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  تقدمي
كار  حادأف ـــويش) تعتبر من  اإلل كار التش (أو أف

شديدة  شبابنا  يتحارب التيالحروب الفكرية ال  فيبها 
ـــرنا  ـــبابها العميقة داخل النفس  ،الحاليعص ولها أس

هى رفض صـــورة اهللا  األســـبابمن هذه البشـــرية و
شوهة  سواء ر التيالم سط  فيالتربية أو  فيأيناها  الو

  الكنسى.
نشفى من جروح الماضى ونرى رؤية حقيقية كيف 

ضع هذا  صورة اهللا الطيب الحنون والمتوا صحيحة ل و
  نبذة.لهذه ا فيما نجده 
سنا وأروحنا لنرى الرب  شفاء لنفو سوع يعطينا  -ي

شعبه بل كل  ة الجميلة الحقيق صورته-الخليقةوكل 
قة حب وحنان واتضاع وشفقة على كل الخلي والمملؤة

با  با نا ال ـــلوات أبي عذراء مريم وص نا ال عة أم فا ـــ بش
ضروس الثانى.  سته من  فيد جالم وإللهناتوا  اآلنكني

  .أمينوإلى األبد 
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ľ ـــي التيجو من ا  لقلق والتعب وذكريات الماض

وجدت أمامي صــخرة قديمة  ،تؤلمني من قســوة وتعب
فقلت في نفســي  ،أثرت فيها الطبيعة وشــوهت منظرها

ـــخرة هذهما ذنب  ـــوهه كدا!! وفكرت  ؟الص ليه تتش
اليوم  له قلت تقابلت مع أبى. كتير لحد ما تعبت ولما

ـــئلة عميقة وخطيرة  عندىنا متعب جداً وأيا أبي  أس
سامحني ي ستطا و شك أنك ت يع أن تجيبني عنها أبي أ

  !!بإجابات مقنعة
  .هى حرب الشيطان األجرب بنياا : بالتأكيد يقال

  ؟!يا أبى هو الشيطان األجرب دا ماقلت: 
  قال: هو شيطان الشك والتجديف على اهللا.

  أبي؟ا عرفت ي ازاى قلت:
بني كلنا  أفكار طبيعية يابني هذه اا ال تقلق يقال: 

ــا فى فترة فتأتى فترة و، هاينمر بب ــوص  المراهقةخص
نبدأ نفكر فى أصل الكون ومعنى الحياة وما هدفى من ب

ـــان مهما كانت وهى فترة يمر  ،الوجود بها كل إنس
ته يد يدة  ،عق تار العق ها حتي يخ يد  تهبإرادالتي ير

لال لدين ةكام هذا ا كذا في  لد ه نه و . أو ذاك وليس أل
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لك  ما نقف فلذ ند لن  األخيرمام اهللا في اليوم أع
ستطيع  شتكي علأحد أي ضميره ن ي هو ي حكم اهللا ألن 

  .)١٧: ١٤اع (و )١٩ :٣رو(عليه سيشهد 
  أبي؟األفكار يا هذه  لما تيجينى أعمل إيهوقلت: 
  ؟بنياا ي األفكارهناك أنواع من هذه قال: 

  طبيعية.) أفكار ١(
  .) أفكار نتيجة التربية والوسط٢(
  .) أفكار نتيجة العلم والفلسفة٣(

  حل األفكار التي من الطبيعة أوالً 
ع  ضحعف.عع ا   ا

    


 
شك فيك قلت:  هل أقول  !!رب ياهل أقول له أنا أ

نا غير مؤمن بوجودك؟  علمش ممكن الكالم له أ  يج
  ؟أو يغضب علىّ ربنا يزعل منى

يفرح بداً. دا هاإطالقا مش ممكن يزعل منك أ قال:
  .بك
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لت  هاق هايفرح!!!  قاطعاً):  يه!!يفرح (م يفرح  بإ
ممكن أفكار عدم إيمان و بأنني عندى فيه،بأنني أشــك 

  !!عليهتجديف أفكار 
حدي إأبوهم في مع  عايشين ة كانواأخواثنين : الق

ما دخلوا ند لة القري وع ية انتقلوا المرح ثانو إلي  ال
بدأ صديق  جداً المدينة ليكملوا دراستهم وألنهم بسطاء

وأنه يضــيق عليهم  ،كهم في محبة أبوهمشــرير يشــكّ
ــوا حياتهم بعيداً ب مشوأنه  ــل أن يعيش يحبهم واألفض
  عنه.

صغر إليذهب االبن  أبيه وأعلمه بذلك ففرح به  األ
ــدق  األب بالرغم من أن االبن من  ةفتر داأخبره أنه ص

أما األكبر فكتم ذلك في  ،نه شك في محبتهإالوقت و
أمام والده تظاهر  نفســه وعندما تكلم أخوه األصــغر
شرير صديق ال ضن  األبأما  ،بعدم قبول كالم ال فأحت

صغراالبن  سئلعلى  وأفهمه وطمأنه األ  األبن بينما ،تهأ
خذ يعنف  األكبر قد أ نه  وينتهرهخوه أف بأ مه  ويته
حد ياموتمر  ،جا نات ولم  األ حا جة االمت وظهرت نتي

ــغر  األكبرينجح االبن  ــغر، رجع االبن األص وال األص
 إليخاف من الرجوع للبيت ولجأ لكن األكبر وللبيت 
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صدقاء سمع  أ سوء ولم ي صغر أن  ألخيهال طيب  أبوهاأل
ولكنه خاف يقبله مهما كانت نتيجته هابيحبه وأنه و

ــدقاءواتجه من الرجوع  ــاع  ألص ــاع وض ــوء وض الس
اللى رحب بيه  أبيه ألحضانفرجع  األصغر أمامستقبله 

  .وشجعه وقاله تتعوض السنة اللى جاية
فعندما نصارح ربنا بكل أفكارنا هايرد علينا ويفهمنا 

وهو أكثر  ألنه بيحبنا أكثر مما نحب نحن أنفســـنا.
يعرف كيف يقنعنا ويفهمنا. ولكن لو كتمنا هذه  من

األفكار في داخلنا من أجل الخوف ســواء من اهللا أو من 
ـــتظل هذه  ـــأل الناس فس الناس أو لو اكتفينا أن نس
سأل اهللا نفسه فهو أبوك  األفكار تتعبنا وتحاربنا. لكن ا
وأكتر من أي شــخص يســتطيع أن يفهمك ويقنعك 

   .وهو مسئول تماما عن ذلك
ــل  إنفهمت يا أبى قلت:  ــارح ربنا أن األفض  بهاأص

  !؟هاتستمر كتيردى األفكار هل لكن 
 في فترة من العمر ةيمرحل دى مجرد حرب .القال: 

فقط أعرضــها علي اهللا  ،وتنتهى أســابيعوتأخذ أيام أو 
ـــالةفي  ـــخص روحي تثق فيه  الص وتحدث بها مع ش

وخطورة فقوة  روحي)اعتراف أو مرشـــد  (أبوتحبه 
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ضمحل  األفكارهذه  شفها ت في كتمانها ولكن عندما نك
  .وتهرب

وكان  ،طفل بالصـف الثاني االبتدائي بسـيط وطيب
ــقي فقال للولد الطيب خذ القلم  يجلس بجواره ولد ش

ستاذوارميه في قفا  سبورةعندما يكتب علي  األ أخذ  ال
ــىالولد الطيب القلم و ــبورةفي أتجاه  مش ليرميه  الس

ـــتاذعلي  إنه ولكنه تذكر أنهم قالوا له في البيت  األس
ستاذفي  شيءقبل أن يفعل  صل يقول لأل ا ي"فقال  ،الف

ستاذ الولد اللي ج ستاذ يا ا  القلم أرميأن نبي بيقولي اا
ستاذ أعمل كده وال أل ستاذ له فقال  "افي قفاك يا أ األ

 . والتفت األستاذ للولد الشقىغلط"دا كال يا حبيبي "
شقي ف يا  ماقلتش حاجة ماقلتش حاجة"صرخ الولد ال

   ."أستاذ
روح "لطيب لولد االشــقي بل قال للم يســكت الولد 

ضربه وتعالأي في للولد الل صف وا بدأ الولد  ."ول ال
ــربالطيب  ــي ليض ــاحبه ولكنه افتكر  يمش  الزمه نإص

الولد  .أســتاذيا  أســتاذ.يا "فقال  من األســتاذيســتأذن 
  ."يا أستاذ اصاحبي اعمل كداضرب أن  ليل قوبي
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له   قال  تاذف ـــ يا حبيبي" األس بك . داال  ـــاح  ص
  .وحبيبك"

تفتكر الولد الشــقى هايقول للولد بي أ وهنا قال لي
  ؟الطيب حاجة تانى

أن يفضحه أمام قلت(بابتسام): طبعا ال. هايخاف من 
  .األستاذ

اهللا  قدامأي فكر أكشفه في الحال وأنت كمان قال: 
 اكد اوهو كد ويهمه أمرك أبوكفاهللا  ،بداًأ ال تخافو

  .اللي جواك األفكار كل عارف
ضحش ر شط  د ا أظئ افشض نا د ظطح  حغ   .ا

حارب تأ إننيهناك فرق بين  قبل أنمن ما قلنا كو 
   .ي أسقط فيهاننأبين و ةبالخطي
نمعني  فمش ـــرت إحاربتني أفكار  هإ لحاد أنني ص

ـــرت زاني إننيحاربتني أفكار زنا إنه أو  ،لحدم  أو ص
أو  صرت مجرم إنني أو شذوذ حاربتني أفكار قتل ألنه
  النقطة.هذه في  الشيطان في منتهي الخبثلكن وشاذ 

  ؟يا أبي كيفقلت: 
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ــحق قال: يقول شر  أن" مار اس شيطان يبذر بذار ال ال
سك أنت! !حاربكأ أنا ملويقول لك  ويتوارى  ،الذي حتارب نف

  ."اهللا لن يساحمك أن وأنت مصدر الشر 
 ستلي هذهفرافض الفكر  أنتبين طاملا ا اال ختف يلكن 

  أبدًا. ةخطي
 ن يسجدأفالشيطان حارب الرب يسوع علي الجبل ب 

بادة  به بع حار له (أي 
ـــيطــان . فــالفكر )الش

كل ها بك ب حار  أنواعي
ية خاف ولكن  ،الخط ال ت

ــدا ــ أب ــك ف ــع اهللا م
 أبوكوهو  ،ندكوهايســـ

الحنون وهو دائمــا في 
يعينك وبصراخ وهو ها ةاطلبه بقو صفك مش ضدك.

ــيطة تهامد األفكاروتأكد أن حرب  جداً  ومحدودة بس
سلم  .تنتهيوها ست شيطان األجرب فقط ال ت وتقول لل

  ."سقطت أنا .سقطت أنا"
  ليه اسمه الشيطان األجرب يا أبى؟!قلت: لكن 

يستحل علي العقل أن يمنع 
لكن في  ليه،إاقتراب األفكار 

نسان المجتهد أن استطاعة اإل
فظهور الفكر  يرفضها.يقبلها أو 
 لكن قبوله إرادتنا، علىال يعتمد 

  أو رفضه في مقدورنا
  (أنبا موسى األسود)
 ٧٥ق. يوحنا كاسيان ص
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هب ةمرقال:  حد  ذ يه إلي األخوةأ الروحي في  أب
فقال له ال تقلق يا  .الشـكأفكار من الدير يشـتكي له 

شفها في ا صالة،بني أك سيح  ال ردد وواطلب معونة الم
  ."أعنييا رب يسوع " باستمرار
سترح  األخذهب  بعد  ألبيهورجع لقاليته ولكنه لم ي

له الحرب ز قال  جداً ويومين و جداَنا أادت  بان   تع
ـــالةبالرغم من  يا  ماتقلقش" أبوهقال له  ،الكتير الص

 قال ."الصالةفقط استمر في  ،تنتهيوهاة فتر دىبني ا
صالةشك في أبدأت  أنا" له شيطان بأ لماو ال صلي ال

في الهوا  صـــليبت أنت لمن!! بنصـــلي أنت"يقول لي 
وحاسـس  تتعبنى جداً األفكاره كالم في كالم". وكل
ـــساهللا  إن أن خطيتى عظيمة  زعالن مني جداً وحاس
نا غفران. ليس لهاو  أنت" األب.  قال له "تعبان جدا أ

"نعم رافضها ولكن الفكر قال  دى". األفكارمش رافض 
"إنت قابلها وأنت خاطئ خاطئ.  بيحاربنى ويقول لى
ضع يدك علي رأسي " األبقال له تعبان يا أبى تعبان". 

 له األب "طالماعلي رأس أبيه وقال  يدهفوضـــع االبن 
نت كاررافض هذه  أ نب ف األف فأي ذ عليّ ابنى ال تخف 

واســتراح جداً  األختعجب  ".الصــالةفي  اســتمرفقط 
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 الصــالةالمســيح في  ةلقاليته وأخذ يطلب معون وذهب
 الصالة يزيد فىهو كان عليه  يدتزبدأت  األفكار ولما
له". زى قا ما  له و أبوه الروحى  عد يومين ظهر  ب

صرخ ويقول له "كفاياشيطان  . ةصال أجرب قبيح ي
بدأ يتشجع  األخهنا و .تحرقنيبصالتك كفايا صالة. 

لحم الشـطان  وكل ما يصـلى كانصـالته يزيد في و
شيطان وهناحتي أختفي ويتآكل  يتهرأ ستراح  ال  األخأ

"دا  األب. فقال له ما حدثله على ل وقا أبيه إليوذهب 
نفس الحرب  سنة يا ابنىعشرين  ا منيامعاللى حصل 

ـــيطان له األخ ونفس الش ماذا لم تقل لى . قال  من "ل
ية بدا له  .يا أبى؟ ال حارب أ" األبقال  نت بتت نت ك

شك  شك في أي حاجة فلو قلت لك كنت هات في بال
عك وأن حاول مجرد أنى أنى نإكالمى و ـــج أن أش

  مش حقيقى". ىكالم
  أبي؟يا من األفكار النوع الثاني إيه وقلت: 
حتي يختار  .النوع األول هو األفكار الطبيعية قال:

ساناإل س ن شفها األفكار وهذه  هطريقه بنف اهللا  أماماك
أن له المسئولية وحمّ وإرشادهواطلب نوره  الصالةفي 

فك  مك ويعر له يفه قل  و   
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  وطالما أنت
ـــه ف ،بتطلب من قلبك اهللا لن يتخلى عنك وهو بنفس

مسئول أن يرشدك علشان لما ييجى اليوم األخير كل 
   .يكون مسئول عن قراره اللى أخذه بإرادتهسشخص 

فمثال في قصة كرنيلوس الموجودة في سفر أعمال 
سل صحاحالر . فهو كان رجال تقيا ولكن لم يكن )١٠(إ

كب بد الكوا مذكور في -يعرف اهللا (كان يع كم هو 
صلوات أن يعرف التقليد صوام و ) ولكن كان يطلب بأ

تك  ـــلوا له ص قال  له مالك و اهللا الحقيقى فظهر 
ستدعى  صعدت إلى اهللا ولكى تعرف الحق ا صدقاتك  و
بطرس الرســول وهو يخبرك عن الحق ومن هنا بدأت 

فاهللا ال ي يد أن يعرف رد أالكرازة لألمم.  مل ير و يه
ــل معه وبالطري ــيعرف كيف يتواص قة التى الحق وس

  تناسبه.
لت:  مام لكنق نا متأكد من وجود اهللا ومن ت . لو أ

  دى مجرد حرب؟!لكن محبته لى و
شيطان األجرب  ضوع ال قال: لما تكون حرب زى مو

عليك وعلى الصالة وطلب معونة المسيح لحد ما كدا 
شيطان األجربتنتهى وتخلّ سيح  ص على ال وبنعمة الم
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طلب الموضـــوع مش هايطول تمســـك بالصـــالة وب
   .المعونة حتى تنتهى الحرب

  :فله ثالثۀ أسباب  من أفکار اإللحاد أما النوع الثانی
غئ.أوقً:    ا

  :وفى التربية سنتكلم عن ثالثة أمور
  القسوة يف التربية.-١
  اإلمهال يف التربية.-٢
  التدليل يف التربية.-٣

  أول شيء في التربية هو
غئ عة  ا ص   .ا

سوة في التربية بأفكار قلت:  يا  اإللحادوما دخل الق
  أبي؟

بالمثل وهي نظرية قال: توجد نظرية في الهندســة 
ثل ما بالت ـــوة في  ،أو  لة قس ما يكون في الطفو ند فع

ية  ما يكبر الطفل يقول أن فالترب ند ـــي األبع  األرض
سي  شعر في داخله ودون أن يدرى أنه قا  األب بالمثلفي
سما سيسيكون وي ال سول  .قا لذلك يقول بولس الر

ـــلوا"( أوالدكمال تغيظوا  اآلباء أيها" : ٣كو لئال يفش
٢١.(  
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صة "  األخوةتعرض أحد يذكر أحد الخدام هذه الق
  .التشويش ألفكار

سف على المقاطعة يا أبى سميها أفكار  .قلت: أ ليه ت
  تشويش؟

لة من الفكر  ها مرح بل أن نا من ق ما ذكر قال: ك
تحاربت بخطية أننى  إننيكلنا بنمر بيها وليس معنى 

، فيوجد فرق بين إنني أتحارب بالخطية قد سـقط فيها
ــى بيها ــلم ليها وأرض ــتس . وهذه نقطة وبين أننى أس

يام.  هذه األ حارب خطيرة  ـــخص ت فليس معنى أن ش
كار  حادبأف حد اإلل ـــبح مل نه أص مجرد حرب  هذهف ،أ

يحتاج فيها و ،تشـــوش أفكاره وســـتأخذ فترة وتنتهى
ــخص  ــاعدة وقبول. ولكن لو حدث الش ــاندة ومس لمس

صبح "قلنا  ، أنمعرفة منان الجهل وعدم بنوع م فالن أ
حد حد وهو يكون "مل نه مل نه أ قت يتعرف ع  فمع الو
كار وعندما تنتهى عنده مجرد  ـــاؤالت وأف الحرب تس

ـــعب فكل الناس عرفت ويحب أن يرجع يكون األمر  ص
عنه أنه أصــبح ملحد فيكون رجوعه صــعب ويقول في 

حد حد مل حد" .نفســـه "مل ما يكون  .خلينى مل زى 
ــارع األطفال  يجروا وراءه ويقولوا له شــخص في الش
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"يا مجنون يا مجنون" فيجرى وراءهم ويقول "بس يا 
بس يا بنت" ومع الوقت يتجنن فعال. فنرجو من  .ولد

خدام  باء وال ما اآل ند يدا فع طة ج هذه النق أن يتفهموا 
نهتم  ، يجب أنمن هذا النوعيتحارب الشــاب بأى أفكار 

به ونقبل تســـاؤالته ونحيطه بالمحبة ونقبله. وندرك 
ــه وخطورة كلمة "فالن  ــبح خطورة رفض ملحد" أص

ساؤالت شويش وت سوع قبل  هذه مجرد أفكار ت والرب ي
الفكرى شـــك توما وتســـاؤالته ونزل إلى مســـتواه 

ولم يرفضه أو يوبخه وينتهره بل أراه يديه واإليمانى. 
وجنبه وقال له "ال تكن غير مؤمن" فاهللا عنده استعداد 
ـــاؤل وكل احتياج من أوالده  أن يتعامل مع كل تس

  .ليجذبهم لمحبته وأحضانه
  سامحنى على المقاطعة. .يا أبى .قلت: تمام

ــة.  ــخيقول الخادم أن قال: نرجع للقص ص هذا الش
سات  شهورأخذ   األفكارحتي بدأت من المقابالت والجل

 األسباب التي "إيهقلت له فتهدأ ورجعت إليه ثقته باهللا 
تك تفكر  كارجعل  الوحش". "كله من قال دى". األف

بويا. الوحش هو أ". قال "؟هو الوحش له "ومينقلت 
صغرهمخمسة أخوة أنا  احنفإ يرجع أبويا كان  ، ولماأ
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مش  .كان يدور عليّ ،في ابتدائيطفل نا أو لبيتا إلي
شان  شيكوالته بل عل شان يعطيني  ضرب عل ضربني  ي
 .لحد هو ما يتعب"مش لحد ما أنا أتعب". ال. دا شديد 
ـــغل تعبان يأكل  لماوكان  ينام علي ويرجع من الش

يه  .طول نت أدعو عل بان فك يا رب يرجع تع وأقول 
هاردة. هدود الن ما كبرت وم قدر  فل خالص مش بي

ـــ يه أب فوق ربنىيض يت ف مازال أكبر منى  لكن لق
ــدون أن و  ــدأت  أدرىب ب

   .أكره اهللا وأرفض وجوده
دى  لدرجةل !!ياهقلت: 

  ؟مؤثرة ألبالعالقة مع ا
ــا قــال:  عم ي نيان  .ب

فالصــورة التي نأخذها عن 
األب األرضـــى تتخزن في 

ماوى (اهللا) دون أن  ـــ نا وتنعكس على األب الس هان أذ
  ندرى.

ــــۀ هات  همس باء واألم ظهروا "أهتموا وافي أذن اآل
بة مع  ـــول ال  أوالدكمالمح قال بولس الرس ما  وك

تغيظوا أوالدكم لئال يفشـــلوا. فالقســـوة في التعامل 

تقلع القذى من  أن أردت إن
 آلةال تستخدم  أخيكعينى 

ضخمة مثل الكالم القاسى 
 المهذبة. بل والحركات غير

تعليم  آلةالطب،  لةآاستعمل 
صادر عن  إصالحالطف و

  خوى.أونصح محبة 
  يوحنا الدرجى)  ق( 

 الحب األخوى
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ـــعبة والمحبطة تدمر أوالدكم هنا قد  والكلمات الص
ية جداً .وفى األبد ـــتمرار فأنتم مؤثرين  باس . قولوا 

تمثلوا  ،كالم رجاء وأمل ،كالم محبة ،كالم تشــجيع
عار  ـــ هذا الش ما  بإبليس. قولوا دائ ـــيح وليس  بالمس

  ألنفسكم حتى تتعلموا لغة التشجيع واألمل 
.   "حة حة دا خعت ا

ن" تئ داإتئ إتئ إ  حغ   خعت ا
ــة " مع أحد  بأتكلمكنت خادم آخر ذكر هذه القص

قول ت أنوممكن  ،القريب جداً أبونانه وإعن اهللا  اإلخوة
 ،دي الكلمةبالش  " في كل وقت. فقالباباببساطة "له 

له ليه؟!  ألنها"قال  قلت 
 (الضــربتفكرني بالعبطب

له على الرجلين) لت  ". ق
قال  ما"و هو العبط؟!". 

يا لةفي  "أبو يام الطفو  أ
علي رجلي  كان بيعبطني

عاوز أفتكر  ،كتير فمش 
ـــعبة دى تانى  ،األيام الص

  ."بالش بابالكن صديقي  ،لهيإممكن أقول 

استخدام السطوة قد يحقق 
مؤقتا يخفى احتراما ظاهريا 

، ينفجر وراءه شعورا بالعدوان
فى سن المراهقة وما بعدها 

حيث يعلن الشخص نقمته صد 
 أووكل سلطة بشرية  أسرته

ولو كانت على حساب لهية إ
   تحطيم حياته كلها

(القمص تادرس يعقوب 
 ملطى)الحب األخوى
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لكن إيه الحل.  شــكله تأثير صــعبالموضــوع قلت: 
صلى"حل األفكار الطبيعية  إيه حل القسوة في . لكن "أ

  هو ذنبه؟!ما تربى تربية صعبة كدا التربية!! طفل إ
ــان يأخذ  ليس لهقال:  ذنب. لكن ليه تعويض. وعلش

  .أمورالتعويض محتاج ثالثة 
ـــكواه (يعلن  أوال: به وجروحهش لب  ثانیا: .)تع طا ي

  .بالتعويض
  ينتظر حتى يأخذه. ثالثا:

. )١٨: ١(اشــعفاهللا يحب الحوار ويقول لهم نتحاجج
خذه. يأ له حق  فاهم وكل من  عالوا نت فأعلن   يعنى ت

ــن  ــل ــك أع ــب ــع ت
جروحــك من أب 

 ،من أم قاسية ،صعب
شرس من  ،من زوج 

عبــة ت م  ،ظروف 
عرض فــ ت ي لكــل  ا

للتعــب والظلم في 
. )٢٢: ٨رو ( فالخليقة كلها تئن وتتمخض ،هذا العالم

صية واإلعاقات ال ستع متعبة ال فالكثير من األمراض الم




راإلنتظا المطالبة 
بالتعويض

 التعبير
عن 
التعب
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شيخ بل الكل معرض لأللم تعطف على طفل وال ترحم 
  والتعب.

  قلت: ومش دا كله من ربنا يا أبى؟
نا الخير يد ل عا ال. اهللا ير نا  ،١قال: طب يد ل اهللا ير

ـــالم. لكن كل هذه د لنا ياهللا ير ،٢والتمتع الفرح الس
األتعاب واألمراض واإلعاقات والموت هو نتيجة إننا في 

نتيجة الخطية فقبل الخطية  ٣عالم وضــع في الشــرير
بالخطية  قات. ف عا ناك موت وال مرض وال إ لم يكن ه

سلطان إبليس صار العالم تحت  . لذلك جاء ٤صرنا و
  .٥المسيح وخلصنا من سلطان إبليس

  والتعب واأللم موجود!!قلت: لكن مازال المرض 
صنع الخالص  سيح جاء و لكن ليس الجميع قال: الم

سنعيش في هذا  ،)١٠:  ٢تس٢(يقبلونه ولم يقل لنا إننا 
لكنــه أعــد لنــا مــدينــة  )٣٣: ١٦(يوالعــالم المتعــب

ـــماوية ـــعيدة تنتظرنا.  )١٦:   ١١(عب  س بدية س وأ
                                                                    

 عطيكمألسالم ال شر  أفكارمفتكر بها عنكم يقول الرب  أناالتي  األفكارعرفت  ألني ١
 .)١١: ٢٩ورجاء (ار  أخرة

 )١٧: ٦تي ١للتمتع (بغنى اهللا الحي الذي يمنحنا كل شيء   2
 )١٩: ٥يو ١وضع في الشرير (قد  والعالم كلهنحن من اهللا  إننانعلم  3
وهكذا  وبالخطية الموتالعالم  إلىواحد دخلت الخطية  بإنسان كأنمامن اجل ذلك  4

 )١٢: ٥رو الجميع ( أخطأجميع الناس اذ  إلىالموت  اجتاز
 )١٣:   ١كوت ابن محبته (كو  مل إلىنقذنا من سلطان الظلمة و نقلنا الذي ا 5
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ند مجئ الرب على  مل نحن ننتظره ع كا فالخالص ال
سحاب لنكون معه كل حين في فرح ال  )١٧: ٤تس ١( ال

ناك  يد وه به ومج ينطق 
 ٦ضاال دموع ال تعب ال مر

ــالم أبدى في  بل فرح وس
سوع. ضان الرب ي فلو  أح

عرفنـا إننـا هنـا غربـاء 
ستغرب )١١:  ٢بط١(ونزالء األلم والتعب والظلم،  ٧لم ن

لم وضـــع في الشـــرير وإننا في الو عرفنا أن هذا الع
ـــتكى من اهللا بل نحتمى  ،قوات الظلمةحرب مع  لن نش

فيه ونعرف إنه معنا ويشـــعر بتعبنا ويمســـح دموعنا 
ــهام العدو  ــندنا في حربنا وإن تعبنا أو لحقتنا س ويس

شفائنا ويجهز لنا المكافأة والتعويض سى  فهو  ولن ين
  . صبرنا أو يضيع تعبنا

قة والموت من  عا ياه طلع إن المرض واإل لت:  ق
  إبليس مش من اهللا؟

                                                                    
وال حزن  وال يكونبعد يكون فيما  والموت الكل دمعة من عيونهم  وسيمسح اهللا 6

 )٤: ٢١رؤ قد مضت ( األولى األمورفيما بعد الن  وال وجع صراخ
 أصابكم أنهكامتحانكم  ألجلال تستغربوا البلوى المحرقة التي بينكم حادثة  األحباء أيها 7

 )١٢: ٤بط ١امر غريب (

الشيطان يحاول تشويه صورة 
منتقمًا  ًالهإاهللا أمامنا، فنظنه 

جبارُا ينتظر أخطاءنا وهفواتنا 
  دب ويعاقب ويميت لكي يؤ

 )٤٨٠( ص الحب الرعوى
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هذه األ كل  ية التي قال: فعال.  جة الخط مور نتي
ـــدت طبيعتنا وعالمنا. وهذه أ ـــيطانية"فس  ".حرب ش
شرور ويقول لنا ف صنع لنا ال هو الذى أن اهللا "إبليس ي

نخاف من اهللا أو نزعل منه ". وبذلك صـــنع لنا ذلك
ما البعض يكرهه.  ـــرس ورب لب ش وكذاب كمثل طا

صاحبه ضرب  صديق آخر هو  ويختبئ ي ويقول له أن 
  .ليفسد عالقته معه الذى ضربه

هذه  كل  يه في  نا ذنبى إ ـــؤال أ لت: نرجع للس ق
  األمور؟
   قال:

  .ليس لك ذنب لكن لك حق
 





     

 
كل  عارف ب فاهللا  هل الزم أن أعبر تعبى  لت: و ق

  جروحى وأتعابى؟
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  قال: 
سقج جء طظ ا اسإ عع  اسئغ سظ ا ء ا ح   .وا

لك خطوة في  فاهللا يطلب أن نعبر عن نا ألن ذ تعب
فالشـخص يحتاج أن ينفس عما بداخله  .طريق الشـفاء

بك يكون  حه. والتعبير عن تع به وجرو ويعبر عن تع
لذى  بالطريقة التي تريحك. فليس الكالم وحده هو ا

ـــير  أناتو ،فالدموع تعبر عن التعب ،يعبر القلب الكس
ــان  ــمعها اهللا أكثر من الكلمات الجوفاء التي باللس يس

اهللا ال يشترط أسلوب وال  ،فقط. وعندما نعبر بالكلمات
قل له كل  ،لكن يحتمل ضعفنا ومرارتنا معينة كلمات

شعر به حتى ولو  ظلم منه أو قسوة تظن شاعر بالما ت
  المسؤول عنها. هو إنه 

له قل 
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  وإيه الفائدة بعد التعب واأللم من أي تعويض؟قلت: 

لكن  ،عنــدك حق لو كــان تعويض عــادىقــال: 
يغيروا سلدرجة أن اآلخرين  ،التعويض ال يقارن بالتعب

خذ "ويقولوا  نا ونأ نا وتألم هذا ياريت كنا تعب مثل 
ــيج في إنجلت"التعويض ــنع نس را كان عامل . في مص

نة و ماكي مل على  هايع يب  حدث ب كانيكىع وفى  ،مي
بجرح بسيط في يده ولكن لم يسكت أصيب أثناء عمله 

قال أن لب تعويض و قدم بط نب ألن بل ت له ذ  ليس 
يب و ها ع نة ب ماكي ـــترلينى ال ية اس لب مليون جن ط

وفعال حكمت المحكمة بالمليون جنيه تعويض  تعويض.
  له.

أنا ياريت أنجرح "يقول ها قلت: أكيد أن كل عامل
  ."مليون جنيه استرلينىعويض علشان أأخذ تكمان 

سترليني إحنا  قال: ونحن مش هانأخذ مليون جنيه إ
وهنا  )١٧: ٨(رو  .وأكاليل المجد خذ حياة أبديةأهان

  هنأخذ تعزية وقوة الرب يسوع معنا. 
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صعب ف سان الذى يتعرض لمرض  أو من تعرض اإلن
أن له إكليل ويثق  إلعتداء من أي نوع البد أن يعرف
سين يقولوا  شهداء. فالقدي من يحتمل المرض "مثل ال

بشـكر يحسـب أمام اهللا كالشـهيد الذى يحتمل العذاب 
يل له إكل نده  ."ويكون  ئك ع با حد من أقر يه  فلو ف

  مرض السرطان وتوفى هاتزعل والا ال؟
  قلت: أكيد هاأزعل عليه.

ــهداء  ــخص كان من الش قال: لكن لو هو نفس الش
  هاتفرح والا هاتزعل. (مثال)استشهدوا في ليبياالذين 

ـــهيد وبقى لى  قلت: هافرح وأفتخر أن لى قريب ش
  قديس في السماء.

ـــى  ـــوع أن المرض قال: لو أدركنا كالم الرب يس
ـــاغر ولهم أكاليل  والفقراء والغرباء هم إخوته األص

وكالم القديســين  .)٥: ٢هم أغنياء وورثة الملكوت(يع
ـــك ـــهداء وله أن من يحتمل مرض بش ر هو مثل الش

نا للمرض  ما ونظرت ما هايختلف ت ـــع  يل. الوض إكل
هاتتغير.  ياء والفقر  هانعطف على األغن لذيو قال  ا

ــبب اتكالهم على  ــعب بس ــهم ص عنهم الكتاب أن خالص
  .)٢٤: ١٨لو ( أموالهم
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قلت: الناس لو عرفت كدا الكل هايرحب بالمرض 
عب وم خاف من األلم وال من الفقر. والت هان ا دش 

حذر من الغنى  نه هان خاف م يه ون كل عل ـــن نت لحس
  ونضيع أبديتنا.

المشكلة أن نظرتنا قصيرة جدا وفقط نشتكى قال: ف
سبب سوة والمرض ونظن أن اهللا هو ال . من الظلم والق

ولو اقتنعنا بكالم الكذاب نبدأ نئن على اهللا ونشـكو منه 
ضل أن ن عد عنهتبنومع الوقت  صل عن هذا اإلله ونف نف

يكره اهللا ويشتمه  من وليس ذلك فقط بل تجد القاسى
ويتهمه بالقسوة والظلم ويقول أنا ملحد مع أنه أكثر 

  شخص يعرف أن اهللا موجود.
  قلت: ازاى يا أبى؟

قد فقد أبوه وهو صـــغير وكان كان  ابقال: شـــ
سه يقول ب سنا أخذ يقول أن على نف أنه ملحد ولما جل

صعب على اهللا، قلت  سى وبدأ يقول كالم  اهللا ظالم وقا
ــتم على  ــابك وتش ــك وتتعب أعص له ليه مزعل نفس
ـــراحة أنت  ـــخص أنت بتقول إنه مش موجود. الص ش

  متأكد إنه موجود كويس جدا لكن إنت زعالن منه. 
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عدين  لت: فعال ازاى يقول أن اهللا مش موجود وب ق
  ليه!! يشتم ع

ــبب  قال: هذه خدعة إبليس انه يتعبنا ويحاربنا ويس
ـــبب.  لنا كل أنوع األلم وبعدين يقول لنا اهللا هو الس

  لكن اهللا يقول لنا
    


         
      
  

اهللا نفسه بيكون  ،فاإلنسان الذى فقد أبوه وهو صغير
ـــخص ،)١١: ٤٩(اراليتيم هو قال أنا أبو ،أبوه  فتخيل ش
ــخص اهللا  ــه هو أبوه  غنى)(مش ملك وال ش اهللا بنفس
تانى مســئول عنه بشــكل مباشــر أكثر من أي حد وال

لكن المهم إن الواحد يفهم  !!بشكل شخصى ويهتم بيه
  كدا ويطالب بيه ويعرف أن دا حق ليه.

ــتفيد بكل النعم إقلت:  زاى الواحد يقدر يعرف ويس
سبب  بدل التعبدى  شكوى من اهللا ب واأللم واألنين وال

  ؟جهلنا
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أوال من  على ذلكساعدنا ت ثالثة أمور.توجد قال: 
  ثالثا بالصبر. .الكتاب المقدس. ثانيا بمساعدة مرشد

   .الکتاب المقدسأوال من 
ته نا أن نعرف اهللا من خالل كلم بد ل ليس من و ال

حدودة وشـــايفين اهللا  ناس اللى معرفتهم م كالم ال
ـــب  ـــب  تعامالتهمبحس ـــى أو بحس مع أبوهم األرض

ـــوهة عن اهللا أو المعرفة  ـــة والمش ناقص معرفتهم ال
ــة والخدام. لكن كلمة اهللا وإعالنه  المعثرة من الكنيس
ـــه هو المرجع األول واألكيد الذى يمكن أن  عن نفس

ستند عليه في معرفة اهللا.   يقول أنفمثال عن اليتامى ن
  .)٥: ٦٨(مز"األراملوقاضي  اليتامى أبوهو "

ــا عليّ  وأراملك يهميأحنا أيتامك وأ"اترك  وأيض
  .)١١: ٤٩ ن"(ارليتوكل

ويعطي نعمة مضاعفة وبركة  يهمفاهللا نفسه يهتم ب
ــة  . فقط عليهم أن يعرفوا ذلك ويطالبوا لأليتامخاص

باركهم اهللا  أليتامكثيرة  أمثلة وأمامنا به فيأخذون
ــتوي الروحي والمادي ــتخدمهم علي المس فالبابا  ،واس

وأبوه بعدها بسنين  ودة فقد أمه بعد والدته مباشرةشن
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ــة ــة ،قليل كثيرة فقط انظر حولــك  أخري وأمثل
  وستري.
ـــي قلت:  ـــاعت في  واألياموماذا عن الماض التي ض

  ؟القسوة والتعب
لكم  أعوض" أيضاالكتاب المقدس يضمن ذلك قال: 

  .)٢٥: ٢ الجراد " (يؤ أكلهاعن السنين التي 
  .)١٣: ٥٥سرو " ( اش  " عوضا عن الشوك ينبت

  .)٨: ٥" يحول ظل الموت صبحاً " (عا 
" حالوة"من اآلكل خرج اكل ومن الجافي خرجت 

  .)١٤: ١٤(قض 
مهجورة ومحزونة الروح دعاك الرب  كامرأةألنه "

  .)٦: ٥٤" (اش إلهكقال  رذلتوكزوج الصبا اذ 
ـــباك وعار ترملك ال  ـــين خزي ص " فأنك تنس

  .)٤: ٤٥فيما بعد" (اش  تذكرينه
  "عن كل تعب اعوضك ضعفين "

  .)١٢: ١٤٠" (مز حكماً للمساكين" الرب يجري 
يب ا قائال "فال يقول أبن الغر بالرب  لذي اقترن 

 أناافرزني الرب من شــعبه وال يقل الخصــي ها  إفرازا
 أســواريفي بيتي وفي  أعطيهم إني ....شــجرة يابســة
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اســما  أعطيهمســما افضــل من البنين والبنات إنصــبا و
  .)٣: ٥٦( اش  ."ال ينقطع أبديا
ـــوفواو ـــخصيرجع  لما دا بنش ا كان م هللا بعد ش

ــرب بانجو أو ــيش مثالً. ف يش تجده يحب اهللا جداً حش
ــك بحبه ــخصأو  .ويتمس غير مؤمن يؤمن  عندما ش

سيح  سيح تجدهبالم شعر بحب للم  بقوة. يأتي بقوة وي
ــتغربوا ويقولوا ألدرجة  ــعر ليه مش بن البعض يس نش

سوة  أو تعرض لتعب شخصفأي  دا. بكل الحب إحنا لق
 يقفوهللا  ف صعبة، فقط عليه أن يأتيلظروو، إلهمالو

  له ويعرض شكواه وسيجد اهللا في انتظاره يقول أمامه
 

 ) ٧: ٦١اش(


   
 

  
  

الكثيرين ممن تجرحوا  دأجــ إننيحقــا قلــت: 
أغير منهم  إنني حتى غيرهميســتخدمهم اهللا لشــفاء 
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قدرتهم  ها  علىومن  تاعب ية وم ـــر فهم النفس البش
  .إخوتهموحكمتهم في التعامل مع جروح 

ــاعد على ي وثاىن أمر قال: ــفائنا من س معرفتنا هللا وش
   :هو آثار الماضى

   أو مرشد روحی روحى أب
  المسيح.يعلن عملياً حب  ةحبيكون مثال عملي لم

  افعل؟ن لم يوجد يا أبي ماذا إوقلت: 
وجوده يسرع من عملية شفاء الماضي وايضاح قال: 

سوة التربية شوهتها ق صورة الحقيقية هللا التي  ن لك ،ال
 شيءا كل ويعلمن يعزيناثقتنا يا ابين هي يف الروح القدس الذي 

شف فقط اك ،هيعلن له عن نفسونسان واهللا نفسه هو يقود اإل
ـــواء من أب أو أم او أخأ  ،مامه متاعبك وجروحك س

ـــير  أو ازدراء أو إهمالمتاعبك من  و أعثرة  أوتقص
له كن في منتهي الصراحة مع اهللا حمّ ،و اعتداءأقسوة 

ـــؤوليت ـــئولي ،كاملة كمس تعبك وجروحك  ةمس
ن أشفاءك ومستقبلك فاهللا يحب  مسئولية ،وحروبك

يسرع من عملية الشفاء بوضوح وشفافية فذلك  تكلمه
  كان.إن مهما  يغضبهلن وتأكد أنه 

  أبي؟ كان ياإن مهما قلت: 
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تانى قال: يا ابنى نرجع  ونأكد اهللا  مهما إن كان 
كنت  مرةقال أحد الخدام "طيب وحنين وباله طويل. 

ضون حد أاجلس مع  سبب  ألفكارالذين يتعر شويش ب ت
ـــوة في التربية وفي  مور أا نتكلم في وقات كنأالقس

 ،كنت احترم رأيه عندما ال يريدأخرى وقات أروحية و
ناقشها ن يأمور يحب أي أصدقاء ونتكلم في أفقط كنا 

صل أوقات أوفي  صامتين لمدة ت لي إخري كنا نجلس 
ن نجلس معا أفقط كان يحب  ،و نصــف ســاعةأربع 

عد  قال أومرة ب عاً  ـــلي م له ممكن نص نا قلت  ن تكلم
ثم قال  ،وال احب ان اصلي لهاصلي لمين أنا ال اؤمن به 

قلت له مش  !ســأشــتمه!نت تصــلي له لكني أممكن 
ــكله  ــلي أمش  فاألنبياء قول اللى أنت عاوزه وأنتنا اص

  اهللا ولم يكن يزعل منهم.يقولون كالم صعب وكانوا 
بك ـــع عت ش قال "ب حت  داود  ما رب مال و بغير 

  .)١٢: ٤٤(مز " (يعنى بعتنا ببالش)بثمنهم
  .)١٠: ٤ار("خداعاً خدعت هذا الشعب"ارميا قال 

شعياء قال "  قسيت طرقك عن رب يا أضللتنا لماذاا
  .) ١٧: ٦٣ اش(  "مخافتك عن قلوبنا
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ــعبة (أنت بتخدع ــل)-وكما ترى ألفاظ ص  أنت تض
ضب عليهم شتم هو كما  وبالفعل وقفنا. واهللا لم يغ و

حب تام " أ لت في الخ يت وق ـــل لذأثم ص نا ا ي في با
وتصالح  .نا الذىأبا خ معيوقال هذا األالسماوات ...." 

ـــزل نار من  مع اهللا عندما وجده طيب وحنين ولم ينـ
  .السماء ولم يفتك به

لك  لت:ق بذ نا  حد يقول أن كدا ممكن  لكن مش 
  ؟نهين اهللا

  نكرم اهللا.بذلك قال: على العكس نحن 
قلت: ازاى. نقول لشخص اشتم اهللا وتقول أننا نكرم 

  اهللا؟!
سأقول لك  سيط يوضح لك الموضوعقال:   مثل ب

سهولة . مثل طفل صغير في المدرسة ولد أكبر منه ب
و ه .يضربه فيقول له سأقول ألبى يقول "فين أبوك دا

ويبدأ يشــتم عليه ويقول لو يقدر يرد  "أصــال موجود
عاوزه  أنتعلى خليه يرد. يقول له "تعالى وقول اللى 

س. وشوف" ألنه واثق أن أبوه قوى وهايعرف يرد كوي
شخص تعالى هللا وقول أي حاجة ألننا  أليفنحن نقول 
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واثقين أن اهللا هايعرف يرد كويس حتى لو شــتم مش 
  هايزعل منه لكن هايأخذه في حضنه ويشبعه بحبه ألن

  .هو جوع للحب اإللحاد
الدواء الشافى هو اإلنسان حب اهللا سیکون  فلو تذوق

  .لتعبه وحیرته

سانو ساندهالمجروح  اإلن شعر به وي  ،يحتاج ألحد ي
ــعر معه  يحتاج ألحد يش

ــاألمــان واإل ــان ب ئن طم
بوح  ي ــه ل تعــابــهل ــأ  ب
. يحتــاج لمن هوهمومــ
ــورة اهللا عن يعلن له  ص

التي تحب بغير شــروط 
بالرغم  بة  وتعكس المح
من اإلســـاءة. اإلنســـان 
الغريب عن اهللا والخائف 

ومن غضبه وسخطه منه 
ـــخص قريب  يحتاج لش
بتــه  طي لن  ع ي من اهللا 

ـــديق بثقة يتكلم عنه و ـــب منا لو كص وأنه لن يغض

خى ال يوجد من ينكر وجود اهللا حتى أ
أولئك الملحدين ففى أعماق نفوسهم 
يشعرون به لكنهم يرونه حسب تفكير 

ها قاسيا ظالما فيحاربونه لإقلوبهم 
التخلص منه لهذا فإننا  ويحاولوا

محتاجون اليوم ال أن نثبت وجود اهللا 
حب اهللا لإلنسان فى عن قدر ما نشهد 
  حياتنا العملية

 ريجانوسوأالعالمة 

 )٣٦٥( ص لهىالحب اإل
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ناه  نا حتى لو كلم ـــخط علي ناه ولن يهيج ويس عاتب
  . بأآلمنابألفاظ ال تليق فهو يقدر تعبنا ويشعر 

صراحة يا أبى لما أجد تكلم عن اهللا بثقة ك تقلت: ال
نى مش متعود ألخائف بكون في األول  ،وبحب وبجرأة

ــى جائتنى أدرى أن أعلى كدا لكن بعدها دون  جد نفس
  نفس الجرأة والثقة في الحديث مع اهللا.

ـــيما هو لكن  لث  ءالش ثا فة اهللا أكثر ال لمعر
  ؟التربيةثار القسوة في آللخالص من و

ـــيءقال:  هو معرفة اهللا من خالل الكتاب  األول الش
هو وجود مرشــد  والثاني ،بوعودهالمقدس والتمســك 

يهروحى ب أو أ به وتثق ف يب تح جد إو .ط ن لم يو
  .روح القدس ومساندتهنطلب تعزية ال

  .هو الصبر الثالث والشيء
شفي في   سنوات طويلة لن ت فالجروح التي تكونت ل
الذين تعرضوا من  األخوةحد أ أنأتذكر  اثنين.و أيوم 

ــوة التربية  ألفكار ــويش نتيجة قس وع خذ الموضــأتش
  .من سنة حتي يشعر بالتحسنكثر أ

  أليست هذه المدة طويلة يا أبي؟قلت: 
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فتمر ونحن في طريق  ،تمراه كدا كدا األيامقال: 
عب أفضــــل من أالتغير  ن تمر ونحن في طريق الت
ما واأللم تاً أ. ك خذ وق كان الثمر ثمين أ ما  نه كل
  .ونضوجهلنموه 

  ؟كيفقلت: 
ســألنا من يفهمون في  إذاكما ذكرنا من قبل قال: 
عة  عد كم  إذاالزرا نه ب كل م نأ نا جرجير   يوم.زرع

ـــابيعيقولون بعد ثالثة  ولو كان طماطم يقولون  أس
ـــهور ولو كان تفاح يقولون بعد ثالثة  بعد ثالثة ش

أبني الن الثمار تكون  اسنين فال تقلق من جهة الوقت ي
ــتخدم  ــانثمينة واهللا يس الذي يمر بهذه الفترات  اإلنس

مل عظيما لة في ع ية ويشـــارك  ،لطوي مل تعز في ع
ية المجروحين فيفرح  قدس المعزي في تعز الروح ال

سانهذا   أتعابهفرح ال ينطق به ومجيد وعوض عن  اإلن
شفاء  ستخدمه ل يعطيه اهللا راحة وعوض عن الجروح ي

  كثيرين.
عجيب هو اهللا في عملية التعويض والتحويل كما ف

ضيةحول عقوبتنا  سبب خطايانا  األر ضلمجد  إليب  أف
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الروح القدس سكن في داخلنا وصار لنا مكان في  أن إذ
   .السماء

ــوة في هكذا مع األو ــوا لقس ــخاص الذين تعرض ش
شوشوا ويبعدوا عن اهللا يصيروا  أنالتربية بدالً من  يت

عاملين معه ويستخدمهم في شفاء كثيرين ويكون لهم 
ضلعمق روحي وفرح ال ينطق به  شوا  أف من الذين عا

ـــالم.في  لذي غير  س ته ا جد اهللا وعظم هذا هو م ف
ـــطينوس ـــاهد وواعظ إ أوغس عن بل عظة حية لي ش

لرجوع توبــة وا ل ، ا
وشاول الطرسوسي 

لذي  خرب يُكان ا
 إليكنيســــة اهللا 

ــارز  ــم ك ــظ أع
ــيح وبطرس  ،بالمس

لى كره إ ن  الــذى أ
هذا اليوم ويغير  إلياهللا يعمل  لومازا الرسول العظيم،

ــوف وال نخاف منه  ــلي له ونكلمه بوجه مكش فقط نص
صراخنا أتعابنافهو يحتملنا في  سمع  شتد  ،وي ومهما ا



الصبر مرشد 
روحى

وعود 
الكتاب 
بالتعويض
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ضب منا فهو يعرف مدي جروحنا ومرارة  عتابنا لن يغ
  نفوسنا.

  نلخص ما قلناه اليوم.
احعغح: ر ا در فشض ث طخ   ع

وهذه عالجها أن نكشــفها امام  أوال أفکار من الطبیعۀ:
  اهللا.

   ثانيا: أفكار من الوسط والتربية.
  من التربية-١
الـــقســــــوة فـــی *أ

  وعالجها  :التربیۀ
ــكواه  أوال: يعلن ش

  (تعبه وجروحه).
نیــا: يطــالــب  ثــا

  .بالتعويض
ينتظر حتى  ثالثا:
  يأخذه.

ــوة  ــفاء من قس ــاعد على الش وتوجد ثالثة أمور تس
  الماضى ونوال التعويض:

  معرفة وعود اهللا من الكتاب المقدس.-١




راإلنتظا المطالبة 
بالتعويض

 التعبير
عن 
التعب
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  . طيب وحكيمأب روحى(أو مرشد روحى) -٢
  إدراك أن البد من الصبر.-٣

  المرة القادمة نكمل باقى أسباب التربية.
مجانا من خالل PDFللحصول على باقى األجزاء 

 هذا الموقع:
Website: mbade2.com        

  فقطقرشا ٢٥سعر النسخة من أى جزء: 
  


