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 كيف أقبل
 (1)محبة اهلل الغير مشروطة

 للحياة الروحية( ي)المفتاح الحقيق

 

 

 

 

 

 

 إعداد                                       

 بيت محبة اهلل                                  
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 .  :                الكتاباسم 

  إعـــداد 

 :         ــعةــــــــــــــالطبـ

 

مالحظة:

 

 

 

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

يمكنك ان تشاركنا هذا الرجاء بإهداءها  *
ألصدقاءك واحباءك
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 قداسة البابا تواضروس الثاني

 (118بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية )
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 تقديم

.  
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وأنا
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 (15 :14 يو) وصاياي فاحفظوا تحبونني كنتمإن 

 .ملعونيحاول أن يحفظ الوصية هو  أي كل من
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 نأ )حتى لو أرادوا( ال يستطيعونفالذين هم يف اجلسد "
يرضوا اهلل

)""ملعون كل من ال يثبت يف الناموس
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ظف  حد حيأ أحبين إن
كالمي

فالمحبة تسبق حفظ الوصية.

                                                      
:   8نش)الن المحبة قوية كالموت الغيرة قاسية كالهاوية لهيبها لهيب نار لظى الرب   1

6) 
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ولكن

 فالمفتاح الحقيقي للحياة الروحية

 

 " أوالهو أحبنا  ألنه"نحن نحبه 

 ية هي قبول حب اهلل الغير مشروطية الحقيقافالبد

 ."أحبهم فضاًل"
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  .أصلي وأنانائم مثلما يحبني  وأنافاهلل يحبني 

 .خدمألعب مثلما يحبني وأنا أ وأناواهلل يحبني 

 وأنامثلما يحبني فى الخطية  أسقط وأناواهلل يحبني 

 أتناول.

 .عال يستطي
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للعالج  اهلل ينظر لإلنسان الخاطئ كمريض يحتاج"

 .وليس كمجرم يستحق العقاب"

لقد صار لنا سالم مع 
اهلل ال إلجل بر فينا لكن 

بولنا حب اهلل جل قإل
المعلن على 

فبالصليب ...الصليب

سحق خطايانا معلنا 
ضعفنا وعجزنا عن أن 

بذواتنا بل  نتبرر

وبهذا انقشعت ...برحمته

عن العبادة تلك الصورة 
القاتمة التى يصنعها 
البشر ألنفسهم أال وهى 

  .إرضاء اهلل بالبر الذاتى
الحب )ق يوحنا فم الذهب 

 (662االلهى ص
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 ""محب الخطاة 

                                                      
م الذي بوكأوالدكم عطايا جيدة فكم بالحري أن تعطوا أتعرفون  أشرارفان كنتم و انتم  2

 .(11:  7مت)تلسماوافي ا
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يس خائن جبان بل كبطل لاهلل ينظر إلي اإلنسان فى جهاده 

 جمروح
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 إلييدفع اليأس بالكثيرين  أما" 

ترك الكنيسة وعدم التمتع بالجسد والدم 

الشيطان  المقدسين .. هؤالء لو عرفوا حقيقة

الكلب الذي  يشبه ألنهوالخطية لما يئسوا 

 هرأي الخصم خائفاً جباناً ثار علين يهجم ف

ثار الخصم ضدة يخاف الكلب  إن أماوعضه 

 الرعوى للقمص تارس يعقوبلحب اويهرب ) 

 ( 488 ص
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بينما

فقط

 الرب أنا ألني
 أتغيرال  
نتم يا بني أف 

 يعقوب لم تفنوا 
 (6:   3مال)
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أب غريب ممكن يكون مريض نظفسي 
يا أبى(. أو جمنون )أنا آسف

هكذا
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 فكما

 

ى هكذا بكل ضعظفاته كم باألوىل أبونا كان األب البشرإن 
 السماوى

اهللف

  ال فرحاإ

لم يخلق اهلل اإلنسان هكذا 
نه خليقته كما فعل إلمجرد 

مع المخلوقات غير العاقلة 
خلقه على  األرضية إنما

 ياه نصيبًاإ واهبًا صورته

 ....من قوة كلمته 

أثناسيوس الرسولى    .ق

 41ص هىالحب اإلل
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هو ف

ت لس.انك لست بالمخلوق الهين 

وال غنيمه . األقدارلعبه في يد 

انك المخلوق .في يد الشيطان 

الذي وهبك اهلل سلطانا  اإللهي
، إلرادتكعلي نفسك و حريه 

فال يستطيع الشيطان و ال خليقه 
ما وال سيف وال فقر وال قوه ما 

ن تؤذيك ما لم تؤذ نفسك أ

وهبك اهلل ان تسعد . بنفسك 

( 275ص)نفسك او تشقيها 
 القديس يوحنا الذهبي الفم
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  .هو الذي خلقنا ألنهاهلل يحبنا  أوال :

 

ك لتصق بأأيها الكلمة ليتنى 
ففيك يكون حفظى فى كل 
مرة ال أكون فيها أمينا لك 

.   أصير دمارًا ال يرجى منه
أنت خلقتنى فلتتكرم وتعيد 

  !أنا أخطأت فلتفتقدنى! خلقتى

أنا ! أنا سقطت فلتقمنى

أنا ! صرت جاهال فلتحكمنى

فقدت البصر فلتعد لى 

.  يعقوب السروجى!...النور

   298ص الحب اإللهي 
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:فداك ألنهوثانياً اهلل يحبك 
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 .فأنت غالى جداً، قيمتك تساوى دم المسيح

اهلل يحبك ويحبك 
 فيويحبك وأنت 

أعماق الخطية، يحبك 
لحظات  فيحتى 

تجديفك وإنكارك له، 
يحبك رغم كرهك له، 
إنه يريدك ابنًا له 
ليخلصك من شرك 
وفساد طبيعتك لعلك 
تتعرف على أبوته 

 "فتقبله أبا
  نوساوريجأالعالمة  

  365الحب اإللهي ص
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  تبناك. ألنهاهلل يحبك  ثالثاً:و

 ال فإنها النعمةحيث توجد 
بل هي  ،أعمالتوهب عن 
 من العاطي ةعطيه مجاني
 و الأن نشاء أومع ذلك فلنا 

 .ءنشا

 جيروم ق 
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ن ن نتمم بدوأيمكننا  النعمةحيث تضاف 
به  يأمرما  إرادتنابكامل و صعوبة

نا بعد عبيدا لس إننا.  ةالناموس بشد

 عبيدو صدقاءأ إنماو، للناموس بالخوف
 اغسطينوس للبر بالحب  ق

 (298صالحب االلهى  )
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ميكن أبدًا أن ال األشياء  هفهذ

ولكنين أقبل  .ابنًا أكونأن تؤهلين 

ثم أعيش كابن وليس البنوة جمانًا 

العكس.

 منحشتري ولكن تُاهلل ال تُمن هذه هبة تبنانا واهلل 
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وبأعمالي

ولئك ال يوجد من ينكر اهلل، حتى أ
الملحدين، ففى أعماقهم يشعرون به، 
لكنهم يرونه حسب تفكير قلوبهم إلها 

فيحاربونه ويحاولوا  قاسيًا ظالمًا
التخلص منه، لهذا نحن محتاجون اليوم، 
ال أن نثبت وجود اهلل قدر ما نشهد عن 

 .حياتنا العملية فيحب اهلل لإلنسان 
فالقلوب التى كسرتها الخطية محتاجة 
إلى التعرف على ذلك الذى يجبر 

له الذى يميز منكسرى القلوب، إنه اإل
بين الخاطئ والخطية، المريض 

والمرض، فاألب ال يكره  ابنه المحبوب 
ه قلبه ل لحظات ضعفه ويأسه بل يفتح في

ويكشف له عن حبه حتى يخلصه من 

 أوريجانوسالعالمة !*الضعف والشر

  365الحب اإللهي ص



29 
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 الظفرق بيننا وبني القديسني فقط هو قبول حمبة اهلل
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معنى حب اهلل الغير 
مشروط

اهلل يحبنى
فى 

انتصاراتى 
كما فى 
هزيمتى 

اهلل يحب 
لى الفرح 
النفسى 
مثلما 
يحب لى 
الشركة 
معه

اهلل يحب 
لى الراحة 
الجسدية 
مثلما يحب 
لى النمو 
الروحى
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:تدريبان
 !3أغنية اأن ترمن هذه الرتنيمة أو نسميه أوال

 

                                                      
 (33:  104مز)اغني للرب في حياتي  -(6:   13مز )اغني للرب النه احسن الي  3

ر لماذا اهلل يحبنى حب غي
مشروط

ىتبنان

أنا 
أروع 
خليقة

فدانى

أنا 
أغلى 
خليقة

ىخلقن

أنا 
أجمل 
خليقة
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وياريت هذه الطريقة تستخدم يف حتظفي  األطظفال لآليات يف 
مدارس األحد فتجعلهم مبتهجني وحيظفظون اآليات بسهولة 

.وبالشواهد أيضا

 2)لست بعد عبداً......بل قد صرت ابناً(

 2)ووارثــا هلل...........بالمســـيح(

                                                      
كي يكون ل أفواههمضعه في  إياه إسرائيلهذا النشيد و علم بني  ألنفسكمفاالن اكتبوا  4

 (19:   31تث  ) إسرائيللي هذا النشيد شاهدا على بني 
 .بنفكر نسجلها ونرفعها على النت قريبا (حوالى عشرين أغنية حتى االن)هذه األغانى 5
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التدريب الثانى هو أن تواظب على صالة القيمة

يليق "

نفسه  ةن يتدرب على التعرف على قيمأن امكن من طفولته إ باإلنسان

هلل و انيضا حأالتى هى موضع اعتزاز اهلل ودهشه السمائني، فيدرك 
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حيد لريد هلا مجاهلا بدمه الثمني، يليق باملؤمن الذى بذل ابنه الو

ن جيلس حتت قياده الروح القدس ليشرق أدون  ال يعرب عليه يومأ

بالتاىل يتعرف على اهلل خالقه وفيعرف نفسه  اإلهلي رعليه بالنو

األبديةجماد املهتم خبالصه والذى يعد له موضعا فى األ

"عالقة اهلل 

باإلنسان ليست عالقة متثال بصانعه أو خليقة جامدة بإله قوى جبار 

إمنا هى عالقة حب متبادل أو قل عشق بني حبيبني أحدهما صورة 

أو ظل واآلخر هو األصل

                                                      
 57ص الحب االلهى للقمص تادرس يعقوب 6
 13صنفس المرجع  7
 . قوة اهلليس كلمة ويستخدمون الترديد ولكن المعتمد على الذات ولالتنمية البشرية  في 8
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صالة القيمة:

"يا )فالن وتذكر اسمك( ربنا بيقولك أنا شايف نفسى 

 فيك يا حبيبى".

 يارب. يا حبيبى". شكراً"

*من كل قلوبنا أن تصل هذه السلسلة لكل شخص مسيحى 

ليستمتع مبحبة اهلل الغري مشروطة. ميكنك أن تساعدنا فى إهداءها 

 ألصدقائك وأحبائك.

 godlovehostel@gmail.comراسلناللحصول على باقى األجزاء *

 قرشا( 25سعر النسخة من أى جزء)


