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سة الرجاء قرأا مالحظة:  سل ستفادة الكاملة من هذه ال لإل

 ب ميكن أن يســبب تشــويشبترتيب األجزاء كاملة فعدم الترتي
  وعدم االستمرار قد يسبب إحباط.

  
  

لنا رجاء فى المسيح ان تصل هذه * 
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وىف داخلى فرح بالكالم الذى كل يف طريق إىل أىب  سرت
مرة أمسعه أن املسيح حيب اخلطاة ولكن جائىن صوت يهمس يف 

عىن املسيح يه فحيح األفعى أنت خاطئ يعىن جنس يعىن قذر أذىن أشب
مش بيحبك دا قرفان منك "ها ها ها". حاولت أن أختلص من 
الصوت ولكن أخذ يزن ويرن كما لو أن صوت آالف الدبابري 
يلف حول آذىن ويقول "خاطئ جنس خاطئ جنس" ويذكرىن 

رضها عخبطاياى قدمية جدًا كنت أفتكر أنىن نسيتها ولكنه كان ي
أمامي كشريط ذكريات كما لو أا حتدث اآلن ويقول "كله قاعد 
تفتكر كدا هاحيبك. أنت جنس وقذر وخاطئ حيبك إزاى ها هاها". 
أخذت أصرخ من قلىب "يارب يسوع. يارب يسوع" حىت وصلت 
ألىب وأنا متعب من الفكر وجمهد من التعب النفسى فشعور الذنب 

ىن أىب آفر من كل أمراض اجلسد. فعال قاتل وله تأثري صعب أكثر
يل ب وجمهد اليوم فحكيت بالتفصعوقال ىل مالك يا ابىن شكلك مت

فقال عندك حق يا ابىن فحرب الشعور بالذنب من أصعب احلروب 
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اليت تواجهنا يف احلياة الروحية وإبليس يستخدمها ليشككنا يف حمبة 
  .صيلتفوقبول املسيح لنا واليوم سنكمل ونشرح هذه النقطة بال

اىن ث املقدس. أول دليل ملحبة املسيح للخطاة هو كالم الكتاب
  دليل ملحبة املسيح للخطاة هو 

ة. ث عع ط ا ب غ طقت ا   س
أول مؤشر هو وتوجد ثالثة مؤشرات حلب املسيح للخطاة. 

 قبول هواملؤشر الثالث للو ثقة الترحيب وثاىن مؤشر هو ثقة احلماية
طض ض ان ا ش   بصئ ا

غفر هايين وساحمهايأنه يقبلين البد أن أثق هالو وثقت بأن اهللا ف 
 ٦١(اشع  رداء اخلالص وثياب الرب ىنعطيهاييل كل خطاياي، و

 ونكأي جلباب اخلالص وعباءة الرب، يعين أن اإلنسان ي ).١٠:
عد الطفل ب زى .وطاهر "أبيض يف أبيض" متامًا أمام اهللا نظيف

أبيض وب ث بعد املعمودية يلبس املعمودية أو حىت الشخص الكبري
  نأخذه باملعمودية. لىال يف أبيض رمز النقاء والطهارة

  !؟"أبيض يف أبيض" كونأخطئ حىت أما قلت: وهل أتعمد كل
باء "التوبة هي معمودية اآل وايقولب زى ماال. لكن  طبعاقال: 

أخذ ت . وترجع للمسيحما تتوب وتقول "أخطأت" فكل .ثانية"
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عمودية ما كنت بعد املزى  .كون "أبيض يف أبيض"بيضاء وت ثياب
 لو وثقت يفثامك، وآمغفور لك كل خطاياك وكل كون ويمتامًا، 
خيليك هاهو اللى دا كدا 

جتاهد علشان حتافظ على 
التوب األبيض اجلميل 

(كامل فران الكامل والغ
لكن  ).%١٠٠يعىن 

الشيطان يف منتهى اخلبث 
ا يشككنا يف غفراننأن حياول 

ميه توبة لكن غفران نسقول أكيد مش غفران حقيقى ممكن وي
ويفضل يشكك فيك ولو صدقته تعيش تعبان  !!كامل مش معقول

  مديون إلبليس وعبد للخطية.و
يف قرية ذهب أحد البسطاء إىل السوق لكي يشتري خروف 
صغري قبل العيد بشهرين لكن يذحبونه على العيد بعد أن يعلفوه 

ل إىل القرية كان جير اخلروف يف طريق طوي ويكرب، وهو يف الطريق
من اللصوص أرادوا أن يأخذوا منه اخلروف ثالثة ف ،القصبوسط 

ن كولكن مل يريدوا أن يأخذوه بالقوة ألم كانوا يف النهار ومن املم

ق بالمؤمن أال يعبر عليه يوم يلي
دون أن يجلس تحت قيادة روح اهللا 
القدوس ليشرق عليه بالنور اإللهي 
فيعرف نفسه وبالتالى يتعرف على 
اهللا خالقه المهتم بخالصه والذى يعد 
له موضعا فى األمجاد األبدية..... 

 مار يعقوب السروجى
) ٥٧ص(الحب اإللهي    



٧ 
 

وا بض عليهم، ففكرقوممكن يتلو صرخ الرجل  الناس شوفهمأن ي
ابله فق ،بسيطلا على هذا الشخص ا ضحكوايجديدة يف خدعة 

 ،أحدهم يف بداية الطريق وسلم عليه كما لو أنه يعرفه منذ زمن
 نذحبه يفها؟" قال "خروف إيه داوهم سائرين يف الطريق قال له "

 ازاىكلب  دا) "واستهزاءستغراب العيد إن شاء اهللا" قال له (با
نوع  داالكلب على أنه خروف،  عليك ويبيعون لك ايضحكو

دا  ،ازاىيعوض عنك" قال "يالا ربنا . لصيىنا جديد من الكالب
كلب، دا خروف وكل الناس قالوا إنه خروف". قال له "ال يا رجل 

بكرة ممكن يعضك أو يعض . وبالضبطالكلب  زىشكله  دا شوف
قابله الشخص الثاين من العصابة وسلم على  كالموأثناء ال ."العيال

 ملاوعنه نه غريب كأ احلرامىالرجل كما لو أنه يعرفه، وسلم على 
إيه دا يا فالن إن اشتريت كلب ) "استغرابنظر للخروف قال (ب

" ضحك بصوت عايل وقال له ؟!!خروف داقال له " ."والا إيه
"عملوها فيك وضحكوا عليك، وباعوا لك الكالب اجلديدة على 

". مش مشكلة ربنا يعوض عليك دى كالب صيىنأنه خروف، 
حىت ظهر الشخص الثالث يف  المالكاستغرب الرجل ومل يكملوا 

ذ يف الضحك "ها ها ها" وقال له العصابة وسلم على الرجل وأخ
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 هيبيعوا لخامس واحد النهاردا خدعوك وباعوا لك الكلب. أنت "
وأخذ الثالثة يف الضحك. والرجل  .أنه خروف" اويقولودا الكلب 

 حسأ باين علّى اضحك علّى جبدالساذج مل حيتمل وقال يف نفسه "
الكلب هنا بدًال من الفضيحة يف البلد كلها" وبالفعل  حاجة أسيب

 ول يفويق اخلروف يف وسط الطريق ورجع حزين ومهمومترك 
 ."ربنا ينتقم منهمبدل اخلروف  نفسه "خدعوىن وأعطوين كلب

  ؟!تقول إيه على الراجل داوهنا التفت إّىل أيب وقال: 
  .ساذج وأ عبيط ممكنيا أىب. ساحمىن قلت: 

قال: واملشكلة ملا رجع البلد بدأ يقول للناس فيه كالب صيين 
نه ه أاشترى خروف زى اللى اشتراه أقنع زى اخلرفان. وملا واحد

كلب وشوية شوية ومع طول الزمن اتضحك على البلد كلها وكل 
 حد عنده خروفما يشوفوا خروف يقولوا عليه كلب صيين. ولو 

د تاىن وحاول يقنعهم ه كأنه كلب. ولو حد جاء من بليعامل
يضحكوا عليه ويقولوا عليه مش فاهم وجاهل وعاوز يضحك 

  عليهم.
  قلت: خدعة كبرية يا أىب. وكالم خطري!! 
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ة يشككنا يف حقيق عاوز، وزى كدا معنا بيعملالشيطان قال: 
لكن بة توجمرد دى  دا مش غفرانيقول "يف ثقة قبولنا ووغفراننا 

مش غفران كامل ممكن أغلب، وحىت لو غفران أكيد  مش غفران
" مش معقولة بقيت بال خطية!! أكثرية لكن مش كل حطية!!

كدا فيه ناس كتري غلبانة ومذلولة من إبليس بالرغم أن علشان 
املسيح بيقول له

 غلف ويف اخلطايا  أمواتاذ كنتم "إيقول  الكتابف
. )١٣: ٢كو ("جبميع اخلطايامعه مساحما لكم  أحياكم جسدكم

 ).٧: ١يو ١("كل خطيةدم يسوع املسيح ابنه يطهرنا من و"

 )٢٤: ٣و ر("نعمته بالفداء الذي بيسوع املسيحجمانا ب متربرين"
 )٣٣: ٨رو ("يربرمن سيشتكي على خمتاري اهللا اهللا هو الذي "

فران ية ويقبل الغدم املسيح بيطهر من كل خطمش ها يصدق  واللى
 بسبب وبعيد عن اهللا .وجوعان مذلول وعبد يفضلها الكامل 

ناس للكذاب إبليس أو لل هلكلمة اهللا وتصديق هوعدم تصديق ١جهله
اللى ضحك عليهم إبليس وهم بدأوا يرددوا كالم إبليس زى ما 
يكون هو احلق وكمان بيدفعوا عنه ويستميتوا كما لو أم بيدافعوا 

                                                             
  .)٦: ٤هو قد هلك شعبي من عدم المعرفة (١ 
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نهم يف احلقيقة خمدوعني وغالبة وعاوزين خيدعوا عن احلق لك
  . الباقيني!!

اربنا ثالثة حروب حتحىت نكون مركزين وعمليني سنتكلم عن و
  الغفران. قبوليف 

  أول حرب هي 
  "مش كل خطية"

ف وواضح فالشيطان مش بالسذاجة أنه يأيت بشكل مكشو
  .ك خطاياكويقول لك ربنا مل يغفر ل
لكن ييجى يقول     



  
  قلت: ياه فعال بيعمل معايا كدا فعال!!

قال: ولو صدقته أن اهللا غفر لكن مش غفران كامل ييجى 
يكمل احلوار ويقول لك 

    دا مش ترجع أبدا لو صدقت كو
  وتفضل يف قذارة اخلطية!!

 .ملا يعمل معايا كدا. أعمل إيه يا أىب؟!قلت: 



١١ 
 

 ه.تصدق أوعى .هو كذاب وأبو الكذابال تتفاوض معه فقال: 
  انتهره باسم الرب وقول له حاربه بكلمة اهللا و

  )٤٤: ٨يو ("أنت كذاب وأبو الكذاب".
). ٧: ١يو١خطية"( كليطهرنا من الكتاب بيقول "دم املسيح 

  .كليعىن  كلكل مش بعض وال اغلب وال أكثرية 
  قلت: وفعال ها أكون بال خطية لو توبت وقبلت الغفران فعال؟!

. فالبد أن يكون ١قال: يا ابىن الغفران هو شفاء لينا من اخلطية
شفاء كامل. فتخيل أن شخص بينـزف وذهب للمستشفى 

ة قال له كفاي دكتورا كل اجلروح ولكن الوأخذوا يعاجلونه وعاجلو
 زفـعليك كدا إحنا عاجلنا جروح كثرية ماعدا جرح واحد بين

مش مشكلة كفاية عالج علشان نشوف غريك أو علشان ماتنساش 
نفسك وماتعملش حادثة تاىن. تفتكر كدا عاجله!! أو كدا هاحيافظ 

دكتور لوتفتكر املريض هاحيب ا على نفسه من احلوادث مرة تانية!
  أو هايثق فيه!!
ه . لو تركه بينـزفمش منطقى أكيد دكتور جمنون مقلت: كال

  وأكيد املريض هايكره الدكتور ومش ممكن يروح له تاىن. هاميوت.

                                                             
  (المسيح) شفانا من خطايانا(ثيؤتوكية األحد).١ 



١٢ 
 

إبليس عاوز يقول لك أن اهللا زى الدكتور دا وأنه زهق قال: 
فإحذر من تشكيك منك ومش معقولة ها يغفر ليك كل خطية 

عاوز يشكك يف غفرانك فمع الوقت تفقد  ، فهوالشرير وكذبه
الثقة يف شفاءك وتيأس وتقول  

 وتكره الدكتور(اهللا) اللى رفض يشفيك
ل. دا بأى شككلكن اهللا مش  شفاء كامل وتبعد عنه وتتقى شره.

أوعى  ة.ياهللا ملا بيغفر بيغفر غفران كامل. كل خطية يعىن كل خط
  تصدق إبليس الكذاب أو الناس اللى ضاحك عليها إبليس.

قلت: إبليس دا خبيث جدا يا أىب. وكنت أفتكر أن دا نوع 
! !أن الواحد ال يثق يف غفران كامل حىت ال يتكرب االتضاعمن 
التهاون ويته هكراوممكن أنه بيؤدى للهالك والبعد عن اهللا طلع  لكنه

  بري!!! طلع كمع اخلطية املوضوع
قال: ولو املريض هو اللى قال للدكتور "حىت ال اتكرب يا دكتور 

زف أنا ال استحق الشفاء الكامل أنا مذنب ـىل جرح بين اترك
 زف من دونـبين هله جرح تركومتهاون". تفتكر الدكتور هاي
  شفاء مهما إن طلب منه كدا.
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اء البد أن يشفيه شف قلت: أكيد طبعا ال. طاملا راح للدكتور
  هو يقول مهما يقول الدكتور هايعمل الشئ الصح.وامل. ك

أكيد "ويقول ليهم من إبليس  خمدوعنيقال: آه يا ابىن. كتري 
هاتعمل  زف أنتـالدكتور مل يعاجل كل اجلروح لسه فيه جروح بتن

ولو صدق كدا هايسيب نفسه يتجرح، "ما هو كدا كدا  !!قديس
 د ما ميوت.زف حلـجمروح وجرح زى مخسني" ومع الوقت ين

لكن صدق أنك طاملا رحت للمسيح فهو يغفر ليك غفران كامل 
). وارفض كل أفكار إبليس مهما ٢٤وتكون أمامه بال عيب(يه

  كانت ترتدى ثياب االتضاع املزيف.
قلت: أمور خبيثة ومدمرة بالرغم من شكلها اجلميل يف صورة 

نية اإيه احلرب الثما كنتش وأخذ باىل!! اتضاع وعدم استحقاق. 
  غفران يا أىب؟ليف عدم ا
احلرب األول هي "مش كل خطية". يشكك أن اهللا غفر قال: 

كل خطية ممكن بعض، أغلبية، لكن مش كل خطية. احلرب الثانية 
  هي:

  مش على طول
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 وأنه ،ترجع إليه أنجرد مببيغفر لك مش حياول يشكك أن اهللا 
فى تخيلكى يثبت ذلك الزم يسيبك شوية يف قذارتك وخطيتك و

يف شكل اإلتضاع واجلدية وعدم التهاون ويقول لك 







 

ولو الواحد صدق كالم الكذاب، فعندما ما يسقط يف أي  
خطية يقول "كدا كدا خاطئ خلينا يف اخلطية حلد ما نتوب آخر 

  احلساب جيمع" .الشهر أو آخر األسبوع
قلت(بتعجب): أنت بتقرأ أفكارى يا أىب. فعال إبليس بيقول 

 رب ساحمىن من قلىب. لكن هو فعال ملا بأتوب وأقول يا دا الكالم
ربنا بيغفر على طول!! وفعال مش ممكن السهولة دى ختليىن 

  أاون؟!
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 ،قال: اخلطية قريبة جدًا وبنتحارب كل حلظة وكل ساعة
ظل ننـزف نقبل شفاء املسيح بدمه بتجرحنا فلو مل ن سهام إبليسو

 ههل ممكن الطبيب يقول ل ،ومنوت. يف قصة املريض الذى ينـزف
جلك زف وأعاـية تنجرح أنا تعبت معاك هاسيبك تنأنت كل شو"

علشان تشعر بالتعب واملرض وال  ه،آخر األسبوع كله مع بعض
هل املريض ممكن  !!تتهاون بعد كدا". هل ممكن الدكتور يعمل كدا

   يتحمل النـزيف آلخر األسبوع أو آلخر الشهر!!
قلت: أكيد طبعا ال. 
صعب أن الواحد يفضل 

وال ع ينـزف آلخر األسبو
. ممكن ميوتدا حىت آلخر اليوم 

لو املريض مش هاميوت و
هايكون متأمل وتعبان وملا 

بإمكانه يشفيه وتركه يف أمله وتعبه مش كان يعرف أن الدكتور 
دا ممكن يكرهه ويشعر أن دكتور متسلط  هايقبله وال هاحيبه

  !! وقاسى

اذا سقط انسان فى خطية يفقد بهجة 
قلبه ويمشى كئيبًا وحزينًا من شدة 
نخس ضميره لكنه اذ يخلص من 

يه بهجة الخطية بالتوبة ترتد ال
 الخالص....

 .االب انثيمون االورشليمى
) ٣٠١ص(الحب اإللهي    
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 مل يتركه آلخرأبوه وفاألبن الضال مبجرد رجوعه احتضنه 
خر الشهر ومل يقل لهاألسبوع وال آل





  ،أعطاه وبل بسرعة احتضنه، قبله، فرح به
حذاء ورداء وخامت وعجل مسمن!! إيه كل احلب دا!! اهللا هو هو 

 األبد ففي أي ساعة ترجع إليه وتقول أخطات أمس واليوم وإىل
يأخذك يف أحضانه ويفرح بك ويقول لك مغفور لك صدق) و(ما ي

   كل خطاياك.
قلت: الكالم رائع ومشجع ومني يالقى قبول وغفران سهل 
  كدا وال يقبله لكن إيه الضامن إن السهولة دى ال جتعلىن أاون؟!

  شيئني جيعلوك ال تتهاون. يا ابىن. قال: سؤال رائع
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سهلة والرجوع  مشة فاخلطي أوال: نتائج الخطیۀ ومرارتها.
ك يقبلك ويرحب بيهامش بسيط، من جهة اهللا يف أي وقت ترجع 

  !!نك ترجع هو دا املوضوع الصعبإلكن 
  قلت: ليه يا أىب؟!

عودك تبتتحارب ثانيا هاهاتتحارب باليأس وألنك قال: أوال 
كنه مش بطل لزى املدمن اللى حيب ي .اخلطية وتسلطها عليك على

 هللا ما يصدقبالنسبة لكن  !!والصعوبة قادر!! هي دى املشكلة
من مرارة  هللافالشخص اللى يرجع  ترجع ليه وهو يقبلك وحيتضنك.

مش  رجوع حقيقىهو اخلطية وعبوديتها وقسوا أظن يا ابىن لو 
هينة ومذلة فاخلطية م يفكر للحظة أنه يرجع تاىن للعبودية واملذلة.ها

الشفاء و-هاويلة علي(بسبب تعوده لفترة طيف يوم ولو ضعف  جدًا،
ل كيصرخ ويرجع هامش هايكون يف يوم وليلة) من آثار اخلطية 

حلد ما يأخذ الشفاء الكامل ويتحرر حترر كامل من  بسرعةيوم 
ا زى م ويكون عنده حساسية وخوف(فوبيا) من اخلطية، .آثارها

  يقول املثل "اللى يتلسع من الشربة ينفخ يف الزبادى".
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 اخلطية مهينة ومذلة جدًا ، فعالً يا أىب قلت: أنا موافقك جدًا
يخليىن بلكن ممكن أقول إن فيها متعة حىت لو مزيفة ومؤقتة دا اللى 

  أاون وارجع ليها؟
قال: عندك حق يا ابىن فيها متعة مؤقتة ومزيفة زى ما يكون 

كدا كدا "ولو الشخص هاميوت من اجلوع يقول عسل فيه سم 
ان يقدر يدوس العسل لكن لو شبع .أكل وأموت" .هاموت

  :هووثاىن شيء جيعلك ال تتهاون بسهولة. ودا 
رنا من فكما ذك :الشبع بحب یسوع وثقتنا فی تقدیره لنا 

قبل أن السبب الرئيسى للسقوط يف اخلطية هو اجلوع للحب 
ا اخلطايو، ألنه جوعانفالشخص يسقط يف اخلطية والقيمة. 

(املجد الكربياء خطاياخطايا الشهوات(الزنا) والرئيسية هي 
  . الباطل)

 للحب واحلنان. جوعانفخطايا الشهوات تعرب عن إنسان 
ن املسيح ألكن لو وثق  .فيلجأ للشهوات والنجاسة ليشبع إحتياجه

نه يفكر للحظة يف النجاسة والشهوة أل حيبه وحيتضنه ويقبله لن
  . )٧: ٢٧(أمشبعان والنفس الشبعانة تدوس العسل
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سقط يف هذا النوع من فأى شخص يتحارب أو ي
 فليعرف أنه حيتاج للشبع (الشهوات والنجاسة بأنواعها)اخلطايا

ه نه مقبول وحمبوب مهما تكن ضعفاتإحبب املسيح وأحضانه ويثق 
سواء سقط يف زنا، شذوذ، عادات شبابية، أفالم  ،وسقطاته وماضيه

 فاملسيح حيبه ويرحب ،إباحية
بيه كما رحب باخلطاة يف 

 م مثل الزانية اليتالقدمي وقبله
أمسكت يف ذات الفعل، 

ومل  لت قدميهواخلاطئة اليت قّب
ينتهرها ويتهمها بإا جنسة وكيف تتجاسر وتلمسه وهو القدوس 

كل من يقبل إليه وحيتمل مرضهم ويقدر  نفهو مازال حيتضالطاهر. 
سقوطهم وضعفهم يف الطريق ألنه الطبيب األعظم ويعرف أن آثار 

ئهم حىت يكمل حتريرهم وشفايتركهم ى فجأة ولن املاضى لن تنته
هو ف حىت لو تعبوا يف الطريق أو ضعفواومن آثار املاضى وأتعابه. 

بوا يصرخوا إليه ويطلبونه ويثقوا يف حبه ويطللسندهم وقوم فقط 
  الشبع حبنانه. 

يطلب النبى محو كل اآلثام ألنه لو 
بقيت خطية واحدة فإنها تحرمنا من 

 الدخول إلى ملكوت اهللا.
 .األب انثيمون االورشليمى

) ٣٠١ص(الحب اإللهي    
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فعندما تتحارب يا ابىن مبثل هذا لنوع من اخلطايا اعرف إنك 
  جوعان للحب وصلى 

  ة الجوعصال
وقل  

  وكررها حىت تنتهى احلرب.
تعرب عن إنسان حيتاج فهى خطايا الكربياء والذات أما 

ياء فيلجأ للكرب ،وأن له قيمة ووجود وشخصية .للشعور بالقيمة
ليثبت وجوده لكن لو وثق أن املسيح  ١وأن يفرض ذاته بأى صورة

دم  وقيمته تساوى ،نه ابنه وصورتهإمة عظيمة ويقدره ويعطيه قي
يشعر حيتاج أن جيرى وراء الناس ل ، لو وثق حقيقة يف ذلك لناملسيح

جيرى  نلبقيمته وال يضع قيمته يف املال وال السلطة وال اجلمال و
وراء هذه األمور الزائلة ليثبت ذاته ويتسلط على اآلخرين ويكسب 

  ن. اليت أعطها له املسيح كاب بل يكون واثق يف قيمته تقديرهم.
وعندما تتحارب مبثل هذا النوع من اخلطايا(الكربياء وحب 

يستجدى الشخص إعجاب اآلخرين وتقديرهم) اعرف الظهور أو 
  إنك جوعان للقيمة وصلى 

                                                             
  توجد صورة معكوسة من صور الكبرياء وهى صغر النفس ١ 
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  صالة القیمۀ


وكررها حىت تنتهى احلرب. 

ن ذر مىن وثق يف غفرانك الكامل والفورى وإحيا اب .فارجع
ر آخ ن اهللا ها يغفر لك لكن "مش على طول"حرب الشيطان لك أ

ل وىف الوقت اليت تقو ك. بل مبجرد رجوعاألسبوع أو آخر الشهر
نك وحيتضباحلب  كأخطأت يقول لك مغفور لك خطاياك ويشبع
فشبع احلب وثقة  .ويقول لك "ابنــــــــــى"

اليت حتفظك من الضعف والتهاون واجلوع خلطايا القيمة هي 
  (النجاسة) ومن خطايا الكربياء(املجد الباطل).الشهوات 

قلت: كالم رائع وعملى يا أىب أول مرة امسعه. إيه احلرب الثالثة 
  لقبول الغفران يا أىب؟

احلرب الثانية "مش على  .قال: احلرب األوىل "مش كل خطية"
  احلرب الثالثة هي: .طول"

  جهادك مش كفاية
ىن بأخذ الغفران بذراعى  بأفتكر أميكن أكتر سبب هو أىن

وبدموعى وجهادى مش بدم املسيح وطبعا ال جهاد وال مطانيات 
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أي (طبعا اجلهاد مهم ولكن البد أن يكون قانوىن وال خجل وذل
البد اىن أكون ابن متصاحل مع اهللا بدم املسيح ورجعت البيت بعدين 

يعطى غفران كامل مش ممكن  ول). فأى جهادأصلى وأصوم وأتنا
ألن أجرة اخلطية موت، مافيش حل تاىن واإلنسان  ١وال حىت جزئى

يا يقبل أن املسيح مات عنه يا إما هو يفضل يف موت أبدى وشعور 
بالذنب والنجاسة ال ينتهى، لكن من يظن أنه جبهاده وتعبه بيأخذ 

د دا جمرلى هو فيه الغفران هو خمدوع من الشياطني ومن ذاته وال
 شاعر فضلخمدر للضمري وي

نه مش إبالنجاسة واخلطية و
مغفور ليه كل مش طاهر و

شعور الغفران اجلزئى ف .خطية
املبىن على جهاد اإلنسان 

غفران هو ودموعه واستحقاقه 
اإلنسان ضعيف أمام اخلطية وشاعر بالرفض  فضلمزيف وشكلى وي

قة هو يأنه اتضاع لكن احلق فتكرعدم القبول الكامل وي أومن اهللا 

                                                             
 في اإلجبية القطعة األولى في صالة نصف الليل الخدمة الثالثة "بعين متحننة انظر 

 ١يارب إلى ضعفى فعما قليل تفنى حياتى وبأعمالي ليس لى خالص".

هكذا لم اعد اخاف يوم الدينونة وال 
قلها ارتعب من الخطية رغم ث

وشرها فهى عاجزة عن ان تحجبنى 
 عن محبة ربى يسوع
 ق يوحنا فم الذهب

) ٦٦٢(الحب اإللهي    
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 ما هي واحلاجز بينه وبني اهللاعدم غفران وكل اخلطية تفضل زى 
  .١هوما  زىيبقى 

  يا غفران كامل بدم املسيح وطهارة كاملة
  يا عدم غفران وجناسة وانفصال عن اهللا

  يا ظلمةيا نور 
فغفرانك كلف املسيح كثري كلفه دمه فمش بعد أن املسيح 

ان حتاول أنت أن تعمل شيء، فهذا فيه إحتقار مات ليعطيك الغفر
ملا قدمه املسيح، ختيل بعد أن يعطى رئيس اجلمهورية عفوا رئاسي 

جنيه  ١٠٠عن جمرم حمكوم عليه باإلعدم يذهب ليقدم للرئيس 
  مقابل عفوه!!

فعال بكدا يكون بيحتقر الرئيس وعمله. لكن فعال قلت: 
  ة خالص!!هأأخذ الغفران كدا بسهولة مش هاعمل حاج

قال: الغفران غاىل جدا ومثنه املوت واملسيح سدد هذا الثمن 
وأعطاه لنا جمانا، هبة جمانية منه. ولكن نأخذه نذهب إليه ونطلبه 
ونعلن إحتياجنا إليه فبالرغم إن الغفران جماىن متاما فال يعطى إال ملن 
يطلبه ويقدره ويثق يف فاعليته. يعىن ملن يعلن أنه فعال 
                                                             

وخطاياكم سترت وجهه عنكم حتى ال  وبين إلهكمصارت فاصلة بينكم  آثامكمبل ١ 
  ١.)٢: ٥٩اش يسمع (
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ة) ويذهب للطبيب(التوب (الغفران)ئ) وحيتاج العالج مريض(خاط
ويثق أن الطبيب يستطيع أن يشقيه متاما(اإلميان). فهل أنت مريض 
يا ابىن هل حتتاج لشفاء من خطيتك هل تثق أن دم املسيح يطهرك 

  من كل خطية!!
ل هلكن و. وأحتاج لغفران وشفاءقلت: مريض جدًا يا أىب 

  ؟تدرجيي أمفجأة ساحمة التامة، أصل ليقني الغفران وثقة امل
كلمة " الغفران نقبله ونصدقه ويكون لنا اليقني به من قال:

كل يبقى " ٢"كل خطية" ".يغفرب" يبقى" غفربينه أاهللا قال " ١"اهللا
لكن كالم الناس وعلى فاليقني ال يعتمد على مشاعرنا أو  ".خطية

ولكن الشعور بالغفران ننمو فيه . هللا، فاهللا صادقعلى كلمة ا
 ،ثريكعلى مساع كلمة الغفران  نتعودخصوصًا إننا مل  ى،تدرجي

بالرغم من أا رسالة املسيح للعامل وحنتاج أن نركز عليها يف تعاليم 
  .مدارس األحد والعظات واجتماعات الشباب

      




                                                             

  .)١٧: ١٠رو اهللا ( والخبر بكلمةبالخبر  اإليمان إذا١ 
  )٧: ١يو ١دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية ( ٢ 
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.  
وينتظر منا أن نقبل هذا فالرب يسوع جاء وفدى النفوس 

ة مش ننشغل باألمور املادي ح به وخنرب به اآلخرين.لغفران ونفرا
  وننسى خالص نفوسنا.

تسافر الصعيد من  وكانت الزم صغري،كان عندها ابن  أم 
  واجب. علشان كان عندها

ا ه واجب يإيقلت: يعين 
  أيب؟

 أنته أقال (بابتسام): 
يف الصعيد  صعيدي.مش 

يقولون عندما يذهب 
 دحأ .شخص للعزاء يف وفاة

  "واجب". عندهنه إ

متي جلست منعزًال عن العالم ضع 
صورة ربنا يسوع المحب المصلوب 
الجل خطاياك أمام ذهنك فان حاربك 

العدو باالستهتار  اذكر ما فعلته 
الخطية بمن احبك وان حاربك 

صليب وعمل اهللا باليأس اذكر قوة ال
 فيك

ق يوحنا فم الذهب   
)٤٨٠(الحب الرعوى ص   
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. "اي بالك منه يا دادذخ"كت ابنها مع املربية وقالت هلا تر
 . أهم حاجةاهتمي بالولد" مره تاين األموقالت هلا  ."حاضر" قالت
الولد  يد،األم للصع سافرت ."أبدًاختافيش اقالت "يف عيين م الولد"
شديد واملربية كل شوية تغسله وتنظفه، ومن كثرة ما  إسهالجاءه 
وريا شغل كتري، الشقة الزم  أنافاضية،  أناه قالت له "هو تغسل

والزجاج امللون الزم يتلمع. وكمان كان فيه رخام تتمسح 
ركت . وتاألسبوعآخر  أنظفكمل ختف إن خد العالج و بيتركب".
عليه الباب وانشغلت  أغلقتيصرخ،  والولد قذارته،االبن يف 

باب وملا دخلت من ال يامأربع أبعد  األم تجاء والتلميع.افة ظبالن
كت ارتب ."لولدخبار اأ إيهقالت هلا " ل"دادا"تسلم علي ا أنقبل و

قلت  صعبةوكانت رائحته  إسهالوقالت "كان عند وخافت املربية 
 ةوهي منذهل األميكون خف" قالت  األسبوع أخراغسله 

نا كنت أكان معفن و هأصلومصدومة "يعين ابين فني" قالت املربية "
 نجف،الشويف يف التنظيف وقلت مش عاوزه يشغلىن.  مشغولة
دا كريستال عصفور. شوىف الرخام حاجة بقي شكله مجيل  أتركب

  روعة أحسن أنواع الرخام".
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 إيل ةقاطعتها بصراخ "اخرسي ابين فني" ودخلت بسرع وهنا
أىب  إيلنا نظر وه قذارته.يف  أيامربع أحجرة االبن اليت تركته املربية 

  ؟!حصل للولد اللي إيه وقال تفتكر
 أكيدقلت(بذهول): 

عفن ودود. دا ميكن يكون 
، مع جسمه عظمه أحتلل
 يف قذارته يعين أيام أربعة

الطفل  وايكون تركا ي مز
 أربعيف مياه جماري مركزة 

   !!ياه شئ بشع أيام
كر خرى وقال تفتآمره  أيب إيلونظر  حصل. الليفعال دا  :قال

  ؟!مع املربية إيهتعمل  األم
  ممكن تقتلها. قلت:

اخلطية قذارة وفساد والرب يسوع جاء ليطهرنا من قذارتنا، ف
جسم كله ويفسد، لحيصل تسمم ل ةن مل نطهر اجلرح بسرعإو

ص مل خالكذلك حنتاج بسرعة لنتطهر من اخلطايا بسرعة وال 
 وم حيتالي آلخروال  األسبوعنترك الفساد فينا مش ألخر نفوسنا و

 ،اظهر جراحاتك للطبيب فيشفيك
أزل أثار جروحك بالدموع فان هذا 
هو ما صنعته المرأة المذكورة في 

اإلنجيل  فازالت بذلك نتانة خطاياها 
 ( القديس امبروسيوس   )

)٤٨٠(الحب الرعوى ص   
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لتوبة تؤجل ا ما بيقول القديس ثيوفان الناسك "ال ، دا زيلو برهة
 تنتبه لنفسك، قوم بسرعة وقر خبطيتك وثق يف أنبرهة بل مبجرد 

  ؟!برهة إيهعارف يعين  "الغفران
  حلظة. .يعين ثانية قلت:
 يتحفال تؤجل التوبة والرجوع  كمان.تو ثانية مممكن في قال:

ل الغفران قبو تأجيليف  أمور ثالثةال تدخل يف دائرة اخلطر توجد 
  .تطهري جراح اخلطية تأجيليف  أو

ثة أمور يسبب ثالوهو أمر خطري  الغفران الكاملفعدم الثقة يف 
  قاتلة.

  هم يا أىب؟! ماقلت(برعب): 
  قال:

  أول خطر يف تأجيل الغفران هو 
غئ ث ا سعد ا   .طسع عضوا

 هانفضل طوال الوقتوالفورى لو مل نثق يف الغفران الكامل 
شاعرين باخلطية ومع طول الزمن هانتعود علي اخلطية ونشرب اإلمث 
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. ومع الوقت ميوت الضمري ويفقد ١كاملاء كما إننا ال نعمل شئ
   وحىت متييزه بني اخلري والشر. ٢اإلنسان حياؤه وإنسانيته

اهلند،  يف أحد أسواق
كان جيلس رجل ومعه 

يبيعه يف عاوز محام 
السوق، وكان يربط كل 

خبيط ويف املنتصف محامة 
يربطهم بعمود مثبت يف 
األرض واحلمام يدور 
حول العمود، أتى رجل 

 بتعملهندوسي، وقال له "
أبيع احلمام" ه؟ فقال "إيه

 أشتري عاوزفقال له "
 ،"تذبحأطلقه" فقال ها حرام ولكن  داأذحبه،  مش هااحلمام، ولكن 

لرجل أخذ اعلى الثمن، و وا". اتفقمش عاوز غري أبيعهتطلقه، أنا 

                                                             
  )٢٠:   ٣٠(ام   إثماقالت ما عملت ومسحت فمها و أكلتالزانية  المرأة١ 
الذين اذ هم قد فقدوا الحس اسلموا نفوسهم للدعارة ليعملوا كل نجاسة في الطمع (اف  ٢ 

١٩:   ٤(  

اليوم ان سمعتم صوته فال تقسوا 
وكلمة اليوم  )٨-٧: ٩٥قلوبكم (مز 

هنا يقصد بها اية لحظة من لحظات 
ياة حتي ولو كانت في سن الح

فالتوبة ال تحسب  أردت أن، الشيخوخة
بل بحالة الروح فأهل  األيامبعدد 

كثيرة  أيام إلينينوي لم يحتاجوا 
بل جزء صغير من  خطاياهم إلزالة

اليوم كان كافيًا لسحق شرورهم 
فترة  إلي.واللص لم يكن محتاجًا 

طويلة للدخول للفردوس بل في تلك 
اللحظة القصيرة التي احتملت كلمة 
واحدة غسلت خطاياه التي ارتكبها 

 كأيام حياته
(القديس يوحنا ذهبي الفم     

)٦٤٨(الحب الرعوى ص  
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اهلندوسي احلمام وفكه من خيوطه وأطلقه، فطار احلمام مسافة قليلة 
 مربوط مازالول بعضه كما لو أنه وهبط يف األرض وأخذ يدور ح

باخليوط، فمن كثرة دورانه حول العمود وتعوده على اللف، مل 
صديق أنه أصبح حرًا، بل رجع لعاداته القدمية ييستطع الطريان و
  وط.خي فيهعمود وال  مافيشالعمود بالرغم من أنه وهو اللف حول 






   

      

 

  قلت: دا حاىل وحال كتري من الشباب أمثاىل!!
يؤدى لتعود اخلطية وفقدان معىن احلياة  وضع خطر وحال قال:

 إن مل يتغري ذهننا ونثق يف الغفرانووالنهاية هالك وضياع  مع اهللا
وقت الكامل الفوري، يصري حالنا من رديء ألردأ وننسى مع ال

  لنجاسة.د على عيشة اخلطية واتعونمعىن القداسة وتفسد طبيعتنا و
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كان  ولكن مفردة،شاب ساكن يف بيت مغتربني ويف حجرة  
الغرفة يف  لاألكيف الغرفة ويرمي باقي  يأكل الغرفة،مهمل يف نظافة 

اب برد يف الشتاء كان يتكاسل يف الذه وألن اجلو األرض.يف  يبصق
كر رائحة تفت محام،فيه  " يعملفكان عنده "جردلاحلمام بالليل  إيل

  زاي؟إتبقي  لغرفةا
  .أتقيأ جعلىنجمرد الوصف ا د أيب،قوي يا  قلت: صعبة

 افتح الشبابيك خلي دي، الرائحة إيه"قال: وملا حد يقول له 
 يقول ".صحيمتوت اجلو مش اكدا ه الغرفة،اهلوا يدخل، نظف 

رفة قبل الغدا  –در يدخل حدش يقااجلو برد" وطبعا م ."اجلو برد
  !؟ها يتقيأ. لكن تفتكر هو ليه مش حاسس ىمتر الواحد يبق ةخبمس

  علي كدا. أتعودقلت: أكيد علشان 
 ولأفكل من يتعود علي اخلطية وال ينظف نفسه  متام. قال:

ويفضل  ةاخلطييف دم املسيح ويطهر جراح اخلطية يتعود علي  بأول
ريمي الزبالة وهو مش ى باللالشاب زى  ،ينـزف حلد ماميوت

ر وأكتر الدنيا تعفن أكتوصعب أتبقي  الرحيةوكل شويه  باله،خد أو
  وهو مش حاسس.

  إيه؟وأخرته  قلت:
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ق حنه ها يفضل كدا حلد ما يتسمم وميوت أو يلإخرا أ قال:
سه نف وينظفيلحق  يا إماوهكذا كل واحد فينا  نفسه.وينظف 

 العفنة ويزيد يف ورائحتهاة ها يأخذ علي اخلطي إمايا  بأول أول
  وميوت. روحه تسمم تالعفن وهو ال يدري حيت 

  ؟كداه تركالبيت الذي كان ساكن فيه و قلت:
وكانوا  الساكنكان بينظفوا علي حسب ما يطلب  قال:

ل ك واحد ينظف كان فيهلكن  ،بيقولوا النظافة ضرورية كل يوم
أن رى من الضرولكن  الشهر،كل  أخرو أسبوعكل  أخرو يوم

كل يوم حيت ال يتعود علي العيش يف القذارة والعفن،  ينظفالواحد 
 عةبسركل ما يطلب ينظفوا والنظافة كانت جمانا،  أنوخصوصا 

  .جمانا
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لي نص أن الربانيةعلشان كدا الرب يسوع علمنا يف الصالة 
ة اليت نصلي "اخلطي أنذنوبنا" والكنيسة علمتنا  اواغفر لن"ونقول 
". اغفرظاهرة حل واصفح ووال اخلفية، إرادتنادتنا وبغري ارإفعلنها ب

خطانا به يف هذا أ رب مجيع ما ننام "يا مان نقول كل يوم قبل أو
ر جبميع احلواس حل واصفح واغف أوبالفعل  أوكان بالقول  إناليوم 

مي اليوالكامل والغفران الثقة يف ف ".لنا من اجل امسك القدوس
ية نتعود علي اخلط مهم جدا حيت ال شيءوالغفران بعد كل خطية 

عدم ف .هي تعبانة تعبانة" قال ماعلي عينه  األعمىونقول "ضربوا 
 اخلطية. يتساهل مع أيضا اإلنسانجيعل الكامل ثقتنا يف الغفران 

له "خطية زى مخسني (عك وربك ل ويقول لنفسه أو الشيطان يقو
  ".آخر الشهر يفك) واحلساب جيمع

 ىل  بيغفراهللاذنوبنا"  املا بأصلي وأقول "وأغفر لن فعالهو قلت: 
  علي طول؟
  ب؟!ذاوال ك أمنيهو اهللا نرجع تاىن من األول. قال: 

  .أمنياهللا  .حاشا هللا قلت (باستغراب):
 الق .يكون صادق يف كالمه الزم ىيبق أمنياهللا  طاملا :قال

قول تتتوب ويبقي ملا  .)١٩: ٣اع ( "خطاياكم"توبو فتمحى 
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معىن  إيه، طيب ١ذكرهاي وال يعود اكياواغفر لنا ذنوبنا ميحي خط
اهللا  " لونايااغفر مجيع ما خطا"اصفح و .لنا" غفراالصلوات دي "

  !!كالم وخالصهو !! مش بيستجيب وبيغفر طيب بنصلي ليه
الرياح القدمية كل شوية قلت: املوضوع شكله خطر فعال. 

 دا أنا فعال ما كنتش عايش!! ماكنتش مسيحى!!بتهب على!! 
طر وإيه اخل أتعود على الوضع اجلديد!!حمتاج شوية وقت علشان 

  الثاىن يف عدم قبول الغفران الكامل؟
  قال: اخلطر األول هو تعود اخلطية.

  اخلطر الثاىن لعدم قبول الغفران هوو
بصئ  صئعل    .ظخقسثم ا

  قلت: يعىن إيه؟
ى يف غفرانه الكامل ملا ييجى يصلالشخص ال يثق عندما ف قال:

له يقول الشيطان يشتكى عليه و  



    
واإلنسان املسكني لو صدق إبليس ينام وحىت لو صلى يصلى وهو 

                                                             
  ).٢٥: ٤٣اش خطاياك ال اذكرها (و نفسي ألجلهو الماحي ذنوبك  أنا أنا١ 
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جمرد فرض وطقس يريح بيه وتكون صالته مش منتظر إستجابة 
نا أال إنتظار استجابة ويقول لنفسه "هو  لكن مافيش إميان والضمري

   !!. دا انا جنسقديس علشان ربنا يستجبىن
خقةط آدىأضب جئإ غ داو   اعر شغ ا

إا والشخص أن صالته غري مقبولة وليس هلا معىن.  فشعور 
يشعر و قدوس لعله يرضى علينا حنن األجناس اخلطاةجمرد فرض إلله 

مش بس خيلى الواحد يهرب و. ١ة بينه وبني إستجابة اهللاحباجز اخلطي
ألن يف الصالة نتقابل مع اهللا وألن اإلنسان حاسس إنه (من الصالة 

دا  )خيتبئ مثل أبونا آدم يف اجلنةأن قذر وجنس وعريان فيحاول 
 .خيليه يشعر أن الصالة هم ثقيل وعبء يهرب منه ورمبا يكرهه

 كنائسلحضور لالناس نسبة  ائيةإحص . لو عملناترى ذلك عملياو
. طبعا شيء حيزن لكنه حقيقة جيب أن ٢يف املواسم %٢٠ال تتعدى

  نعترف بيها ونعاجلها.
من التناول ألن شعور العرى  رعب الناس وخوفهمنرى أیضا و

والنجاسة وعدم قبول الغفران يقتلهم ويدمرهم لكن لو الناس 

                                                             
خطاياكم سترت وجهه عنكم حتى ال و إلهكمبين ة بينكم وصارت فاصل آثامكمبل ١ 

  .)٢: ٥٩اش يسمع (
  إحصائية في أحد الكنائس المشهورة في نهاية التسعينات٢ 
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ولوا م يرجعوا ويقعرفت أن كل ثانية اهللا بيغفر ليهم مبجرد ا
اءه الضعفاء أبنكاهللا يرحب باخلطاة التائبني وينظر ليهم أن أخطأنا و

  املحتاجني قوة وأطفاله املرضى املحتاجني عالج(جسده ودمه). 
وجدنا ألوف ألوف ل ذلك وعلمناه يف الكنائس و فهمنالو

 كل يوم لينالوا الشفاءوربوات ربوات تأتى زاحفني للكنيسة 
 بكلمة اإلجنيل ونويبشر وننرى اجلميع يكرزكنا ووالغفران، 

!! بدل اخلوف واخلزى الذى صار عندما يتذوقونه وجبمال الغفران
الرسول من  ١لنا!! فمنذ أتى شخص واحد وحيد امسه مرقس

نا ماذا فعلنا!! حرمنا أنفس .قرن وحول مصر كلها ملعرفة املسيح٢٠
ليس ت عبودية إبوغفرانه وعشنا حت وحرمنا اآلخرين من دم املسيح

ضعنا وضيعنا الناس حولنا ألنه إن كنا حنن غري واثقني يف  وذله،
فما أكثر النفوس املحتاجة لكلمة  غفراننا فبماذا نبشر وننادى!!
فوسط عامل إمتأل بالشر والنجاسة  .غفران وكلمة حنان من يسوع

 تمن كل ناحية واإلباحية حتارب الشباب من كل إجتاه فصار
فران والطهارة أكثر من أي وقت وإن مل نفعل ذلك ليس احلاجة للغ

مثل أوربا والشباب سيهجر الكنائس  -بعد وقت–بعيدًا أن نكون 
                                                             

وهرب منهم عريانا  اإلزارفترك  على عريه فامسكه الشبان إزاراالبسا  وتبعه شاب١ 
  .)٥٢ :١٤مر (
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وتصري كمثل املتاحف نتأمل مجال مبانيها وروعة رسوماا ونبكى 
ونسينا أن نوصل رسالة فيها على الوقت واجلهد الذى ضيعناه 

ليس من حروب إبعبني ملتللشباب ايسوع وهى الغفران واخلالص 
سوى جمموعة من العجائز الذين  اولن يبقى فيه فهجروا الكنيسة
  ينتظرونا موم. 

قلت: فعال يا أىب أكثر شيء حنتاجه يف مرحلة املراهقة والشباب 
هي كلمة الغفران والقبول مش الفروض والنواهى فنحن نشعر إننا 

ن مليس ول يف حرب مع إبليس حنتاج ملن يشجعنا ويداوى جروحنا
لوقىت د شاعرين.حنن حيبطنا ويشعرنا بالذنب والقذارة أكثر مما 

عرفت السبب احلقيقى لزهقى وُبعدى وُبعد الشباب أمثاىل عن 
الصالة ألننا كنا شاعرين بالذنب والنجاسة وعدم الغفران فأكيد 

  ربنا مش هايستجيب ألمثالنا فمافيش داعى للصالة وال للتعب.
  ثالثا قال: 

عثفسثم ا ع ا غ ئ و صغ   .حسعر 
فعدم الثقة يف الغفران الكامل يعىن أنا غري مقبول هنا وليس ىل 
  قيمة وهناك يف األبدية سأكون مرفوض. فهنا ضياع وهناك ضياع. 

  قلت: زى ما بيقولوا موت وخراب ديار. 
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قال: ودى من أكثر األمور اللى بتسبب فكر اإلدمان 
 ر فكر اإلحلاد. فطاملا كدا كدا ضايعواالنغماس يف النجاسة وباألكث

  فضياع بضياع.
  قلت: طيب إيه حل النقطة دى يا أىب؟

قال: حلها سنتكلم عنه بالتفصيل ملا نتكلم عن مؤشرات 
  املسيحى احلقيقى. 

  على موضوع الغفران يا أىب؟! قوىركز قلت: ليه م
دا ىف خالل املنهج الروحى هانتكلم  يف البداية،لسه قال: إحنا 

نقابل اآلب املسيحية ل إىلالعتبة الىت ندخل ا  ألنهيه كتري جدا. عل
نفضل خارجا مطرودين وأجناس. الغفران هو  السماوى. وبدونه

 املسيح جاء ،حمور املسيحية
من أجل هذه املهمة. سفك 
دمه ومات ليعطينا الغفران 
وبدون قبول غفرانه الكامل 
لكل خطايانا ال معىن 

ل مه. هللصليب وال فائدة لد
  تعرف سبب رعب الشياطني من الصليب؟

كما ان الطبيب يكره مرض 
ض ويعمل بمقاييس الشفاء المري

لينزع المرض ويشفى العليل هكذا 
اهللا يعمل بنعمته فينا ليبدد الخطيئة 

 ويحرر اإلنسان..
 القديس اغسطينوس

) ٢٣٨ص(الحب اإللهي    
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  يا أىب؟ ما هو السببقلت: 
نا ذبالصليب أخ هشكل بل ألن أوقال: ليس ألنه جمرد عالمة 

اخلطية (زى كمبيالة الدين) فصرنا أحرار من  ١الغفران ومتزق صك
لكن لو قبلنا الصليب كمجرد كلمة ومل نثق يف الغفران  ٢إبليس

عىن كون ميبيد وإبليس يذل فينا وال الكامل والفورى نعيش ع
ري غفران ألنه من غ ،وال رجاء يف موتنا ،حياتنافرح يف وال  ،لصالتنا
ة مش والصراح ،والعذاب مصرينا ،ايتناواجلحيم  ،ظرناتجهنم تن

فاإلنسان الذى مل يثق أول بأول يف غفرانه  !!بس بعد ما منوت
ا خاطئ يا له "ي إبليس يفضل يذل فيه ويستعبده كل حلظة ويقول

  .)١: ٣رؤ (جنس" ويكون ميت باحلياة له اسم أنه حى وهو ميت
 نم أنا عاوز أحترر ولكنها أقبل الغفران يا أيب معلش قلت: 

  ؟!اخلطية
وط نتكلم عن السق ملابالتفصيل  كداكلم عن نتها، متامقال: 

 لوقىتد. لكن وكيفية التوبة املوضوع مطول والتحرر منه املتكرر
نضع األساس أن املسيح حيب اخلطاة ويرحب م ويغفر هلم بنبدأ 

                                                             
 من الوسط مسمرا وقد رفعهاذ محا الصك الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدا لنا ١ 

  .)١٤: ٢كو بالصليب ( إياه
 اةوالنهاية حيهللا فلكم ثمركم للقداسة  وصرتم عبيدااعتقتم من الخطية  إذ اآلن أماو٢ 

  ).٢: ٦رو ( أبدية
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زنا، شذوذ، إحلاد، قتل،  ،كل اخلطايا مهم تكن نوعيتها أو تكرارها
 صعب إدمان، هو أحب الكل وكلما كان الشخص مرض(خطية)

ران الكامل الغف مل تقبللو و، يكون أكثر إحتياج لطبيب(املسيح)
ها ل األبيض اجلميالص وأن املسيح كساك بثوب الرب ورداء اخل

 كبيطهر إن دم املسيحمل تثق إن و ،تفضل عريان وإبليس يذل فيك
 كأنك كل يوم من كل(كل مش بعض وال أغلب) خطية. تكون

  تتذوق معىن املسيحية.  وأتعرف لن املسيح و مل تقبل
الكالم رائع يا أىب لكن مافيش تدريب عملى يساعدىن قلت: 

  يه؟على قبول الغفران والثقة ف
: فيه تدريبات عملية كتري لكن يف األول تركيزنا هايكون قال

أقول ها و على جتديد الذهن وتغيري األفكار اليت أخذناها من العامل.
  ة:بسيط اتتدريبثالث لك 

  ملا تتحارب بعدم الغفران *
  ).٧: ١يو١("دم املسيح يطهرين من كل خطية"

   صالة اجلوعصلى ملا تتحارب بالشهوات.*و
  ىن يارب يسوع حببك وامحيىن يف حضنك"اشبع"

   صلى صالة القيمةملا تتحارب بالكربياء. *
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  "جمدا من الناس لست أطلب جمدىن أنت يارب بنعمتك" 
  وكرر هذه الصلوات حلد ما تنتهى األفكار.

ات عبارة يا أيب التدريب يه، لكن لةوسهل ةبسيط اتقلت: تدريب
  رار؟موضوع التك يه، وأيضًا لوصلوات عن آيات

يف حربه ضد إبليس،  أسلوب الرب يسوع داقال: صراحة 
عه أو يدخل مناقش ليس حياربه على اجلبل، مل يكن يتفعندما كان إب

معه يف حوار ولكن كان 
يستخدم كلمة اهللا واليت 
هي أمضى من كل سيف 

ن، فكلمة اهللا هي ذي حدي
ي لال ).١٢: ٤(عبالسيف

 به ىلالرب يسوع، وال زى ما عملضد إبليس  هخدمستناملفروض 
ه يف زمه، فال داعي للدخول معتصر على إبليس وتنستطيع أن ت

خيدعنا ويسقطنا مهما كانت هامثل أمنا حواء ألنه يف النهاية  حوار
  فقط.اهللا . بل رد عليه بكلمة حكمتنا أو ذكاؤنا

فهذا كان طلب اهللا لنا أن نلهج (نردد) ناموسه  أما عن التکرار
مادمنا يف هذه احلياة فنحتاج للحماية و ).١:٢(مزوارًا دائمًا وليًال
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على الدوام، فخاليا الدم البيضاء مستعدة باستمرار ملهامجة أي 
وسالح الدفاع اجلوى ساهر ليل وار حلماية البالد من ميكروب، 

فيجب أن نكون مستعدين دائمًا كجنود شجعان أي هجوم. 
  ا يف كل حني.حاملني السالح (كلمة اهللا) ضد أعدائن

وأيضًا التكرار، حىت 
تتجدد أذهاننا وتغتسل من 
كلمات وتأثريات العامل 
الشريرة وسهام إبليس 
املسمومة املوجهة ضد 

   أفكارنا.
بل  تثقلهاتسفأرجوك ال تستهني ذه التدريبات البسيطة، وال 

ن أن فال ميك تعاجل به ضد مرض اخلطيةن لىالدواء ال زىاعتربها 
 ،واحدة وتشفى بل تستمر يف العالج حلد ما تشفىتأخذ جرعة 

البد أن تروي الزرع باستمرار فال يفيد أن تروي  لىال املياه زىو
، فسيجف وميوت، فهذه التدريبات كداالزرع مرة وتتركه بعد 

البسيطة هي أمور عملية البد من استمرارها حىت ننمو يف هذا املنهج 
   وجند نتيجة حقيقية تستمر وتدوم.
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 جمانا من خالل هذا املوقع:PDFحصول على باقى األجزاء لل
Website: mbade٢.com        

  قرشا فقط٢٥سعر النسخة من أى جزء: 
  


