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  سلسلة مبادئ يف احلياة الروحية. :  اسم الكتاب
  بيت حمبة اهللا للطلبة للمغتربني.خدام  إعـــداد:
  ٢٠١٦األوىل :   الطبـــعة
  ٧٤٥٥/٢٠١٦رقم اإليداع:

  I.S.B.N ٩٧٨-٩٧٧-٩٠٣-٨٥٩-٩الترقيم الدوىل: 
  
  

  
  
  

مالحظة: هذه السلسلة (مبادئ احلياة الروحية لألسرة) تعترب 
تكملة ملبادئ احلياة الروحية فلالستفادة الكاملة رجاء قراءة األجزاء 

عدم واألساسية أوًال بالترتيب فعدم الترتيب قد يسبب تشويش 
  .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
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  قداسة البابا تواضروس الثاني
  )١١٨وبطريرك الكرازة املرقسية (بابا اإلسكندرية 
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 تقدمي
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شبه ي طريقى للقاء أىب الروحى وجدت صوت وأنا يف فجأة

  ‼أنت رايح فنييقول ىل "واهلمس يف أذىن 
  ‼ الروحىرايح عند أىب -
شوف ليك شهور طويلة بتيجى  ‼مش مكسوف من نفسك -

  ‼ولسه بتسقط يف اخلطية
  ‼دهااهد ضيف اخلطية بس أنا رافضها وجب أنا فعال بأسقط -
أنت خاطئ  ‼أنت جنس ‼مش رافضهاال  ‼رافضها -

  ‼وهاتفضل خاطئ
  ‼يعىن تقصد إيه-
 أنت شاب ‼بال حياة روحية وال بتاع يعىن ريح دماغك. -

  ‼كلكم عيش شبابك والكل خطاة وجهنم مستنياكم
 دفهاه وىف حلظة انتبهت لنفسى وعرفت إا أفكار شيطانية

  ‼يارب يسوع اعىن ‼يارب يسوع أعىن ‼تدمريى
  .أىبسالم يا  قلت:وصلت ألىب و

  . محد هللا على سالمتك.سالم والنعمة يا ابىن قال:
  .اهللا يسلمك يا أىب قلت:
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  ابىن؟!يا  إيه أخباركقال: 
األفكار النهاردة وأنا جاى . بس أشكر ربنا يا أىب قلت:

طية يبقى طاملا بتقع يف اخلىل "قول وت ية كانت بتحاربىنالشيطان
 النهاية بقى خليك خاطئ وىفخاطئ. وحىت لو توبت بتخطئ تاىن ي

   ‼يهمش عارف أعمل إ لضايعني. أفكار صعبة قوى يا أىبا ضيع مع
دى حرب امسها احلرب النفسية بيستخدموها يف احلروب،  قال:

الته ح و بيحاول يوصل للخصم بتاعه إنه أقوى منه علشانالعدبيها و
م واللى يصدق كذب العدو يتهز ينهزم بسهولة.تضعف فاملعنوية 

قبل ما يبدأ احلرب. وزى كدا إبليس بييجى هو والشياطني بتاعته 
-سإنتو مش تقدروا على إبلي -إنتوا اجناس-إنتو ضعفاء"ويقولنا 

  ".خطايكم مش مغفورة-هاتروح جهنم
 ليسإب لو جنحفأخطر حرب لينا مع إبليس هي حرب الذهن، و
لو إحنا  ، لكنأنه يتحكم ىف أذهاننا فبسهولة هايتحكم يف سلوكنا

 يل حوارولنتخمش هايقدر علينا ابدا.  يف احلرب دى إنتصارنا عليه
  الشياطني علشان حياربونا:

  يا أجناس!! انتباه!!  شيطان كبري:
  أمرك يا كبري االجناس!! :٢و١شيطان



٧ 
 

هاأقولكم على ركزوا معايا يا اجناس!! النهاردة  شيطان كبري:
  حربنا اخلطرية مع البشر!!

  إيه هي يا كبري االجناس!! :٢شيطان
  حربنا األوىل هي حرب الذهن.شيطان كبري: 

  يعىن إيه حرب الذهن يا كبري االجناس!! :١شيطان
يعىن حرب الدماغ!! يعىن حرب الفكر!! فلو  :الشيطان الكبري 

يف أفكاره بسهولة نتحكم يف أفعاله وخنليه عبيد لينا!!!!  احتكمنا
  فهمت يا جنس!! 

  ولو ما كسبناهاش!!!! :٢شيطان
لو مكسبنهاش يا جنس. مش هانقدر نتحكم  الشيطان الكبري:

فيهم وهم اللى هايغلبونا ويسحقونا!! فضرورى تشدوا حيلكم. 
  دى أول وأهم حرب لينا مع البشر يا أجناس!!

ب إزاى هانبدأ معاهم حرب الذهن دى يا كبري طي :٢شيطان
  االجناس!!

خنليهم يصدقوا كالم صغر النفس واإلحباط  الشيطان الكبري:
عن نفسهم، فكل ما حيتقروا نفسهم هايبقوا ضعفاء وبكدا هانعرف 

  نتحكم فيهم!!
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  طيب ولو ما صدقوش نعمل إيه!! :١شيطان
تقولوا  وشخليك متفائل يا جنس!! لو مصدق الشيطان الكبري:

  هلم إن دا إتضاع!! وضرورى يكونوا متضعني!! مفهوم!!
  مفهوم يا كبري االجناس!!مفهوم يا كبري االجناس!! :٢و١شيطان

فإبليس هاحياول بكل إمكانيتاه إنه حيبطنا، لكن اهللا  قال:
ف مننا إننا نشجع نفسنا فمكتوب " ليقل الضعي بيشجعنا وبيطلب

خص الضعيف يشجع نفسه ويقول يعىن الش ).١٠: ٤يؤ بطل أنا"(
  أنا بطل. 

فدا  .التشجیع وصیۀ کتابیۀ إن ،ابنیوخد بالك یا 

دا وصیة من  ‼مش مجرد اقترح منی وال مجرد کلمة

کل ی یعن ."الضعیف یقول أنا بطل"الله. الله بیقول 

شخص ضعیف الله بیقول له تشجع وقول أنا بطل، 

وصیة في الکتاب  واللی مش هایعمل کدا هو بیکسر

  المقدس!!

املسيحي احلقيقى.  أو صفات والنهاردة هانتكلم عن مسات
فاللى عنده الصفات دى هو املسيحى احلقيقى، واللى مش عنده 
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هو مسيحى غلبان مش عارف إمكانياته، وأول صفة للمسيحى 
  احلقيقى هي انه 

  قدیس مش خاطئ.
تقصد إيه بكلمة قديس مش خاطئ!! قدسك عاوز تقول  قلت:

  إىن لو أنا مسيحى يبقى أنا قديس وبال خطية!!
ن ، لكابىنإحنا ميكن ناقشنا اجلزئية دى قبل كدا يا  قال:

النهاردة هانأخدها بتفصيل أكتر. فاصرب معايا وهاتعرف املعىن 
 كاحلقيقى لكلمة قديس من الكتاب املقدس وىف النهاية هأقول ل

  مفاجأة مفرحة.
ا أىب جلديد. لكن إيه إثباتاتك يداميا يا أبونا تفاجئىن با قلت:
  ؟!!إىن قديس
  اإلثبات األول. نبدأه بسؤال. هل أنت ابن اهللا أم ال؟! قال:

طبعا ابن اهللا. فأنا كل يوم بأصلى وأقول "أبانا الذي يف  قلت:
  السموات".

لك أن كلمة ابن اهللا أهم وأعمق وأقوى  رائع. هاأثبت قال:
  من كلمة قديس.

  متام يا أبونا. قلت:
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  لو أب عظيم يكون ابنه؟! قال:
  عظيم: قلت:
  ولو أب غىن يكون ابنه؟! قال:

  أكيد غىن. قلت:
  ولو أب قدوس يكون ابنه!! قال:

  قدوس. قلت:
متام. وألنك ابن هللا القدوس فالطبيعى تكون قديس. ودا  قال:

مكتوب كونوا  ألنه رسالة بطرس الرسول األوىل "مكتوب يف
  .)١٦: ١("قدوس أنا ألينقديسني 

كما أن كلمة ابن أهم وأعمق من كلمة قديس. فالقداسة صفة 
واحدة من صفات اهللا أبونا، لكن كلمة ابن تعىن أن كل ما هو هللا 

 مكتوبف ة.القداسة والرب واحلريأبوك من صفات هو ليك. زى 
: ٤(اف"وقداسة احلقاجلديد املخلوق حبسب اهللا يف الرب  اإلنسان"

٢٤(  
فإحنا أبناء لله ولینا صفات الله من القداسة 

والبر، فاللی یصدق إن ابن الله ضرورى یصدق إن 

  لیه صفات الله مش لیه صفات إبلیس. 
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  اىن؟إيه هو اإلثبات التلكن  .متام يا أىب أنا كدا إقتنعت قلت:
. بولس الرسول ١٦: ٣كو ١التاىن موجود يف اإلثبات  قال:
  "يسكن فيكم وروح اهللاهيكل اهللا  أنكمتعلمون  أمابيقول "

  أنت فيك روح اهللا القدوس والا ال؟!فهل 
طبعا ّيف روح اهللا. فأنا اتعمدت وامتسحت باملريون  قلت:
  املقدس.
متام وهل روح اهللا القدوس ملا يسكن يف مكان يقدسه  قال:

  جنس؟!والا يسيبه 
  أكيد بيقدسه. قلت:
فاللى مش هايؤمن إنه قديس ومقدس بسكىن روح اهللا  قال:

فيه، دا كأنه بيقول "أنا ّيف روح جنس" فهل حتب أن يسكنك روح 
  اهللا القدوس ويقدسك والا تكون جنس ويسكنك روح جنس.

  ربنا حيمينا!! ‼ال طبعا. روح جنس قلت:
  قال:

یك ف فیا تصدق وتؤمن إنك قدیس وبیسکن 

تکون نجس وبیسکن فیك روح الله القدوس. أو 

   ‼روح نجس
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ل رى كضرو منتهى اخلطورة يف كالميا أىب الصراحة  قلت:
  . لكن إيه هو اإلثبات التالت؟!هى يعرفشخص مسيح

 رسالة بولس الرسول ألهل اإلثبات التالت موجود يف قال:
: ٣( "ن كلكم الذين اعتمدمت باملسيح قد لبستم املسيحأل"غالطية 

٢٧(  
يح د صورة املسيح. واملسيعىن كل اللى اعتمد باسم املسيح أخ

قدوس وإحنا صورته علشان كدا إحنا قديسني. واللى مش 
هايصدق كدا هو بكدا مش بيلبس املسيح لكن هايلبسه روح 
جنس، فاختار يا إما تلبس صورة املسيح وتكون قديس أو أنك 

  تكون جنس ويلبسك روح جنس!!
ن . املوضوع خطر. لكيا أىب املوضوع مش حمتاج إختيار قلت:

  ليه فيه ناس كتري مش مصدقني إم قديسني!!!
  :تخلى الناس مايصدقوش إم قديسنيب أسبابفيه تالتة  قال:

 . ذ حغ وب ا    أول جئإ عع ت
الشيطان بريكز كل حربه على الذهن. ألنه لو جنح زى ما قلنا ف

لشياطني . وهنا اأنه يتحكم ىف أذهاننا فبسهولة هايتحكم يف سلوكنا
  يقولواهاخيططوا و
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تعالوا يا اجناس علشان نبدأ حرب الذهن مع  :شيطان كبري
  البشر!!

  إزاى هانبدأ معاهم يا كبري االجناس!! :٢شيطان
تركيزنا األول مش إننا حنارم بأى خطية أو  الشيطان الكبري:

  بأى جناسة!!
هانركز إزاى!ّ! لو ماركزناش على اخلطية والنجاسة  :١شيطان
  على إيه!! 

افهم يا جنس. لو حاربناهم باخلطايا والنجاسة الشيطان الكبري: 
وتابوا يبقى ما عملناش حاجة، لكن يف البداية نغري أفكارهم عن 
نفسهم. وخنليهم يصدقوا إن هم كدا كدا أجناس، ولو صدقوا كدا 

  هايبقوا تبع مملكتنا، مملكة األجناس ويبقوا عبيد لينا. 
  وكدا نتحكم فيهم ونذل فيهم زى ما إحنا عاوزين!! :٢شطان
بس دا هم قديسني علشان هم متعمدين وممسوحني : ١شيطان

  باملريون إزاى يبقوا أجناس!! دا إحنا اللى اجناس!!
أنت معانا والا معاهم يا جنس!! الزم خندعهم  الشيطان الكبري:

  ونكذب عليهم. فامهني!!
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نكذب عليهم!! فامهني الزم خندعهم و :١وشيطان  ٢شيطان
  فامهني. يا كبري االجناس!!

يالا وريىن مهتكم يا أجناس!! لفوا حوالني دماغ  الشيطان الكبري:
كل واحد فيهم. أهم حاجة الدماغ. لفوا حواليه حلد ما يصدق إنه 

  جنس جبد!!
فلو جنح الشيطان إنه يقنعنا إننا مش قديسني وإننا خطاة  قال:

 ا يف كل خطية وكل جناسة. فمكتوبوأجناس فبسهولة هايسقطن
  " )٧: ٢٣(ام "هكذا هو كما شعر يف نفسه ألنه"

فلما الواحد يصدق إنه جنس وخاطئ كدا ملا يعمل اخلطية 
ويسقط يف النجاسة مش هايستغرب وال هايفكر يف التوبة، لكن 
هايتعايش مع النجاسة واخلطية وحيس إا طبيعته. زى ما بيقول 

  مايبقاش عيب".. العيب من أهل العيب املثل "وإن طلع
علشان كدا شباب كتري لألسف صدقوا كدب إبليس فيأسوا 
من نفسهم واستسلموا للخطية والنجاسة. فتغيري السلوك بيكون 
نتيجة طبيعية لتغيري الذهن مش العكس، فعلشان حد يتغري سلوكه 

 ، علشان كدا بولس الرسول قالضرورى يتغري ذهنه يف األول
   .)٢: ١٢رو ( "أذهانكمتغريوا عن شكلكم بتجديد "
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وألن إبليس يف منتهى الدهاء فبيبدأ من املكان الصح، فبيحاول 
يربمج أذهنا إننا خطاة وطبيعتنا اخلطية، فلو جنح يف كدا هانكون 
  لعبة بني إيديه وهايتحكم فينا. بيقول القديس مار اسحق السرياىن

أنه  ناإلنسااألمر أن ُيقِنع  كل اهتمام الشيطان ينحصر ىف هذا"
  . "ليس هللا عنايه به

فخد بالك من أفكارك يا ابىن حلسن 
إبليس يتحكم فيك ويذّلك، فالصوت 
اللى يقولك إنت طبيعتك النجاسة مش 
القداسة، اعرف إنه صوت إبليس أو حد 
خمدوع من إبليس وبيعمل معاه من غري 

  ما يدرى!!
"الصوت اللى يقول ىل أىن  قلت:

ىت النجاسة مش القداسة يبقى دا طبيع
صوت إبليس". لكن إزاى نقاوم احلرب 
الشيطانية دى. الصراحة لألسف فيه 

  ناس كتري واقعني فيها ؟

يعرف الشيطان أن المدخل 
 جهنم هو أولسماء الحقيقى ل

 ،بالفكر نتذكر اهللا ،الفكر
فنكون محفوظين فى 

نجول فى  حصنه، وبالفكر
والتلذذ  ،محبة العالم

بالشهوات فتنفتح النفس 
على جحيم الخطايا 

  .والرجسات
  .مار اسحق السريانىق. 

 ليهع(الشيطان ونصرتنا 
تادرس . للقمص ٨٠ص 

 )يعقوب ملطى
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تقاوم حرب إبليس بكلمة اهللا، فدا أقوى سالح. رّد على  قال:
إبليس بكلمة اهللا زى ما عمل الرب يسوع على اجلبل، ما 

. ألن املفاوضة معاه هاتنتهى تتفاوضش مع أفكار إبليس ابدا
  بسقوطك. 

وإزاى أرد عليه بكلمة اهللا يا أبونا ممكن تديىن مثال  قلت:
  عملى!!
  :يعىن ملا ييجى إبليس حياربك ويقول لك قال:

أنت جنس علشان أنت بتقع يف خطايا كتري!! خطايا كتري " 
قوى!! كل يوم بتقع يف العادات واألفالم القبيحة. علشان كدا انت 

  س. جنس.جن
  رد عليه وقول له.

ال أنا مش جنس، أنت اللى جنس يا إبليس . أنا هاتوب "-
  ".ومكتوب أن دم املسيح هايطهرىن من كل خطية

حىت لو توبت هاتقع تاىن. هاتروح مىن فني هاوقعك "-
  هاوقعك!! 

حىت لو سقطت هاقوم تاىن وتالت حىت ولو مليون مرة يا " -
  ."ال تشمىت ىب يا عدوتىال. "إبليس يا جنس. مكتوب 
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  ولو فيه شابة الشيطان بيحارا ويقوهلا
طيب وأنىت يا بنت يا جنسة. املاضى بتاعك صعب هاتعملى " -

  فيه إيه!! أنت عملىت خطايا كتري قوى!!
  ضرورى ترد عليه وتقول له:

أنا توبت عن كل خطية. توبت وخطاياى كلها مغفورة.  -
مقدسة بدم املسيح وأنت اللى  دم املسيح غفر ىل كل خطية. وأنا

  جنس يا إبليس.
!! دا قوليهاتطيب فيه خطايا نسيتيها!! وفيه اللى اتكسفىت " -

  كله بيخليك جنسة. جنسة وتبع مملكة االجناس.
أنا مقدسة ألىن توبت واملسيح غفر ىل كل خطية اللى نسيتها  -

واللى اتكسفت اقوهلا. كله كله مغفور. خطاياى كلها مغفورة. 
انا مش جنسة أنت اللى جنس يا إبليس. أنت اللى جنس يا إبليس. و

كسحابة خطاياك. ارجع إّىل ألىن  "حموت كغيم ذنوبك. مكتوب
  فديتك"

متام كدا كل ما ييجى حياربىن هاستخدم كلمة اهللا. لكن  قلت:
  إيه احلاجة التانية اللى بتخلينا مانصدقش إننا قديسني.

  :مانصدقش إننا قديسني هوتاىن حاجة بتخلينا  قال:
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صثاجئ.   ذأ سظ ا ث ععم ا   ا
فكتري مننا يفتكروا إن القداسة هي إننا نعمل املعجزات ونشفى 

  املرضى وخنرج الشياطني.
وهو القداسة حاجة غري كدا يا ابونا؟! فكل الناس عارفة  قلت:

  إن هي دى القداسة!!
دى  إخراج الشياطني وشفاء املرضى وعمل املعجزات قال:

مواهب، أداها اهللا لبعض الناس علشان خيدموا ا باقى إخوم. 
فكل عضو يف اجلسد ليه موهبة خاصة خيدم ا باقى اجلسد. 

كل كثرية و أعضاءاجلسد هو واحد و له  أنكما  ألنه"مكتوب 
اجلسد الواحد اذا كانت كثرية هي جسد واحد كذلك  أعضاء
 ”)١٢:   ١٢كو  ١( .أيضااملسيح 
حد يكون عنده مواهب زى كدا  ابىنكمان ممكن يا  دا

   ‼ويهلك
معقولة يا أبونا!! شخص بيخرج شياطني  :(باستغراب)قلت

  ويشفى مرضى وىف النهاية يهلك!! 
دا مش كالمى يا ابين لكنه كالم الرب يسوع نفسه. فهو  قال:

كثريون سيقولون يل يف ذلك اليوم يا رب ").٢٢: ٧مت (يف قال 
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 صنعنا وبامسكشياطني  وبامسك أخرجنانا أبامسك تنبليس أيا رب 
 يا قط اذهبوا عين أعرفكممل  أىنهلم  أصرحفحينئذ  .قوات كثرية

   ".اإلمثفاعلي 
بس إزاى يا أبونا دا حيصل!! شخص خيرج شياطني  قلت:

  ويتنبأ ويعمل قوات كتري وىف النهاية يكون مع فاعلى اإلمث!!
زى ما قلنا دى مواهب اهللا إدها لبعض الناس علشان .قال:

خيدموا باقى إخوم. لكن من املمكن أم يستخدموها ملجد 
أنفسهم أو جلمع املال أو علشان يتسلطوا بيها على الناس، ويتاجروا 

يت  ١(باملواهب اللى ربنا عطاه هلم. زى ما هو مكتوب عنهم يف 
التقوى  أناحلق يظنون فاسدي الذهن وعادمي  أناس " )٥:   ٦

   ."جتارة جتنب مثل هؤالء
ففيه اللى بيتاجر باملظاهر الدينية، ولألسف املوضوع دا ظهر 

  زمان يف فترة يف تاريخ الكنيسة وكان امسه السيمونية.
  وإيه السيمونية دى يا ابونا!! قلت:
. ولنتخيل حواره مع السيمونية نسبة لسيمون الساحر قال:

  بطرس الرسول
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بص يا معلمنا بطرس. انا عندى  (خببث ودهاء): سيمون
  طلب؟!

  اتفضل يا سيمون!! بطرس الرسول:
أنا معايا فلوس كتري. كتري قوى. وكمان  سيمون (خببث):

  معايا دهب وفضة كتري. وأنا عاوز اخدم ربنا.
  يعىن إيه املطلوب يا سيمون عاوز إيه!! بطرس الرسول:

. بس مش زى باقى عاوز اخد موهبة الروح القدسسيمون : 
  الناس!!

  أمال إيه يا سيمون!! بطرس الرسول:
أبقى زى الرسل. يعىن اللى أحط عليه إيدى يأخد  سيمون:

الروح القدس زى ما الرسل بيعملوا. وأنا هادفع دهب كتري وفضة 
  كتري قوى. تستخدموها يف اخلدمة وتدوها للفقراء. 

وفضك  ال ال يا سيمون خلى دهبك بطرس الرسول (بقوة):
معاك للهالك. مواهب الروح القدس مش بالفلوس وال بالدهب 
والفضة. توب يا سيمون ألنك كدا يف طريق اهلالك ولسه عايش 

  عبد البليس وللمجد الباطل.
  طيب دى قصة سيمون لكن إيه هي السيمونية!! قلت:
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دا حصل يف فترة من تاريخ الكنيسة كان فيه بعض الناس  قال:
خدوا الكهنوت وكانوا بيدفعوا فلوس علشان كدا. بيبقوا عاوزين يأ

فاللى بيعمل كدا دا مش غرضه خدمة املسيح لكن غرضه املجد 
  الباطل والتسلط على الناس.

دا أكيد نصيبه هايكون مع سيمون الساحر حىت لو بيعمل  قلت:
  معجزات!!!

طبعا كل اللى يأخد موهبة ويستخدمها ىف املجد الباطل  قال:
على الناس ومش يف جمد املسيح، دا هايكون نصيبه  أو يف التسلط

  مع سيمون الساحر.
بس الناس دول كدا أكيد كانوا بيكونوا عثرة للشعب  قلت:

  وخيلوا الناس يضيعوا أو يلحدوا!!
زى ما اتعلمنا إن ما يكونش سالمنا يف شخص، فمش  قال:

علشان حد أخد موهبة الكهنوت بالفلوس زى سيمون يعثرنا 
اه. اللى يضيع يضيع لوحده، إحنا سالمنا يف املسيح يا ونضيع مع

مش يف أشخاص. فاللى بيعمل كدا بيقول عليهم بطرس  ابىن
نتهم مصنعة الذين دينو بأقوالالطمع يتجرون بكم  وهم يف"الرسول 

  .)٣:   ٢بط  ٢("ينعس وهالكهم المنذ القدمي ال تتواىن 
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عليه  اله صعب جدا قواللى بيسب عثرة للناس بيكون وضع
 أيتتالعثرات ولكن ويل للذي  تأيت أن إالال ميكن الرب يسوع "

 نأخري له لو طوق عنقه حبجر رحى وطرح يف البحر من  بواسطته
  .)١: ١٧(مت "يعثر احد هؤالء الصغار

. ففيه اللى عنده موهبة الوعظ فالمواهب مش هي القداسة
وممكن يوعظ بكالم رائع وكتري من الناس تصدق وتطبق الكالم 

  وخيلصوا، والواعظ نفسه لو ما عش حبسب اللى بيقوله يهلك. 
  . فعال فيه كتري زى كدا يا أىب قلت:
لو شخص عنده موهبة الترانيم فريمن ويقول أحلان وكتري  قال:

ة يتوبوا بسببه وهو ممكن يتعاجب بصوته وينشغل مبوهبته وىف النهاي
  الناس ختلص وهو يهلك.

موضوع صعب وخطري. لكن إيه هو مفهوم القداسة  قلت:
  احلقيقى؟!
كلمة قديس أو مقدس تعىن خمصص. فنقول الكنيسة  قال:

  للصالة ما نلعبش فيها كورة. مقدسة يعىن خمصصة
  ما ينفعش طبعا!! قلت:
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وأواىن املذبح مقدسة يعىن خمصصة للتناول مش ممكن  قال:
  نأكل فيها.
  ما يصحش طبعا!! قلت:
فأنت مقدس وقديس يعىن خمصص لسكىن اهللا يف داخلك.  قال:

يه. ف فكل شخص مسيحى هو قديس ألن روح اهللا القدوس بيسكن
والقداسة مش بس للرهبان واملتوحدين دا شباب عاديني زى شهداء 
ليبيا كان جواهم حب للمسيح اكتر من رهبان وكهنة كتري، 

  فالقداسة مش بالشكل وال بالرتبة لكن حبب املسيح.
متام كل شخص مسيحى قديس ألن روح اهللا بيسكن  قلت:

ه ن برضفيه. لكن ولو كنت بأسقط يف خطية يا أبونا هل أكو
  قديس؟

  :بتخلينا مانقتنعش إننا قديسني وهىحاجة دى تالت  قال:
صثاجئ  ذأ سظ ا ث ععطظ ا   .ط
فالشياطني هاحياولوا يوصلوا ليك إنك علشان تكون قديس  

  . ولنتخيل حوارهم مع بعض.الزم تكون بالخطية
عاوزين نكمل خطتنا علشان نروح لكبري  :١الشيطان

  االجناس!!
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كدا مش فاضل لينا غري الورقة األخرية علشان  :٢الشيطان
  نقنعه إنه مش قديس!!

دا واعى قوى  إيه الورقة دى أنا نسيت يا جنس!! :١الشيطان
  أنا قربت أيأس!!

عيب يا جنس ما تقولش كدا إحنا مش بنيأس ابدا!!  :٢الشيطان
الورقة األخرية إننا نقنعه إنه علشان يبقى قديس الزم يكون بال 

  خطية!!
هو فيه حد بال خطية!! غري اهللا!! دا لو اقتنع بكدا  :١لشيطانا

  يبقى غىب قوى!!
تركيزنا هايكون على غباء البشر!! فلما يبقوا جهلة : ٢الشيطان

  بالكتاب املقدس نقدر خندعهم ونضيعهم!!
يعىن هانعمل إيه!! فهمىن يا جنس!! حلسن باين  :١الشيطان

  على اتعلمت الغباء من البشر!!
بعد ما نقنعه إن القديس الزم يكون بالخطية، نبدأ  :٢نالشيطا

حناربه خبطية واحدة ونركز عليها وكل ما يقع فيها نقولوا أنت 
طبيعتك اخلطية ونفضل حنارب فيه حلد ما ييأس ويستسلم وينسى 

  موضوع إنه قديس دا خالص. 
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دى لعبىت!! أنا عارف هاركزلوا على إيه!! أنا  :١الشيطان
د ما عقدوا من هافضل وراه حل

  عيشته!!
متام يا جنس!! إىل  :٢الشيطان

  عملنا النجس!!
  إىل عملنا النجس!! :١الشيطان

ولألسف فيه ناس كتري  قال:
بتتخدع بكدا وتفتكر إىن علشان 
  أكون قديس يبقى هأكون بال خطية. 

اللى أنا فامهه عن القداسة وأفتكر أن  ساحمىن يا أبونا. دا قلت:
  كتري يفتكروا كدا برضه!! 

هل فيه شخص مهما إن كان  ابىن.طيب فيه سؤال يا  قال:
  يقدر يف أي يوم يقول إنه بال خطية متاما!!!

طبعا. ال!! لكن القديس ممكن بيعمل خطايا قليلة نوعا  قلت:
  ما.

ممن  تغتاظ الشياطين جدا
يمارسون الفضائل عن 

ألن الشياطين تريد أن  م.فه
تصوب سهامها خفية نحو 

 .التى فى القلب االستقامة
 ق. يوحنا فم الذهب

 عليه الشيطان ونصرتنا (
  )١٤١ص 
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ية بعدها طيب إيه هو مقياس النوع ما!! يعىن كم خط قال:
يقدر يقول الواحد إنه مش قديس!! دا الكتاب املقدس بيقول "من 

  قال ألخيه يا أمحق صار مستوجب نار جهنم".
  املوضوع صعب وحمري!! لكن إيه هو مفهوم القداسة؟! قلت:
  ‼اسة مش إىن مش بأعمل اخلطية ابداالقد قال:

  ‼أكيد مافيش حد معصوم من اخلطأ قلت:
طية ومش طايقها. أكون مش عاوز اخل لكن القداسة إىن قال:

النفس الفاضلة ال تلقى قبوًال عند اهللا بسبب  بيقول ماراسحق "
األعمال ولكن من أجل اإلرادة الفاضلة الىت تتجه إليه والقلب اُملفعم 

  . "دائمًا باإلنسحاق
زى شخص نضيف ماشى يف شارع ملوث بالقاذورات، فلما 

ري ويرجع بسرعة للبيت ويغتيجى عليه القاذورات يتضايق جدا 
لبسه. فكل ما الواحد يكون رافض للخطية ويبعد عنها ولو سقط 

لشان كدا قداسة، عبيتوب بسرعة، فدا املؤشر إنه بينمو يف حياة ال
  .)١٦: ٢٤(ام "الصديق يسقط سبع مرات ويقوم" الكتاب بيقول

ليه ع فبالرغم من إنه بيسقط سبع مرات لكن الكتاب بيقول
  قديس مش زنديق.
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مفاهيم القداسة الغلط دى ضيعت شباب كتري، يفتكروا  قلت:
علشان هم بيسقطوا، يبقى كدا فقدوا قداستهم وبقوا اجناس. 

  فاستسلموا للخطية وتعايشوا مع الشر.
كلنا ضعفاء وبنسقط يف خطايا يا ابىن لكن املهم إننا  قال:

و إحنا طيب ه نتوب.نرفض اخلطية ونبعد عنها ولو حصل وسقطنا 
  ‼بنتوب ليه
  ‼بنتوب ليه قلت:
بنتوب علشان طبيعتنا القداسة واخلطية ضد طبيعتنا فلما  قال:

بنخطئ بتوب ونقول ساحمىن يارب أنا أخطيت وأقبل الغفران 
وأتطهر من اخلطية، مش على العمال والبطال، وليل وار الواحد 

  "اللهم ارمحىن انا اخلاطئ". يقول
  ‼ما نقولش كدا يا ابونايعىن  قلت:
ىن هللا ارمح"انقول كدا ملا نسقط يف خطية معينة نقول  قال:

لكن مش ليل وار نعيد ونزيد من غري فهم  ".على اخلطية الفالنية
   للهم ارمحىن انا اخلاطئ".ا"وال تركيز 

 يقول اهللالهم ارمحىن أنا اخلاطئ" لفلما حد يتوب ويقول "ا قال:
  له
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  صدق إىن رمحتك. رمحتك يا ابىن. -
  اللهم ارمحىن أنا اخلاطئ. اللهم ارمحىن أنا اخلاطئ-
  رمحتك يا ابىن. رمحتك يا حبيىب. صدق صدق إىن رمحتك. -
اللهم ارمحىن انا اخلاطئ. اللهم ارمحىن أنا اخلاطئ. اللهم  -

  ارمحىن أنا اخلاطئ.
مرة. ما  أوليا حبيىب رمحتك. صدق إن غفرت لك من  -

حاجة تانية تتطلبها. مافيش باركىن مافيش املئىن بالروح  عندكش
  القدس مافيش استخدمىن يف اخلدمة!! 

فضرورى نصدق إن اهللا ملا بنطلب الغفران والرمحة  قال:
مش نكرر الكلمة من غري فهم حلد ما نصدق إحنا خطاة  ،بنأخدهم

وطبيعتنا اخلطية ونضيع بسبب عدم فهمنا. كمان فيه خدعة كبرية 
ستخدمها إبليس وبيتعب بيها ناس كتري وبيخليهم مش عارفني بي

  يقبلوا هبة القداسة اللى إداها ليهم املسيح جمانا.
  إيه اخلدعة دى يا أبونا؟! قلت:
  :اخلدعة هي قال:

  الصورة المعکوسۀ.
  الصورة املعكوسة!! يعىن إيه الصورة العكوسة يا أبونا!! قلت:
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م نعمل أعمال كويسة الصورة املعكوسة هي إننا الز قال:
وحمترمة علشان نستحق نكون قديسني. لكننا بنحاول ومش بنقدر، 

  وبكدا بنفضل تعبانني وحاسني إن القداسة مستحيلة!!
  طيب إيه الصح يا أبونا!! قلت:
الصح إننا نصدق يف األول إن اهللا قدسنا بسكىن روحه  قال:

جوانا وإن طبيعتنا بقيت طبيعة القداسة، ودا هو اللى هاخيلينا نقدر 
  نعيش قديسني مش العكس.

مش املفروض أكون كويس وماعملش حاجات غلط  قلت:
  علشان أستحق أكون قديس!!

  ال مش كدا يا حببىي. دا مستحيل!! قال:
مستحيل يا أبونا. فأنا حاولت كتري  الصراحة هو قلت:

وفشلت. وبقيت حاسس إن املوضوع مستحيل!! علشان كدا 
  يأست واستسلمت للخطية سنني طويلة!!لكن إيه احلل يا ابونا!!

نقول تاىن، احلل إنك تصدق إنك بقيت قديس بسكىن  قال:
تعمل جتاهد وروح اهللا جواك، ولو صدقت كدا دا هايساعدك إنك 

سني، لكن العكس مستحيل!! وهنا الشياطني ها أعمال القدي
  حتاربك وختطط مع بعضها وتقول:
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إحلقنا يا كبري االجناس!! إحلقنا يا كبري :  ٢وشيطان ١شيطان
  االجناس!!

مالكم مرعوبني ليه كدا يا أجناس.  الشيطان الكبري (يتفزع):
  فزعتوىن!!

هايضيع  مشيلهايضيع مننا!!  مشيل: ٢و ١الشيطان الصغري
  نا!!من

  إزاى يا أجناس!! إيه اجلديد!!! الشيطان الكبري:
بدأ يصدق إنه قديس وإن جواه روح  مشيل :٢الشيطان الصغري

  اهللا القدوس وبدأ يبعد عننا وميشى يف طريق القداسة!!!
ل إيه اللى حصل له!! إمال فني كالشيطان الكبري (باستغراب): 

له واخلدام أفكار االحتقار وإنه خاطئ وجنس اللى بنخلى أه
  بيقولوهولوا من سنني طويلة!!

لألسف بدأ يصدق كالم االجنيل ونسى  (حبزن): ١الشيطان 
  كالم االحتقار بنخليه يسمعه!! إحلقنا يا كبري األجناس!! 

  إحلقنا حلسن هايضيع مننا!!يا كبري االجناس!! :٢الشيطان
  تعالوا يا أجناس!! هاأقولكم تعملوا إيه!! الشيطان الكبري:

  قول يا كبري االجناس!!! :٢و ١شيطان
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  إعكسوا الصورة يا أجناس!! الشيطان الكبري:
  نعكسها إزاى!! :٢شيطان

يعىن بدل ما  الشيطان الكبري:
يصدق إنه قديس فيعمل أعمال 
القديسني. نقنعه إنه ضرورى يف األول 
يعمل أعمال القديسني علشان يستحق 

  إنه يبقى قديس!!
طيب وإيه الفرق يا  :١الشيطان

  كبري االجناس!!
ا طول عمرك غىب ي الشيطان الكبري:

جنس!! ركز معايا!! هو لو صدق إنه 
بقى قديس هاجياهد إنه يعمل أعمال القديسني وهايقدر ويتعبنا 
معاه. لكن إحنا نقنعه إنه ضرورى يعمل أعمال كويسة يف األول 

  علشان يستحق إنه يكون قديس!!
  إنه يعمل اعمال كويسة!!معقولة!! نقنعه :١ الشيطان

ركز يا جنس!! دا يف األول لكنه هو مهما  الشيطان الكبري:
حياول لوحده مش هايقدر. فمع الوقت هاييأس وحيس إنه ما 

واجتهدوا قاوموا الشيطان 
فقد  ،أن تعرفوا خداعاته

اعتاد أن يخفى المرارة 
وراء مظهر العذوبة حتى 

 أوهامامقدما  ،ال تنكشف
 تبدو لناظريها جميلة غير

حقيقتها تختلف عن  أن
ذا كله يفعله ه ،مظهرها

لكى يخدع القلوب بدهائه 
 شبه بالحق وله جاذبيته المت

 ق. يوحنا فم الذهب
عليه  الشيطان ونصرتنا(

  )١٤٢ص 
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يستحقش إنه يكون قديس!! وبكدا ينسى موضوع إنه قديس 
  وبكدا نقدر نتحكم فيه!! فهمت يا جنس!!

خطة -يا كبري االجناس فهمناالشياطني الصغريين(يضحكوا): 
  شيطانية هايلة!! 

أفكار شيطانية خبيثة. شكلها من برا كويس لكنها  قلت:
  مدمرة!! ضيعتىن سنني طويلة!! ولألسف لسه مضيعة ناس كتري!!

فمهما الواحد جياهد علشان يبقى قديس بأعماله مش  قال:
  هايقدر ابدا.

  ‼مستحيل قلت:
 يت قديس بسكىنلكن يف األول ضرورى تصدق إنك بق قال:

 روح اهللا جواك هو دا اللى خيليك تعيش قديس وترفض اخلطية
  ‼من الصورة املعكوسة ابىن، فاحذر يا وجتاهد ضدها

  ‼الصورة املعكوسة دى ضيعت ناس كتري قلت:
  ‼ابىنوفيه فكرة مدمرة حلياة القداسة خد بالك منها يا  قال:

  ‼إيه هي يا ابونا قلت:
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الواحد يأجل التوبة أو ملا يتوب ما يثقش يف الغفران  إن قال:
 آخر الشهر فيفتكر إنه قديس بس يوم التناول أوغري آخر األسبوع 

  ‼وباقى الشهر بيبقى خاطئ وجنس عترافأو اال
  ‼فعال بأفكر كدا أنابتقرأ أفكارى  أنت أبوناإيه يا  قلت:
ا إحن ‼يا ابىن خد بالك فالفكرة مدمرة ناس كتري ال قال:

ل األيام، مش يوم يف األسبوع والا يوم يف الشهر، ولو قديسني ك
ضعفنا نتوب ونطهر بدم املسيح ونثق يف الغفران الكامل والفورى 
مش آخر األسبوع وال آخر الشهر، ففي الوقت اللى بتوب فيه 

وتقول أخطأت اهللا ها يأخدك على 
  طول يف حضنه ويقول لك

مغفور ليك كل خطاياك يا "
ا كل خطاياك ي. مغفور ليك حبيىب

  حبيىب".
معلش يا ابونا ليه قدسك  قلت:

على موضوع الغفران دا يف كل  مركز
  !!مرة بنتقابل فيها

نا ل إذال ندع اليأس يتملكنا 
رجاء حوافز كثيرة فى 

صالح حتى وان أخطأنا كل 
لين متوس ليهإترب ق، فلنيوم

متضرعين طالبين المغفرة 
 .من خطايانا 

 ق. يوحنا فم الذهب
عليه  الشيطان ونصرتنا(

  )١٤١ص 
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ألن حرب إبليس األساسية ضدنا هي اخلطية، وسالحنا  قال:
  االساسى اللى نقاومه بيه هو الغفران.

سالح. هو سالح  فعال اهم قلت:
  واحد حيس إنه حر!!الغفران. بيخلى ال

بيمنع عنك  فالفكر اللى قال:
اللى بيشكك فيه دا من  أوران الغف

اهللا، زى ما يكون  إبليس مش من
جندى بيحارب يف جيش والقائد 

 :بيأخد منه السالح ويقوله
 السالحقائد(بكربياء وعجرفة): 

هايبقى معايا وتيجى تأخده آخر كل 
أو كل أسبوع على حسب شهر 

  !!الظروف
يا قائد، العدو بيحاربىن يف كل ساعة!! دا  جندي(بتوسل):

  بيحاربىن يف كل دقيقة!! هاحارب إزاى وانا مش معايا سالح!!
أنت بتعترض!! السالح هايكون معايا  قائد(حبزم وشخط):

  وكفاية تأخده مرة يف الشهر!! أنا القائد!!

فانظروا أحشاء رحمة اهللا 
ه من نحونا و و طول أنات

هو منتظر رجوعنا، 
حينما نخطئ فهو يمد يده، و

فى انتظار توبتنا. حينما 
نسقط، ال يستحى أو يخجل 

من قبولنا و احتضاننا 
ثانية. فلنكن فقط صاحين 

و لنا نية صالحة  متيقظين،
أكيدة، و لنتحول حاال 

نطلب منه و باستقامة
المعونة و هو مستعد أن 

 يخلصنا
 الكبير نبا مقارأق. 

 ظات القديس مقاريوسع(
  )٦٠ص 
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أنت القائد وليك احترامك. بس أنا مش  جندي (جبدية):
  معايا سالح!! كدا هازم وممكن أموت!! وانا مش أحاربهاقدر 

بتفلسف كتري ودا مش حلو  أنت القائد (بغضب وشخط):
عليك!! ما تعترضش حلسن هاعزلك من اجليش!! حارب وآخر 

  الشهر تيجى تأخد السالح مفهوم!!
جندي: خالص طاملا السالح هايبقى معاك خليك معايا طول 

  الوقت وما تسبنيش والا حلظة!!
  ‼أنا القائد ‼وهاأكون مع مني والا مني ‼أنا فاضى القائد: هو

إيه دا!! إيه اللى حصل للقائد!! شكل  جندي( بيكلم نفسه):
  جاله جنون العظمة!!

  مالك يا مينا قاعد حزين ليه!! :٢جندى
  شفت القائد بيقول إيه!!! :١جندى
  بيقول إيه!! :٢جندى
 غري بيقول إن السالح هايكون معاه مش هايديهولنا :١جندي

  آخر الشهر!! طيب هاحنارب إزاى!!
دا عمل مع الكتيبة كلها كدا!! مش عارف إيه اللى  :٢جندى

  حصله يف خمه!!
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باين عليه بقى عنده جنون العظمة!! عاوز يضيعنا : ١جندى
  كلنا!!

  تفتكر دا قائد حقيقى مهتم باجلنود بتاعته!! قال:
!! جمنونكدا مش قائد ابدا!! ممكن يبقى عميل او قائد  قلت:

السالح  ويقوهلم بيشجع جنوده احلقيقى القائد مافيش حل تاىن!!
  معاكم داميا وتيجوا تأخدوا املعونة واإلرشاد ملا حتتاجوا.

  وتفتكر اجلندى هايعمل إيه!! قال:
  يا يقتل القائد وخيلص منه!! ‼يا يستسلم قلت:
ودا السبب الرئيسى إن فيه شباب كتري مستسلمني  قال:
وعايشني فيها، علشان مش واثقني إم ملا بيتوبوا ويقولوا للخطية 

  فيقولوااهللا بيغفر هلم!!  "يارب ساحمنا"
عيش حياتك  ‼وطول الوقت جنسني ‼كدا كدا ضايعني" -

  ‼رايح جهنم هوىف االخر كل
لدائمة افسالحك علشان حتافظ على القداسة بتاعتك هو التوبة 

  وثقة الغفران الفوري والكامل. 
ومني من حبك يارب يسوع عشنا وقت طويل حمر أه "

ن طبيعتنا إعشنا كتري يف شعور الذنب واخلطية ونفتكر  ‼ونعمتك
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كل دا بسبب جهلنا بالكتاب املقدس  ‼هي اخلطية مش القداسة
جهلنا حببك جهلنا بغفرانك. علمىن يارب وعلمىن كل والدك إن 

وننمو فيها وإن القداسة  القداسة انت بتدهلنا جمانا وإحنا بنأخدها
مش هي املعجزات وأن الواحد ايديه تنور لكن القداسة ان روحك 
سكىن فينا. خلينا نصدق إننا قديسني كل يوم مش يوم يف الشهر، 
كل حياتنا إحنا قديسني ولو غلطنا خلينا نتوب ونرجع حلضنك 

ضعف. يارب يسوع يا  فتطهرنا من كل خطية وتشفينا من كل
  ب".احن واعظم أ

  ‼قال: رحت فني يا ابىن
الصراحة الكالم جديد  ‼قلت: ساحمىن يا أىب سرحت شوية

فيه سؤال. مش ممكن كلمة قديس  لكن معلش يا أىب ‼وخطري
  ختليىن أحتارب بالكربياء!!

زى ماقلنا كتري قبل كدا فيه فرق بني احلرب باخلطية  قال:
زنا فبكدا لوالسقوط يف اخلطية!! فمش معىن إنك احتاربت بأفكار ا

ألنك حتاربت باإلحلاد بكدا تكون  اتكون سقطت يف الزنا، وال
 تكونملحد، وزى كدا مش معىن إنك احتاربت بالكربياء بكدا 

  بقيت متكرب.
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  وإمىت يكون الفكر خطية؟ قلت:
زى ما قال القديس مرقس الناسك، ملا تقبل الفكر وتفرح  قال:

اهد جيلك أى فكر وجتبيه وتكمل معاه يف طريق الشر، لكن ملا يي
ضده وترفضه فبكدا بتكون جماهد ولك إكليل. أما كلمة قديس 

  فما تقلش منها فهى مش هاجتيب لك كربياء.
متام يا أبونا. هأرفض الفكر لكن عاوز اعرف ليه كلمة  قال:

  قديس مش هاجتيب ىل كربياء؟!
  علشان تالتة أسباب: قال:

  . ظ صثاجئ طة ثت ا   أول جئإ فظ أ

وذلك ليس منكم  باإلميانبالنعمة خملصون  ألنكم" مكتوب.
 )٨: ٢(أف ."أحدكي ال يفتخر  أعمالليس من  .هو عطية اهللا
لكش فضل يف إنك بقيت قديس. فمش بأعمالك فأنت ما

بقيت قديس ولكن بسكىن روح اهللا جواك، ودى هبة ونعمة من 
ا مش يستحقهاش داهللا لينا. فاللى بيأخد حاجة كبرية جمانا وهو ما 

  ممكن يتكرب ابدا. 
  مش ممكن طبعا.  قلت:
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فواحد زى بولس الرسول أخد نعمة كبرية فلو سألناه  قال:
  وقلنا له
انت أخدت نعمة كبرية  ‼يا معلمنا بولس أنت قديس عظيم -
  ‼قوى

   ‼دى نعمة ربنا ىل أنا الضعيف -
بشرت يف أماكن كتري وغريت أمم  ضعيف إزاى دا انت -

  ‼وشعوب كتري
أنا خربت كنائس واضطهدت مؤمنني كتري وعذبتهم لكن  -

  ‼ربنا افتقدىن وغريىن فاللى انا فيه دى نعمة ما استحقهاش
  ‼بس أنت دلوقىت حد عظيم قوى يا معلنا بولس-
  ‼دى نعمة يا ابىن. نعمة يا ابىن. نعمة أنا ما أستهلهاش -

فكل ما الواحد اهللا يديله نعمة أكتر بيكون عند اتضاع  قال:
أكتر. اما السبب التاىن اللى ما خيليكش تتكرب هو إنك مش وحدك 

  القديس. فكل الناس قديسني بسكىن روح اهللا جواهم.
  حىت غري املؤمنني قديسني؟! قلت:
غري املؤمنني عندهم إمكانية القداسة لو أمنوا وقبلوا سكىن  قال:
 جواهم. فمافيش داعي للتفاخر والكربياء بإنك قديس، روح اهللا
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فكلنا متساويني يف إمكانية قبول النعمة. فهل ممكن أخ يتكرب على 
  إخوته بسبب إنه من عيلة عريقة!!! ويقول 

من عيلة عريقة. أنا احسن  أناشخص (بكربياء وعجرفة): 
  ‼واحد يف البلد
  ‼طيب ما البلد كلها من نفس العيلة شخص:

يه لكن ف ‼ممكن هم برضه من نفس العيلة ص(بكربياء):شخ
ناس وعندى ثروة كبري غري باقى ال ‼أنا اتعلمت أحسن تعليم ‼فرق

  ‼الصعاليك
إزاى حتتقرهم  ‼بس الناس دول أهلك وإخوتك :شخص

  ‼وتقول عليهم صعاليك
يه ف ‼دا الطبيعى ‼مش كربياء وال حاجة :شخص(بكربياء)
  ‼فرق كبري بيىن وبينهم

  ‼ابىنلو حد قال كدا تقول عليه إيه يا  قال:
طبعا شخص ما عندهوش أصل. هو فيه حد بيتكرب على  قلت:

 وبقى كويسفعال اتغري  إنه إخوته!! لكن مش ممكن حد علشان
  جييله كربياء؟
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ودى النقطة التالتة وهى مؤشر مهم أن القداسة حقيقية  قال:
  ومش مزيفة.

  وإيه هو املؤشر دا؟! قلت:
فالدليل إن الواحد بينمو يف القداسة إنه ينمو  .االتضاع قال:

يف االتضاع، أما اللى يتكرب فدا أكرب دليل أنه مش بيعيش القداسة 
احلقيقية، فكل ما الوحد ينمو اإلنسان يف القداسة بيكون شبه الرب 

 ن كلى اإلتضاع والوداعة وهو قاليسوع أكتر، والرب يسوع كا
  .)٢٩: ١١(مت"ومتواضع القلبوديع  ألينتعلموا مين "

  ربياء.مش ىف الك االتضاعفدليل القداسة احلقيقة هو النمو ىف 
لكن إيه اخلطوات علشان أعيش  أبوناالكالم سهل يا  قلت:

  القداسة جبد وماتكونش جمرد كلمة بأفرح بيها!!
  ش حياة القداسة حمتاج تالتة أمور:علشان تعي قال:

خثق إظ صثغج افول    .ورى 
. فزى ما قلنا بداية التغيري هي يف الذهن، فلو إتغري الذهن 
هايتغري السلوك. فاللى مش هايصدق إن قديس علشان الروح 
القدس سكن فيه، دا مستحيل يعمل أعمال القديسني مهما إن 

  حاول.
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متام. البداية علشان أعمل أعمال القديسني أىن أصدق  قلت:
  إىن قديس. وإيه تاىن حاجة؟!

  حاجة علشان تعمل أعمال القديسني: اىنت قال:
ظ صثغج.   ح    أظ 

  فلو فيه شخص فاز جبايزة مليون دوالر إيه هايكون رد فعله؟!
  هايطري من الفرح!! قلت:
لكن لو الشخص دا بعدما أخد اجلايزة كان حزين  قال:

  وكئيب!! تقول عليه إيه!!
بالتأكيد يا إما أن اجلائزة ومهية يا إما هو شخص أبله أو  قلت:

  جمنون!!
كل اللى مش بيفرح بالنعمة العظيمة اللى اخدها، اللى  قال:

هي سكىن روح اهللا فيه واللى ما تتقدرش مبليارات الدنيا كلها، 
فهو يا إما مش مصدق يا إما أبله وجمنون، وىف احلالتني مش 

  وح اهللا جواه.هايستفيد من نعمة سكىن ر
  "مش وش نعمة".  قلت:
فدليل إننا قديسني هو أن نفرح ونفتخر بكدا، فدا  قال:

هايديك قوة يف مواجهة حروب النجاسة واخلطية فمكتوب "فرح 
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لكن اللى يعيش تعيس وحزين . )١٠: ٨(نحالرب يكون قوتكم" 
ومش بيفرح وال بيفتخر بأنه قديس دا بسهولة يسقط قدام حروب 

  نجسة.إبليس ال
ساحمىن يا أبونا قدسك بتقول يفتخر؟!! هل أفتخر بأىن  قلت:
  قديس؟!
من " مى لكن كالم الكتاب املقدس مكتوبدا مش كال قال:

  . )٣١:   ١كو  ١( "افتخر فليفتخر بالرب
فإحنا مش بنفتخر بأعمالنا وال جبهادنا لكن بالرب، وبسكناه 

لى سبب افتخارنا، كما إننا مش بنفتخر ع فينا، وبأبوته لينا، هو دا
إخوتنا ألن كلنا لينا أب واحد وهو اهللا، وكلنا سكن فينا روح 
واحد هو الروح القدس، لكن بتفتخر وانت يف حربك مع إبليس 

  ومع أفكاره النجسة. 
ق وأفرح إىن قديس لكن هل كالم رائع يا أبونا هاأصد قلت:

  علشان أعيش قديس؟! دا كايف
  :النقطة التالتة. علشان تعيش قديس وهى دى قال:

  . صثغ ل ا ض أس س   أظ 
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ودا اللى اتكلمنا عليه بالتفصيل يف كل املنهج بتاعنا، إنك 
ضرورى تتغذى بغذاء القديسني اللى هو كلمة اهللا، وحتفظ 
حواسك مقدسة وجسدك طاهر ويكون أصدقائك من القديسني، 

 وتساعد ابوك السماوى يفوتتواجد يف أماكن القديسني. وتكرز 
خلالص ا اخواتك يف كل العامل علشان يقبلوصول كلمة اخلالص الو

  ويكونوا قديسني.
  لكن املوضوع مش بالسهولة دى يا ابونا؟ قلت:
املوضوع سهل لو صدقت إنك قديس، ولو لقيت  قال:

صعوبات مش هاتشعر بيها علشان اهلدف السامى اللى بتعيش له 
  ح الن معاك الروح القدس.واجلهاد هايكون مفر

  قدسك وعدتىن مبفاجأة إيه هي يا ابونا!! قلت:
أن الكالم اللى قولناه النهاردة موجود يف هي املفاجأة  قال:

  بيقول فيه ٢٠١٨قرار املجمع املقدس لسنة 
 يعلن الكتاب املقدس وتقليد اآلباء والليتورجيا: مفهوم القداسة"
بسبب سكىن الروح القدس فينا  مجيع املسيحيني قديسونأن 

  ."باملعمودية واملريون واالحتاد باملسيح يف االفخارستيا
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. علشان ماحدش يتشكك يف الكالم أبونامفاجأة رائعة يا  قلت:
  وكل الناس يصدقوا وما يفتكروش إن قدسك بتقول كالم غريب. 

نلخص اللى قلنا النهاردة قلنا إننا قديسني علشان تالت  قال:
  إيه هم؟!أسباب 

ألننا أبناء اهللا القدوس وبيسكن فينا الروح القدس وإحنا  قلت:
  صورة املسيح القدوس.

وفيه تالتة معطالت بتخلينا ما نصدقش إننا قديسني.  قال:
  ‼هم؟

حروب الشياطني. وإن القداسة هي عمل املعجزات.  قلت:
  وإن القداسة إىن أكون بال خطية. 

  وفيه تالت حاجات تساعدنا نعيش قديسني؟! قال:
أول حاجة إننا نصدق إننا قديسني وتاىن حاجة نفرح  قلت:

  بإننا قديسني أما تالت حاجة إننا نعمل اعمال القديسني.
من الصورة املعكوسة. ومن تأجيل  ابىنوخد بالك يا  قال:

  التوبة أو تأجيل عدم الثقة يف الغفران.
من الصورة املعكوسة. صلواتك يا  وناأبربنا حيمينا يا  قلت:

  ابونا استأذن قدسك.
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  .لعدرا وكل القديسني. ربنا معك يا ابىنصلوات ا قال:
 جمانا من خالل هذا املوقع:PDFحصول على باقى األجزاء لل

Website: mbade2.com        
  أو لسماع احللقات صوت

https://soundcloud.com/mbade2 
  ألندرويد "مبادئ احلياة الروحية"اأو من تطبيق 

  


