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  سلسلة مبادئ يف احلياة الروحية.:   باسم الكتا

.        
  ملغتربني.اخدام بيت حمبة اهللا للطلبة  :إعـــداد
  ٧٤٥٥/٢٠١٦رقم اإليداع:

  I.S.B.N ٩٧٨-٩٧٧٩-٠٣-٨٥٩-٩ الترقيم الدوىل:
  

  
ستفادةمالحظة:  سة الرجاء قرأا  لإل سل الكاملة من هذه ال

بترتيب األجزاء كاملة فعدم الترتيب ميكن أن يسبب تشويش وعدم 
  االستمرار قد يسبب إحباط.

  
  

لنا رجاء فى المسيح ان تصل هذه * 
السلسة إلى يد كل شاب مسيحى بأقل 

.تكلفة
يمكنك ان تشاركنا هذا الرجاء بإهداءها  *

.ألصدقاءك واحباءك



٣ 
 

  
  


  )١١٨بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية (
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 تقدمي
هكذا يقول بولس  ،العمل مع اهللا ضرورة وليس اختيار

). فكل من أدراك معىن الغفران ومعىن ١٦: ٩كو١الرسول يف(
  .ًادبا األبدية السعيدة ومعىن أبوة اهللا ال يستطيع أن يسكت

 والدليل على ذلك ،مشكلتنا إن إدراكنا ضعيف أو معدومف
ب رهو عدم وجود مثر حقيقى، فالوصية األخرية اليت قاهلا لنا ال

أصبحت ف). ١٥: ١٦يسوع "اكزوا باالجنيل خلليقة كلها"(مر 
 يفنتلوها وجمرد كلمة نقوهلا وشعارات نرددها كلمة الكرازة 

يف  صوتنقول بأعلى كلنا بدون فهم أو تركيز. ف ناصلوات
القداس االهلى "مبوتك يارب نبشر". لكن ما هو حقيقة ذلك 

   على أرض الواقع.
وحية حلياة الرىف ا ءهذه السلسلة تتدرج معك ببساطة وهدو

لتصل الدراك حقيقى ملعىن العمل مع اهللا. إن أرادت استفادة 
حقيقة حتتاج أن تبدأها من البداية وتطبق خطواا العملية حىت 

  .مهىووليس مفتعل واالدراك حقيقى وليس طبيعى يكون الثمر 
الرب يسوع يلهب قلوبنا وقلوب كل شعبه خبالص  

ات اعة أمنا العذراء وصلو. بشفويعطينا إدراك حقيقىالنفوس 
ته قداسة البابا تواضروس الثاىن وإلهلنا املجد يف كنيس املكرم أبينا

  .إىل األبد آمني
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دد لنكمل كالم املرة اللى فاتت تر ألىبيف طريقى  وانا.
يف ذهىن كالمه وكأن صوت رعد يرن يف الصحراء ويتردد 

  يف أعماقى 
  (اللى يدرك ما يسكتش واللى يسكت ما أدركش!!)

ا ما قال الكلمتني دول وان من ساعة أىباه " فقلت لنفسى
مش عارف أنام، الصراحة كلمة الكرازة كلمة جديدة علّى، 

!!. أما وبس فكل اللى أعرفه إن الكرازة مهرجان!! مهرجان
كون زى الرسل وأغّير الشعوب؟! فدا موضوع أإىن أكرز و

الكرازة جديد وكبري!! أنا آخرى أروح املهرجان!! هي دى 
اج أفهم أكتر حمت !!يف سىن بالنسبة ىل وبالنسبة لكل الشباب

  !!من أىب
  أىبسالم يا      .

  عليك. طمىن . إيه أخبارك يا ابىنابىنسالم ونعمة يا  :قال
نشكر ربنا. بس الصراحة الكالم بتاع املرة اللى : قلت

ن لسه . لكهفاتت كان غريب وجديد. بالرغم إىن مقتنع بي
  توضيح أكتر عن املوضوع.عاوز 
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: النهاردة بنعمة ربنا هانتكلم عن دوافع العمل مع .قال
اهللا، وعلشان ننجح يف أي عمل ضرورى يكون فيه دافع 
قوى للنجاح، وكل ما كان الدافع قوى، كل ما كان فيه 
غرية ونشاط للعمل أكتر. ها أقول قصة توضح لك أمهية 

  يوناىن وقاله الدافع يف النجاح. مرة شاب راح حلكيم
  عاوز اتعلم مبادئ النجاح. إزاى أجنح يف حياتى؟! :شاب

أول مبدأ للنجاح يا ابىن هو الدافع. فكل ما كان .:احلكيم
فيه جواك دافع حقيقى، هاجتتهد وتتعب علشان تنجح، لكن 
لو ما كنش فيه جواك دافع للعمل اللى بتعمله، هتالقى نفسك 

  كسالن وتعبان داميا.
م رائع يا حكيم، لكن ممكن توضح ىل الكال.: شاب

  اجة ملموسة أكتر.حبحباجة عملية، أو 
  هاأوضح لك يا ابىن..: احلكيم

  وقال يف طبق يصب ماءوبدأ احلكيم 
  إيه دا؟ :احلكيم
  .: دا طبق ممتلئ باملاءشاب

  ستأذنك. هات رأسك. حنطها يف املاءا: احلكيم
  اتفضل.  .شاب
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ومسك احلكيم رأس الشاب وحطها يف امليه وداس عليها 
  بقوة. وبعد فترة حس الشاب باالختناق. 

خالص أنا تعبت. انا ". :يصرخ وهو شابال فقال
اختتنقت. خالص يا حكيم. خالص فهمت. كفايا كفايا 

  كدا!!
واحلكيم مش عاوز يسيبه ابدًا. حلد ما الشاب ما حاول 

  احلكيم. بكل امكانياته واختلص من ايد
  ايه دا يا حكيم!! ان هاتعلمىن والا هامتوتىن!! :شاب

دا أول مبدأ للنجاح. إن يكون عندك دافع.  :احلكيم
ف إنك لو فضلت سايب فألنك مقدر قيمة احلياة وعار

هامتوت، علشان كدا استخدمت كل قوتك  رأسك يف املاء
، . زى كداخلص من إيدى وتطلع رأسك بره املاءعلشان تت
تنجح يف أي عمل، ضرورى يكون عندك دافع قوى علشان 

همت يا ف إنك تعمله، هو دا اللى خيليك تتعب وجتتهد فيه.
  .ابىن

ا ى يكون عندنفعلشان ننجح يف العمل مع اهللا، ضرور
  ، وأول دافع للعمل هودافع قوى للعمل

   .عمل اهللا معناإدراك  
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  وأول ادراك لعمل اهللا معنا هو
  إدراك غفراننا الكامل

فإحنا هاننادي باخلالص والغفران، فإزاى ننادي حباجة  
وإحنا مش مقتنعني بيها أو مش مدركني ليها!! فلو حد نادى 

  وقال:
  تعالوا املسيح. إقبلوا املسيح. أمنوا باملسيح!!-

   هاتقولوا:. ناسالف
إيه اللى ها نستفيده من  -هايعمل لينا إيه املسيح. -

  باملسيح يعىن إيه االميان-املسيح!!
هايغفر ليكم كل خطاياكم ويطهركم من كل  .-

  ذنوبكم. أصل املسيح مات وفدانا.
يعىن أنت ملا أمنت -هل غفر لك أنت كل خطاياك!! -

  غفر لك كل خطاياك!!
غفر ّىل كل خطاياى!! الا!! لسه فيها خطايا  -

  ماتغفرتش. لكن هو بيغفر. هو بيغفر !!
ا تبقى مل-فر لنا!!طيب ملا يغفر لك األول يبقي يغ :-

  ا أخى!!إبدأ بنفسك ي-مؤمن باللى بتقوله أبقى تعاىل كلمنا
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فلو ما كنش عندنا ثقة كاملة يف اللى بننادي بيه، .: قال
هايكون كل اللى بنقوله جمرد كالم ماهلوش أى معين وال 

  .فاعليه
    

      


 
فبموت املسيح وقيامته صرنا أحرار من سلطان إبليس،  

(لو  ىف وكمان بقى لينا إحنا السلطان على إبليس، فاملسيح قال
َها َأَنا ُأْعِطيُكْم ُسْلَطانًا ِلَتُدوُسوا اْلَحيَّاِت " )١٩:   ١٠

   ُقوَِّة اْلَعدُِّو َوَال َيُضرُُّكْم َشْيٌء.َواْلَعَقاِرَب َوُكلَّ 
فلو ماوثقناش إن املسيح غفر لينا كل خطايانا، وإن إبليس 
ماهلوش سلطان علينا، فكالمنا وتعليمنا هايبقى ماهلوش معىن، 
وكل كرازتنا هاتكون باطلة، وكالمنا كله هايكون ماهلوش 

موعة جيدعو الناس ملب هانكون زى اللىتكلمنا إ لوو معىن!!
  حلياة مساوية وأبدية مع املسيح. أو حزب مش

: يعىن كدا الزم يكون الواحد بال خطية علشان قلت
  يكرز ويتكلم عن املسيح؟!
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 فيه فرق بني جندي زى ما شرحنا قبل كدا كتري،: قال
القائد يعاجله ويضمد جراحه، بيحارب فينجرح فريجع ف

 .أسري ورافض إنه يرجع وفرق بني جندي استسلم وبقى
فإبليس ماهلوش تسلط علينا، ولكن كل اللى يقدر يعمله إنه 
حياربنا، ومش معىن إنه بيحاربنا يبقى كدا بقينا عبيد، مش 

  معىن إننا بنتجرح يف احلرب يبقى كدا ضعنا وازمنا!!
اب كتري شبلالنقطة دى سبب تعب يا أىب  : الصراحةقلت
 يف اخلطية يبقى كدا مرفوضنيإم طاملا بيسقطوا  حاسني

  !!واهللا مش طايقهم
: ودى رسالة املسيح اللى عاوزنا نوصلها، رسالة قال

إن حرركم واخلالص، واملسيح جه وحررنا وقال "الغفران 
  )٣٢: ٨(يو "االبن باحلقيقة تكونون أحرارا

فمن غري املسيح، هاتفضل البشرية يف عبودية . :قال
فضل كل البشرية، أسرى إلبليس. من غري املسيح، هات

للخطية وللشر. لكن اإلميان باملسيح بيدى حرية وغفران 
وسلطان على إبليس. ودى الرسالة اللى املسيح عاوزنا 

  نوصلها. فاملسيح عاوز يقول لنا
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فاللى يدرك معىن الغفران مش ممكن أبدا يسكت. 
والغفران يف املسيحية هو غفران جماىن، فاالنسان هو اللى 
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بيخطئ، واهللا هو اللى بيدفع التمن، االنسان هو اللى بيستحق 
  العقاب، واهللا هو اللى بيشيل العقوبة. ودا تفرد املسيحية.

بيدفع  بيخطئ واهللا هو اللىيعىن إيه يا ابونا االنسان : قلت
  التمن؟!
أجرة اخلطية موت، فاالنسان ملا بيخطئ كدا : قال

بيستحق املوت، لكن ملا بريجع ويتوب مش بيموت، لكن 
 بيتطهر يف دم املسيح، فالغفران يف املسيحية جمانا متاما، اهللا هو
اللى دفع متن خطايانا. زى ابن بيغلط ويكسر إزاز عربية يف 

ُمَتَبرِِّريَن "مكتوب يف فوه هو اللى بيدفع الغرامة. الشارع، وأب
  )٢٤:   ٣(رو  "َمجَّانًا ِبِنْعَمِتِه ِباْلِفَداِء الَِّذي ِبَيُسوَع اْلَمِسيِح

فاللى يدرك معىن الغفران الكامل، ويدرك معىن  :قال
احلرية واخلالص املجاىن، مش ممكن يسكت ابدًا، ولو سكت 

، ويبقى إدراكه مش حقيقى، لألمانةيبقى سكوته خيانة 
فإزاى إحنا نستمتع بالغفران ونسيب إخوتنا اللى حوالينا عبيد 
البليس!! إزاى املسيح ييجى وميوت علشان يفدى كل 
البشرية، وإحنا نقبله ونفرح بيه ونسيب إخوتنا حمرومني 

  ابىنمنه!! الصراحة يا 
  "اللى يدرك الغفران احلقيقى مش هايقدر يسكت ابدًا"
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فعال اللى يدرك الغفران ما يقدرش يسكت ابدًا، : قلت
  طيب إيه النقطة التانية الدراك عمل املسيح معانا؟!

  هيتاين نقطة إلدراك عمل املسيح معنا : قال
  .إدراك أبديتنا السعيدة 
فاملسيح جه علشان يكون لينا حياة أبدية، فكل اللى  

يسكت، لكن لو إحنا  يصدق إن ليه حياة أبدية ما يطيقش
مش واثقني إن لينا حياة أبدية هانكرز بإيه!! هانقول للناس 

  إيه!! فلو شخص قال
تعالوا يا ناس أمنوا باملسيح، تعالوا يا ناس اعرفوا .-

  املسيح!!
نا إزاى قل-يعىن إيه نأمن باملسيح!!فالناس هاتقولوله:

  يعىن إيه االميان باملسح–نآمن 
يوم يف  ٢٠٠ات، وتصوم يعىن تصلى السبع صلو -

  السنة، وحتفظ كل الوصايا.
-طيب وبعد دا كله هانروح فني!! النهاية إيه!!: -

  هانروح فني بعد ما نعمل دا كله!!
ماتسألش!! حسب الظروف!! يف الغالب كلنا  -

  هانروح جهنم!!
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وعلى إيه!! نتعب ونصوم ونصلى!! وىف اآلخر جهنم!  -
شرب ونعمل اللى أو حسب الظروف!! طيب ما نأكل ون

  إحنا عاوزينه!! وبعدين زى ما تيجى تيجى!!
فلو إحنا ما عندناش ثقة األبدية السعيدة، هاتكون : قال

كرازتنا باطلة وكالمنا بال معىن!! ما هو ليه هانتعب وليه 
هاجناهد، وإحنا عارفني إن النهاية حمتومة او جمهولة!! لكن 

حىت  يسكت ابدًا، اللى يثق إن ليه أبدية سعيدة، مش هايقدر
لو كان يف آخر حلظات حياته. كان فيه كارز إجنليزى عنده 

سنة عاش أغلب حياته بيكرز يف اهلند، وىف يوم وهو  ٧٥
  بيوعظ يف اجتماع يف إجنلترا عن أمهية الكرازة باإلجنيل قال
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 وهو بيتكلم تعب واغمى عليه   
ا معلش ي: أخدوه للمستشفى والدكتور قاله ناسفال

  دكتور "دف" أنت مرهق وحمتاج تستريح شوية
مش هاأقدر استريح غري بعد ما اكّمل فرفض وقاله: 

  العظة
  وفعال رجع االجتماع وكّمل وقال      
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"  
اة إننا مش مقدرين قيمة احلي ابىنفإحنا مشكلتنا يا  :قال
  .األبدية

  األبدية!!: ليه مش مقدرين قيمة احلياة قلت
ش ألننا ممش مقدرين قيمة احلياة األبدية : الصراحة قال

 يعىن لو شاب صغري وليه عالقة قوية مع املسيح .واثقني فيها
  ومات فجأة، نالقى الناس حتزن وتكتئب وتقول 

مات -يا حرام كان لسه شاب صغري -مات مات"
  كان لسه شباب!! -بدرى

وننسى إنه كان ليه عالقة مع املسيح، وإنه رايح األبدية 
السعيدة، وإنه فاز يف معركته مع إبليس واخد إكليل املجد 

  واإلنتصار.
سنة وكان بعيد عن املسيح  ١٠٠لكن لو شخص عنده  

  ومات، نقول عنه
ا استريح كد-ربنا راحيه-دا ليه سنني يف املرض -استريح"

  "كدا أريح له-من التعب
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زى ما يكون واحد مسافر يف حبر، وسط أمواج عالية  

وعواصف خطرية، فلما يوصل بسالم للميناء، هانفرح له 
  ومش ممكن حنزن عليه ابدا!! واحد من اخلدام قال 
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"  
  ية!!النظرة األبدعندناش فمشكلتنا الكبرية إننا ما  :قال

  يعىن إيه النظرة األبدية يا أبونا؟! :قلت
، إننا نبقى عارفني، إن حياتنا مش النظرة األبدية: قال

جمرد السنني اللى هانعيشها على األرض وبس، لكن حياتنا 
على األرض، هي جزء صغري، وباقى حياتنا اللى مش هاينتهى 

. وملا جنى نقارن بينهم، نالقى إن ابدًا، هانكمله يف السما
حياتنا مهما طالت أو قصرت، فهى بالنسبة لألبدية جمرد 

  خبار، ومكاننا الدائم هو يف السما. بيقول بولس الرسول
(عب  "يَدةَألْن َلْيَس َلَنا ُهَنا َمِديَنٌة َباِقَيٌة، َلِكنََّنا َنْطُلُب اْلَعِت"
١٤:   ١٣(  

، ودا ارنة باألبدية تعترب ال شئفحياتنا هنا مؤقتة ومق: قال
رجاء لكل تعبان ومريض، وتعزية لكل فقري وحمتاج، ودا هو 
اللى بيدينا غرية على خالص النفوس، فلما يكون عندنا 
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النظرة األبدية، مش هانبص ونقول دا مريض والا سليم، دا 
غىن والا فقري، لكن هانقول دا ليه عالقة مع املسيح والا ال، 

ء يف احلياة األبدية والا ال، فلو عندنا رجاء دا عنده رجا
حقيقى يف األبدية السعيدة، مش هانقدر نسكت ابدا. واحد 

  من امللحدين قال
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فإزاى حد يبقى شايف إخواته يف البشرية ماشيني : قال
ناحية اهلالك االبدى، وهو ساكت!! إزاى حد عرف يعىن 
إيه األبدية وامللكوت، ويسيب الناس اللى حواليه يهلكوا!! 

ة اللى يعمل كدا، دا فعال بريتكب جرمية يف حق الصراح
  البشرية، وزى ما قال يعقوب الرسول

َذِلَك َخِطيٌَّة َمُل، َفَفَمْن َيْعِرُف َأْن َيْعَمَل َحَسنًا َوَال َيْع "
  )١٧:   ٤(يع  "َلُه

فعال يا أبونا حاجة حتزن. يبقى الناس حوالينا : قلت
حمتاجة تسمع وإحنا ساكتني، دى فعال تبقى حاجة صعبة. 

  لكن إيه النقطة التالتة يف إدراك عمل اهللا معنا؟!
  هي ت نقطة يف إدراك عمل املسيح معنا.تال: قال

  إدراك أبوة اهللا.
 فمعىن إننا بقينا مسيحيني، دا معناه إننا نقدر نقول إن 

اهللا أبونا، فاملسيحية هي الديانة الوحيدة، اللى فيها يقدر 
الواحد يقول إن اهللا أبوه، ويصلى ويقول أبانا، املسيحية هي 
الديانة الوحيدة، اللى فيها اهللا صديق لإلنسان وحبيب ألصق 

  )٧:   ٤(غل  يف  من األخ، بيقول بولس الرسول
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َفَواِرٌث ِللَِّه  ًاَوِإْن ُكْنَت اْبنِإذًا َلْسَت َبْعُد َعْبدًا َبِل اْبنًا، "
  "ِباْلَمِسيِح

فاملسيح جه وخالنا أحرار وأبناء هللا، ومن غري املسيح 
استحالة الواحد يقدر يقول إن اهللا أبوه، فإبوة اهللا مرتبطة 
بإمياننا باملسيح، واللى بيقّدر معىن أبوة اهللا، ما يقدرش يسكت 

ان لرعب من اهللا!! كويسيب إخواته عايشني يف العبودية وا
فيه واحد من الكارزين بيكرز يف بلد كلها وثنني وكان بيقول 

  هلم
اهللا هو اللى خلق السما واألرض، اهللا هو اللى خلقنا "

وهو بيحبنا، وهو قريب مننا جدا، وكل اللى يقبل حبه 
هايعيش يف سالم وفرح، فكل واحد يف البشرية، اهللا بيحبه 

  بامسه.
يحبنا وقريب مننا!! ال ال. االله بعيد معقولة االله ب".-

إحنا بنخاف من االله ونتعبد ليه، لكن " جدا عن البشر!!
  يعىن إيه االله حيبنا!! كالم جديد وغريب!!

اهللا قريب مننا جدا وكمان هو أبونا ونقدر نصلى له " -
  ونقوله "ابانا " فإحنا أوالده
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دا اهللا بعيد عننا ج-عبيد االله إحنا -إزاى تقول كدا"  -
  !!!إزاى تقول إحنا أوالد اهللا -اهللا عظيم جدا–

اهللا أخد جسد وظهر، وكان امسه املسيح، ألنه "  -
مسحنا من ذنوبنا وخلصنا من خطايانا. وكان امسه كلمة 

يح باملس اهللا، ألنه كلمنا عن اهللا وعن حبه، وكل اللى يآمن
يبقى ابن مش عبد، وعالقته باهللا هاتبقى عالقة احلب مش 
 عالقة العبودية. فاإلميان باملسيح بيخلينا أوالد اهللا ونقدر نقوله

  أبانا، وحنبه مش خناف منه.
معقولة حنب االله ماخنفش منه!! كالم جديد علينا!! "-

دا إحنا بنعبده االله علشان " لكن مافيش مانع نسمع منك!!
 دا" نخاف منه!! طيب لو مش هاخناف منه هانعبده ليه!!ب

كل حاجة بنخاف منها بنعبدها وخنليها إله!! إيه االله اجلديد 
  دا!!

اهللا مش حمتاج عبيد، اهللا مش حمتاج حد خياف منه، " -
اهللا حمبة وكل اللى يعرفه حيبه، هو مش عاوز مننا حاجة، هو 

  اجة.جه علشان يدينا كل ح
إنه كان  ،لكرازة للناس دولقوى لكان مفتاح دا و :قال

 .بيكلمهم عن اهللا املحب، اهللا اللى نقدر نقوله "بابا"داميا 
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هللا يف ا يفكروا ويعرفوا اختالفودى كانت بداية قوية إم 
ففي املسيحية، االنسان بقى ابن بعد ما كان عبد،  املسيحية.

لى ة عفإدراك إننا بقينا أبناء مش عبيد، خيلى جوانا غري
إخوتنا، اللى لسه شاعرين بالعبودية واخلوف من اهللا، فإزاى 
نفرح إحنا بأبوة اهللا وحبه، ونسيب باقى إخوتنا يف البشرية، 
يعانوا ويعيشوا زى العبيد، اللى يدرك أبوة اهللا مايقدرش 

  ودا تفرد املسيحية، يعىن لو أي حد سأل وقال يسكت ابدًا. 
اللى خيليك ترضى ليه أنت مسيحى؟! إيه السبب "

  باملسيحية وتقتنع بيها؟!
  ملسيحية يعىن تالت حاجات. اف

  .أول حاجة اهللا بقى أبويا
فاملسيحية هي الديانة الوحيدة اللى الواحد فيها يقدر  

  يقول هللا" أبانا" ومش جمرد أب دا كمان صديق وحبيب. 
  طيب وإيه احلاجة التانية؟!.:قلت
  لتفرد املسيحية هى احلاجة التانية: قال

  الغفران جماىن. 
هى الديانة الوحيدة اللى فيها اهللا فيها هو اللى  فاملسيحية

بيدفع متن ذنب اإلنسان. فأجرة اخلطية موت، واملسيح هو 
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اللى مات من اجل خطايانا وإدانا الفداء املجاىن. فاإلنسان 
 مايقدرش يدفع أجرة اخلطية، وال يتحمل نتيجة ذنبه. ومافيش
ذبيحة حيوانية تقدر تغفر اخلطية ابدا، يقول بولس الرسول 

ُتُيوٍس َيْرَفُع اٍن َوَألنَُّه َال ُيْمِكُن َأنَّ َدَم ِثَري" )٤:   ١٠(عب  يف 
   "َخَطاَيا

بيقول بولس الرسول، مش ممكن دم التيوس والعجول 
تغفر خطايا البشر، فاإلنسان مستحيل إن يكون قيمته تساوى 

  تيوس وعجول.
طبعا تبقى إهانة لو الواحد قيمته تساوى تيوس او : قلت

عجول. لكن مش يف العهد القدمي كانت الذبائح من 
  احليوانات دى؟!

فعال يف العهد القدمي دى كانت الذبائح، لكنها : قال
كانت جمرد رمز، علشان نعرف إنه ضرورى يكون فيه فداء، 
وضرورى يكون فيه ذبيحة، علشان كدا بولس الرسول 

  )١:   ١٠(عب   بيقول
وَرِة َألنَّ النَّاُموَس، ِإْذ َلُه ِظلُّ اْلَخْيَراِت اْلَعِتيَدِة َال َنْفُس صُ "

ُيَقدُِّموَنَها  اَألْشَياِء، َال َيْقِدُر َأَبدًا ِبَنْفِس الذََّباِئِح ُكلَّ َسَنٍة، الَِّتي
  َعَلى الدََّواِم، َأْن ُيَكمَِّل الَِّذيَن َيَتَقدَُّموَن.
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 علشان كدا كل ذبائح العهد القدمي ما غفرتش اخلطية
كل اللى ، ولكنها كانت جمرد رمز للغفران اللى مت بدم املسيح

حىت أبونا إبراهيم وداود وكل األنبياء، -قبل املسيح ماتوا 
كانوا يف اجلحيم حلد ما جه املسيح، ومبوته وقيامته أصعدهم 
وحررهم. ففي املسيحية اإلنسان قيمته غالية جدا يف عنني 
اهللا، اهللا جتسد وبذل دمه الجلنا، والغفران جماىن متاما، وحمتاج 

  بس الواحد يقبله بالتوبة.
ة. تاج بس االنسان يقبله بالتوبالغفران جماىن وحم: قلت

  طيب وإيه احلاجة التالتة لتفرد املسيحية؟
  هيواحلاجة التالتة لتفرد املسيحية، : قال

  ثقة األبدية السعيدة. 
ة بنثق إننا هانروح السما، وبنعيش على يففي املسيح 

يف املسيحية مش معتمد على  الرجاء دا، ودخول السما
أعمالنا، لكن على حمبة اهللا ونعمته. فاللى يقبل حمبة اهللا ليه، 
هو دا اللى هايروح السما. واللى يرفض املحبة، فدا اللى مش 

  عاوز يعيش مع اهللا. فاملحبة هي املقياس.
طيب كدا حفظ الوصايا مش ضرورى علشان  .:قلت

  الواحد يروح السما؟!
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طبعا مهمة، لكن املحبة يف األول، فالدليل الوصايا  :قال
إن املحبة حقيقية هو حفظ الوصايا، فلما احب حد ما أحبش 
أزعله وال أبعد عنه، لكن لو كنت بأحفظ كل الوصايا 
وبأعمل كل الفروض من غري ما احب اهللا، فكدا مش 
هااعرف أعيش مع اهللا يف السما، فالسما مش مكان هاشتريه 

ن مكان هاروحه ألىن حابب أكون بفروضى وجهادى، لك
  ولو مش حابب اهللا، كدا مش هاتبقى مسا!!. هناك

فعال لو الواحد هايكون يف مكان مع حد مش  : قلت
  بيحبه إىل األبد، يبقى مش مسا ابدا. دا يبقى هو اجلحيم جبد.

ار باختص -يبقى أنا مسيحى وبأختار املسيحية: قال
حاجات، ألن املسيحية هي الوحيدة اللى  علشان تالتة

يىن بتخليىن ابن هللا، وبتخليىن اثق يف غفران كامل وجماىن، وبتد
  ثقة كاملة يف أبدية سعيدة.
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  !سرحت يف إيه يا ابىن!: قال

كالم جديد وخطري يا ابونا!! صلى ىل علشان أقدر  .قلت
كدا االدراك األول هو إدراك عمل أدركه وأفهمه كويس!! 

  اهللا معانا. إيه هو االدراك التاىن؟!
  االدراك التاىن علشان نعمل مع اهللا هو: قال

  إدراك قيمة النفوس.
فكل نفس هلا قيمة عظيمة، كل نفس قيمتها تساوى  .

دم املسيح، املسيح مات ألجل كل واحد، وكل شخص له 
   قيمة خاصة ومتفردة يف عنيه، مكتوب يف سفر اشعيا
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(اش   "َال َتَخْف َألنِّي َفَدْيُتَك. َدَعْوُتَك ِباْسِمَك. َأْنَت ِلي"
١:   ٤٣(  

ة، ه قيمة خاصفكل واحد فينا معروف بامسه، كل واحد لي
مافيش واحد يغىن عن التاىن، اهللا مش هايكتفى بالقديسني 
ويقول "كفايا كدا، مش الزم باقى الناس ختلص!!". فاهللا 
عاوز كل واحد يف خليقته خيلص ويكون يف أحضانه. هأقول 

. يف قرية كان أب عنده سبعة والد، وىف يوم ابىنلك قصة يا 
ة افرين وراكبني العربيحصل حادثة إلتنني من والده وهم مس

ة الناس يف احلادثة، وىف القري فيها ابن منهمبتاعتهم، وتوىف 
  ويقول كانوا بيعزوا االب اللى كان حزين على ابنه.

  أه يا ابىن أه يا بيتر. ربنا ينيح روحك يا ابىن.-
لباقى يف ا-ربنا يديك الصرب -ربنا يعزيك يا أبو مينا  -

  .حياتك يا أبو مينا
لكن عمدة البلد كان راجل قاسى القلب، فلما   .قال

  لقيه حزين ويبكى على ابنه قال له
إيه يا ابو مينا زعالن قوى كدا ليه!! يعىن إيه اللى حصل، "

مات واحد فاضلك ستة، إيه هاتنهب كفايا عليك ستة 
  شباب!!
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نشكر ربنا على كل حاجة، .:)بدموع( باأل له فقال
لكن كل واحد ليه مكانة يف قلىب!! دول عاملني زى صوابع 

  "اإليد مافيش واحد يغىن عن التاىن. يا عمدة!!
فهل االب عنده حق إن يزعل على ابنه، وال زى .: قال

  ما بيقول العمدة ما عنده ستة كفاية!!
 راجلطبعا مافيش أخ يغىن عن أخوه، العمدة دا : قلت

  قاسى القلب وماعندهوش إحساس!!
كل واحد يف البشرية هو ابن هللا، مافيش حد فينا : قال

يغىن عن التاىن، كل واحد ليه بصمة خمتلفة عن التاىن، كل 
خمتلف عن التاىن، فهل حد يقدر  DNAواحد فينا عنده 
  صوابع فممكن يستغىن عن واحد منهم؟! ١٠يقول ألنه عنده 

  مش ممكن!! طبعا : قلت
حمتاجني نقّدر قيمة كل واحد ىف البشرية، كل  : قال

واحد ليه قيمة كبرية قدام اهللا، فإحنا مش جمرد خملوقات أو 
  عبيد إحنا أبناء، وفيه فرق كبري بني كلمة عبيد وكلمة أبناء.

  تقصد إيه يا أبونا؟ :قلت
لو الواحد جمرد عبد يبقى ممكن يبقى ليه بديل، فهو  : قال
ن جمرد عبد بيقوم بشغالنة، وأي عبد تاىن يقدر يقوم هايكو
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بيها. لكن االبن ما حدش يقدر يغىن عنه، فمهما كان عدد 
األبناء كبري، فما فيش حد يغىن عن التاىن. فلو أدركنا إن كل 
إنسان هو ابن هللا وغاىل عليه، مش هانقدر نسكت ابدًا، 

  لذهبا وهانقدر قيمته ككرت مثني، بيقول القديس يوحنا فم



      

"  
فلو أدركنا قيمة كل واحد يف البشرية، وأد إيه هو : قال

مهم يف عنني اهللا، وأد إيه هو ابن وقيمته غالية جدا على قلب 
اهللا، مش هانسكت ابدًا، وهايكون عندنا طاقة ودافع كبري 
جدا، إننا نكرز ونتكلم عن أبوة اهللا وغفرانه، لكل اخلليقة 

  اللى يف كل العامل.
قيمة كل نفس وان الواحد  فعال حمتاجني ندرك.: قلت

مش جمرد خملوق أو عبد لكن ابن. لكن إيه االدراك التالت 
  علشان نقدر عمل مع اهللا يا أبونا؟!

  تالت إدراك علشان نقدر نعمل مع اهللا، هو: قال
  إدراك مسئوليتنا وإمكانياتنا
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مسئولني قدام اهللا إننا نوصل رسالته للعامل كله،  فإحنا.
مسئولني إننا نوصل غفرانه وحبه وأبديته لكل الشعوب وكل 
األمم، فدى وصية الرب يسوع األخرية لينا، إننا نشهد عنه 
ونكرز مبلكوته، ودى مسئولية مش إختيار، بيقول بولس 

 ِإِذ الضَُّروَرُة َفْخٌرَألنَُّه ِإْن ُكْنُت ُأَبشُِّر َفَلْيَس ِلي "الرسول 
َفِإنَُّه ِإْن ُكْنُت    َمْوُضوَعٌة َعَليَّ َفَوْيٌل ِلي ِإْن ُكْنُت َال ُأَبشُِّر.

ْنُت َأْفَعُل َهَذا َطْوعًا َفِلي َأْجٌر َوَلِكْن ِإْن َكاَن َكْرهًا َفَقِد اْسُتْؤِم
  )١٦: ٩كو  ١("َعَلى َوَكاَلٍة

  إيه اآلية دى يا أبونا!! معناها.: قلت
بولس الرسول بيقول ضرورى إىن أبشر، ولو كنت .: قال

بأعمل دا بفرح اهللا هايباركىن ويديىن نعمة، لكن لو كنت 
 ازة هاتكون مسئولية هاحتاسب عنها.بأعمل ّمّ وثقل، فالكر

فكل مسيحى هو مسئول إنه يشهد ويتكلم عن املسيح 
ريانه، للعامل كله، كل واحد ألسرته، ألوالده، ألقربائه، جل

حبسب وزناته وحبسب إمكانياته. كان فيه أب مجع والده 
  وقال هلم 
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  والطريق ازاى نعرفه!! .منهم ابن فسألوه
هايسيب لكم خريطة فيها الطريق املظبوط  أبوه له فقال

  لو مشيتوا عليها هاتوصلوا
واألب بعد ما علم والده جه الوقت اللى هايسيبهم : قال

  فيه فقال هلم
     

 

     
 

 لكن لألسف بعد سنني طويلة، فيه أجيال ماعلموش: قال
والدهم، واكتفوا إم بس يوصلوا للميناء، فاألجيال اللى 
بعديهم تعبت، وكل ماترتل البحر تتوه، الن ماحدش علمها 

  الطريق، والقراصنة بتوع السفن بعتوا جواسيس وقالوا هلم
"
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وفعال فيه ناس كتري منهم استسلموا لكالم الكذب، : قال
وفيه اللى تاه وسط البحر وغرق، ودا كله علشان اللى عرف 

  الطريق ماسلمش اللى بعده!! وملا كان حد يقولوا ليهم 
 

فيقولوا   
 

هلم ويقول  يصرخوملا حد 
  

يقولوا 
"  

والناس بتصرخ وتقول 

  

لكنهم باستهتار يقولوا 
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تقول إيه على الناس اللى امهلوا والدهم وإخوم : قال
  وسابوهم يهلكوا؟!

  أقل حاجة تتقال دى خيانة لالمانة!!: قلت
ناس وال وإحنا برضه لو ما علمناش والدنا وإخوتنا  .قال

طريق املسيح، دى تبقى خيانة لالمانة. خيانة  اللى حوالينا
 مالسماوى، اللى قال امضوا وتلمذوا مجيع األم البونا

فإزاى نقول إحنا  وعلموهم مجيع ما أوصيتكم بيه!!!
رومني س حوالني حممسيحيني وراحيني السما، وسايبني النا

إزاى نقول إحنا مسيحيني، ومش بنطيع  من حمبة املسيح!!
شاعره ناحية البشرية اللى أبونا السماوى والا حاسني مب

  لينا  بيقولاهللا بتهلك!!
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فلو قّدرنا مسئولتنا، وإننا زى ما عرفنا طريق اخلالص، 
وقبلنا أبوة اهللا وعرفنا غفرانه ووثقنا يف ملكوته، ضرورى إننا 

 رنالكوا، لو قّدنعلم إخوتنا يف البشرية وما نسيبهمش يه
  املسئولية دى مش ممكن نسكت ابدا!!

يا أبونا. قدسك بتتكلم عن  ءبس إحنا ضعفا.:قلت
  دا عاوز ناس زى الرسل والتالميذ!! ،مستوى عاىل قوى

 حمتاج عمل الروح القدس فعال الكالم اللى بنقوله.: قال
فينا، ودا سبب ضعفنا األيام دى، إننا مش مدركني قوتنا، 
مش مدركني إن فينا الروح القدس اللى كان يف التالميذ، 

ونفضل  ومن غري االدراك دا مش هانقدر نعمل حاجة
، والكرازة هاتبقى ثقل وهّم كبري، فزى ما اهللا إدانا مشلولني

مكانية اللى نقدر نقوم بيها مسئولية الكرازة، إدانا اإل
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ًة َمَتى َحلَّ َلِكنَُّكْم َسَتَناُلونَ ُقوَّبالكرازة. فالرب يسوع قال يف 
ِفي الرُّوُح اْلُقُدُس َعَلْيُكْم َوَتُكوُنوَن ِلي ُشُهودًا ِفي ُأوُرَشِليَم َو

  )٨:   ١(اع   "ُكلِّ اْلَيُهوِديَِّة َوالسَّاِمَرِة َوِإَلى َأْقَصى اَألْرِض
   :قال


      
    
    

 
طيب ازاى الروح القدس يعمل فينا زى ما عمل : قلت

  ىف التالميذ زمان؟!
الرسل،  علشان الروح القدس يعمل فينا زى: قال

حمتاجني حاجتني،   فمشكلتنا إننا مش ،
مؤمنني إن اهللا هايعمل فينا زى ما عمل ىف التالميذ، وبكدا 
بنفضل يف التعب والشعور بالذنب، فبنقى حاسني إن واجب 
علينا إننا نتكلم ونكرز زى التالميذ، لكن مش قادرين، ألن 

  معاهم.مش معانا قوة الروح القدس زى ما كان 
  بس هم كانوا أقوياء يا أبونا. هم فني وإحنا فينا!!.: قلت
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دى أفكار من إبليس علشان حيبطك يا ابىن.  :قال
فالتالميذ كان عندهم خوف وليهم ضعفات زينا، لكنهم 
تدرجوا يف االميان خطوة خطوة، حلد ما بقوا أقوياء وغّريوا 

 العامل كله، بيقول القديس يوحنا فم الذهب
    
        

  
 ،فالرسل كانوا بشر زينا، وكان ليهم نفس ضعفاتنا: قال

لكنهم تدرجوا يف النعمة، ووثقوا يف عمل اهللا معهم وقوة 
الروح القدس فيهم، فغّريوا العامل كله. فمثال مرقس الرسول 
اللى بشرنا يف مصر، وغّير مصر من ظلمة الوثنية لنور املسيح، 

  إنت عارف كتب عن نفسه إيه؟
  كتب إيه يا ابونا؟: قلت
 جسثيماىنا راح لبستان كتب إن الرب يسوع مل: قال

جه اليهود يقبضوا عليه، فمرقس الرسول كان و بعد الفصح
لسه شاب صغري فتبعه من بعيد، وكان البس ازار على عريه، 

خاف مرقس الرسول وساب  ،وملا قبضوا على الرب يسوع
ول أ الرداء وهرب عريان، وملا بولس وبرنابا أخدوه معاهم يف
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يروح مرة حب  ا. وملورجع رحلة كرازية، خاف من البحر
ومرقس الرسول اللى خاف يف تانية رفض بولس الرسول. 

بداية حياته، مع الوقت بقى عظيم يف اخلدمة، وكرز كرازة 
عظيمة، وخدم يف أماكن كتري، وهو اللى كرز ىف مصر وغّير 

  .بالدنا وحوهلا من عبادة األوثان ملعرفة املسيح


     
      


 
  واحد من اخلدام قال 
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ن نا نؤمفأول حاجة علشان الروح القدس يعمل فينا، إن.
  دس اللى عمل فيهم يقدر يعمل فينا.ان الروح الق

وتاىن حاجة علشان الروح القدس يعمل فينا،  
  

  يعىن إيه نكون أمناء يف القليل؟!: قلت
يعىن مهما كانت إمكانياتنا قليلة ومواهبنا ضعيفة، : قال

نبقى واثقني إن اهللا يقدر يستخدمنا ويباركنا، لكن لألسف 
إحنا بنفرح بالكتري وبس، ومش بنقّدر القليل. وألننا مش 
بنكون أمناء يف القليل، مش بنأخد الكتري. الرب يسوع قال 

ِري َوالظَّاِلُم ِفي اْلَقِليِل ي اْلَكِثَاَألِمُني ِفي اْلَقِليِل َأِمٌني َأْيضًا ِف"يف 
  )١٠: ١٦لو ("َظاِلٌم َأْيضًا ِفي اْلَكِثري

فاألمني يف القليل، هايكون أمني ملا يأخد الكتري، لكن 
اللى معاه حاجة قليلة ومش أمني عليها، فمش هيأخد اكتر، 
زى موظف صغري ملا يكون فاشل يف وظيفته، هل كدا ممكن 

  ر العام؟!يرتقى ويبقى املدي
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طبعا ال. دا ممكن يتفصل من الوظيفة اللى هو فيها  :قلت
  أصال!!
إحنا زى كدا، لو إحنا مش أمناء يف القليل مش  :قال

هاناخد الكتري، وكمان ممكن يروح مننا القليل، لكن ملا 
نكون أمناء يف القليل، اهللا هايباركنا ويدينا الكتري. مرة الرب 

وبعد ما خّلص تعليمه وحب وع كتري يسوع كان بيعلم مج
اجلموع تقدم طفل مهاه مخس خبزات ومسكتني  يطعم

فالطفل ما اتكسفش، الطفل ما احتقرش وقدمهم للمسيح، 
القليل اللى معاه، الطفل ببساطة قدم القليل للمسيح، فاملسيح 
بارك واستخدم القليل اللى معاه، واشبع بيه مجوع كتري. 

 رح بيه وقدمه بكل اهتمام،فقدم اللى معاك ماحتتقرهوش، اف
كما لو كنت هاتقدم اعظم شيء. ما تتكسفش تقول كلمة، 

 "share شري"ما ختجلش تقدم نبذة، ما تستقلش تعمل 
حلاجة روحية، فالقليل اللى بني ايديك، اهللا يقدر يعمل بيه 

  الكتري، ويقدر يباركه ويغري بيه مجوع كتري.
فعال مشكلتنا إننا مش مقدرين القليل اللى معانا : قلت

  ومستنني الكتري ملا ييجى، وىف الغالب مش بييجى ابدا.
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حمتاجني نكون أمناء ونقّدر القليل، حىت لو كان  :قال
كلمة واحدة أو نبذة صغرية، فدى البداية لو كنا أمناء فيها 
 هانأخد االكتر، واهللا بيفرح مش باللى بنقدمه، لكن باحلب

، بنقدم بيه، فاملرأة الفقرية مااحتقرتش الفلسنيواالميان اللى 
  الشيطان قال هلا فممكن يكون لكن قدمتهم بفرح وحب.

يعىن إيه فلسني!! هايعملوا إيه للهيكل!! فيه ناس بتقدم  "
احلقارة دى مش مكسوفة من  املئات واأللوف!! فلسني إيه

  نفسك!!"
  له دى وأكيد قالت لكنها ما استسلمتش لالفكار اخلبيثة

هم فعال حاجة بسيطة، لكن هاأقدمهم، هاأقدمهم واهللا "
هايقبلهم، هم دول كل اللى حيلىت، لو كان معاى أكتر كنت 

  وربنا ملا يديىن أكتر هاقدم اكتر".قدمته، 
  والرب يسوع مدح املرأة الفقرية دى وقال

ن م أكثرالفقرية القت  األرملةهذه  أنلكم  أقولباحلق "
 ا هذهوأمالن هؤالء من فضلتهم القوا يف قرابني اهللا  .اجلميع
  "لقت كل املعيشة اليت هلاأ إعوازهافمن 

فلما نكون أمناء يف القليل، اهللا هايدينا الكتري، وملا نقّدر 
القليل ونقدمه بفرح واهتمام كأنه كرت عظيم، اهللا هاينظر 
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ج ألحد حمتاالمانتنا ويدينا االكتر، فكل خادم يف مدارس ا
 لكل واحد وواحدة قيمة األوالد اللى بيخدمهم، وينظر يقّدر

فيهم، كأم التالميذ والرسل بتوع املستقبل، ويعامل كل 
واحد فيهم كأنه بولس الرسول، وكل واحدة كأا القديسة 
دميانة، فلما يكون جوانا الرجاء دا فيهم، هايتنقل هلم 

  وهايكون جواهم الرجاء دا يف نفسهم.
ياريت اخلدام يعملوا كدا بدل الكالم املحبط : قلت

  والتأتنيب اللى جييب اليأس واالكتئاب!!
واحد من خدام مدارس االحد كان بيعمل حاجة : قال

مجيلة جدا يف الفصل بتاعه، كان بيسمى كل طفل باسم من 
أمساء الرسل، فاللى يدي له بطرس، واللى يأخد مرقس، 

  يقول هلموكان بيجيب خريطة العامل و
كل واحد يا والد خيتار دولة ويصلى من أجلها، علشان "

هم ها نور االجنيل، فالتالميذ كل واحد فيتعرف املسيح ويوصّل
  ."راح دولة يكرز فيها، يال كل واحد خيتار دولة

  يقولوافاالوالد كانوا بيفرحوا ويتفعلوا معاه و 
أنا حبب الصني يا أستاذ علشان فيها ناس كتري أنا -

  .اأصلى من اجل الصنيه
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وأنا هاأختار كينيا علشان ابن عمى راح يشتغل دكتور -
  .ا كتريهاسنان هناك وبيحكى ىل عن

وانا ها أختار الفلبني علشان مسعت إن هناك مش -
  .بيهتموا بالبنات والبنات بتشتغل وهم صغريين

فكان يكمل ويقول هلم 
 


    




  
فلما األطفال من صغرهم يتربوا على كدا، روح الكرازة 

كارزين زى الرسل  هاتدخل فيهم، وملا يكربوا هايبقوا
والتالميذ. فإحنا حمتاجني روح الكرازة ترجع لالسر 
والبيوت، حمتاجني كل أسرة تأخد دولة وتصلى هلا كل يوم 
يف املذبح العائلى، وكمان لو روح الكرازة دخلت يف االديرة 

  بتاعتنا هاحيصل عمل عظيم واحد من اخلدام قال
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ممكن حد يقول إن مهمة األديرة هي الصالة  مش.: قلت

  مش الكرازة وإا تكون بعيدة عن العامل؟!
ساحمىن يا ابىن، اللى يقول كدا هو مش واقعى يف : قال

كالمه، فأنا مش بأقول الرهبان ترتل العامل، لكن بنقول 
شباب من دول حمتاجة كرازة، يتبناهم الدير ويتلمذهم على 

ني يبقى فينا روح الكرازة!! حمتاجبشدة إننا حمتاجني الكرازة، 
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ك خالص نفوسنا يف األول، علشان يبقى فينا غرية على ندر
خالص اآلخرين. نراجع الكالم اللى قلناه النهاردة حلسن 

اردة اتكلمنا عن دوافع للعمل مع اهللا، كان اول ننسى، النه
  دافع هو

إدراك عمل اهللا معانا. يعىن إدراك أبوة اهللا  .:قلت 
  وغفرانه املجاىن واألبدية السعيدة. 

  واالدراك التاىن هو : قال
االدراك التاىن هو إدراك قيمة كل نفس، فكل نفس : قلت

مسه، تساوى دم املسيح وكل شخص هو ابن هللا ومميز با
  ومافيش ابن يغىن عن أخوه.

  واالدراك التالت هو .قال
  هو إدراك مسئوليتنا وإدراك إمكانيتنا. :قلت
وقلنا حمتاجني حاجتني علشان الروح القدس يعمل : قال

  فينا زى التالميذ، وكانوا هم
يكون عندنا إميان إن الروح القدس اللى عمل فيهم : قلت

اء يف القليل. لكن إيه هايعمل فينا، وتاىن حاجة نكون أمن
  التدريب بتاع النهاردة يا أبونا.
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تدريب النهاردة حاجتني. اول حاجة إنك تراجع : قال
تدريب صالة االمتالء بالروح القدس، اللى هي وانت بتاكل 

  تطلب وتقول "يارب إملئىن بالروح القدس" 
ه ياه ىل فترة نسيته بنعمة ربنا هأبدا فيه من تاىن. وإي .قلت

  يب التاىن يا أبونا؟التدر
إنك تفتكر تدريب املرة اللى فاتت إنك تبقى أمني  :قال

 يف القليل، يعىن كل يوم توزع نبذة أو تنشر حاجة روحية.
تصلوا هلا تاروا دولة وكر يف املذبح العائلى مع أسرتك ختوتفت

  كل يوم مع بعض.
  حاضر يا أبونا. صلواتك. سالم يا ابونا: قلت
العدراء وكل القديسني. ربنا معاك يا  صلواتك امنا: قال

  ابىن
  للحصول على باقى السلسلة: 

Website: mbade2.com  
     facebook.com/mbad٢ 

  أو لسماع احللقات بشكل درامى 
https://soundcloud.com/mbade2 

  األجزاء الىت متت طباعتها حىت اآلن:
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  )كيف أضبط الفكر؟٢)كيف أبدأ؟            *(ج١*(ج
  )كيف أقرأ الكتاب املقدس؟    ٣*(ج
  )كيف أحترر من السقوط املتكرر؟٤*(ج
  )٢و١()كيف أقبل حمبة اهللا الغري مشروطة٥*(ج
  ة)احلري-الغفران -) السالم الداخلى (املسئولية٦* ج(
  )الصالة٧*(ج
  االشتياق)-التعود–مراحل الصالة (التغصب  -     
  رة)املثاب-الصرب-سر استجابة الصالة (التوقع -     
  الذات يف التعامل مع اهللا. -)الفار امليت :خطورته٨*(ج
  ) احلياة األبدية ٩*(ج

  *سر قوة الشباب(أربعة أجزاء)
  *العاطفة(جزئني)

  *االحلاد(أسابه وعالجه)(جزئني)
**لنا رجاء أن تتم ترمجة هذه السلسلة وتنشر بلغات 

مة عخمتلفة وتوزع ىف كنائس املهجر والبالد السياحية. وبن
املسيح قد بدأنا ىف الترمجة (لإلجنليزية واألملانية والفرنسية 

واالندونيسى  واألمهرية والصينيةواالسباىن واإليطالية 
  ) ونرحب مبن يساعدنا ىف هذا العمل ملجد املسيح.واالريترى
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**نرحب بأى كنيسة أو خدمة تساعدنا يف الطباعة أو 
 جمانا أو بنفستطبع أى أجزاء من السلسة بشرط أن تكون 

  )٠١٢٨٥٦٢٥٣١٤السعر املدعم. (للتواصل 
  


