ـ وع... جـدد تمنة اتخلـص وا   س ص اللكن كنيستنا اللي عاش فيها وأخد الخ      . ال يلـف حوالين نفسه    ّم

أنا أخدتها كده   ... حيقول أنا خدتها كده   . قت الخالص ذ في يوم من األيام      اأنبالمعمـودية عمـره مـا حيقول        

 ... شوأنا مااستاهل... ياعم

جميلة فمالها البرية؟   .  مديون لربنا  إنه سوأول مـا اإلنسـان يأخـذ الخـالص بالنعمة اإللهية حاس           

 أكلعاوزين إيه عاوزين تاكلوا أجيب لكم .  دهالم اسمعوا الك  آهالكنيسة البرية؟ قال    .  الكنيسة هـي ... بـرية ال

وبعدين ... ه طول عمركم  ناكلوا م تكل و أ من السماء    لانز. قال آه ! السما أكل؟  وتزل من !! ياه... مـن السما  

ا وبراف...  قال أاله  .م عيش  أكله 5000ل   تجد أن ربنا األول أكّ     6لما تقرأ يوحنا    . شـوفوا الـربط الدقيق جداً     

موسى برده كان أحسن منك شوية قال لهم ليه؟     ...  إيه رأيكم في موسى؟ قالوا أل      هموبعدين رجع قال ل   . علـيه 

قال لهم طيب آباؤكم أكلوا     .  في البرية  مْنال إيه ينزل    م مرة لكن هو كان كل يوم ع       5000ت  لقالوا له أنت أكّ   

 ربنا وأخرته   نيأيدم أنه نازل من     غآه حتى األكل اللي من السماء أخرتها ر       . اتوللمـن فـي البـرية وإيه؟ ما       

. أكل افهموا كويس  أنا مش بابعت لكم     ... قـال آه أمـال إيه الخالص ده اللي هاتديهولنا؟ قال أل           !! يموتـوا؟ 

! ؟ي إيه عنرف القداس ي  عا...سده القدا هو  ...  تاكلوها نفسي مأنا حاديك . أخوةالكنيسة مش بتبعت لكم أكل يا       

 .الكنيسة هي البرية

آه بكرة  ...  وعظة أبونا كانت ممتازة    علىم  ال إيه؟ مرة النهاردة تقول ياس     تأكلعارف بتيجى الكنيسة    

ب بكرة ربنا يسحب منه الوعظة دى       طال آه والنهاردة كنت وعظته كده       ق !ائم؟عنـى أبونا د    ي أبـونا يمـوت   
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ـ ماي ـ رفش  ع ضاش تطلع  تر ما فميحماش في   تتمة  الكل... ده ك  ساعات أقف علي المنبر    صدقني... وعظ تانى ي

نروح الكنيسة ليه قال الكنيسة ياعمى      بأمال  ... قىاليعنى تبص ت  ...  حاجة ومها والّ ي  نفسي لم في أكون واخد   أ

 ... أكلوا المن في البرية وإيه؟ وماتواآباؤكم. كلها المذبح تعلىسوع يقى تالوح رتا كنيسة إيه؟ اسمه

عتهم وكانت الصخرة هي    بت طب وتدينا منين ماء؟ قال جنب المسيح أهوه والصخرة        . جسدييكم  أدأنا  

الصخرة . م ماء حلو  طلع له ... مش اإلنجيل قال كده؟ الصخرة مشيت وراء لشعب في البرية         ... المسيحاإليه؟  

 وطلع من جنبه ماء كده يحلو      بالعصاية زى المسيح ما انضرب بالحربة في جنبه علي الصليب            تدية انضرب 

 !!وفيها الشرب... فيها األكل... م ياجمال البريةالاسي... وشربوا

 في  ين يا خواتى؟ ده زمان قال لموسى      فهو ربنا موجود    . ربنا موجود اسمعوا بقى أسمعوا بقى فيها      

لغاية ... تنه قاعد . شوهو نزل لموسى في العليقة ماهو لما نزل لموسى في العليقة ماطلع           . العلـيقة أنا هانزل   

 .لما طلع شعبه

قال . نا لغاية لما نطلع فوق في السماء      عته متحد بطبي  نّمن يوم ما نزل للتجسد ت     أنا باقول كده يعنى     

 وابتدأت سكنى اهللا تبقى موجودة      آهوا لي بيت    ن؟ اب المادي جة واضحة علي قد إيه؟ الفكر     اعاوزين ح ... لهم أل 

إيه ده؟ طب   ... تعمل طوله كذا وعرضه كذا    ... موسى اطلع علي الجبل فوق      يا تعاَل... ما الكنيسة واقفة  . كده

 عاوز بيت تسكن فيه؟     مشيعنى  ... قال أل ده أوصاف محددة ليه     ... وا أى حاجة وخالص   نما يعملوا حاجة يب   

 .عمل شبه  السماويات اأنا ب... فهموهاشتة انتوا ماليه أنا دى عمقال أل د

 أنا ماعرفش األطوال دى اختارها ربنا ليه؟ مهما         يبـولس الرسـول بـيقول إيه؟ السماويات صدقن        

قال له إيه؟ أنا هاعمل خيمة      ... أ يرسمها تدفاب. ط بالسماء، وبالكنيسة الحاضرة   اللها اخت اً  اتكلموا عنها لكن قطع   

 الص ده الخ  وة ده هو  اليا ح . عد معاكم قوأنا ها ا  ... وكل يوم تيجونى وتخشوا تقعدوا معايا     ... م إيه معاك  قسأو

 .كانت رمز دى...  بس في العهد الجديد بقى أنقح من كده بقىآه! ؟إيه ربنا يبقى معانابقى ... الجديد

 نهاردة أنتم هياكل اهللا ال. وكان يسكن في الهيكل بتاع سليمان     . زمـان ربـنا كـان يسكن في الخيمة        

 حاجات كده تعبر    قسط المن وعصا هارون وشورية    : طب والخيمة فيها إيه قال    ... ساكن فيكم  إيه؟   وح اهللا ور

 .عن مجد ربنا

طب يا الهي طب    . بحذ علي الم  يه اإل علىجسده ودمه حاضر    : قـال طب وكنيسة العهد الجديد؟ قال      

 العهد الجديد؟   وفيطب  .  بالعصاية بقوة الصليب   حكانت بحر واتفت  والمعمودية كانت في العهد القديم إيه؟ قال        

 .نروروح ربنا يحل وتترشم بالميقال 

يه واللي حكاها لي اهللا ينيح نفسه وليه قرايب هنا موجودين من اللي قاعدين هنا               انـا هاقول حك   أه  أالّ

ن عنده واحد قريبه من مصر أنا       كا. لدسقالدكتور لبيب   ج  تننى الكنيسة لينا هنا في اسبور     بحاضرين اللي هو    

... هم بيقولوا في البيت قدامه أبونا بيشوى فحافظ االسم        . مـش فاكره لكن من هنا كان عنده عيل صغير كده          

كان كبير هو عارف شكلي فسأل باباه قال له يابابا مين           ... الولد ده بعدما تعمد   ف جابوه يتعمد أنا عمدته      دالـول ف

 ماكنت أنا   تور وجميل كده، وكان واقف إيه وق      ن ودقنه بيضة ووشه م    هد"يضه  الراجل اللي كان البس هدوم ب     

ن واقف في   اكاللي  ... قال أل مش أبونا بيشوى    . رك كان منص  اللي...  ده أبونا بيشوى   أبنيباغطس قال له يا     

هو اللي  ألن  .  أنا مش متذكر الشخص لكن أنا فاكر الدكتور لبيب         نـا بأقول الحكاية ديه ألن قطعاً      أ... ريحـه 
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 مأنا باتكل . المسيح نفسه اللي كان بيعمده    . وبيقول لي الولد شاف حاجة أنا ماشفتهاش      : حكاية ديه الحكـى لي    

روح ادرس في العهد القديم الرموز كلها اتعملت لينا وإحنا قاعدين هنا نتمحك في       ... حاجـات بسـيطة    عـن 

 ...دى والتجيبتومناقشات ال محكات وشوية

اقرأ في سفر الخروج عشان تشوف العمل       ... ومش مفهومه إيه  ... فهومه إيه ونـتكلم عن الخالص م    

المسيح .  بعين اإليمان  األطفال في المعمودية إن ماكنتش شايفه بيشوفوه        أتعمللضخم اللي   االعظـيم الخطيـر     

  جزء في جسم اإلنسان36و . نفسـه بـيعمد، ويرشم بالميرون، ويحل الروح القدس، ونبقى هياكل لروح اهللا    ب

مين قال لك   .... خذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء زانية حاشا      فآبيترشم ويبقى جسم اإلنسان هيكل ده مقدس أ       

ـ إن ده ا   طب . ن لربنا بن صحيح الولد ده يوم ماتعمد بقى ا       باالف. لحمى ودمى . قـول لـي ده أنا ولدته      تنك؟  ب

يل الزم يكون أمين ألنه هايطالب في       والوك. اشبين يعنى الوكيل  .... وحضـرتك بقيت إيه بعد كده بقيت اشبين       

خد والدكم منكم ويقول لكم دول والد       االمعمودية جت عشان ت     بالكوا من الحتة ديه؟ يعنى     نانتوا واخدي . اآلخر

 ....ربنا مش والدكم

. شغلتكم خطيرة لو حاجة ملكك تتصرف فيها زى ما أنت عاوز          ! أمـال أنـا شغلتى إيه؟ األب واألم       

 ثلشوف بقى م  .... الخطير إنك أصبحت أنت وكيل والوكيل عليه أمانة       . علي األشياء كلها  لكن ده أنت الموكل     

الوزنات ف 1 وواحد خد    2 واحد خد    5واحد خد   . اتنل الوزنات معمول علي العيال بتاع     ثأنا اتهيألي م  . الوزنات

 .واحد ثابت

ل إن ناس افتكوا إن وقأ ا عاوزأنالمهـم كان الخالص هو سكنى اهللا في الكنيسة بس كان الشكل إيه؟     

رب بالصليب يبقى الخالص خلصما دام فرعون اض. 

. تم علي الصليب  ده  .  سنة لو التاريخ مظبوط بالظبط     1974تم نهائياً من       تم فعالً  أحبائيالخالص يا   

 لكل واحد في البشرية نصيبه ده أخد        وإدىم تركة   سنا فهم أن الخالص أخده زى واحد ف       نوبعـدين كل واحد م    

مش ! ص؟اليقول لي خ  . الخالص كل واحد يروح في المعمودية يأخذ نصيبه من       ... وده أخد نصيبه  ... يبهنص

الكل : حر األحمر حصل ما يأتى    بطلعوا من ال   لما... طلعوا من البحر األحمر    ل لك أل لسة لما    وأنا اتعمدت؟ بق  

 .ا بقىنهيتص خلص وانالوالخ... ه؟ انتهيإي  ص فرعونالقالوا خ

هو إيه ده الشيطان بيطلع ثاني؟ قال       !! ادى الخيبة  ي بعيد كده لقوا ناس اسمهم عماليق قالوا      بصوا من   

 .قت فيه حاجة مهمةو الشيطان موجود أمال إيه اللي حصل زمان؟ قال لكن دل...آه

؟ "يطان  شمش ضيعت ال  ) الصليب( ضربة واحدة بالعصاية     شإيـه اللي حصل أيام البحر األحمر؟ م       

ال ...  سيناء يبقى خالص الخالص انتهيفي هي لما عدت رجليها علي البرية حطت رجليها           أفتكرت إن  سالنا

حاربوا ت تروحواه؟ قالوا   يقالوا نعمل إ  . ده لسـة فـيه مشوار طويل علي ما توصل الرض كنعان           ... يـاعم 

 رافع ليديك ك  نتتوإنت    يروحوا يضربوا عماليق   سموسى تجيب نا   ؟ قال له يا   ىقالوا نحارب ازا  .... وتشتغلوا

وفي نفس الوقت تبقى إنت كمان      . الصليبتنك رافعا كده علي مثال إيه؟       تطول النهار   .... طـول الـنهار كده    

 ....إيه؟ بتصلي

 أتغلبناجت له األخبار قال     . أتغلب...  جهاده الروحي  طّل معناه يعنى إيه؟ ب    أيديه وطيموسـى تعب    

قيك الين ربنا دائماً يقوم الشيطان لما يجى ناحيتك ي        يدإقـال لـه أمال هنخلص ازاى؟ قال له شوف تمسك في             
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... الشيطان يضحك عليك    يخافش منك  ما....  الشيطان أبداً؟ يخـاف مـن ربـنا هو ما يخافش منك            ...إيـه 

 .الشيطان يخاف من مين؟ من ربنا

 سنة علي الصليب وهو     1000الشيطان فيد فيد فيد     ... هـو ربنا مش ضرب الشيطان علي الصليب       

يعنى في  ...  شئ هقول لي أمال الشر اللي في العالم ده ليه؟ هاقوك لك ياحبيبي اتقيد شئ واتغيرت طبيعت               مقيد ت 

يبقى هيعمل معاه إيه؟     القفص سد؟ واحد مد له إيده جوه     أسد حطناه في قفص هل األسد جوه القفص ما بقاش           أ

 .كال طبيعة الشيطان عملها مريغ إنه لمقدسالمسيح ما قالش في الكتاب ا... يلعب معاه يعنى؟ ما هو نسى

ص حاضر  الدفع الدم بتاعهم أهه قال له خ      أوأنا  ! ؟دى فاهم الوعى تقرب من و   إإنمـا للمسيح قال له      

 .مش هأقرب لكن اللي يروح بقى هو حر

 األرثوذكسيوحي في المنهج    روالجهاد ال طب وأجاهد ازاى؟    . وحيراية الجهاد ال  بد ةالبريإذا كانت   

ـ      أنـي  مش زى موسى لما راح يضرب      . تالالجهاد الروحي مش جهاد عض    . ه؟ في المسيح   ثابـت فـي إي

 .ثبت في المسيحأوحي إن أنا رلالجهاد ا... المصري أل

ت ثبت...  وأنا فيه  ّي ويشرب دمى يثبت ف    جسديمن يأكل   ... ىت في المسيح ازا   تثبشوف ياعزيزى   

 ...بيأ إلىرجع أقوم وأقول ت ...ت في المسيحثب تتكلم معاه في الصالةتلمسيح إن أنت افي 

يقول لك  . قول لي أنا عاوز أشتغل خدام     تلكن  ... ماتتولدش والدة ثانية وال حاجة    . وفي حضن أبوك  

ـ  ويحضنك ويبوسك  ...  كنت ضال ورجعت   أبنيأنت  .  تشتغل خدام ماعنديش وظيفة خدام     أبني يـا    شفعنماي

وترنم ترنيمة الخالص طول    . يسةنفي جسم الك  في الكرمة الحقيقية    ... نت في الجسم  ثت. وتثـبت فـي المسيح    

 فوق  الزجاجي البلوري األرض لغاية إن شاء اهللا ترتلها وأنت مع الغالبين أمام البحر             ى عل شعمرك وأنت عاي  

 .  الترتيلة دىسفي السماء هي نف

 اإلصحاح  إنتيب العجيب   تر وال 15 ورؤيا   15شوف خروج   ت أنت لما تروح البيت      إنشـوف إيه    تها

؟ قال  ى لك الخيمة ازا   أبنىقال له   . ربنا في وسط الكنيسة   ف.  االثنين والكنيسة بترتله   15 وده نمرة    15رة  ده نم 

ص الالخ.  تقوله طول البريةص وجهاد الالخ. لـه شـوف الخـالص مش إن أنت تكون عديت البحر األحمر            

ى  تم عل  الصب ما الخ  قول لي ط  ت... خلي بالك .  تقوله لما توصل كنعان    .ياحبيبـي تقـوله لما توصل كنعان      

رف عت... أخذت نصيبك منه لكن لسة ماكملتش جهادك       الصليب أقول لك أل الخالص تحم علي الصليب وأنت        

ير اللي  غده  ...  ألف ماشى  600م  رف اللي طلعوا من أرض مصر كا      عبقـى هاقـول لك حاجة مخيفة بقى ت        

 مليون 6احسب بقى الباقيين ...  العيال بقىب لو تحسون مثالً ليم 6عنى يبقوا كام؟    ي... شـايلينهم علي كتافتهم   

يبقى يا  ...  النسبة خطيرة خالص النسبة خطيرة جداً      2طب اللي دخل كنعان كام؟      . دول عـدوا البحر األحمر    

. عـة موضـوع مخيف إن واحد يقول لك إنه امبارح كنت باشرب سجاير النهاردة اتخلصت من السجاير                 ماج

 ص مش تجارة يعنى   الالخأل  ... أنا أخدت الخالص بتاعى   ... ص السـجاير هي الموضوع المهم وخال      مـش 

امبارح كان  ... 50 -40-30 -20 سنين   10 طول عمرك إن عشت      أنتص ياحبيبي ده    الص أخدت الخ  الخ

 . الحكيمات والجاهالتى إيه العذارإنجيل

ش متأخرين  قالوا م ... م ده اكودول معاهم زيت قالوا لهم يا جماعة طب إدونا شوية زيت من اللي مع             

الجهد كل يوم    و يكفينا وإياكن  فوا بره لكن لعله ال    تقم  كده إحنا كثيرة علينا إن إحنا نشوف      . اوزين نديكم عده إحنا   
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نى آدم  ب؟ يدوبك ال  يه الحكيمات ده أنا بتعلم منه إ      ى بتاع العذار  ثلقول لك الم  أاوز   ع إيه يعنى  ...نحـوش شوية  

 .ور مصباحهن الزيت اللي يكفيه يله شنا لما يجاهد طول حياته يدوبك يحونم

ص بطلت السجاير النهاردة أنا بطلت السينما أنا كنت باشرب          اليقـول لـي النهاردة أنا خ      ... تقـول 

أمال . لسلبيةاالحاجات   كلها   ىهاردة تبطل السجاير وبكرة تبطل الحلفان د      نخمـرة بطلـتها ده لسـة يا عم ال         

ـ الخـالص    . التسبيح مع اهللا  ... صالالخ... ص أغنية الحرية  الالخ ...لثبات في ربنا  ا إيجابيص عمل   الالخ

 في  كيأصش لوراء طب إيه ر    تبالخالص بقى ساعة ما تعدى البحر األحمر تبقى عينيك مبحلقة في كنعان ما              

 !! ألف؟600 من مصر دولت االلي طلعو

 ... آمينًابديأهنا المجد الدائم إللو
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 1978عظة أشباع الجموع سنة 

 ه الواحد آمينإلل والروح القدس ابسم اآلب واالبن
 

ومن أجل أهمية   . شباع الجموع من الخمس خبزات والسمكتين     إإنجـيل عشية هذا اليوم يتحدث عن        

الكنيسة خلته يبقى إنجيل صالة الساعة التاسعة في األجبية يعنى الساعة التاسعة اللي ربنا يسوع               فا اإلنجيل   ذه

 .كمل أشبع البشرية من محبته الغنية وقال قدأ و)ذراعته(سلم الروح وفتح درعته أالمسيح 

نى فيها ربنا يسوع لمسيح العالم كله بالفداء والخالص وفتح جنبه           غهذه الساعة التي في هذه اللحظة أ      

وفي هذه  .  بعد الظهر  3هذه اللحظة كانت الساعة التاسعة يعنى       .... اإللهـي وروى البشرية من دمه وطهرها      

الواقع الكنيسة عاوزة تحسس أوالدها إن       ألن في . نجيل الخمس خبزات والسمكتين   الصـالة الكنسية اختارت إ    

 الناس ىيام الصيام بتبقأالمسـيح هـوه اللي بيشبع الناس وإن الساعة التاسعة دية أحيانا كثيرة كمان بيبقى في       

بعد الظهر ما هيه     3نطلع القداديس الساعة    بيعنى  .  للنفس البشرية  الحقيقيصـايمة فبتفكر إن ربنا هو الشبع        

 ...دية الساعة التاسعة

شرب تهو الشبع الحقيقي بتاع البشرية اللي ب نقرأ إنجيل الساعة التاسعة عشان ربنا بعشـان كده إحنا     

قرأ اإلنجيل ده في مناسبات     بتوة طبعاً علي إن الكنيسة      المـن مـاء العالم وتعطش باستمرار وملهاش شبع ع         

 . 5000ول عن الكنيسة اللي هيه ممثلة في ئ هو مسنإمة أو كوعد من ربنا الكثيرة كع

كلوش ومعاهم  أأيام ما    3ميذ كانوا خائفين قالوا اصرف الجموع بقى لهم         وبعدين منظرهم صعب التال   

الكنيسة اللي هي ماشية في الطريق طريق العالم اللي أحيانا          . عـيال معـاهم ستات يخوروا في آخر الطريق        

 .ىبع نفوسهم بطريقة أو بأخرش عاوزين ربنا يسرة وفيه ناثتات وفيه نفوس متع فيه س أطفالنشفق عليه فيهب

وهم عطوربنا يسوع قال أ   . إحنا نصرف الجموع   يذ قالوا المالت. ولئالكنيسـة بتقول أهه المسيح المس     ف

من نحس كده إن الناس اللي جت       برأ اإلنجيل ده في الكنيسة      تق لما بي  صدقوني ىفمن ناحية أخر  . انـتم ليأكلوا  

حها شبعانة علي كل    و في الكنيسة الزم ما دام جت الكنيسة الزم ربنا ير          بتصليها دية والناس اللي جاية      تبـيو 

 ويشبع من   ل واحد دخل الكنيسة وطلع فارغ لكن يدخ       تشمشف. ، كبار، متعلم، مش متعلم    أطفـال . المسـتويات 

 .نى ربنا يسوع المسيحغكرم 

وده . ان لطيف قال لهم أعطوهم انتم ليأكلوا قالوا له معناشأدلـي كمـان في المعجزة دية اختبار إيم   

ميذ يكون عندكم   بيقول للتال .... الزم يأكلوا الزم  .... طبيعة اإلنسان إيه يقدمه اإلنسان؟ لكن ربنا بيقول ادوهم        

 .إيمان تدوا الشعب يأكل

ادوهم .... ففي جوع. يقـوك الكتاب المقدس يأتى وقت ال يكون فيه جوع إلي الخبز بل إلي كلمة اهللا             

ساعات أفكر كده وأقول لو واحد كان عكف في حياته علي دراسة اإلنجيل كان شبع قد إيه                 . يأكلـوا كلمة ربنا   

صحاح إهذا الكنز المخفي مهمل ومرمى ويدوبك عشان الواحد يكون كويس يقول باقرأ     ... وأتغنـى قـد إيـه     

 .بالليل ده ممتاز
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 إلىاللي هم تقدموا في محبة ربنا يسوع يقول لك أنا كنت باسهر نا الحلوين ءناأبلكـن لما كنت أسال      

 ألنك أنت   ذهنيدرس في الكتاب المقدس وأقول له ياربي افتح         أقعد  أ علـي لمـبة الجاز الصغيرة دية و        3،  2

 . يفهموا الكتبلكيفتحت ذهن التلميذ 

وكمان إيه  . ة كلمة اهللا   كلمة الحيا  إلىالكـتاب يشبع يأتي وقت يكون فيه جوع ليس بلي الخبز ولكن             ف

.  كانت عزيزة خالص   "عزيزة في تلك األيام    وكانت كلمة الرب  : "يقول الكتاب المقدس في سفر صموئيل النبي      

ده هو  .... تغير في طبعه  أليه كانت عزيزة؟ هل ربنا      . اليةغعـارف زى ما حاجة مش موجودة في السوق و         

 .من غناه  كل حيعغنى ويشب

عشان كده كان   . ه ودانها دألن النفوس كانت س    ولكن كلمة اهللا عزيزة   .  أبدا قال أل ماتغيرش من طبعه    

 !طب أومال الودن معمولة ليه؟". ليسمعفذنان للسمع أمن له : "م يقولالربنا يسوع دائماً لما يتكلم في ختام الك

كلمة ؟ ألن ال  معان للسمع فليس  أذويقول من له     ليه ربنا يختم  . مـا دام سـمعه كويس يسمع كل حاجة        

لمحطات لغاية عند حته معينة تيجى      افي  ....  الموجة الراديو تقعد تلعب فيِ   .... موجـودة أنت عارف الراديو    

صل دلوقت التردد   أيقول لك   . مريكاأة اإلرسال دية في     حطوت من محطة اإلرسال حتى لو كانت م       صالقط ال 

 ...صاللنغمة بقيت واحدة أو الموجة يعنى اتظبطت وخابقى واحد أو 

 .أزلية أبدية...  كلمة ربنااًفش أبدتقرة اإلرسال شغالة ما م

 لكن كلمة الرب كانت عزيزة في تلك األيام وكان ربنا

 له ل قاعلىادى  تن وقال له أنت ب     الكاهن ىعال.... ىفراح لعال .  علـي صموئيل بينادى عليه     ىبيـناد 

تكلم تانى الصوت قول له      كذا قال له إذا   ا سمعت حاجة أنت سمعت إيه؟ قال له سمعت          له أن  ابني قال  يا   اًأبـد 

ا كانت الكنيسة غنية بكلمة     إذ عارفين نلقطه ما هتبقى مصيبة كبيرة        شإحنا م  بس. تكلـم يارب ده صوت ربنا     

 !! في اإلنجيل ها يشبعوا ازاى؟شووالدها فقراء ومابيدرسوش في كلمة ربنا وال بيدرسو... ربنا وباإلنجيل

والمعرفة موجودة والكتاب   ". رفةمعمن عدم ال   شعبي هلك . " في الطريق  يخوروايقول الكتاب المقدس    

... وتآكل س اللي تفتح الكتاب المقد     للنفس .غنى كبير جداً في كلمة ربنا، وشبع لكل الجموع        . المقـدس موجود  

ـ الت ك جـد و  في  م ربنا يتقرأ ده   ال؟ أومال ك   يتآكل ابن ر  كالم شتماشف. م ربنا يقوم يأكله   الى ك القي. فأكلتهك  م

نجسه ماتاكلهاش، وحيوانات    سم لي الحيوانات لحيوانات   تقلموسى إيه؟ قال له أنا عاوزك        ال ق ابنالعهد القديم ر  

 .تآكلهاغير نجسة 

ش ّراللي مايجت ... رشتله الحيوان اللي مايج    هو طبعاً في المسيحية مفيش نجس وال مش نجس قال         

أصل داود النبي   ... ال!! وال مايجترش؟  ه الحيوان يجتر  تفتكر ربنا يهم  . آكلهتر  تيجوالحيوان اللي    ده نجـس  

 ".يلهج نهاراً وليالً اموسهنوفي "يقول لك كده .... إن الواحد يقعد يجتر فيها قال عن كلمة ربنا

ساعات الواحد وهو بيقرا صالة باكر      ... تصدق .يه صالة باكر دائماً   بنبتدى  ب إحنااهـو ده مزمور     

" في ناموسه يلهج نهاراً وليالً    " .نقذت حاجة  وال...  قادر يصلي  ش كفاية الواحد م    دية ويقول لك    اآلية يقف عند 

 .بس يصلي يصلي  الببغاءىهو الواحد بس يبقى ز
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وفي "رجع أقول   أ نوبعدي. آخرهإلي  "  لم يسلك في مشورة األشرار المنافقين      ي للـرجل الذ   طوبـى "

شبع شبع  لكن  .... فة وسمكتين بس  غرأمش مسألة خمس    المسألة  . فكلمة ربنا تغنى  " ناموسه يلهج نهاراً وليالً   

 . اللي موجودة في اإلنجيل الغاليمن كلمة ربنا المقدسة

 الطلبة ما بيسهروا    ىعلي الكتاب المقدس ز    ا يسهر ننفسـي ياربي يسوع يجى الوقت إن كل واحد من         

 ويفسروا عشان   تبوا ك فـي االمتحانات في توجيهي وفي الجامعة ويفتحوا الكتاب ويخططوا ويلخصوا ويجيب           

 .اآلخرخاطر ياخدوا شهادة في 

 خبزات  مسأشبع الجموع من خ   . شواتف... عشان فيها لكم حياة جواها    " فتشوا الكتب "المسيح قال كده    

كنز ... فلكتاب المقدس كنز  ... عشان كده يشبه ملكوت السموات كنز مخفي      . يعنى من حاجة بسيطة    وسمكتين

م كل  علياهللا  . كنز... كنز! ونير؟ليقى م تبمش نفسك   ... ونيرليتبقى أنت م  . كنزالكتاب أبو جنيه ده     . صـدقني 

في ناموسه  . "أموال طائلة ... الكنز ده  هو بيضيع    ن ويهمل فيها الكتاب المقدس    نساضيع من حياة اإل   تدقـيقة   

 ".يلهج نهاراً وليالً

لكل كمال  ... " ة وافرة واحد لقي غنيم  . نيمة وافرة غمك كمن وجد    الداود النبـي يقول عنه وجدت ك      

خبأت ... كلمة ربنا... إال كتابك... كل حاجة لها حدود لكن إال شريعتك ".  أما شريعتك فواسعة جداً      اًيت حد أر

أنتم أنقياء من أجل    " فسنقى ال نكلمة ربنا ت  ... كلمة ربنا تحفظ صاحبها    ال أخطئ إليك     لكيمـك في قلبي     الك

ـ  هات واحد جاهل ومش متعلم ومخه ضيق خليه يقرأ اإلنجيل          . م الجهال علّكلمة ربنا ت  ". م الذي كلمتكم به   الالك

 .كلمة ربنا تغنى الفقراء.  وتعلملكلمة ربنا تنير الجها... كثير يتفتح مخه وقلبه

ساعات ناس تعيب علينا بره وتقول      . اإلنجيلبالكنيسة بتاعتنا بتهتم    ... ليه اإلنجيل اللي موجود عندنا    

ليكون، ثو، وكا سأ بول ر لقيت اتق  داس إال قدية أنت عمرك حضرت     .  القداس واأللحان   مفهاش غير  سكنيستكم ب 

 ... الغنى والشبعأحبائيدية كلمة ربنا وأيضا يا ... ، ومزمور، وإنجيلسوابركسي

قالوا ... وا الجموع لقال لهم أكّ  .  خبزات وسمكتين  مسير خ غقال لهم اصرفوا الجموع قالوا معندناش       

هو الروح القدس اللي ساكن     . فيه كنز في حياة اإلنسان    . ا أكلو هكم بالبركة كد  لَ لهم أنا أأك   قال!... شلـه معندنا  

قال عنه القديس مقاريوس إن هو ده الكنز المخفي ما هو أنا دلوقت لما أمشى في الشارع ما أنت واحد                    ... يناف

 عارف أنت مين وال     شدمح  الشارع ي ف ش معاك بدلة ما   سأفـندي البـس بدلـة زى األفندى التانى اللي الب          

 .أنت جواك الروح القدس أنت مش إنسان عادىلكن . نمحدش عارف ده مي

 كده من   سمعاه في الشارع وبعدين شاف قسي     شى   كنت ما  إبراهيمكر أبونا المتنيح أبونا ميخائيل      ذ ا أنا

ع قلت له   تطالسا يعنى بحب اال   أنوبعدين  . ل وسجد كده  ييعنى وطى وم  . ى وسجد علي األرض   بعـيد فهو وطّ   

دس اللي جوا جوا القسيس ده فيه الروح القدس طبعاً          لقنى بأسجد للروح ا   ببـتعمل كده ليه يا أبونا؟ قال لي يا          

 .  عارف إن هو مسيحيسعشان قسي

ـ ف في صالة الساعة   ... كنز الصالحات .  ومعطى الحياة  كنز الصالحات  الكنيسة سمته    وح القـدس  رال

... وفهمنا الكالم اللي قلته   ... طيب إنت ها تقول لي الكتاب المقدس      . حاتالثالـثة بـنقول عنه إيه؟ كنز الصال       

لكن . وكل دقيقة تتقضى في حاجة ثانية غيره حرام  . عشان ما نهملش الكنز ده    ... نهمله. ومن النهاردة مش ها   

والعهد . ه نبش ليعم  بس عاوز  الكنز ده موجود  ول عليه ده الكنز بتاعه قال إن        تقإحنا في الروح القدس اللي ب     
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فخرج ...  فطلع اآلبارفنبش  . دمتر كلها ات  اآلبار مات إبراهيم فوجد إن      االقـديم يقـول كده إن أبونا اسحق لم        

لما حصل إنه نبش    . نبشة إيه؟   ليشوف ازاى الماء الماء كانت موجودة بس كانت عاوزة عم         . مـنها ماء حي   

 .حي جرت ماءاتف

بطنه أنهار ماء حي قالي هذا عن الروح         جرى من  المسيح لما قال من آمن بي ت       المافتكـر بقـى ك    

... ر الينبوع ده؟ قال   جفسرة جاهزة طب ازاى بقى نف     تدى م . ون مزمعين أن يتاقبلوه   نالقـدس الذي كان المؤم    

 ". وا روح اهللا الساكن فيكمنال تحز: "؟ قال كدهىنشيلها از... لوساخةاشيل بقى 

 الروح، شوية محبة للعالم زائدة      ىلقلب راح انطف  شوية تعكيرة بسيطة في ا    ...  جـداً  الـروح دقـيق   

ـ  الزم حط علي الناحية الثانية الروح ده       .  الروح ى الـروح، شوية شهوات ورزايل كده من العالم ينطف         ىينطف

 .نارية.. ناريةطبيعة ألن .  نارلسنة نارية شكأل لسين في شكخم ألنه نزل في يوم الشعلهأ

شعل امتلئوا بالروح وال تسكروا     ت و رافتطية التوبة واالع  ق الخ رتح. يعنـى تحرق، وتشعل، وتنور    

 بيشرب  الليوح بيسكر النفس هو يعنى الراجل       رصل ال أقة الروح بالخمر؟    يه عال إو.  فيه الخالعة  الذيبالخمر  

 ممتلئ من روح ربنا يبقى منسجم       الليمثال زى ما بيقولوا طب ما هو        .  بيبقى مبسوط كده منسجم    سالخمـر ب  

 .ومبسوط

، وال من الوعظة    بره مش ها تأخده من    هذا الشبع    داًشبع فظيع ج  ن فيه   إ أحبائيصـة القول يا     الخ

الهيكل .. ن الروح أخذه إلى البيت    إويقول سفر حزقيال    .  اآلبار فيانبش  من جوه   .. ا النهاردة أن هديها لك    اللي

روح ومشى  لفأخذه ا .  ربنا نة من روح  آلألن الكنيسة م  . فـوجد إن المـاء بتـندفع من تحت العتب بتاع البيت           

بعد ألف ذراع مشى في  ... اسمه القدمينالليلى الكعب تحث    إ الماء   لألـف ذراع مشوار فوص    .  ذراع 1000

 تعطوا  أسالوااقرعوا يفتح لكم    ... " صر تأخذ ُمما هو كده الروح القدس يقعد ساكت يشوفك أنت جاد و          . المـاء 

ب يعطى الروح    اآل ىكم عطايا جيدة فكم بالحر    د أن تعطوا أوال   إن كنتم وأنتم أشرار تعرفون    ...  تجدوا اطلـبوا 

 . يسألونهن للذيسالقد

األلف األولنين  .  ذراع فوصلت الماء للركبتين    1000 نراع ثانيين فمشى     1000قالـوا طـب تمشى      

.  الحقوين وصل خالص لوسطه    إلى الماء   لقال له تمشى كمان فوص    . للكعـب، واأللف الثانيين وصلوا للركبة     

 .ال يمكن عبوره  نهرياجتاز ف... رقغقال له خالص ها أ... شى له تمشى كمال؟ فمقال

ممكن يوصل للركبة   . فينا ممكن يوصل للقدمين     اللي ساكن  الروح القدس  هذا هو    أحبائي يا   صدقوني

ألن أنا  . اربي كفاية مش عاوز أكثر من كده      بس ي ممكـن يوصل للحقوين ممكن يوصل للدرجة اللي تقول له           

 .ير المحدودغحتمل هذا الروح أ شان مقدرإنس

 سيقول لهم الروح القد   . الطيةغ نشوف رسالة معلمنا بولس ألهل       َل تعا الشبع من وجوه   أحبائييـا   

سيبهم بقى للجسد،   ...  للجسد يهتمون  نيقول في رسالته لرومية الذي    ....  فيكم لي ال سالروح القد .... اللـي فيكم  

تعال في رسالته لغالطية    . الروح حياة  واهتمام   اهتمام الجسد هو موت   ألن  . نو للروح فيما للروح يهتم    نوالذي

 ...محبة وفرح: ت الروح القدسعوز بتانيقول لك افتح بقى الك
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ية ويترمى في السجن ويقعد يرتل      دتفتكر يعنى بولس الرسول بيأخذ العلقة إياها        ... تكرتفأمال يعنى   

ال ال ال   . الراجل عنده إيمان في ربنا واحتمل التجربة ويرتل       . ول لي نفسيته كانت قوية    تقفـي منتصف الليل     

 .ير عادية عملت فيهغة وقلكن هذه . ا وله إمكانياته الضعيفة المحدودةينبولس الرسول إنسان ز

ـ  مش عاوز كل الحاجات    .... ف صالح إيمان  لطمحبة فرح سالم طول أناه      : ور الـروح القدس   تص

 .ارة تعففف صالح إيمان وداعة طهلط... دية

إيه؟ يأخذ اللي للمسيح ويديه     . لي ويعطيكم   ألنه يأخذ مما   يمجدنيكـل ده لحسابك للروح القدس ذلك        

  بحاجة؟خل عليتبأنت ب!! أمال إيه. للوالد

رحوا أورشليم لغاية تبلسان رب المجد يسوع ال      قال علي  السماويب  اآل. نيبقال ال ما ببخلش علي ا     

 .لما تأخذوا الروح بتاعى

وكان في حياة التلميذ روح غنى      . لمسـيح صـعد بجسـدنا عن يمين اآلب وانسكب روح اهللا بغنى            ا

ل، غنى في   اغنى في االحتم  . مكانية الطابع البشرى  إغنى في حاجات مش في      ... غنـى في الخدمة   ... غنـى 

 .اإليمان، غنى في الوداعةغنى في الصبر 

ل الهيكل في وقت الساعة التاسعة قال       رس دخ بطعجـب علي الرسل دولت اللي حصل للكنيسة لما          

 ...الناصرية وال ذهب باسم يسوع فضليس لي 

تعس اإلنسان الغنى   أتع بإمكانيات الروح القدس المعطى لينا؟ ما        تمن ن أيع  تط كـيف نس   أحبائـي يـا   

... كنز متغطى بالتراب  ... ماهغنى وشهوات العالم محطّ   ... نى وعايش حزين  غ... نى وعايش فقير  غ. الفقيـر 

ـ  عوامل من  . يهابنفسيها تفحت   .  لك الجدية اللي قلتها في الكتاب المقدس هيه        لقوأزاى؟  أفحت عنه   أول لي   تق

 يعمل في إنسان فيه نزعة كبرياء أو        اًال يمكن الروح القدس بتات    . تراف االتضاع عوبة اال تال: الـروح القـدس   

ين يحمل  عده وب اتذب يكفر   اً لي تلميذ  من أراد أن يكون   "وعشـان كـده المسيح كان حذر بيحذرنا ويقول          . تذا

 ."يعنصليبه ويتب

وأنت عاوز الواحد   . ما يعملش ... طلعالروح القدس بيت   لا مـا كفـرش وال نكرش ذاته قا        إذطـب   

إحساسك إن الروح   .... راسة الكتاب المقدس، الصالة، محبة ربنا     د نبش االبار في     السهر. جرياه  يجرى ور 

 .يكب ليك يسكن ف عطية اآلهالقدس د

وال واحد فينا بيقول لك     . ربنا ما شيلناش هم    بس يعنى ...  بل في كل شئ بالصالة     ءبشيال تهـتموا    

إحنا مالنا . ن يشيل همبال أنت الصغير تشيل هم، وال الكبير يشيل هم، وال األم تشيل هم، وال اال              ... شـيل هم  

 ....تاعبين نفسينا ليه؟ هو شايل همنا

. مةالعيشوا في بهجة وفي فرح وفي س      . بالروح القدس اللي ساكن فيكم     افرحوا اسعدوا    ...ال تهتموا 

لكن الكتاب المقدس تحدث في شكل نهر بيجرى وأنت عارف النهر اللي بيجرى             . أحبائيطيل يا   أمـش عاوز    

 .غير متوقف

" اهللا ال يعطى الروح بكيل    : "عشان كده المسيح رب المجد قال     ... ى كده ويحوش  ديعنـى مش مثال بي    

 ناللي أشبع الجموع م   . إحنا عشمانين إن إحنا نشبع    . ده مستعد يغرقك  ... ال. خد علي قدك  . يوزنش ب يكيلما ب 
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ويشبع نفوسنا من ثمار الروح القدس      ...  خبـزات والسـمكتين هو يشبع نفوسنا من كلمة ربنا الحية           مـس الخ

 .الموجودة

 تقرأ كده تجد    6كتين في يوحنا     عندما يتحدث ربنا يسوع علي الخمس خبزات والسم        أحبائي يا   وأيضاً

يعنى هو األول أشبع    . اولن عن الت  ثالحدي النهائيكان قصده   . عشباع الجمو إ النهائيإن المسيح مكنش قصده     

 المن في   أكلوا الناس جريت وراءه قالوا له المعجزة كانت لطيفة قوى وكده قال لهم آباؤكم               نالجمـوع وبعـدي   

 .البرية وماتوا

م تصدق المن   القالوا له يا س   ... للمن بعد ما خلص المن    ...  الجموع إشباع من   فابـتدأ يـنقل الحديث    

؟ طب ما أكلوا وبعدما أكلوا بأربعين سنة منه         ىيه أزا ذقال لهم ماكنش فيه     . اًيه أبد ذبـتاع موسى ما كنش فيه       

 !! من كدهثر أك شفت غنى. بلي األبد" من يأكلنى يحيا"أعطيكم أكلة أكلة  لكن أنا ها. ماتوا

ـ لمـا     في  3يرد يوحنا الحبيب في اإلصحاح       كون شكلها إيه؟  ت دية ه  حياتيألني وتقولـي لي إيه      تس

كده يا يوحنا   . ا سنراه كما هو   ننا سنكون مثله ألن   أننا نعلم و  كنول...  ويقول لسنا نعلم ماذا سنكون     ىرسالته األول 

نا ننا نعلم أننى شكله وعايشين أزاى لكارف التفاصيل يععإذا كنت دلوقت مش  ... طبعاًآهبالبسـاطة دية؟ قال     

 .نا سنراه كما هونسنكون مثله أل

رفوا قد إيه   ع عشان ت  أحبائيوروا يا   صتتالكنيسـة الـنهاردة بهذا الجسد فرحانه ومبسوطة وغنية و         و

ـ  . ئكة بتحضر فيه وربنا يسوع المسيح نفسه بجسده ولمه بيبقوا حاضرين علي المذبح            اليمة القداس ده إن الم    ق

طب . ا تيجوا بقى تقولوا إيه يحشوكوا علي باب الكنيسة عاوزين إيه؟ يقولوا إحنا جايين بيت أبونا               تودين إن وبع

يكوا دوي... هدكوا  يديه... ة فلوس يشو... ى كل واحد درجة   داء هي  السم هـيوزع لكـم إيه النهاردة؟ شويه من       

ذبح الملموا حوالين   تيخشوا بقى والد ربنا وي    . يديكوا كل ده  ... ةيبدأويديكوا حياة   ... ويديكوا جسده ... عافـية 

 . ويشبعواويأكلوامدعوين لوليمة 

بالك كده وبص في وش الناس كده بعد المناولة          شـفتوا واحد طلع من المناولة مش فرحان؟ ابقى خد         

ور وطالعة فرحانة مبسوطة غنية في قرارة كل واحد يقول لك ما فيش             ن وشها م  القىكل الناس ت  ... علي طول 

 .كلة العمر غنى في الكنيسةأكلة الحياة أعد من كده سأ

ـ لكنيسـة بتا  ا لكن في  . بل عهد النعمة  قفقراء الفقير ده كان      محناش. كده نا كنيسة غنية بصراحة   عت

 ".هالذي افتقر لكي يغنينا بفقر: "لس للرسولوعهد النعمة يقول معلمنا ب

شبع الجموع بثمار الروح القدس وينبش اآلبار       وي المسيح هيشبع الجموع بكلمة إنجيله الغنيمة الوافرة      ف

 اللي موجود علي المذبح بالوليمة اللي متوضبة دية محدش يقدر يأكل منها             النفوس بجسد الرب ودمه    ويشبع

 .غير والد ربنا

في حد  ! تقول لي في حد جعان    ! تقول لي في حد مش شبعان في الكنيسة بعد كده         ... بعـد كده تقول   

مرضاش يصرفها فارغة   . ع كلمة ربنا  تسمشباع الجموع اللي جت     إا وهو ده موضوعنا     هذه هي كنيستن  ! فقير

حسب يد إلهي    زى ما بيقول عن سليمان ونحميا فأعطانى الملك          أعطاها حسب كرم غنى الملك     ولكـن    أبـداً 

 . فشبعتحسب غنى كرم الملك، وسليمان يقول لك إن هو أعطى ملكة سبأ حسب كل شهوة قلبها الصالحة
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شبع من الكلمة الحية، والشبع من      .  للشبع والفرح  أبينا نحن مدعوين في بيت      أحبائي كـده يا     عشـان 

قول إيه عن أها . كنـز الصـالحات ومعطـى الحياة، والشبع من جسد الرب ودمه          ... الكنـز ... روح ربـنا  

ن ربنا يسوع   أل أما العالم فال يعرف هذا وال يطيق أن يعرفه        ! عايشين فيها  المسـيحيين والبـركات اللـي هم      

 بليس وأعمال أبيكم تعملون   إبيعترضوه أنتم لكم أب اللي هو        قال للجماعة اليهود اللي كانوا    ... المسـيح قـال   

 .ا روحهإدانب آواحنا لينا 

يعنى أنت لما تقول    ". رفه من الروح الذي أعطانا    عن ونحن: "أنا أعرف أبويا يوحنا الحبيب ببقول كده      

بويا السماوي من الروح اللي     أأنا أعرف   . فصيلته أنا دمى هو دمه وفصيلتى    رف أبوك أزإى؟ يقول لك      عت لي

 .أنا معايا عربون جوه... إدهونى وسكن جوايا هو

وأدى درس ما   . والسمكتين وأكلت الجموع وشبعت     بركة الخمس خبزات   أدى ربنا   أحبائي يا   خيـراً أ

قديس فيلبس تقول له أنا عملت حسبة عشان         يا  إن أنت  اًماكنش يصح أبد  . للتلميذ علي ضعف اإليمان    يتنسيش

أوعى تقول  دية وإمكانيتنا محدودة؟      بالفلوس عين لهذا الجم  أومن  .  جنيه 200اضة وطلعوا   يالر أنـا شاطر في   

ة مؤسسة مادية يبقى    لينعمل عم ب لو كان إحنا مثالً   . ل شق مادي  غنشتبنا مش   نلكنيسة أل  ا مكانيتنا محدودة في  إ

نقل بركات وعطايا الروح القدس وعمل ربنا يسوع المسيح  ت ب أنتإذا كنت   .  غلبونا اشـتكى أو قـول اللي بره      

ميذ اطلعوا  الده ربنا يسوع قال للت    ...  مادية إمكانية... فإنت ما بتعملش إيه   .  وألهلك تك ولبي تكللـنفوس وإلخو  

يس فيه فلوس وال    ال ك ... تدينا إيه معانا؟ ال تحملوا ال كيس وال مزود وال عصا          . قالـوا حاضر  ... اكـرزوا 

 بس؟ قال لهم اطلعوا     ىزاإقالوا له أمال نطلع     . وال حاجة في السكة   . كل وال عصاية تنشوا بها كلب     أمزود فيه   

 تخرج  عليهافرجعوا بفرح حتى الشياطين نرشم الصليب       . قوى من أعظم سالح   أأنـا معـاكم وقـوة الصليب        

 .اًبدأاإلمكانية دية ماتعملهاش حساب ف. باسمك

ويدعى اسمه  ... ما تعتمد علي بمكانية اهللا ذاته     إعتمد علي إمكانية مادية يا      تمـا أنت    أ يـا    ألن هـيه  

يه بش إن الغنى بتاع الكنيسة س     تأنا ماقل . معانا كل األيام والي انقضاء الدهر     . تفسيره اهللا معنا   وئـيل الذي  نعما

 .قدرتنا العقلية أو مراكزنا ا الجتماعية

، والتزامنا باإلنجيل، وطاعتنا للروح القدس، واتحادنا       المسيح فيها يه وجود   بغنى الكنيسة س  ولكـن   

 جنيه عشان تجيب    200مع اهللا بجسده ودمه ده إمكانياتنا في داخل الكنيسة ألجل هذا الموضوع مش موضوع               

دية ... م علي كنيسة العيال   البقى يا س  . طب إيه الحل؟ قال شوفوا حد معاه أكل قالوا مفيش غير عيل           . الحـل 

 وال تمنعوهم    يأتون إلي  األطفالبأحب أنا أسمى الكنيسة دية بتاعة المسيح كنيسة العيال دعوا           . يسـة العيال  كن

 . هؤالء ملكوت السماءثلألن لم

 األطفالكنيسة  ... وا وجه أبي  نكتهم بيعاي الئقال سيبوهم م  ... دول عيال متعبين  ... دول بيعملوا دوشة  

األب ألنك أخفيت هذه علي العلماء       يهاأنا يسوع بعد اإلرسالية قال أحمدك       رب.  طبعاً أطفالوالكبار ممكن يبقوا    

 . اللي هم التلميذ هكذا صارت المسرة أمامكلألطفالوأعلنتها 

طب دول أنت ماكلتش منهم؟     . نتيمعاك إيه؟ قال خمس خبزات وسمك     ... بني يا ا  َلهاتـوا الطفل تعا   

 .لكن طول ما أنا قاعد مع المسيح ماجعتشتهم لي عشان خاطر لما أجوع اكل دقال أنا أمي إ
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ني ممكن مادام أنت بتحب المسيح كده ممكن تديهم للمسيح كده كلهم؟ قال ممكن              بقالـه لـه طب يا ا      

 . قال ال أنا بحب المسيح أديله كل حاجة كده...  حاجة ليكشماتخلي. قوى

 .لهاسبب بركة للكنيسة ك طفل برئ إداله كل حاجة وهو طفل بسيط وكان الطفل

 .5000كر الطفل الصغير اللي أكل ذ نتنتنانقرأه ب قرن 20بقى لنا ... وده إحنا كل ما نقرأ اإلنجيل

 وبسطة  إنسان ووداعة   إنسانبطة بطفولة   تهي مر  ألن الخيـر والبركة ليست مرتبطة بإنسان بقدر ما        

 .غير وال كبير وصغير ومنعطلش عمل أي واحد في الكنيسة صأحبائيلذلك نؤمن يا . إنسان وأمانة إنسان

ولد صغير في الهيكل كده قال      ... وال أسبوعين ...  أسابيع كده كان عيد الصليب     3أكثر من قيمة كده     

قال . قال لي الصليب ده يخاف منه الشيطان؟ قلت له تمام كده يخاف منه الشيطان             ...  سؤال أسألكلـي ممكن    

. قلت له طبعاً المسيح ايديه هيكون فيها الجروح       طـب لما نطلع فوق الصليب ها يبقى كمان فوق في السماء؟             

 .الصليب ده يبقى معانا كمان فوق. قال لي عشان نموتوه خالص... وكده لسه مش فاهم الولد عاوز يقول إيه

قلت . يهزم الشيطان هنا وهناك   اهوه قوة وه   قلـت ياربي إنت اللي فهمت الصليب كويس وعرفت إن         

 .قال لي طب خالص فهمت... نة نار وكبريت للشيطان بسلياميرميه في البحيرة  له ده ربنا ها

 .الطفل ممكن يجى منه خير كبير ألن اهللا يستخدمه

 س الحكماء اختار جهالء ومش إمكانيات بشر لكن بالروح القد         ىواهللا اسـتخدم ضـعفاء العالم ليخز      

 . بجسده ودمهوباتحادناوبكلمة ربنا 

النعمة علي كل اللي موجودين وفي اللي موجدين        عـن طـريق أي طفل صغير ممكن تحل البركة و          

 .اتنيام حياأوفي الكنيسة كلها ربنا يعطينا نعمة عشان نعيش علي هذه البركة وهذه الكلمة طوال 

 

 هنا المجد الدائم أبديا آمينأللو
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 1977عظة عيد الشهداء سنة 

 كيف نشهد للمسيح

 له الواحد آمينإلبسم اآلب واالبن والروح القدس ا
 

 :ن سفر الرؤيا اإلصحاح السادسم

يت تحت المذبح نفوس الذين قتلوا من أجل كلمة اهللا ومن أجل الشهادة             أفلمـا فـتح الختم الخامس ر      "

 أيضاً حتى يكمل العبيد      يسيراً اًيحوا زمان تر وقيل لهم أن يس    اًيابا بيض ثفأعطوا كل واحد    . التـي كانـت عندهم    

 ".همثلوا م يقتلأن أيضا العتيدون وأخوتهمرفقاؤهم 

لذلك نحن أيضاً إذ لنا     : "يقول معلمنا بولس الرسول   ) 12اإلصحاح  (ين  يين رسالة العبران  نيفر العبرا س

نا بسهولة ولنحاضر بالصبر في     بنا لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة       بسـحابة من الشهود مقدار هذه محيطة        

أجل السرور الموضوع أمامه     الذي من الجهـاد الموضـوع أمامنا ناظرين إلي رئيس اإليمان ومكمله يسوع            

فكروا في الذي احتمل من الخطاة مقاومة لنفسه        تلس في يمين عرش اهللا ف     ج بالخزى ف  اًناحـتمل الصليب مستهي   

ـ  نعمة اهللا األب   ". قاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية      تولم  .  هـذه لئال تكلوا وتخوروا في نفوسكم       ثلم

 .تكون مع جميعنا آمين

نحتفل بتذكار الشهداء ولكن الفرحة مالية حياتنا       بريبة رغم إن إحنا     غ مشاعر   بتنتابناي الواقع   الليلة ف 

وعملنا مسيرة  .  األعياد اللي إحنا اتعودنا نحنقل بها في الكنيسة        ىوالنهارده عيد ز  . وألحان الكنيسة كلها بالفرح   

ميلة للشهداء وزفناهم جوه الكنيسة     جمـيلة جـوه الكنيسة طبعاً عشان محدش يفهم حاجة غلط عملنا مسيرة ج             

 .وكان قصدنا من كده إن إحنا نعيش شويه معاهم في السماء

رين في تص موكب واحد مواكب الغالبين والمنشتا عن مواكب مواكب مثسـفر الرؤيا في الواقع يحد     

ل ده  ي الجم  في الموكب  نالقديسي فإحنا لما زفينا  . نعتبـر إن الكنيسة هي السماء علي األرض       بالسـماء إحـنا     

ألن الكتاب المقدس في    . نعيش في مواكب السماء بتاعة القديسين     بنا مشدودة نحوهم كنا في الواقع       بوكانت قلو 

 بيقول عنهم   السماوينا دلوقت عن مجموعة موجودة فوق تحت المذبح         أسفر الرؤيا يسجل لينا مثال زى ما قر       

 .التي كانت عندهمهؤالء الذين قتلوا من أجل كلمة اهللا ومن اجل الشهادة 

... نظير التعب ...  أعطوا ثياب بيض وقيل لهم أن يستريحوا نظير الدم اللي نزل منهم            اًوهؤالء جميع 

أجمل مكان في ريح الخروف المذبوح      ...  وأعطوا أجمل مكان في السماء     اً بيض اًأعطوا ثياب ... نظيـر العرق  

 . قليال ألن العدد ها يكون كبير خالصيه؟ يقعدوا تحت المذبح ويستريحواإأعطوهم ... علي المذبح

مام أ عن هؤالء المجموعات بيقول إن هم كانوا واقفين          أتكلم إن سفر الرؤيا اللي      أحبائيالحقـيقة يا    

والقبائل والشعوب واأللسنة واقفين     من كل األمم  ... جمع كثير لم يستطع أحد أن يعده      ... العرش من كل األمم   

يديهم سعف النخل وهم يصرخون بصوت عظيم       ألين بثياب بيض وفي     مام الخروف متسرب  أأمـام العـرش و    

 .جمع شديد لحم يستطع أحد أن يعده.... رش وللخروفعقائلين الخالص أللهنا الجالس علي ال
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نزف خمس شهداء أو السنكسار     بأنـا عاوزك تتخيل معايا الكنيسة بتاعة السماء منظرها إيه إحنا كنا             

 ألوفلكن اللي ما تكتبش     . ارجرجس والست دميانة والست رفقة واألم دوالجى      عندنا كاتب لنا سيرة القديس م     

والدليل علي ذلك إن هم بيقولوا جمع لم يستطع أحد          .  األضعاف ألوف... أضـعاف من اللي اتكتب في التاريخ      

دى مجموعة ومجموعة أخرى يقول عنهم في       . لمواكب اللي وصلت للسماء   امش ممكن حد يقدر يعد      . أن يعده 

إن هم كانوا يسيرون وراء الخروف أينما يمضى ويترنمون ترنيمة جميلة جديدة لم يستطع              ) 14إلصـحاح   ا(

 .يرهمغأحد إن هو يقولها وال يرنمها 

دى مجمـوعة كبيرة جداً مشيوا وراء للخروف أينما يمضى كلما يمشى في حته علي جبل صهيون                 

اء لكن مركزهم جميل جداً دول قاعدين يرنموا من         صحيح هم من الشهد   .  الخروف آثاروا  تفاق... اهيمشـوا ور  

دولت اللي في حياتهم في العالم كانوا يتبعون        . موها علي األرض  نّجديدة ر . التسـبحة تـرنيمة جديدة كترنيمة     

 .الخروف أينما يمضى يقتفوا إثر خطواته

بسين  زى ما شفنا ناس ماسكة سعف النخل وال        آخردول لهـم موكب رائع فوق في السماء، وموكب          

 . صارتمة االنالياب بيض وواقفين أمام الخروف وسعف النخل عث

رين وكل واحد ماسك في بيده سعف نخل وهدومه         تصويوحنا في اإلصحاح السابع بيتكلم عن ناس من       

 أنافقال  " تواأين  أمن هؤالء ومن    "ويوحنا ذهل من المنظر وسل واحد من القسوس األربعة وعشرين           . بيضـة 

مسكوا بدم  تعلي األرض لكنهم     دول كانوا في ضيقة   . توا من الضيقة  أ هؤالء هم الذين     قـال لـه   ... معـرفش 

 أنت شايف منظرهم وحياتهم     ىوأد. المسـيح وحبوا المسيح ولم يحبوا حياتهم وغسلوا ثيابهم في دم الخروف           

عن ناس   في سفر الرؤيا     15ـ  رهم معلمنا يوحنا في اإلصحاح ال     و ص ىومجموعة أخر . اراتتصكلها كانت ان  

. الين يترنمون ترنيمة موسى عبد اهللا وترنيمة الخروف       م وع بلوري فيه بحر    عرشمعاهم قيثارات اهللا وقدام ال    

ده الكل معاه قيثارات اهللا ويرنمون      ...  واحد بكامنجة بيقول لهم ترتيلة     أطفالنفرح إحنا بشوية    بمـش زى ما     

 .ترنيمة جميلة

ن آلخر يا   آواحنا من   . هي دى الكنيسة بتاعتنا   . ماءمـواكب رائعـة وجمـيلة جداً كلها وصلت للس         

نعيش في مواكب هؤالء القديسين والشهداء وإن       بنعيش كده علي خفيف و    بنعيش في جو كنيسة السماء      ب أحبائي

 .ا بتحط الشهداء في مقدمة هذا للموكب ألن دولت أكثر ناس احتملواتنكانت الكنيسة بتاع

في كل نهاية كل كنيسة     . لرسائل اللي وجهت للكنائس السبعة    والغالبـين أيضـا مذكورين كمان في ا       

ب فسأعطيه أن يأكل    غلمن ي  دول شكلهم إيه اللي هايغلبوا فوق؟ واحد يقول له           بغلمن ي رسـالة لكنيسة يقول     

قى دولت اللي هم جاعوا علي األرض وتعبوا وتحملوا         ال، ولـو تحاول تشوفها كويس ت      مـن شـجرة الحـياة     

 .األشرار إلي آخره

ا ودولت اللي داق  .  يؤذيه الموت الثاني   الغلب ف يمن  انية  ثكلوا مـن شـجرة الحياة، ومجموعة        أفهـي 

طب في  .  أيام 10جربوا ويكون لكم ضيق     تلقى في السجن و   المـوت علـي األرض بيقول إن بعض منكم هيُ         

 .اللي هيغلب مش هيأذيه الموت الثانينظير كده إيه؟ قال في نظير كده 
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ـ   .ءطيه أن يأكل من المن المخفي، وأعطيه حصاة بيضا        عيغلب فسأ  بيقول من    ا واللـي بعديه   ذوهك

والي بعديه  . أعطيه كوكب الصبح  واللي بعديه   . رفه أحد غير الذي أخذه    عوعلي الحصاة اسم جديد مكتوب ال ي      

 .هكتالئ باسمه أمام أبي وأمام موسأعترف  ولن أمحو اسمه من سفر الحياةاًثيابا بيض ب فذلك سيلبسغلمن ي

 بطريقة  غلبةفواضح أن المواكب اللي موجودة في السماء كلها مواكب          ... طولش عليكم أعشـان ما    

ر وشدد ما   هأو بأخـرى، سـواء إذا كان في مقدمتهم الشهداء لكن كلهم غالبين اللي غلب في ضيقة، واللي اس                  

كل واحد  ...  من الناس  ثربالسهر ويقول له تركت محبتك األولي يقول له حب ربنا أك          غلب  اللي  ... بقى عندك 

 .الغالبيندول ... ها يغلب بطريقة معينة

بل اللي هي بتغوى الناس إن هم       اواحـد تانـى يقول له أنا عارف إن أنت عندك المرأة الزانية في ب              

الغالبين دولت  ف. فةع من أجل ال   يضاًألب  غا فأنتبـيقعوا في شرورها وأنت بتحاربها ومابتقعش في خطاياها          

واللي هياكل من    ياب البيض، واللي هيأخذ اسم جديد محدش يعرفه غيره،        الثلسماء اللي هيأخذ    مصـيرهم في ا   

 .هيكل نبي ، واللي هيجعله عمود فيالسماويالمن 

وان إحنا  . كبيرة للي بتنتظرنا في السماء     ال  نحن مدعوين لكل هذه البركات     أحبائيجـل هذا يا     أمـن   

ياب جميلة يعنى دية    ثإحنا هنلبس     أعمدة في الهيكل وال إن     إحنا هنكون ... في األرض هنا   مـش هـا ننتظر    

ويعوزنا الوقت لو   . الوصف  حياة جديدة هيكون فيها أمجاد فوق      آخره رنا ننتظ نولك ... عيشتنا مع المسيح   آخره

 .مشبعة مشبعة جداً للنفس مشبعة... تحدثنا عنها بالتفصيل

نطوبهم وبنقول لهم   بمسيرة الجميلة ديه و    ال نزفهم في بنبص للقديسين واحنا    بوإحـنا الـنهاردة كـنا       

  .صلواتكم عشان أنتم يعنى جاهدتوا جهاد كبير خالص اذكرونا في

وع جديد لم   نبس جهاد من    . الدم ضد للخطية   معلمنا بولس بيتكلم عن الدم بيقول لم تجاهدوا بعد حتى         

نا في بداية العام الجديد ده إن في        نذه ودى الحتة اللي عاوز أسيبها في     . حتى الدم ضد الخطية    تجاهـدوا بعـد   

طعت رقبتهم واللي أوعى يخيل     تقط فقط باللي ا   تبشهاد زى مابيسموه مش مر    تالواقـع الشهادة للمسيح أو االس     

يعنى . تاخد كام ثانية  ... ة ديه ليسهل العم أوهو بينى وبينك ما     . نا إن االستشهاد كان عبارة عن قطع الرقبة       نلذه

... ثةثال... ندقيقتي... خمسة... ةثالث... نية؟ جه واحد قطعوا رقبته تاخذ ثانيتين      تفتكـر يعنـى تاخـذ كام ثا       

م في مرض في    يعنى ياما فيه ناس بيتحملوا آال     ... إيه يعنى كأنها شكة دبوس وال بتاع وال أى حاجة         ... ربعةأ

 .  من االستشهاد بينى وبينكثرتعب وال في حاجة بيبقى أك

حد بس اتقطعت رقبته كده ألن واحد قابله في السكة وقال له أنت تبقى              له أحط وا  وقألكن اللي عاوز    

صوامه أسهاره وفي   أوجه قاطع رقبته أحطه قصاد واحد قعد في الصحراء سنين طويلة في             ...  كذا كـذا والّ  

 !!شهاد؟توفي صلواته وفي دموعه وفي جهاده وفي محبة للمسيح أليس هذا اس

ودوماديوس اللي صورتهم مرسومة في مدخل        عند مكسيموس  شـان كده القديس أبو مقار لما راح       ع

 لنعاين مكان شهادة    أخوةتعالوا يا    ميذ بتوعه قال لهم   للسماء فقال للتال   شويه حس إن هم هينتقلوا     الكنيسـة فبعد  

 .رقبتهم إن مكسيموس ودوماديوس دول شهداء مع إن ماتقطعتش  للغرباء واعتبروااألخوة

 من  ةعفش حياة   فعا هو أحب ربنا وبعدين هو شاب        صالًأاحد زى مارمينا    قوله إن و  أاللي أنا عاوز    

 وسكن في البرية، وبعدين حب الصالة والصوم، وبعدين فاضلة الحته           تـرك العالم   وبعـدين    مسـيح أجـل ال  
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يك إن في ناس كتير ارتدت في وقت االستشهاد         أإنما إيه ر  . األخـرانية إن هـو يـروح عشان يقطعوا رقبته         

ساقفة في الكنيسة ساعة االستشهاد رجعوا لورا ألن هم ماجربوش حياتهم علي حياة             أمنهم كانوا   عارف ليه؟ و  

ة قطع  ليمش هو عم  . االستشهاد هو طبيعة الحياة مع المسيح     إن   يعنى عاوز أوصل لنقطة دقيقة    . االستشـهاد 

 .الرقبة

ـ ظـن إنـتم ب    أو أو بولس  . ن العالم الموت ع كثر كلمة بتتكرر    أمعوا وبتقرأوا في الكتاب المقدس      تس

 بولس الرسول   اًإذ. ي ألن صلبت ده فعل ماض     أتصلب إذا هو فعال     ."لمسيح صلبت امـع   : "الرسـول يقـول   

 .اتقطعت رقبته في روما لكن قبل ماتقطع رقبته في روما بسنين كان اتصلب مع المسيح

 بته االخرانى ماكنش االستشهاد بتاع بولس الرسول هو قطع رق        دلوقتى إن    تفهمنييعنى أنت قدرت    

اتصلب يعنى اتصلب مع إن بولس اتقطعت رقبته بحد السيف          . قـبل كـده كان اتصلب مع المسيح       لكـن ده    

 .رأجلك نمات كل النهاكان بيقول مع المسيح صلبت ومرة ثانية في رسالة رومية يقول له من . ماتصلبش

.  مذبوحة من أجلك يارب    يحيات ت أنا اعتبر  م للذبح غننا ك بحس قد   حياتيأنـا ماشى شايل الموت في       

تحت المذبح نفوس الذين قتلوا من       يتأوحتى بيقول ر  .... ركز في نقط واضحة   أطولش عاوز    أ يعنى عشان ما  

 .أجل شهادة كلمة اهللا

كن في المسيح بطاقته    : زاى؟ يقول لك كده    إ هتقول لي . كليل شهادة وحيد  إوكلمة اهللا كفيلة أنها تتديك      

عشان كده  . من مستوى العالم ده كله     ، واالرتفاع ألعلي  مستوى الموت عن العالم    إلىتوصلك   الغير المحدودة 

قوة المسيحية كانت . الكنيسة آلخر في قوة في المسيحية، وفي ضعف عايشة فيه     ... سرار أ في... رابةغفـي   

كم باركوا  ءحبوا أعدا أ.... قريبك كم مش تحب  ءأحبوا أعدا ... يعنى بيقول له إيه؟ تحب     .جيل اللي فيها  نمن اإل 

 .إليكمون ئمبغضيكم صلوا ألجل الذين يسيإلى وا نألعنيكم أحس

ـ     ... وصل لدرجة شهادة من أجل الحب      لو واحد وصل للدرجة دية لو     . ارة عالـية  بدى طاقـات ج

وس كان بيرجم   نوتصلي ليهم اسطفا   كانت بتحب األعداء  . األولي كانت عايشة بهذا المستوى     تصـور الكنيسة  

 .ل الذين صلبوهوكان بيصلي من أج

وس وهو بيصلي من أجل اللي صلبوه اللي بيرجموه مش هو منظر المسيح             نطـب مش منظر اسطفا    

وس بيقول  نال أبتاه اغفر لهم ألنهم ال يعلمون ماذا يفعلون، واسطفا         .... وهـو بيصـلي من أجل الذين صلبوه       

ـ يـارب ال     ده أنا بقى   .  الشهادة بقى  هديقول لك ما هو     أ... صعب ول لي طب ما هو    قت. م لهم هذه الخطية   تق

 !!نفذش وصية اإلنجيلبعاوز أقول له عاوز أتكلم عن اللي اتقطعت رقبتهم وأنا ما

لم .  قطع الرقبة  اًوالشهادة في المسيحية ليست أبد    . الشهداء ليلة   زروعيد الني  الليلة ليلة    أحبائييـا   

... و يعنى كان عارف هيروح فين     ه. يوسف الصديق شهيد الطهارة   .  حتى الدم ضد الخطية    عـد تجاهـدوا ب  

يا عالم طبعاً السجن ده أبسط      ... أنت عارف هتروح فين؟ هيروح فين     ... مية بره هترامـرأة فوطـيفار لمـا       

حياة  هيعيش في لكن هو يعرف حاجة واحدة إنه       . رايح فين  عارف لكـن فيما بعد السجن هو كان      . األمـور 

 .ي اللحظة دية عاش حياة االستشهاد فحتى لو تقول بقى اللي تقوله حصل فهوالطهارة 

افرض إن  . كانوا عايشين الموت عن العالم    .... ويقول لك لم يحبوا حياتهم    . حـبة كانـت للنهاية    موال

فيه حاجة متعلق ... واحـد النهاردة أو واحدة أو شاب أو شابة وبعدين من أجل محبته للمسيح ووصية اإلنجيل           
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ـ  فين ... فهو موت عن العالم   . أنا هاسيب الحاجة ديه ولو انتهت بموتى      فقـال الليلة ليلة عيد الشهداء       ... يهاب

مفيش وحوش األيام   ...  عشان تأكله  قول يتقدم للوحوش مثالً   أمش عاوز   ! الـنهاردة المسيحي القوى الشجاع؟    

 !!فين المسيحي الشجاع اللي ينفذ وصية المسيح؟. دى هتاكله

إحنا اللي عاوزين نجدد عهد ... يام دية صعبةأصل الظروف األ... صلنا بشرأماتنسـاش إن إحـنا     

ـ  ... نا للنهاية ءنحب أعدا  بينا) هلم(أهوه ما طياال    .  طب ما طريق االستشهاد واضح قدامنا      ا القديسـين  آباءن

 .ألنها عداوة هللا.... واحد تانى يموت عن العالم، ومحبة العالم.... ونحب المسيح للموت

وتبقى كنيستنا كلها   .  من أجل الطهارة شهيد يسوع المسيح      واحـد ثاني يحب الطهارة ويقول هايعيش      

 .شهادتللصغيرين الكل عايش حياة اس... للكبار للرجالة الكبار، ومن الستات... األطفالكنيسة الشهداء من 

وأنت بتقول للجسد اقعد    . وم بينعسك ننعمة المسيح بقوة كده وأنت ال     بواحـد تانـى وقف كده للصالة        

ديه . لمجتمع اللي فيه  اسلوكك المسيحي في وسط     . دى شهادة ... تكلم معاه أ المسيح كده و   سـاكت لما أقف قدام    

 .باكم الذي في السمواتأشهادة يرى الناس أعمالكم الصالحة ويمجدوا 

 عن االستشهاد بالمعنى التقليدى بتاعه اللي هو        اًبدأ النهارده مش عاوزين نتكلم      إحنا أحبائيالحقيقة يا   

.  مش ها يسمح باالستشهاد إال إذا كان شايف إحنا نقدر نؤهل ليه            أبداًوربنا  ... اًبـد أ يعنـى ملـوش الزمـة     

لكن اهللا أعطى فرصة لكل واحد يجاهد ضد     . لّىحاجة محسوبة عند ربنا بالم      بالبساطة دية يعنى   اًبدأماتفتكرش  

نه ب رعاية األب ال   ساقفة عشان تشوف  أ لكم قصة رئيس     بحكيكنت  .... الخطية حتى الموت يحب حتى النهاية     

موجود في  ) انتى جول (دة اسمه   رولسه الراجل عايش لغاية النها    . أو األب البطريـرك من أجل شهادة أوالده       

. ساقفة فئ تشيكوسلوفاكيا لما دخل الروم وموتوا عدد كبير وهو كان مرمى في السجن      أ كـان رئيس     إنجلتـرا 

 كل اللي   أوالديوبعت للشعب بتاعه رسالة بيقول لهم يا        . وهم في الشوارع  نبقوا يطح ... موتوهم بالدبابات كده  

. وا أهلكم وأوالدكم فتفقدوا محبة المسيح     تلأنـا خايفه خايف عليكم من أن تتولد في قلوبكم كراهية للناس اللي ق             

 الكتاب ونقرأ تاريخ الراجل ده مبقدرش أحتمل        رأأنا لما اق  . وصـية المسـيح اللـي أوصـتكم بمحبة األعداء         

 .يهاب تبالعميقة اللي كان بيكالمشاعر 

... أل خايف علي لمحبة   ....  أو بيوتهم  أوالدهمزية للناس اللي اتقتلت     عتقول لي كان بيبعت جوابات ت     

 . ليهأساءوامن أجل اللي ... تفتر في الكنيسة من أجل اللي في الخارج خايف المحبة

لكنيسة النهاردة إال   اطلع من   مش عاوز حد ي    .كنيستنا كنيسة الشهداء  والكنيسـة تصـلي من أجلهم       

شهيد في تنفيذ   ... شهيد في محبة المسيح   ... هيد يسوع المسيح ألى مستوى من المستويات      شويحسـب نفسـه     

...  والمتاعب والضيقات في للعالم    اآلالمشهيد من أجل الصبر صبر علي       ... شهيد من أجل العفة   ... وصـيته 

. المقدس من أجل كلمة اهللا نجاهد ضد الخطية حتى الموت         ما يقول الكتاب     شهيد من أجل وصية يسوع أو زى      

 تفتكـر إيـه يكـون منظـر الكنيسـة دية ما هو يبقى نفس الموكب اللي إحنا زفناه النهاردة موكب الشهداء                     

 .والقديسين

ألن المسألة ... شون ما يهمليال نصف م   و ونليون وال واحد م   لي م 2عداد  توبينـي وبينك لما يقولوا ال     

إنما مسألة إن الكنيسة طول عمرها كانت بتولد شهداء قديسين فكانت العينة الواحد يساوى              ... دعد مش مسألة 

 .لفأ
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نت بيمانه عشان بيحب ال   إ الولد ده أنكر     قْلحا. المسألة مش مسألة عدد   ... المسـألة مـش مسألة عدد     

 .يهبطت ص هي ارتبالنت دية مش قادرة تسيب الولد ده مهما حصل ألن خبال... نية ديةالالف

ده عنده ضغط عليه في الشغل مش قادر كده بيخبي المسيح شوية مش عارف    .... المـش عارف إيه   

ـ ال.... لـيه  أو مع أخته عشان الميراث بيتقسم       أخوته مع أبوه أو مع      الن ده زع  فـالن  قت الـناس دلـو    قْح 

الكنيسة غرقانة فيها األيام    ت عارف إحنا عايشين فيها و     إنوأمور كثيرة طبعاً    !! دى شهادة يسوع؟  .... والبتاع

 .دية

الكنيسة كنيسة  ما قيمة العدد؟ ولكن     . ونليإن شاء اهللا يكون عددنا عشرين م      ! !دول شـهداء يسوع؟   

 طول النهار من أجل كلمة      ماتواُيهم   ين إن عدكنيسة الناس المست  كنيسة شهود يسوع شهود يسوع      ... الشهداء

 .يسوع ةدمن أجل شها... اهللا

قال يشبه  ... منه كان إنجيل جميل جداً      العشية الليلة كان لو تأخذ بالك      إنجيل حبائيأألجـل هـذا يا      

 .ملكوت السموات كنز مخفي في حقل وجده إنسان من فرحه مضى وباع كل ما ليه واشترى ذلك الحقل

ر عليه مش نبقى إحنا جهلة لما نمشى        و ند اللملكـوت السـموات كنز ملكوت القديسين كنز مخفي يا         

يالال من النهاردة نعاهد ربنا في بداية العام الجديد إن          ... تحت رجلينا ... أيدينالحقل كده والكنز تحت     علـي ا  

 نقتنى النصيب   لكيلجوهرة الغالية الثمن    اعن  ... إحـنا كلـنا نكون شهود لكلمة اهللا نبحث عن الكنز المخفي           

 .أبداًالصالح الذي ال ينزع منا 

 

 ين آمابديأوإللهنا المجد الدائم 
 

 


