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  مبادئ احلياة الروحية
  الفرصۀ الذهبیۀ

 )5 (  
  کورونا مرض الفردوس 

ذهبت ألىب وأنا يف حرية وقلق من األخبار  
أمسعها كل يوم عن سرعة وانتشار ب للىا

  املرض. 
قابلت أىب وسلمت عليه وقلت له: إيه 
رأيك يا أىب يف األيام دى وإيه هي الرؤية 

  الروحية لفريس كورونا؟ 
  فريسقول عن  ممكن نقال: الصراحة يا ابىن  

  تالت حاجات. أول حاجة هو:  الكورونا 
  مرض الفردوس. 

الفردوس هو  مرض امسع أن بقلت: أنا 
  !! السرطان 
  بعض التشابه بينهم.   فيهقال: 

  هو؟  إيهقلت: 
هل   ، هاسألك سؤالما أجوابكقال: قبل 

  تعرف إيه هو معىن مرض الفردوس؟ 
قلت: يعىن اللى هاجييله السرطان هايروح  

  الفردوس. 
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قال: وهل تفتكر لو حد بعيد عن املسيح 
تبش يبقى هايروح اوجاله السرطان وم

  الفردوس؟ 
معىن   هو إيهكدا قلت: طبعا ال. لكن  

  مرض الفردوس؟ 
مرض الفردوس يعىن املرض اللى قال: 

فلما  بيدينا فرصة نتوب قبل ما منوت.
و ل ف  ،الواحد بيمرض ويدخل يف مراحل صعبة 

كان بعيد عن ربنا بيكون عنده فرصة إنه 
ليه الفردوس،  ونيتوب ويرجع للمسيح فيك

أفضل  يبقى، فرصة للتوبةبيدى املرض  هناو 
ما يلحقش ميوت فجأة و  الواحد من إن 

  خيسر امللكوت. و 
قلت: أه. فهمت. أنا كنت أفتكر أن أي 
حيد بيجيله املرض بريوح الفردوس سواء تاب 
أو ماتبش. وما كنتش بافكر يف إن امسه مرض 

فرصة الواحد يستعد  الفردوس علشان بيدى
  ويتوب ويرجع للمسيح. 

قال: مافيش فردوس بدون عالقة حقيقية  
زى ما بيقول القديس أبو مقار  مع املسيح.

"  
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 "١.  

فالفردوس هو الوجود مع املسيح واللى مش  
مش من هنا، هايعيش معاه ويستمتع حببه 

هناك. فالفردوس يف  هايقدر يعيش معاه
املسيحية هو إنك تكون مع املسيح مش 

  جنينة وأكل وشرب. 
ففريوس كورونا فرصة لكل واحد فينا إنه 

  يتوب ويستعد للفردوس ويفكر يف أبديته.
بالسهولة دى إن الواحد هل قلت: لكن 

يعىن لو حد مريض .  يتوب ويبقى ليه الفردوس
ممكن يكون ليه   لو تاب  ،صعبة  تهدلوقىت وحال

أنواع  كل   نه ضيع حياته يف إالفردوس بالرغم 
  ؟ الشر واخلطية

نتوب مشتاق إننا منتظر و اهللا  ابينقال: يا 
هو اللص اليمني ملا . يف أي وقت له نرجعو 

 
س أنبا مقار.  ١   ). ٤٥ص: ٣ عظة(عظات القد
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"تاب على الصليب هو املسيح قاله 
     

    
 " !!  

  قلت: ال ما حصلش كدا.  
حىت و نتوب ونرجع له  إننا  قال: فاهللا مشتاق  

بيقول هايقبلنا، ولو يف آخر حلظة يف حياتنا 
القديس يوحنا فم الذهب "









 "٢  

فباب التوبة مفتوح طاملا احنا لسه يف  
. لكن بعد ما الروح تفارق اجلسد مش اجلسد 

  هايكون فيه فرصة.  

 
ب ص  ٢ س يوحنا فم الذ   . ١١كتاب ستعود بقوة أعظم للقد
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  قلت: طيب إزاى أتوب؟
  قال: تتوب زى ما تاب االبن الضال. 

فمن غري الواحد   أول حاجة رجع لنفسه.
 ،ما يرجع لنفسه ويفكر هو فني دلوقىت 

 هايفضل ماشى مع التيار حلد ما جيرفه.
، اللى باعمله  غلطالفضرورى اعرف إيه اللى 

 ألىن !!وصايا االجنيل اللى بكسرهاايه اللى 
لو شايف نفسى كويس يبقى هاتوب عن 

  إيه!!! 
معىن وال داعى   فيه  كدا ما هايكونش  قلت: 
  للتوبة. 

كل واحد يقعد  إن  قال: فااليام دى فرص 
مع نفسه وما يضيعاش كل الوقت يف امليديا 
والنت واالخبار حلد ما الوقت يضيع منه 

  .وهو مش دريان  ضيع منهاألبدية تممكن و 
قلت: فعال يا أىب، مشكلة ان الواحد  
بيتاخد يف تيار امليديا وطول الوقت قدام النت 

حلظة ميوت وما  أيممكن يف  هنإونسى 
  يكونش تايب والا ليه عالقة باملسيح. 

  . يف التوبة تاىن حاجةقال: 
  هايهلك.  لو ماتبش  يعرف إنه    ن الواحدإ
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ما قال االبن الضال لنفسه " زى

" ) فمن غري الواحد ما  .)١٧: ١٥لو

 ُ ّ ي ر خطورة املوقف مش هايكون فيه دافع قد
للرجوع. فضرورى الواحد يواجه نفسه 

بعيد عن املسيح لو فضل باحلقيقة، إنه 
هو  . والصراحة مش هايهلك داهايهلك

هالك فعال. فاملسيح هو احلياة والبعد عنه هو 
ننا مستنني بعد ما إاملوت. الناس حتسب 

  موت ونشوف هانروح السما والا النار. 
  قلت: ومش هو كدا يا اىب؟ 

قال: ال يا ابىن. احنا من هنا بنعرف ومن  
هنا بنعيش. فاللى هانبدأه من هنا هانكمل 

" فيه هناك، فالرب يسوع قال
 فاللى ليه عالقة حب ٢١:  ١٧"(لو .(

هايكمل معاه   هنا،  وعشرة حقيقية مع املسيح
ش عالقة حب والا عشرة و واللى ما هل .هناك

 هايفضل غريب عنه من هنا،مع املسيح 
  . هناك
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ّ و  رش اللى هو فيه وما عرفش  لو الواحد ماقد
ن تالهى الدنيا وملذات العامل أخرها اهلالك إ

  هايكون فيه معىن للتوبة وال للرجوع. مش 
فعال الظروف دى انذار خطر لكل قلت: 

واحد فينا انه يفكر يف الطريق اللى هو ماشى 
ة وخيسر أبدل ما يتاخد فجفيه أخره إيه!! 

  دينا وآخرة!!
انه   يف توبة االبن الضال تالت حاجةقال: 

  . قال
  اآلن أقوم وارجع.

مش    عمليةخطوات  يأخد    الواحد  فضرورى
، ألن التفكري بس من غري وبس جمرد يفكر

قرار ممكن جييب 
ضرورى  . كمان يأس

لو ما يأجلش، ألن 
الواحد دخل يف 
دوامة التأجيل مش 
هايطلع منها. وكل 

ويقول يوم هايأجل 
، " بكرة""بكرة". وملا ييجى "بكرة" يقوله تاىن  

  لكن املوضوع حمتاج "اآلن". 

 تؤجل ال حبيي يا لذلك
 الداخلية النقاوة اعمال

 بل وجيزة لربهة ولو ابدا
 خلطايا تنبه نأ مبجرد

  .وتب قم نفسك
  القديس ثيوفان الناسك

 ٨٩ احملاربات الروحية ص
 ٢ج
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فمني يقدر يقول إنه ضامن يعيش حلد  
بكرة. فدلوقىت هو زمن التوبة والفرصة الذهبية 

زى   ،للرجوع والثقة يف الغفران الكامل الفوري
 ما بيقول القديس يوحنا فم الذهب"




"٣  

فاآلن فرصة إن الواحد يكون مستعد وليه  
مش هاخياف ال من وقتها  ،عالقة مع اهللا

فريس والا من موت ويقول مع بولس الرسول 
"

" 
  . ) ٨ :١٤رو(

الواحد يعرتف قلت: لكن دلوقىت صعب 
  وما فيش قداسات علشان اتناول؟ 

قال: قدم توبة وثق يف الغفران الكامل لكل 
وملا تيجى الفرصة اعرتف واتناول.  كخطايا

" هو املسيح قال للص اليمني  

 
  . ١٥ستعود بقوة اعظم ص  ٣
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"!!  " أو قال


     

 !!"  
  . قلت: ال 

قال: هو القديسة بائيسة اللى عاشت يف  
النجاسة واخلطية سنني، واللى ماتت قبل ما 

توصل الدير وتعرتف  
ربنا   هل وتناول،

ماقبلهاش وحرمها  
  من السماء؟ 

 قلت: ال. دا
القديس بولس  
البسيط شاف إنه 

ا  يف السماء  مكا
أعظم من مكان أنبا 

  أنطونيوس. 
ىت لو  قال: هو ح

حد اتصاب  

 يف للحظةا هذه االن
 يف بعده وما الغد يدي
 ضمن ولو وحىت اهللا يدي

 هل بعده وما الغد اهللا يل
 انين أتأكد ان ميكن
 دافع نفس الغد يف سأنال
 اال ؟طرقي إلصالح اخلري

 التأجيل هذا مثل يكون
 الذي كاملريض  جنونا

 اكيدا دواء له يقدمون
 يقول مث وشفائه لعالجه

 لفرتة ألمرض دعوين انتظر
 االنسان هكذا ايضا قليلة

 عمل يؤجل الذي
 نفس يفعل فهو خالصه

  .الشيء
  القديس ثيوفان الناسك

 ٩٦ احملاربات الروحية ص
 ٢ج
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  الكورونا هايعرف يعرتف أو هايعرف يتناول؟
  . اف تقرب منه كل الناس هاخت  .قلت: ال 

  يفويثق ينفع يتوب لكن الواحد  قال: 
 ظروف أيفيش ماقت و كل و   يفالغفران 

فتوب يا  ،والا الغفران  نع عنه التوبةمتقدر ت
ابىن وثق يف غفرانك وما ختليش شيطان وال 

كان، يشكك يف قبولك   مهما إن  نسان إ
ألى  وىف األبدية السعيدة وغفرانك الكامل

موت يا ا سبب. فاملوضوع مش آراء، دا ي
  !! أبديةيا جهنم يا حياة  !!حياة

! عشت سنني متوسوس  قلت: ياه يا أىب!
 وكأيناألبدية  يفالغفران والا  يفومش واثق 

  !! ش مسيحى م
فريس كورونا هو مرض   علشان كدا قال:

  الفردوس لينا كلنا. 
  ؟ قصدك كلنا هامنوت بالكوروناقلت: 

. لكن  فرصة لينا قال(بابتسامة): ال طبعًا
فلما نتوب  ،نتوب ونرجع للمسيح كلنا إننا

  فإحنا كدا بقينا يف طريق الفردوس. 
  

    



11 




   
    

 
أظن أن الظروف دى شاهد علينا زى ما  

  اع( "بيقول الكتاب " 
. فاللى مش هايتوب ما ) ١٧:   ١٤

  هايكونش عنده حجة والا عذر. 
قلت: طيب ما ممكن بعد ما أتوب أسقط  

  تاىن يف اخلطية؟ 
ال: يا ابىن الزم منيز بني السقوط يف  ق

اخلطية والرضى باخلطية. ففيه ناس تفتكر إىن 
ملا أتوب هاأكون بال خطية طول العمر. لكن 
التوبة هي إىن أرفض اخلطية وأجاهد ضدها 

والسؤال دا  .وتوب تاىن  ولو سقطت أقوم
فقال "  زمان اتسأل للقديس أبو مقار
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 "٤.  

قلت: وهل ما بأسقط وارجع ربنا بيغفر ىل  
  على طول؟ 

قال: يعىن هايقول تعاىل بكرة. أكيد على 
فكل يوم وكل  طول هيأخدك يف حضنه.

ساعة بنصلى ونقول "اغفر لنا ذنوبنا" ربنا 
هايقولك آخر األسبوع والا آخر الشهر. 
 طيب ايه الزمة التوبة أو إيه فايدة الصالة!!
 ٢ياريت تقرأ نبذة املسيح حيب اخلطاة ج 

ت تعرف خطورة ونتايج عدم الثقة يف نوأ
  الغفران. 

قلت: بس احلب والعشرة مع املسيح 
حمتاجة وقت. افرض واحد ضيع سنني عمره 
يف مالهى الدنيا واخلطية بعيد عن ربنا إيه 

  موقفه؟ 
قال: يبدأ من دلوقىت. ويتكلم مع املسيح 

ويقوله "
     

 
وس الكب عظة  ٤ ار س م   ٢٤٠ص  ٢٦عظات القد
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 ."  

فلما الواحد يصلى زى كدا باستمرار، نعمة  
املسيح هاتعمل فيه وشوية هاحيصل إحالل 
حمبة العامل مبحبة املسيح وممكن يبدأ يتدرج 
خبطوات عملية يف منهج "مبادئ احلياة 

  ومع الوقت هاينمو ويتشدد.  الروحية".
لناس،  فالكورنا مرض الفردوس لكل ا

نتوب ونرجع ألحضان إننا كلنا لينا  ففرصة 
املسيح ونبدأ يف طريق األبدية بدل ما تضيع 

  حياتنا وخنسر أبديتنا.
ّ -ابدأ من دلوقىت. ارجع لنفسك ر  قد

ابدأ و  وخد موقف اآلن.-خطورة املوقف
 دقايق ٣يومك حكى املسيح حىت ولو 

. وكل واطلب صداقته ومعونته ليك طول اليوم
عن كل خطية  يوم يوم قبل ماتنام قدم توبة
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واملرة اجلاية بنعمة   ه على نعمته وحمبته.واشكر 
  . اربنا نكمل كالمن

  
  

على باقى  للحصول 
موعة   PDFا

املوقع   من خالل هذا 
mbade2.com          

أو لسماع األجزاء  
  مسجلة بشكل درامي 

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

  احلياة الروحية". 
مبادئ احلياة  أو التطبيق على املوبيل "

  الروحية". 
  


