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  مبادئ احلياة الروحية
  الفرصۀ الذهبیۀ

 )4 (  
للقاء أىب فكرت يف األبدية قلت   طريقيوىف  

"يا ترى ما هي األبدية كيف سنعيش؟ وكيف 
 الشيءسنقضى الوقت الطويل هناك؟ وما 

 ألىب؟ وصلت لألبديةأشتاق  جيعلين الذى 
يا أىب عن أول  وقلت له املرة املاضية كلمتىن

شيء لسبب اخلوف من املوت وهو عدم الثقة 
يف األبدية، ما هو السبب الثاين للخوف من 

  املوت يا أىب؟
خلوف الناس من املوت  شيء  ثاينقال: 

  هو: 
  عدم معرفة األبدية:  -٢

شيء جمهول دائما يسبب خوف.   فأي
هي األبدية فهم ألن الكثري ال يعرفون ما و 

هول. فيعيشون يف خوف من ه   ذا ا
  األبدية يا أىب؟ قلت: وما هي فعالً 

قال: األبدية هي أن نكون مع اهللا يف حب 
مستمر كما هو مكتوب"
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      " 
وحنن سنكون معه يف    ١. اهللا حمبة )٣:  ٢١(رؤ

  ملئ احلب. 
لن يصيبنا الزهق أو امللل   هل قلت: لكن

  من طول الوقت؟ 
يصيبنا امللل أو الزهق، كمثل  قال: لن 

 ٢خطيب وخطيبته
خرجوا معا 

  على  وجلسوا
شاطئ النيل، فتمر 

 أن الساعات دون 
 بأي زهق يشعروا

 بأييصابوا  أو
  ملل بسبب حبهم لبعضهم. 

، هل  قلت: ولكن ماذا سنفعل هناك يا أىب
  ؟سيوجد أكل وشرب وزواج

 
ت  هللا    ومن هللا محبة     ١ بة يث ت  ا   . )١٦:  ٤يو  ١فيھ (  وهللايث
ة هللا أي إف ٢ يغار عليكم غ   ألقدم خطبتكم لرجل واحد  أل

  . )٢: ١١و ٢عذراء عفيفة للمسيح (

ملكوت اهللا عرس مساوي 
تتعبد له يف سرية فال 

ة أجل املكافأتتعبد له من 
جل الناس بل أوال من 

اأمن    .جل احملبة ذا
  القديس أنبا مكاريوس. 

  . كتاب احلب اإلهلي
 ٩٥٢ص 
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لكوت  امليف املسيحية ال ال يا ابىن.  قال:
هذه األمور  وأمثال ليس أكل وشرب وزواج

، وضوع خمتلف، يف املسيحية املاملادية  متامًا
فنحن سنكون كمالئكة اهللا يف 

سنكون . يف امللكوت  ) ٣٠:  ٢٢(متالسماء 
كما هو   وتسبيح دائم.  وسالم يف حالة فرح

"  مكتوب
  


 " ١٤(رو  :

١٧( .  
  تقلقين قلت: 

كلمة تسبيح دائم. 
فهل سنظل نسبح 

  ؟ اهللا طول الوقت
قال: اهللا ال حيتاج لتسبيحنا أو متجيدنا،  

إعالن  لكن املقصود بكلمة تسبيح هو
ويقول   ٣يعجب مبن حيبه  نكم  باهللا،  إعجابنا

فإن جاز التعبري  ،كالم إعجاب(عزل) له 

 
ش  أحبي  و  ٣   . )١٦:   ٢نا لھ(

 ،ملكوت اهللا داخلكم
يعىن الفرح الذى يغرسه 
الروح القدس يف قلوبكم 

يقونة وعربون أبكونه 
للفرح األبدي الذى تتمتع 

  .به نفوس القديسني
القديس غريغوريوس 

  أسقف نيصص.
احلب اإلهلي. ص 

١٠٦٨ 
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فعالقتنا باهللا هي  ، ٤روحي فالتسبيح هو غزل 
حنن نعلن إعجابنا جبمال عالقة حب وهناك 

  .٥ونفرح به وهو يفرح بنا وقداسة وحمبة اهللا
 ْ ّ بفرتة خطوبة وكان  يدرك ما أقوله من مر

ال و بالساعات يف التليفون خطيبته  مع كلمتي
ً أو لوا ميّ  من أن يقولوا لبعضهم  يزهقوا أبدا

 ٦كل أم  ذلك درككالم حب وإعجاب، تُ 
تظل طوال الوقت تعلن حبها لرضيعها وتقول 

عجاب. والصراحة كل ذلك إله كالم حب و 
يبدأ من هنا، فامللكوت يف املسيحية يبدأ من 

 ْ يعيشه يقدر أن هنا لن  ه منال يبدأ هنا ومن
  هناك. 

قلت: ماذا تعىن يا أىب بأن امللكوت يبدأ 
  من هنا؟ 

 
ق  أبد و  األ إخطبك لنف أو  ٤ خطبك لنف بالعدل وا

  . )١٩: ٢و واالحسان واملراحم (
س بالعروس يفرح بك  ٥ ك (إوكفرح العر   . )٥: ٦٢اش ل

ھ إ  ٦ عز كذا أسان  كم أمھ  عزون (أنا و أعز اش ورشليم 
١٣: ٦٦( .  
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قال: الرب يسوع قال"  
 ١٧"(لو  :

فمن هنا  ). ٢١
يف يبدأ حب اهللا 

:  ٥(رو  ٧داخلنا 
). وعندما  ٥

يكون يف داخلنا 
حب اهللا نبدأ 
نعيش امللكوت  

من هنا وحنن على األرض، لذلك املوت لن 
لكن   ،٨أي خوف أو رعب ايشكل لن

من مكان   انتقالسيكون لنا جمرد قنطرة عبور و 
كما يقول القديس  أفضل، إىل مكان 
كربيانوس"  




   ." لذلك سيكون املوت
كما يقول بولس الرسول "   ،اشتياق وفرح

 
نا بالروح القدس املعطى لنا   ٧ سكبت  قلو الن محبة هللا قد ا

  .)٥: ٥رو (
وف  ٨ املة تطرح ا بة ال بة بل ا ن   خارج أل إال خوف  ا

وف لھ عذاب و  بة (أا   .) ١٨:     ٤يو   ١ما من خاف فلم يتكمل  ا

فهذا هو ما يشكل الفرق 
قيني بني املسيحيني احلقي

وبني بقية البشر، 
فاملسيحيون احلقيقيون 
ينظرون اخلريات األبدية 

   .كما يف مرآة
  القديس أنبا مكاريوس.

عظات القديس 
 ٧٠مكاريوس. ص 
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 "لذلك كل شخص ) ٢٣ :١(يف .

أدرك حب املسيح سيكون  حقيقي مسيحي
اء أن ينطلق ليكون معه يف حالة حب هله اشت

عوقه مهوم ومشاغل تكامل ال يشغله أو 
. بينما من ليس له عالقة احلب  ٩العامل 

بل كانت كل  ، الطفولية مع اهللا من هنا
أو ليس    .١٠عالقته معه فروض وطقوس جافة 

بل كان يعيش   ،١١من األصل معه له عالقة 
ويعيش حتت سلطان  ور العامليف خطايا وشر 

فمحبة اهللا ستكون غريبة عنه وبالتايل   ،إبليس
 ١٢وهناك ،ملكوت اهللا سيكون غريب عنه

لذلك    ،١٣سيكمل حياته حتت سلطان إبليس
  هو خياف من املوت ويرتعب منه. 

 
عد  واملوت ٩ ون فيما  ون حزن  والال ي وجع فيما  والصراخ  والي

  . )٤: ٢١رؤ عد الن االمور االو قد مضت (
ب ١٠ كرمذا الشعب بفمھ  ّ إيق قلبھ فمبتعد   ماأو شفتيھ  و

 ً عيدا    )٨:  ١٥مت ( ع 
١١   ُ معرفة طرقك ال  عد عنا و ّ فيقولون  ا   . )١٤:   ٢١اي ر (س

سان إف ١٢ من يزرع  نأل ، يضاأياه يحصد إن الذي يزرعھ اال
 ً سد يحصد فسادا يزرع للروح فمن الروح  ومن  سده فمن ا

 . )٧: ٦غل (بدية أيحصد حياة 
طية للموت  إنتم عبيد للذي تطيعونھ  أ   ١٣ رو و للطاعة لل (أما ل
١٦: ٦( .  
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  قلت: وكيف أحيا امللكوت من هنا يا أىب؟
قال: كما قلنا ملكوت اهللا هو أن نكون 
مع اهللا يف حالة حب، فمن يبدأ حيب اهللا من 

، لذلك اآلن هو يبدأ امللكوت من ف اآلن 
الوصية األوىل والعظمى هي " 


"  ) فلكي تبدأ )٣٧: ٢٢مت .

  أن حتب اهللا. بامللكوت ابدأ 
" سهلةقلت: الكلمة  "   لكن
  ؟ ، كيف أحب اهللاتطبيقها ليس سهالً 

منو التطبيق سهل لكنه حيتاج إىل قال: 
فتبدأ  ،، كمثل شاب يعجب بشابة١٤تدرجو 

ومع األيام بالتعارف واإلعجاب احملبة بينهما 
لكى تنمو يف حمبة اهللا  وأيضا .اد وتنمودتز 

   حيتاج إىل ثالثة مبادئ:
 
    

 
 

 
نا معرفة و النعمة  انموا ١٤  ٣  بط٢(املسيح سوع ومخلصنا ر
  :١٨( .  
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  يا أىب؟ يلقلت: هذه العناوين، اشرح 
ابدأ تعامل مع اهللا بطريقة  أوالً: قال: 

طفولية، فكما قال الرب يسوع "  
    

 ") مع كلم ت. ف)٣: ١٨مت
اهللا يف كل تفاصيل حياتك سواء البسيطة أو 

م اهللا يف كل وقت وأنت ماشى املهمة، كلّ 
  .وأنت جالس وأنت نائم

  قلت: وهل هذا الكالم يعترب صالة؟ 
صالة وأمجل صالة  هذه نعم يا ابىن قال: 

يف بالنسبة هللا. فالصالة هي أن تتكلم مع اهللا  
كالم تقوله هللا يف أي وقت    فأي.  ١٥كل حني 

  . ١٦طريقة هو صالة  وبأييف أي مكان و 
  قلت: أي كالم هللا هو صالة؟ 

قال: طبعًا يا ابىن. فالصالة هي أن تكلم  
اهللا. ما هي الكلمات؟ وأين تكلمه؟ ومىت 
م، فطاملا كلمت اهللا فهذه  ّ تكلمه؟ ال يه

  الصالة.  

 
ن و ال يمل (لو    ١٥ ل ح ب ان يص    .)١:   ١٨ي
رنا او نمنا نحيا جميعا معھ ( ١٦   .)١٠:   ٥س  ١ح اذا س
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قلت: املوضوع سهل يا أىب. كدا ممكن  
  أصلى كل حني فعالً. 

ة  يم اهللا مبشاعرك احلقيقكلّ  وأيضاقال: 
وأنت فرحان   ""وأنت زعالن قل له  

، عاتبه عندما ال تفهم منه ""قل له  
  ك. أمر معني أو عندما تشعر بأنه ال يسمع 

  قلت: أعاتب ربنا؟
  قال: اهللا هو الذى طلب أن نعاتبه فقال

" ١٨: ١اشع .(
 تعامل معفالعتاب يعرب عن حب وصداقة، ف

أو كطفل   ١٧خطيبة تعامل خطيبها ك اهللا
عندما تفعل ذلك ستتكون ف .١٨يعامل أبوه

  عشرة ومعرفة حقيقية معه كما يقول املثل: 
  
  
  

فمن غري عشرة حقيقية وتعامل مستمر مع  
فكل معرفتك ستكون معرفة من هنا، اهللا 

 
ش  أحبي  و  ١٧   . )١٦:   ٢نا لھ(
كم صارخا يا إرسل هللا روح ابنھ أبناء أنكم إثم بما  ١٨ با آ قلو

  .)٦:   ٤غل ب (اآل (بابا)
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وبالتايل ستكون   حقيقية  نظرية ولن تؤدى حملبة
وبالتايل املوت  ك،غريب عن امللكوت هنا

  . هول خوف من اسيكون رعب و 
تدريب أعمله هذا  يوجد قلت: وهل 

  األسبوع؟ 
قال: ميكنك أن تقرأ نبذة كيف أبدأ؟ 

وتبدأ عن  وتطبق ما فيها حىت أن نتقابل.
طفوىل   تكلم اهللا يف كل أمورك ببساطة وحب

يف كل وقت(وأنت ماشى وأنت قاعد وأنت 
 -رك(فرح نائم...) وتعرب له عن كل مشاع

  . عتاب.....) -حزن 
  قلت: سأفعل يا أىب سأفعل. 

وأنا يف طريقى عودتى قلت لنفسى" 
     

      
  

  
   

     
    

      



11 


       
     

   
    

     
     
     



 

 ."  
  
  
حصول على باقى  لل

موعة   PDFا
من خالل هذا املوقع   

mbade2.com          
أو لسماع األجزاء  

  مسجلة بشكل درامي 
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Soundcloud.com/mbade2  
أو من على صفحة الفيس بوك "مبادئ  

  احلياة الروحية". 
أو التطبيق على املوبيل "مبادئ احلياة  

  الروحية". 
  


