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  سلسلة مبادئ يف احلياة الروحية.:   باسم الكتا
  الروحية.كلمة السر للنمو واالستمرار يف احلياة               

  ملغرتبني.اخدام بيت حمبة اهللا للطلبة  :إعـــداد
  2016األوىل  الطبــعة:

 7455/2016رقم اإليداع:
   978I.S.B.N-977-903-859-9الرتقيم الدوىل:

  
ــتفادةمالحظة:   ـــ ــ ا   لإلســ ــة الرجاء قرأ ـــ ــ ــلســ ـــ ــ الكاملة من هذه الســ

برتتيب األجزاء كاملة فعدم الرتتيب ميكن أن يســــبب تشــــويش وعدم  
  االستمرار قد يسبب إحباط.

  

لنا رجاء فى المسیح ان تصل ھذه * 
السلسة إلى ید كل شاب مسیحى بأقل 

.تكلفة
یمكنك ان تشاركنا ھذا الرجاء بإھداءھا  *

.ألصدقاءك واحباءك
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  قداسة البابا تواضروس الثاني 
  ) 118 اإلسكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية (
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إىل أىب وكّلى اشتياق لسماع ما سيكلمين عنه هذه املرة،   
احلياة الروحية، فهو وعدين أنه سيكلمين عن كلمة السر لالستمرار يف  

أن   أرادوا  أمانة  وبكل  الروحية  م  حيا يف  بدأوا  قد  الكثري  فاعرف 
يكملوا، لكنهم مل يستمروا لكن بعد فرتات قليلة توقفوا متاما ورجعوا 

وسلمت   وصلت  وإحباط.  بيأس  املاضي  إىل 
على أىب وبعد أن اطمئن علىّ قلت له: وعدتين  
السر  عن كلمة  اليوم  ستكلمين  إنك  أىب    يا 
لالستمرار يف احلياة الروحية. ما هي كلمة السر  

  هذه يا أىب.
السر ألي شخص لكي يستمر  قال: كلمة 

  يف حياته الروحية هي كلمة: 
" "  

فبدون رجاء ال يستطيع أي شخص أن يستمر يف حياته الروحية، 
  مهما كانت محاسته أو اجتهاده. 

 قائدنا ھو هللا
 ھو والشیطان

 یقدم القائد مھلكنا،
 المھلك ماأو وصیتھ
 فھل ،خدعة فیقترح
 أم للوصیة نصغى

 !للخداع؟
 ق. أوغسطینوس.

الشیطان ونصرتنا 
 علیھ.

 119ص 
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قلت: الكلمة بسيطة، لكن ما هو الرجاء، وكيف يكون يل رجاء 
  حقيقي حىت استمر؟

األمل. وهو يعىن "  أوقال: الرجاء  

  ."  
ُذاكر البد أن يكون لديه رجاء يف النجاح. ألنه  فالطالب الذي ي

فقد الرجاء يف النجاح لن يذاكر ولن يوجد أي معىن ألي تعب   لو
  أو جمهود يبذله. 

اجلندي يف املعركة البد أن يكون لديه رجاء يف االنتصار حىت يواصل  
ك يركز العدو يف احلروب على أن يفقد اجلنود قتاله ضد العدو. لذل

  روحهم املعنوية حىت ختور قواهم فبسهولة يستسلمون وينهزمون. 
حرب من احلروب القدمي، دخلت أحد القبائل يف حرب مع   

قبيلة أخرى، ولكن تعدادها وقوة جيشها كان ضعيف مقارنة بالقبيلة 
األخرى. فلجأت إىل اخلداع والتضليل. فأرسلت جواسيس عن طريق 
جتار من قبيلة أخرى يتعاملون مع القبيلة املعادية وأومهوهم أن القبيلة 

م، أهله  ا هلم ثالثة أعني وعندهم قوة خارقة للطبيعة،  اليت ستحار
م يف وقت احلرب خترج له أجنحة وتطري يف اهلواء. ولألسف  وفرسا
بدأت الناس تصدق وبدأ خيافون ودخلهم الرعب وفقدوا رجاءهم يف 
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دخل احلرب كان مشوش    االنتصار، وهرب الكثريون من احلرب ومْن 
والباقني  الكثريين،  منهم  وقتل  زموا  ا النهاية  وىف  الفكر.  وموسوس 
مسعوه كان   ما  أن كل  اكتشفوا  وقتها  األخرى.  للقبيلة  عبيد  صاروا 

  كذب وخداع.  
والتضليل.   اخلداع  الشيطان،  معنا  يستخدمه  ما  هذا  ولألسف 

اء وال أمل، ولو ويوصل لنا أنه العدو الذي ال يقهر وأنه ال يوجد رج
الكذب  هذا  يصدق  ومْن  لك.  و سننهزم  األكاذيب  هذه  صدقنا 
إلبليس  عبد  يصري  النهاية  وىف  احلرب،  يدخل  أن  قبل  يستسلم 

  وجنوده.
  قلت: وما الفرق بني اإلميان والرجاء؟ 

ما  فاإلميان هو أن تثق أن  اإلثنني،  ارتباط كبري بني  قلت: يوجد 
و مكتوب "ترجوه وما تأمله سيحدث. فكما ه

" ) 1: 11عب( .  




 

  قلت: وما هي األشياء اليت جيب أن أرجوها يف حيايت الروحية؟
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  الروحية هو:  مسريتناقال: أول رجاء يف 
  رجاء يوم الراحة: -1

حسب  وليس  الروح  حبسب  السلوك  يف  الشخص  يبدأ  فعندما 
  اجلسد، تثور عليه الطبيعة العتيقة وتريد أن جتذبه إىل املاضي. 

  رب الشياطني؟ حقلت: وما الفرق بني حرب الطبيعة العتيقة و 
قال: حرب الطبيعة العتيقة هي حرب داخلية، تأتى من الصفات  
اليت ورثناها من أبونا آدم، ولكن املسيح جاء وأعطنا طبيعة جديدة، 

 " مكتوب  هو  كما 

")2  17:  5كو(  .
فنحن أخذنا الطبيعة اجلديدة يف املعمودية ولكننا ننمو ىف هذه الطبيعة 

 كما ينمو اجلنني بعد والدته. كما يقول القديس أنبا مقار  قليالً قليالً 
"





"1 .  

 
  . 159ص  15أنبا مكاریوس الكبیر عظة عظات  1
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الطفل يتغذى على رجاء أن ينمو ويصري رجالً. هكذا فكما أن  
حنن نتغذى من كلمة اهللا والصالة وكل وسائط النعمة، على رجاء أن  

.  ونسرتيح من تسلط وسيادة الطبيعة العتيقة  ننمو يف الطبيعة اجلديدة
  فبدون هذا الرجاء لن يوجد دافع للتغذية الروحية.

بالرغم من زواجه -نجب  يف قرية صغرية كان يوجد رجل غىن ال ي
من سنوات طويلة، بينما جاره الفقري كان لديه ستة أوالد، فكانت 

الغرية الشريرة تأكله، وىف يوم أحب أن  
م أفكار أحد أطفال جاره، فأخذ  يسمّ
يقنعه أنه لن يكرب وأنه سيظل قصري مثل 
التلفزيون،   يف  يشاهدهم  الذي  األقزام 
الطفل  وألن  ينمو.  لن  أكل  مهما  أقتنع    وأنه  وصغري  بسيط  كان 
باالكتئاب   وأصيب  املسمم،  بالكالم 

  وفقدان الشهية وبدأ يبكي باستمرار. 
كل مْن ال يثق أنه سينمو يف   وهكذا

اجلديد الذي    إنسانهحياته الروحية وأن  
من    ينمو يف التحررسومع الوقت    سيتشدد ويقوىأخذه يف املعمودية  

45
50
55

بدایة یوم الراحة

الطبیعة العتیقة الطبیعة الجدیدة

0

100
تیقالسیادة لالنسان الع

الطبیعة العتیقة الطبیعة الجدیدة
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سيحزن وييأس ويفقد شهيته ،  2شهواته ونزواته   ومناإلنسان العتيق  
  لألمور الروحية.

   

     

 

  قلت: وهل يأيت اليوم الذي نتخلص فيه متامًا من الطبيعة العتيقة؟ 
اجلديدة عالقة عكسية.  قال: العالقة بني الطبيعة العتيقة والطبيعة  

والعكس  العتيقة  الطبيعة  تتناقص  اجلديدة  الطبيعة  تنمو  فكلما 
صحيح. ولكن ما دمنا يف هذه احلياة ستظل جذورها موجودة ويتم 

  التحرر منها متاما عندما تفارق الروح اجلسد. 
قلت: لكنك قلت من قبل أن سيأيت اليوم الذي يرحيين فيه الرب 

". فهل سيكون  3:  14مكتوب يف "اشع  من كل أتعايب، كما هو  
  يف هذه احلياة أم عندما أموت؟ 

قال: فعال يا ابين سيأيت اليوم الذي فيه 
أتعابك   مجيع  من  الرب  فيه  سريحيك 
اجلديد.   لإلنسان  السيادة  تكون  عندما 

 
ً   یتجدد  فالداخل   یفنى  الخارج   نساننا إ  كان   ن إو  بل  نفشل  ال   لذلك “2 ً   یوما    : 4كو  2(   "فیوما

16(.  

0

100
النمو فى الراحة

الطبیعة العتیقة الطبیعة الجدیدة
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تغذية مصدر  مع  بالعالقة  اجلديد  االنسان  تغذى   -املسيح-وكلما 
اسرتح   وكلما  وتقوى  أكثر  منا  تغذية كلما  أمهلنا  إن  لكن  أكثر. 

اإلنسان اجلديد وتركنا اإلنسان العتيق ينمو(من خالل العامل وشروره) 
  ستكون له السيادة وسيتعبنا مبيوله الشريرة وشهواته الرديئة. 

، " "يف أنه سيأيت    ولكن لألسف كثريين فقدوا  
  لذلك استسلموا لشهوات ونزوات اإلنسان العتيق. 

فعالً يا أىب، لألسف مل خيربين أحد أو خيرب الشباب أصحايب،  قلت:  
أنه يوجد رجاء وأنه سيأيت يوم للراحة، لذلك بعد الوقوع يف اخلطية  
مرات كثرية ومل نرى أي مثر استسلمنا للشر وقلنا إنه ال يوجد أي أمل 

  يف األبدية). (أو رجاء يف الراحة ال هنا وال هناك 
، 3البد أن يأيت يا ابين. فهذا ما جاء املسيح ألجله قال: يوم الراحة  

مقار  أنبا  القديس  يقول  الرجاء. كما  ذا  نتمسك  أن  لنا  والبد 
"







 
  . ) 36: 8یو ( حراراأ تكونون  فبالحقیقة  االبن  حرركم  نإف 3
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 "4  
فكل مْن بدأ يف حياته الروحية سيتعب يف البداية بسبب حروب  
صعبة(الصالة،   الروحية  األمور  له  وتكون  العتيقة،  الطبيعة 
االجنيل....). بل وأيضا رفض األمور الشريرة سيكون أيضا صعب  

 الذيومتعب، لكن حتما والبد أنه سيصل ليوم الراحة. وهو اليوم  
 ق ح وال يطيق األمور الشريرة أو يشتاتصري فيه األمور الروحية حب وفر 

  إليها كما كان من قبل. 
  قلت: ولكن كيف أقصر هذه الفرتة الطويلة يا أىب؟ 

  : بثالثة أمور قال: تقصرها
اجلديد   :أوالً  االنسان  تغذية  على  باملواظبة 

املقدس..)   والكتاب  االعتماد  (الصالة  وعدم 
على مشاعرك بل على االدراك، فاملشاعر متغرية 

  وخصوصًا يف بداية احلياة الروحية. 
نياً  معونته   :و وطلب  اهللا  أمام  باالتضاع 

فمصدر قوتنا وحياتنا هو اهللا، فكلما كنا قريبني منه وعلى    املستمرة.

 
  . 70عظات القدیس مكاریوس العظة الخامسة ص  4

 ینحني بالتواضع
 ،المخادع كبریاء
 أرجل مداس ویجعلھ

 .المسالمین الودعاء
 ق. یوحنا سابا.

الشیطان ونصرتنا 
 علیھ.

 100ص 
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ما بعدنا  لوك  نأخذ صورته وشبهه.  ونتقوىتواصل مستمر معه ننمو  
كمثل الغصن كلما يثبت يف الكرمة ينمو ويتقوى  .  عنه نضعف ومنوت 

  أكثر. 
لثا : بالبعد عن كل ما يغذى الطبيعة العتيقة حىت ال تتقوى مرة و

حواسك   وحتفظ  الرديئة  املعاشرات  عن  تبعد  أي  وتتعبك،  أخرى 
  مقدسة. 

يا   والصداقة    ابينفاثبت  املستمرة  الصالة  خالل  من  املسيح  يف 
وليكن رجاء ومن خالل تغذيتك املستمرة من كلمة اهللا،    ،الدائمة معه 

الراحة   يوم  أتعابك ومن كل عبودية   الذييف  الرب من  فيه  يرحيك 
ذا الرجاء ستنال  .للطبيعة العتيقة  وإن فقدته لن الراحة إن متسكت 

د وىف النهاية ستتعايش مع الطبيعة العتيقة وتعبها كل جتد معىن للجها
  . )15:  3كو1(أيام حياتك وقد ختلص كما بنار

  قلت: وما هو الرجاء الثاين يا أىب؟
  قال: الرجاء الثاين هو: 

  رجاء االنتصار إبليس:  -2
حربنا الثانية هي حربنا مع إبليس. وهنا حياربنا إبليس بثالثة أنواع ف

  من احلرب: 
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وإننا لن نستطيع أن   بصغر النفسقبل أن ندخل احلرب حياربنا  -
  ننتصر.

  ليأس. أما بعد دخول احلرب إن سقطنا حياربنا -
ء وإن انتصارنا حياربنا -   .لكرب

  . مجيعها  والرجاء هو كلمة السر لالنتصار على هذه احلروب
  فاحلرب األوىل هي حرب: 

يكون لنا رجاء يف فقبل أن ندخل احلرب جيب أن  :  صغر النفس
املسيح بنعمة  بإميان   ،االنتصار  "  ونقول 

")وقال "بنفسه  . فالرب يسوع وعدنا  )37:  8رو



") وأيضا مكتوب ")19: 10لو . 

 ")وأيضا "20:  16رو .(

")19: 1ار(.    
األمينة و   الصادقة  قنا وعودهوصدّ   ،فإن وضعنا رجائنا يف الرب يسوع

النفس   .انتصرنا لصغر  استسلمنا  إن  إبليس   ،ولكن  بسبب خماوف 
  سننهزم.  ،وضاع منا الرجاء 
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عندما وعد اهللا بنو إسرائيل بالدخول لكنعان،   وهذا ما حدث متاماً 
م صغر   الذين أرسلوهم لريوا األرض أصا الرجال  ولكن عشرة من 

واإلحباط  من 5النفس  بالرغم  واالنتصار  بالدخول  الرجاء  ففقدوا   ،
  وعود اهللا هلم. 

     

      

 

 عيينة يف  يواعرف قيمتك احلقيق  ،من صغر النفس  ابين فاحذر يا  
 عيينيف    أو  ك،يريد أن يدمر   الذي  ،إبليس  عيين وليس يف    .اهللا حبيبك

يعرف    الذي فاهللا هو الوحيد    .ةيال يعرفون قيمتك احلقيق  الذيالناس  
احلقيقية  هو    .6قيمتك  ومثاله   الذيألنه  على صورته  هو    ،خلقك 

بدمه   الذي فيك   الذيهو    ،فداك  ليسكن  القدوس  روحه  أرسل 
  ك ويقويك. يعلمك ويعزيل





    
 

  . 13سفر العدد اصحاح   5
ً   صرت  ذإ 6 ً  عیني  في عزیزا   . )4:    43  اش (حببتكأ  قد ناأو مكرما
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فسالحك ضد صغر النفس هو معرفة  
قيمتك احلقيقية يف عيين اهللا ورجاءك يف  
ألن  ضعفك  يكن  مهما  االنتصار 

  االنتصار بقوة املسيح وليس بقوتك.
قيمتنا ل  تناقلت: فعالً يا أىب، عدم معرف

النفس بصغر  الكثري    ،أصبنا  منا  وضيع 
زموا قبل أن يدخلوا احلرب. لكن   سؤال   فا

اخلطية يف  وسقطت  إبليس  حاربت    ، لو 
  ؟! . فقد يضيع مىن الرجاء وقتهاماذا أفعل 

إلبليس   الثانية  احلرب  هي  هذه  قال: 
  : وهي

اليأس أبداً حرب  تيأس  ال  فمهما سقطت  أخرى   ،.  مرة  قم    بل 
كما قال مار اسحق السرياين "  . يف اجلهاد  ستميتاو 

  ."  

 األخوة أیھا الغالب
 یعتمد الذي ذلك ھو

 یسنده الذي هللا على
 وال یحارب وھو

. قوتھ یعتمد على
 فى خبرتھ للشیطانف

 كان نإ لكن ،الحرب
. فسنغلبھ معنا هللا

 الشیطان یحارب
 أن حاولنا نإف بذاتھ،

 مراأل ذات نفعل
 محارب نھإ ،فسیغلبنا
 بنا یلیق لھذا ،مختبر

 القدیر نستدعى أن
 .ضده لیقف

 ق. یوحنا فم الذھب.
الشیطان ونصرتنا 

 علیھ.
 177ص 
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رجاء  هو "  حرب اليأس من كثرة سقوطنا يف جهادناوسالحنا ضد 
اينالغفران    ".الكامل والفوري وا

بالرجاء  ف تكن  تمسك  أو  كثرة  مهما    بشاعة خطيتك.سقطاتك 
ال يوجد طريق آخر للحياة  اعرف يا ابين أنه  و 

سيشجع املسيح  وأن  يسوع،  الرب    ك غري 
، وسيصرب  كمهما تكن ضعفات  ل معكوسيظ

يرفض   كيهمل   ولن  كعلي إن ف .  ابداً   كأو 
الرجاء هذا  قلبك  لك   ،وضعت يف  ستكون 

إبليس على  منك    .الغلبة  ضاع  إن  ولكن 
ال ويأست فأنت  ب كثرة سقوطك  بالرجاء بس

لك.    حمالة ستنهزم و
غياب   طفل فبسبب  خاطئة،  تربية  ترىب 
شديد  ارتبط    ،األب فرتة بأمهارتباط  وىف   .

ولكن    - مثلية جنسية- بدأت تظهر عنده ميول جنسية منحرفة  املراهقة 
اخلطأ يف -لم ولكن عرف السبب  سيستعندما بدأ يشعر بذلك مل  

عندما يتحارب مبثل كان و  .الرتبية، وظل جياهد ويطلب نعمة املسيح
يرمتى يف أحضان املسيح ويطلب  كان  لكن    ،هذه امليول ال يستسلم هلا

 إلى الشیطان یسحبنا
 حتى الیأس أفكار

 هللا، فى رجاءنا یقطع
 مرساة ھو فالرجاء

 ینبوع ،األمان
ً  ،حیاتنا  فى قائدا
 لىإ المؤدى الطریق

 خالص ،السماء
.... الھالكة للنفوس

 بالرجاء ألننا قیل فقد
 .خلصنا

 ق. یوحنا فم الذھب.
الشیطان ونصرتنا 

 علیھ.
 108ص 
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على حتمل   -مبساعدة مرشد روحي-نعمته وقوته. وبدأ يدرب نفسه
احلياة ومواجهة  املسيح   ،املسئولية  من  العاطفي  احتياجه  يأخذ  وأن 

ومل ييأس أو يستسلم من كثرة الضغوط النفسية اليت   .قكأب وصدي 
وىف النهاية حترر من هذه األتعاب وامليول. وحتولت كل نقطة   ، واجهته
، وصارت  يف حياته  ضعف   لنقطة قوة، وظل املوت أصبح صبحا مشرقًا
ومصدر والصديق  وصار املسيح له األب    ،كلها قداسة ونعمة  حياته

  القوة والفرح. 
  يا أىب؟  ،تحرر بسهولة وبسرعة هذا ال هل كان قلت: لكن  

املوضوع سهل قال:   يكن  مل  مفرحة   ،بالطبع  النهاية كانت  لكن 
عظيماً  واست  هلكن  .والتغيري كان  األمور  هذه  ملثل  استسلم  هل  سلو 

الشر   ،طبيعتههي    هذه  إن وقال    ،االختيارات دوامة  يف  لدخل 
  وفقد أبديته السعيدة هناك.  ،والنجاسة وضاعت حياته هنا 

طبيعية وليست   أمور قلت: لكن ملاذا يقول بعض الناس أن هذه  
  خطية؟

الناس   هؤالء  ابين.  يا  انتبه  اإلباحية أيضا  قال:  أن  قبل  من  قالوا 
ال يوجد  إنه  ليست خطية بل حرية شخصية. مث تطور األمر وقالوا  

الزواج قبل  الطرفني  ،خطأ يف ممارسة اجلنس  األمر مبوافقة  مث   .طاملا 
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.  بدونه  قالوا ال داعي للزواج وميكن ممارسة اجلنسانتقلوا ملرحلة أخرى و 
اونوا وكسروا الوصيةعندف كان التدرج الطبيعي بعد تربير الزنا هو    ما 

  علين . فطاملا بدأنا ننكر وصية االجنيل ونكسرها بشكل  تربير املثلية
  يوجد حدود للشر واخلطية.   نل ، وقتهاوواضح

   



 

خطية أم   -بني شاب وفتاة-هل ممارسة اجلنس خارج الزواج  :سؤال
  ال؟

  . كما هو مكتوب يف الكتاب املقدس  قلت: خطية يا أىب. هو زنا
تمع  تجاسرهل ي  ،قال: ويف أوربا يقول إن ذلك زنا    اآلن   ا أن 

ذلك    إن تقول    أن   هناك  (األوربية)الكنيسة  تجاسروخطية!! أو هل ت
هل ميكن أن تعظ أو تكتب الكنيسة هناك اآلن    أو  زنا وخطية!!!

عن خطورة خطية الزنا، ويكون ذلك مقبول من الذين يرتددون على 
  الكنيسة ويدعون أنفسهم مسيحيني!! 

  تعايش مع ذلك كأنه أمر طبيعي. قلت: ال. لألسف الكل هناك
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أن   تظن  وهل  الزنا  مْن قال:  تعاليم   تعايش مع  وبصر  حتت مسع 
املثلية بأن  تقنعه  أن  الكنيسة  أرادت  إن  سيقتنع  هل   الكنيسة، 

  !! ؟خطية
واحدة   ةنهايالو وكلها كسر للوصية،  كلها خطايا  قلت: بالطبع ال. ف

  "جهنم". 
قال: فاملشكلة والكارثة احلقيقية ليست يف املثلية، لكن يف التخلي 

والتساهل يف كسرها املسيح  وصية  للمجتمع مساير -عن  ف ة  كانت ، 
فاآلن يربرون    .النتيجة الطبيعة هي عدم وجود أي حدود للشر واخلطية

وبعد غد قد خيرتعون    املثلية وغدًا قد يربرون اجلنس مع احليوانات!!
و فكما هو مكتوب "   خطايا مل ختطر على بال بشر من قبل!!



 ") 28: 1رو ( .  
بل كانت   وقت ما كانت مسيحية  ىف-  قلت: وما الذي جعل دول

  هذا االجتاه؟  مثل أن تتجه ،تكرز باملسيحية
األسبابقال:   أهم  أن  هويف    ،أظن  الشخصي.  اليأس    رأيي 

    وفقدان الرجاء.
  ؟ اليأس وفقدان الرجاء!! اليأس من ماذاقلت: 
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فمن اليوم   .اليأس من قبول اهللا هلم وفقدان الرجاء يف الغفران قال:  
مل تقم هلا قائمة    ،أوربا  ىفعة صكوك الغفران  دفيه ب  انتشرتالذي  
    .من بعدها روحية



     

      

 

م  ،صكوك الغفران   انتشرت بدعةما  لف   ، فقد الناس رجائهم يف غفرا
السعيدة أبديتهم  الذي   عندماو   .وبالتايل يف  املال  الرجاء يف  وضعوا 
وجدوه رجاء مزيف ال يشفى جراحات    ،يدفعوه لكي يأخذوا الغفران 

سوى بدم   حقيقي  غفران يوجد  فال    .الروحيوقف نزيف    وأالنفس  
كما يقول القديس أنبا مقار الكبري ".  7املسيح







 "8  . الباب الوحيد لغفراننا هو دم املسيح، ومن يريد  ف
 

  . )14: 1كو (  الخطایا غفران  بدمھ  ،الفداء فیھ  لنا الذي 7
  . 283ص  31كتاب عظات أنبا مكاریوس الكبیر عظة    8
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فكما هو مكتوب ".  بطريق آخر لن يفلح  أو خيلص  أن يتربر 



"  ) 12: 4اع ( .  
قلت: لكن أمل ينشق البعض وأنكروا صكوك الغفران، ملاذا سقطوا  

  ؟ (تربير الزنا واملثلية)يف نفس اهلوة
من   قال: لألسف متاماً هؤالء    البعض  املضاد  اجلانب  إىل  ،  ارتدوا 

وجود  ف أنكر  منهم  أصالً اخل البعض  إنك   والبعض اآلخر،  طية   قال 
جتاهد تستمر يف طريقك الروحي و   ال حتتاج أن   -يف حلظة-عندما تتربر

مربر وأتعايش مع   قول أنافصار تربير مزيف، فكيف أ  .ضد الشهوات 
وال أجاهد ضدها وأرفضها. فتصاحل االنسان   ،اخلطية وال أتوب عنها 

وصار ما هو داخل الكنيسة ال خيتلف   ،مع اخلطية دون أن يدري
، ووجد إنه عندما يرتك الكنيسة ال يشعر بأي  عن ما هو خارجها 

  فرق، وصار اإلميان جمرد نظريات كالمية وليست حياة حييها. 
  ،يف هذه اهلوةع  و قلت: وما احلل يا أىب، وكيف نقى شبابنا من الوق

  ليست بعيدة عنا؟ فهي
يا   فعال  الغرب    ابينقال:  به  يتحارب  فما  عنا،  بعيدة  ليست 

الرجوع لإلجنيلأم عاجالً   سنتحارب به حنن أجالً    ، . واحلل هو يف 
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املسيح مع  احلقيقة  والتوبة   ،والعالقة  قديسني،  إننا  قيمتنا  ومعرفة 
وأيضا الثقة الكاملة يف الغفران الكامل   .املستمرة واجلهاد ضد اخلطية 

اين   فهذه الثقة هي اليت تعطى معىن للجهاد.   ،والفوري وا
اين؟  الكاملو  الفوريقلت: ما معىن الغفران    وا

سقطت    ،الفوري قال:   كلما  يعىن 
املسيح   ألحضان  إنه  ورجعت    يقبلين أثق 

بل    ."بكرة"تعاىل    يلولن يقول    ويغفر يل،
الوقت   نفس  وأقول    عيينأرفع    الذييف 

آخر   "أخطأت " وليس  يف حضنه  يأخذين 
ألن اخلطية قريبة   .األسبوع وال آخر الشهر 

 ويوم بيوم  فإن مل نتطهر أول بأول  .منا جداً 
الوقت    ، معىن للجهادرجاء أو  أي  لن يوجد   سنعتاد رائحة بل مع 

كما يقول    . وندخل يف ضيقات عظيمة   اخلطية وننسى رائحة القداسة
القديس أوغسطينوس "



 "  

 ال حبیي یا لذلك
 النقاوة عمالأ تؤجل

 ولو ابدا الداخلیة
 بل وجیزة لبرھة

 تنبھ نأ بمجرد
 قم نفسك لخطایا

 .وتب
 ثیوفان الناسك.ق. 

 المحاربات الروحیة
 89ص 
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فعال   والقلت:  أصدقائي  أنا  من  نكثري  يوم إىل    ناتوبت  لؤجكنا 
و ونقول "  -االعرتاف أو يوم التناول



معىن اجلهاد  ننسىمع اخلطية و  ". فكنا نتعايش
القداسة. خدعة كبرية.  ومعىن  معىن    فعال كانت  ما  الغفران لكن 

  ؟ الكامل
الكامل.   الغفران  خطية،ل  أيقال:  وأقول    كل  أتوب  فعندما 

  ما   .أكثريةأو  كل وليس بعض أو أغلب    يلاملسيح يغفر  ،  أخطأت
وما هو بغري اإلرادة. ألنه   باإلرادةما هو    أن أقوله،أخجل    وما  تهقول

عن اهللا كما يقول   تفصلينإن بقيت واحدة  
ألنه إن مل يثق الشاب أو القديس أنسيموس.  

يف نفسه   وليق سفالشابة يف غفران كل خطاياه  
"

  ."  
قلت: فعال أعرف بعض الشابات صديقايت  

دائماً  اخلجل  يشتكون  موضوع  يف   من 
اخلطايا ببعض  أن   االعرتاف  مستحيل  ن  وأ

 الوالدة جرن" فى
 مغفرة ننال" الجدیدة
 ومع خطایانا، جمیع
 لىإ نساق فنحن ذلك

 لم ما عظیمة ضیقات
 .الیومیة المغفرة ننل

 ق. أوغسطینوس.
لقاء یومي مع إلھي 

للقمص تادرس 
 یعقوب.

 373ص 
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  عندما ال يف النهاية  لألسف    بالرغم من توبتهن عنها. لكن  يقولنها،
قبوهل  نخيربه   مْن   ن جيد يقل  قلنسواء    نوغفرا  نعن  مل  ،  نأو 

  . وعن حمبته عن املسيح ن متاماً وبعد واخلطية لليأس ناستسلم 
يا  ر لصاقال:   الكامل    بدون تعليمنا عن  ابيناحة    والفوري الغفران 
اين وإن مل ننتبه    سيكون سبب لضياع شباب وشابات كثريين،  ،وا

  ، يبعدون عن الكنيسةالكثريين يتعايشوا مع اخلطية و جد  بسرعة فسن
أوربا سيصيبنا أصاب  أ  .وما  حبت ص فاخلطية 

وأطفالنا  شبابنا  أيديبني   بل  كل    ىف  وشباتنا 
وسالح املقاومة هو    ،يف النت واملوبيل-وقت  

التوبة والرجوع للمسيح واالرمتاء يف حضنه يف  
دقيقة الشهر   كل  آخر  أو    اءسو   ،وليس  قالوا 

يقولوا أن  رابع فمستحيل    .خجلوا  من  بل 
الذي يريد    أو ابنته  أن اهللا مينع ابنهاملستحيالت  

يو و   يتوب  أن  أحضانه كل  يف  ويقول    ميرمتى 
  . "تعاىل آخر الشهر "

  قلت: قد يقولوا إن اهللا يقبل من يتوب، بينما الغفران آخر الشهر!!

 تریاق ھي التوبة
 الخطیة ألوجاع

 عظیم عذاب ،القاتلة
 تخلص انھا للشیطان
 نبییالمس وتعتق
 بشره سبوا الذین

 تعبھا التى وأتعابھ
 ،كثیرة سنین فى

 فى التوبة تضیعھا
 .واحدة ساعة
الروحاني. الشیخ 

بستان الرھبان ص 
272. 
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وال يغفر له!! هل أكون   يف أحضانه  يتوب  قال: وهل اهللا يقبل مْن 
وأ املسيح  أحضان  هذا  ظليف  منطق  أي  ما خبطاياي وجناسايت!!   ،

غفران كاملمعىن   دون  هذا!!  القبول  وال    ال  الصراحة  كالم كتايب 
طفل الصغري وهو يسري يف  إن سقط هل ف إنساين!! وال حىت  آبائي!!

  أبوه عندما يرجع للمنزل  هل  ف ،  الطريق يف مياه قذرة واتسخت مالبسه
  قوم بتنظيفك!! نيقول له انتظر آخر األسبوع حىت 

يف   بل  ذلك.  يفعل  أب  أن  مستحيل  الذي قلت:  الوقت  نفس 
  مبالبس جديدة.  همالبس  ستبدلينظفه يف احلال ويس  إليه   سريجع ابنه 

يقول إن اهللا ال يغفر   قال: وهل األب البشرى أحن من اهللا!! مْن 
وال   ،هو ال يعرف اهللا وال حمبته  -كل يوم  -عندما أرجع وأتوب إليه

ؤالء قال عنهم ه  يدري ما معىن اخلطية وال مدى تعبها وإهانتها!!
"  الرب يسوع  



1146  
وال أثق يف    كيف أصلى كل يوم وأقول هللا "اغفر لنا ذنوبنا"كما أنه  
كيف أصلى   !! " آخر الشهرسأغفر لك  "يل  يقول  س  اهللا  هل  الغفران!!
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وهو    ."يارب مجيع ما أخطانا...حل واصفع واغفر" كل يوم وأقول  
  هل ميكن أن اهللا يفعل ذلك؟!   !!"ليس اليوم بل آخر الشهر "يل  يقول  

  قلت: مستحيل!! 
الرجاء   ما  ما الدافع للصالة!!  وأمعىن الصالة    ذا يكون ماو   قال:
يقول   !!موجودةمازالت  طاملا اخلطية    ،جهادياستكمل    لكيوقتها  

القديس أنبا أنطونيوس "

 ."لكن ال   ،فإن كنت أطلب التوبة يف كل حلظة
  أجد نتيجة أو فائدة (ال قبول وال غفران)!! فلماذا أطلبها كل حلظة!! 

، سبب لضياع شباب كثري بالرغم من طيبة  قلت: أمور حمزنة يا أىب
بسبب   لكن  الرجاء قلبهم  القبول  فقدان   ، اليومي  والغفران   يف 

واخلطية لليأس  الشباب    !!استسلموا  فصار  ذلك  أحد  يعلمنا  مل 
إبليس!!   يد  يف  إلعوبة  حروب  فوالشابات 

اجل قريبة  صعبة  يدداجليل  أصبحت  واخلطية   ،
  جدًا جمرد "دوسة زرار"!! 

غلق بابه يف  يهل ميكن أن اهللا  أيضا  قال: و 
ا  ،اخلجولة بطبيعتها -الشابة    ابنته  وجه ختجل أن تعرتف ببعض   أل

هلا    ،اخلطايا  "ويقول    

 كل في التوبة أطلب
 نفسك تدع وال لحظة
 .واحدة لحظة للكسل

 أنبا أنطونیوس
 بستان الرھبان.

 .285ص  
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"  ا!! هل اهللا هي منتظرة آخر الشهر حىت تنال  هل  !! بل غفرا
ذه الدرجة هل اهللا يريد أن يكسر القلوب الرقيقة   !!قاسى القلب 

    !!لن يقبلها ولتذهب للجحيمأن تقول أو يا إما  ،وحيطمها 
احلأقول   ابين  قيقةلك  الرقيقة   ،يا  النفوس  هذه  تذهب   إىل  لن 
يف نفس وقت  -سيأخذها املسيحتتوب وترجع  عندما  بل    ،للجحيم
قبل املرأة اخلاطئة دون أن    فالذي  ،ضانه بكل فرحيف أح  -رجوعها

حىت  ليت أمسكت يف ذات الفعل دون  والذي غفر ل  .تنطق بكلمة
تأنيب و سيقبل كل    ،كلمة  من  ابن   موبطبيعته  مخبجله  أوالدهابنة 

 فرحها  السماء أكثر من   موستفرح   -دون كالم ودون احراج-الرقيقة
وقفوا على الباب ويريدون أن    نالذيوغالظ الرقاب  ب  و قساة القلب

"  رب يسوعالعنهم  قال    هؤالء  دخول.من ال  ممينعو


  نتناسى  ).52:  11لو أال  يسوع   جيب  الرب  قول 
"

" ) 13: 9مت( .  
  قلت: وهل معىن ذلك ال يوجد داعي لالعرتاف. يا أىب؟
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الروحية.  قال: سنتكلم يف مرة أخرى عن أمهية االعرتاف واألبوة 
  ، ولكىن اآلن أوكد لك على ضرورة التوبة املستمرة وثقة القبول والغفران 

، ومع الوقت نصري مثل مع اخلطية   والشابات  الشبابتعايش  يحىت ال  
  شباب أوربا وننسى معىن القداسة والطهارة. 

   

  







       

 

 .  
ة أقوهلا بكل أسف وحزن،   الحقیقۀو سيطلب دماء ن هللا  إاملرّ

ت واألطفال . قبوهلم ىف    شككناهم   إنمن يد  ،الشباب والشا
تصرخ   ستظل  هم  تنابدينونوأرواحهم  أعثر يف   شككناهمو   إن 

اين م الكامل والفوري وا    .9غفرا

 
  (من نفس السلسلة). 2برجاء الرجوع لنبذة المسیح یحب الخطاة ج 9
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لكن هذه املرة   ،قلت: كالم جريء اعتدت أن أمسعه منك يا أىب 
  أجد نوع من االهتمام الزائد؟ 

اد  حل، فقبل أن يوجد االجداً   اخلطر قريب وعاجلأرى أن    ألينقال:  
  - 2005بالتحديد يف سنة  يف مصر بسنوات

وىف    أخربتك اخلطر،  هذا  قرب    2012عن 
  عن قرب احلرب باملثلية اجلنسية.  أخربتك

  قلت: فعالً يا أىب. 
أما اآلن فأقول لك أن احلدود أصبحت    قال: 

متاماً  ال    ،مفتوحة  أوربا  أن كنائس  نرى  وكما 
العجائز،   من  جمموعة  سوى  مل  فيدخلها  إن 

سيحدث هذا  بالدنا  متاماً   ننتبه  يف  يف    هنا 
. فهي حرب اسرتاتيجية بعيدة خالل سنوات

ف حياملدى،  عشرات  د ما  هو حصاد  اآلن  ث 
السنوات من العمل اجلاد والدؤوب لنشر املثلية 

). وإن وكل وسائل امليديا  تمن خالل األفالم واملسلسال (واالحلاد  
نبدأ   املدىبو مل  بعيدة  اسرتاتيجيات  بكل    ضع  امليديا  أنواعها  ىف 

موبيل  -ألعاب-مسلسالت( على   أنيمشني...)-تطبيقات  وتعمل 

 السیف رأى ذاإف
 رضاأل على مقبال

 وحذر البوق في نفخ
 وسمع .الشعب

 البوق صوت السامع
 فجاء یتحذر ولم

 فدمھ خذهأو السیف
 .راسھ على یكون
 الرقیب رأى فإن

 ولم مقبال السیف
 ولم البوق في ینفخ

 فجاء الشعب یتحذر
ً  وأخذ السیف  نفسا
 أخذ قد فھو منھم
 فمن دمھ أما بذنبھ

  اطلبھ" الرقیب ید
 )6: 33حز (
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سنجد البساط انسحب من حتت أرجلنا ولن   ،والالوعى   الالشعور
  هم دخلوا لكن سنجد  ،جند أطفالنا حولنا وال شبابنا وشباتنا جبوارنا

وتربوا عليها من نعومة أظافرهم   يف دوامات اإلباحية واملثلية واالحلاد
األوان فات    بعديكون  سولكن    ،صدموعندما نكتشف حنن ذلك سنُ 

علمهم املثلية ت  -من سن سنتني  -لألطفال   توجد ألعاب وأنيمشني(
  بطرق غري مباشرة).  واالباحية

توجد ضرورة ".  الكنيسةمن عمق قليب لكل مسئول يف    صرخۀ 
ه  أن توجه جزء كبري من طاقتها حنو هذعلى الكنيسة   ملحة وعاجلة

....)  أنيمشني-موبيل  تطبيقات  -ألعاب-التخصصات(الدراما
فيها  يشرتك  املدى  بعيدة  وخطط  كبرية  ميزانية  وتضع 

ملواجهة  خدام روحيني ذو رؤية....).  -علم نفس-متخصصني(تربية
وعمل ميديا   هذه احلرب اخلطر بنفس السالح قبل أن يفوت األوان.

املسيحية املبادئ  تنشر  الغفران   موازية،  وثقة  املسيح  وأبوة  وحب 
دام التكنولوجيا واأللعاب والتطبيقات باستخ  الكامل وضرورة التوبة،

  . والدراما
بل حنتاج ألسقفية متخصصة لصناعة امليد املسيحية بكل 

  أنواعها.
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أبنائنا الذي حيارب  الرئيسي للشيطان  السالح  امليديا هو   ،فاآلن 
سننهزم  استخدمه  جنيد  مل  فإن 
لقمة  ونسلمهم  بسهولة  ونفقدهم 
بذلك جمرمني  ونكون  للعدو،  سائغة 
أو   أمناء  نكن  مل  إلننا  حقهم  يف 
الدفاع عنهم، كمثل من  حكماء يف 

العدو استمر   بينما  حيارب بالسيوف 
  يستخدم املدافع والصواريخ.

نستيقظ  ف أن  فو نحتاج  ت  اقبل 
اليت   ،األوان  الضخمة  املباين  وجند 

تشبه  الكنيسة  أموال  فيها كل  أنفقنا 
واألنيقة   متاماً  العريقة  أوربا  كنائس 

متاماً  وخاوية  ة   ،فارغة  املرّ احلقيقة  بل 
% منها  75قد مت بيع أكثر من  هناك  يف بعض األماكن  أن الكنائس  

. 10ألمور أخرى  وأ لسكن  أو لحلانات لشرب اخلمر وممارسة اخلطية  
م.  م سيحاربنا وإن مل نصحو وننتبه سيصيبنا ما أصا   وما حيار

 
  توجد إحصائیات رسمیة عن ذلك.   10

 بما غني في ابناؤك سیكون
 نإ الدوام على الكفایة فیھ

 صالحة تنشئة منك تقبلوا
 حیاتھم تدبر نأ قادرة
 لیتك ھكذا وسلوكھماألخالقیة 

 بل غنیاءأ لتجعلھم تجاھد ال
 على سادة تقیاءأ لتجعلھم

 الفضائل في غنیاءأو ھوائھمأ
 في یفكروا الأ علمھم

 فیحسبون مخادعة حتیاجاتا
 مستواھم حسب یكرمون نھمإ

) المادي العالمي( الزمني
 تصرفاتھم بلطف راقب

 وال صدقائھمأو ومعارفھم
 رحمة یةأ رحمة أي تتوقع

 تتمم لم إن هللا عند من تحل
 الواجب. ھذا

 ق. یوحنا فم الذھب.
 .9ص  3كاتیكیزم ج



32 
 

  قلت: مىت تتوقع أن حيدث هذا يا أىب؟
فإن مل ننتبه من اآلن، قد نستيقظ   .يف خالل سنوات قليلة   قال: 

مع    يتعايش شبابنا وأطفالنا، و بعد فوات األوان أو قد ال نستيقظ ابداً 
، وقتها لن نكون كنيسة ولن نكون 11الشر كما تعايشت كنائس أوربا 

  مسيحيني. 
      

       

 

يوجد تطبيق على املوبيل (أبلكيشن) تضع   هالشباب أنأحد    أخربين
واجلميع فرحني   .والبنت حيوهلا إىل ولد  ،صورة الولد حيوهلا إىل بنت

  وال يعرفون أن ذلك يعمل غسيل للمخ لتقبل املثلية!!  ،بذلك
أميوشن    إنه  قالأخر   بشكل    emotionيوجد  املثلية  تشجع 
  طفل يتزوج طفل). (خفي 

. اجليل القادم  والذين يعملون مع جيل مسكني وحروبه صعبة جدًا
 إبليس ال ينامون ويعملون باحرتافية عالية وبشكل منظم واسرتاتيجي

 
كما ذكرنا أن ھناك ال تجسر الكنیسة أن تقول إن ممارسة الجنس(خارج الزواج) بین     11

الفتى والفتاة خطیة. بل بعض الكنائس تعایشت مع المثلیة الجنسیة بل رسمت منھم أساقفة  
  أي كنائس أو أي أساقفة ھؤالء!!!). (
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، ويعتمدون على الالشعور والعقل الباطن أكثر وينفقون مبالغ طائلة
فأبناء هذا اجليل أحكم من أبناء من اعتمادهم على الطرق املباشرة. 

فكلما    ،ليعطينا الرب احلكمة واالستنارة ولنبشر برجاء الغفران   !!النور
لتسندنا وتقوينا. ولنبدأ    12كثرت اخلطية احتاجنا معونة النعمة أكثر

غدا -ونسارع   قبل  لصناعة  -اليوم  واالمكانيات  الطاقات  بتوجيه 
  والدفاع بنفس السالح.  امليديا.

كما قال يوسف لفرعون "على التكرار، لكن    ابينا  ساحمين ي



 32: 41"(تك.(    
     

 

قلت: كالم خطري يا أىب. جيب علينا كلنا أن ننتبه ونأخذه بكل 
  لكن ما هي احلرب الثالثة للشيطان يا أىب؟جدية فعالً. 

 الذين  على  األخطر  هي  بل  خطرية  حرباحلرب الثالثة هي    قال: 
  أخرية  كورقة   إبليس  ويستخدمها  الروحي،  الطريق  يف  خطوات   أخذوا

  هذه احلرب هي: و  .معانا حربه يف

 
ً  النعمة ازدادت  الخطیة   كثرت حیث "  12   . )20:   5  رو(  "جدا
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ء.    حرب الكرب
يتظاهر  ف إبليس  يبدأ  ويتقوى،  االنسان يف حروبه  ينتصر  أن  بعد 
ويطمئن أنه    ،حىت يصاب اإلنسان بالغرور والكربياء  ،ه بالضعفمأما

يف مأمن من اخلطر من حروب إبليس. لذلك 
هو  نصرتنا  سر  أن  نعرف  أن  أيضا  جيب 

الرب يف  قوتنا    رجاء  يف  رجاءنا  وليس 
فإن   رجائنا الشخصية.  عن  وختلينا  حدث 

هنا تكون   ،بالرب ووضعنا رجائنا يف أنفسنا
الكربى "  .السقطة  الكتاب  يقول  وكما 



") وأيضا مكتوب ") 18: 16ام .





 ") فنحتاج أن نتمسك ) 6: 3عب .
كما هو مكتوب "  ،بثقة الرجاء للنهاية، ونكون أمناء للموت

") 10: 2رؤ ( .  

 اإلنسان ینھزم إذ
 بالنجاح سھولة بأكثر
 ألن الفشل، من أكثر

 اإلنسان یجعل الفشل
 ضد یقف أحیانا

 وینال إرادتھ،
 خالل تواضعا،

 من یقلل المفید حزنھ
 وینصلح خطیتھ

 فقد النجاح أما شأنھ،
 إلى باإلنسان یدفع

 العقلي الكبریاء
 .الكاذبة والعظمة

 .أنبا تادرس
ص  4كاتیكیزم ج
114. 
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السياحة لكن سقطوا يف  وآباء وصلوا لدرجة  بل  فنرى متوحدين 
مادمنا يف اجلسد، وإبليس ينتظر اللحظة الزنا، فاخلطية ستظل حتاربنا  

حىت ينقض  ،اليت نضع فيها ثقتنا ورجائنا يف أنفسنا وليس يف املسيح
على   ينقض  كنسر  علينا 

  العصفور البائس. 
أسباب  ف انتشار زيادة  من 

االحلاد يف أوربا هو العثرة اليت 
الكهنة من  يف    حدثت 

الكاثوليكية (يف  الكنيسة 
م  تسعينات القرن املاضي) عن دما مل يتحفظوا ألنفسهم يف تعامال

  فسقطوا يف خطية الشذوذ اجلنسي.  ،مع األطفال 
؟    قلت: فعالً عثرة صعبة جدًا

حروب الشیطان

الكبریاء

ى رجائنا ف
المسیح 
ولیس 
أنفسنا

الیأس

رجائنا 
ل فى قبو
المسیح

صغر 
النفس

رجائنا 
فى قوة 
المسیح 
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أال نضع سالمنا ورجائنا سوى يف    ابينقال: لكن حنن تعلمنا يا  
املسيح، فال نعثر من أحد فكلنا حتت الضعف وال يوجد أحد معصوم  

من اخلطية، وليخف كل شخص على  
ىف   رجاؤه  يضع  أن  مْن  وحيذر  نفسه 
نفسه ابدًا مهما انتصر أو تقدم يف منوه  

  الروحي.
كما هو  -فهل لو سقط كوكب كبري  

 أو  عثرتيف سفر الرؤيا، هل س  مكتوب
  هار!! تنس

  قلت: ماذا تعىن سقوط كوكب كبري؟ 
رتبة كبرية يف الكنيسة  أن  قال: مبعىن  

أو   املسيح،  ذو  أن  أنكرت  شخص 
أن كل األديان وحىت    بشكل علين وىف امليديا  منصب ديين كبري اعرتف

هل    ، عثرتفهل وقتها س  .كللبدية السعيدة لواأل  ،13االحلاد متساوي 
  أيضا!! أنتنكر املسيح تس

  حيدث يا أىب؟ ميكن أن  قلت: وهل تتوقع أن ذلك
 

  روح   ھو   وھذا  هللا  من  فلیس   الجسد  في  جاء  قد  نھإ  المسیح  بیسوع   یعترف  ال  روح  وكل 13
  . )3: 4یو 1( العالم   في ھو ن واآل یأتي نھإ  سمعتم الذي المسیح  ضد

بالمسیح االقتداء ھو التواضع
والوقاحة والتجاسر والتعالي

كن .بالشیطان اقتداء ھي
بضد ال بالمسیح، متمثال

بالمقاوم ولیس با المسیح،
الشارد، بالعبد ال بالسید ،

رحمة،  بال بالذي ال بالرحوم
بعدوھا، ال للبشریة بالمحب
ال العرس حجال فى بشریكك
تكن ال الظلمة، فى بالساكن

على السلطة الستغالل تواقا
على تضع ال حتى الجماعة،

 اآلخرین. خطایا أثقال عنقك
 ق. باسیلیوس الكبیر.

 الشیطان ونصرتنا علیھ.
 .172ص 
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، وأظن 14قال: بعض اآلباء يفسرون املكتوب يف سفر الرؤيا بذلك
وحده  علم. فاألوقات واألزمنة، اهللا  أسيحدث، لكن مىت؟ ال  أن ذلك  

ونرى من اآلن من ينادى البعض بإمكانية اخلالص بدون  .15يعلمها 
رفضوه  ولو  حىت  املسيح  وإجنيل  املسيح  وبصليب  باملسيح  االميان 

م بالرغم من وصوله إليهم!!    بكامل إراد
  قلت: سيكون أمر صعب ومعثر جدًا لكثريين. 

وحياتنا  قال: وحبيبنا  أبونا  باملسيح  عالقتنا  ميكن   ،لكن حنن  وال 
  ككنا يف حمبته وأبوته وعشرته. ألحد أن يش

 هي اليت ميكن أن حتمي،  16مع املسيحفالعالقة البسيطة واالختبارية  
ووضع رجاؤنا يف املسيح فقط   من العثرة والتشكيك.  األجيال القادمة

وليس يف أنفسنا أو يف اآلخرين مهما كانوا، فال يوجد شخص بال 
خطية بل الكل حتت الضعف. لذلك سالمنا هو يف املسيح فقط، 
نفسه  يف  رجاؤه  يضع  من  مسكني  لكن  فقط.  املسيح  يف  رجاؤنا 

 
  ثلث   على  ووقع   كمصباح   متقد   عظیم  كوكب   السماء   من   فسقط  الثالث  المالك  بوق  ثم 14

  ومات   فسنتیناأ  المیاه   ثلث   فصار   فسنتیناأل  یدعى   الكوكب   واسم  ،المیاه  ینابیع   وعلى   االنھار 
  . )10: 8رؤ (  مرّ   صارت ألنھا  المیاه من  الناس   من  كثیرون

  . )7  : 1اع ("سلطانھ  في  باآل  جعلھا  التي وقات واأل زمنةاأل   تعرفوا ن أ لكم لیس  “15
  من   یدیناأ ولمستھ  شاھدناه   الذي  بعیوننا   رأیناه  الذي  سمعناه   الذي   البدء من كان  الذي " 16

  . )1: 1یو 1(  "الحیاة كلمة   جھة
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وقد   ويصدم  يعثر  ألن  معرض  فهو  مساكني.  بشر  ىف  أو  الضعيفة 
  شديدة. تكون صدمته 

اجلميع يعرفها حىت قلت: ربنا حيمينا يا أىب. أمور فعال من املهم أن  
  ال يعثروا عندما حتدث. 

  الرجاء الثالث هو: أما قال: 
  رجاء األبدية السعيدة والعمل مع هللا:-3

أبوية شركة حب  يف  األرض  على  املسيح  مع  هنا  نعيش    ،فنحن 
كما هو مكتوب   ،ولكن عيوننا تطلع إىل السماء حيث بيتنا األبدي

"" )  14:  13عب(  .
لكنها دائما   ،فبالرغم من مجال أيام اخلطوبة  ،فكمثل شابة خمطوبة 

لتكون مع عريسها   ،تفكر يف االنتقال من بيت أبيها إىل بيت عرسها 
 ،17وحنن كذلك نعرف إننا هنا يف غربة ونسكن يف خيمة  . كل حني

  . 18حيث نكون مع الرب كل حني ،لكن رجاءنا يف البيت األبدي

 
  غیر  بیت هللا  من  بناء  السماوات   في  فلنا  رضي األ   خیمتنا  بیت  نقض  نإ  نھ إ نعلم  ألننا "  17

 . )1: 5كو 2( "بديأ بید مصنوع 
  . ) 17: 4تس 1( الرب  مع   حین كل  نكون وھكذا 18



39 
 

   

     

 

فكما قال بولس الرسول " 

"  )1 19: 15كو(.    
  . فاختارت أفضلهم  ،ة تقدم خلطبتها كثري من الشباب كمثل شاب

ويوعدها بوعود كثرية   ، وكان هذا الشاب يقول هلا كالم عاطفي كثري
ذه الوعود. لكن   يف وقت لو  سيحققها هلا بعد الزواج، وكانت تفرح 

ها، ماذا  منتخلى عنها وال يريد الزواج  ييريد أن  إنه  فوجئت ب  الزواج
  سيكون موقفها؟! 

  واخلداع. قلت: ستحبط وستشعر باخليانة 
بيت عرسنا -احلياة األبدية  مل يكن لنا رجاء يف    ،قال: وحنن كذلك

األبدي الذي وعدنا به املسيح نكون أشقى مجيع الناس. لكن سؤال 
  - ساحمين-املسيح مثل هذا الشاب يا ابين  من املمكن أن يكون   هل

  خمادع وكذاب؟ 
    قلت: مستحيل يا أىب.

  فهو أمني يف وعوده.املشكلة ليست مشكلة املسيح إذن قال: 
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  لكن ملاذا يفقد الكثري منا رجاء األبدية؟!  قلت:
شاب آخر خمادع    منكذب  تعرضت لهذه الشابة    لنفرتض أن قال:  

فلم جيد   .ولكنها كانت رافضة متاماً   ،وكذاب أراد أن خيطبها لنفسه
وإنه   هلا،  التشكيك يف وعود خطيبها  وهي  لذلك  واحدة  ةسوى طريق

ي وكان  معها  يكمل  دلن    اما و ذكرها 
اب يرضى  لن  خطيبها  وأن  ا  .  ضعفا

بكالفلما   واخلداع   ماقتنعت  الكذب 
بدأت تشك يف وعود خطيبها وتفقد  و 

له   تصلح  لن  ا  وإ نفسها  يف  الثقة 
الشاب    ،زوجة لذلك  تستسلم  بدأت 

عندما يأيت خطيبها ليأخذها معه هل  وقت العرس  فهل يف  .املخادع
  تذهب معه!! لسيجدها 

  .ع مع الشاب املخاد   ستكون   مشاعرها وقلبها  ألن   قلت: بالطبع ال.
األقلت:   دفعتها  لكن  اليت  التشكيك سباب  لكالم  لالستسالم 
  ؟ وللخداع

  توجد أسباب:  قال: فعال
  سبب هو تقصريها ىف التواصل مع خطيبها:   أول

 في مقیمین الزلنا نحن بینما
 ھذه عن بعد نرحل ولم العالم
 بالفعل نتمتع اننا یظھر الحیاة
 بواسطة ألنھ الوعود بھذه

 في بالفعل نحن الرجاء
 السماء.

 ق. یوحنا فم الذھب.
 .17ص  3كاتیكیزم ج
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يف داخلها جوع   ذلك  خلق  ،فعندما قصرت يف التواصل مع خطيبها 
رضة أن تتقبله من أي مصدر حىت ولو كان مصدر للحب، جعلها عُ 

  كله كذب وخداع. 
سبب هو نسيان وعود خطيبها: فعندما كانت تُذّكر نفسها    ين

اليت كان   وبالرسائل  خطيبها  بوعد 
  . كانت سبب تعزية هلا  ،يرسلها هلا

رسائله  عن  بعدت  عندما    ، لكن 
  . تشكيك البدأت تصدق كالم 

سبب هو الوسط: فعندما    لث
خمدوع  وسط كله  مع    ، تعايشت 

الرجاء يف   ان ويعيش يف الوهم وفقد
  .  أخذت شبههم وفقدت رجاءها وُخدعت مثلهم السماوي،العرس 

وقالوا   ،فتخيل أن أهل هذه الشابة هم الذين شككوها يف خطيبها
ا ال تصلح ألن تكون له زوجة   ا عندها كثري من هلا أن موصفا أل

هو    ،فاتالضع مستوى    شخصبينما  ومن  ما   راقيكامل  "وأنت 
  تستاههلوش". ماذا تقول عنهم!! 

 السماء نحو ذھانناأ لنبسط
 الرغبة بھذه ولنتمسك
 الروحیة بالنار ملتحفین
 نسانإ لیس بلھیبھا ومتمنطقین

ً  یحمل  ممن ویخاف لھیبا
ً  كان سواء بھ یلتقي  وأ وحشا

ً إ ً  وأ نسانا  .عدد بال فخاخا
 ق. یوحنا فم الذھب.

 .32ص  3كاتیكیزم ج
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م  للهالك و قلت:  وأسلموها  ابنتهم  ضيعوا  أىب!!  يا  صعب  ضوع 
توجد   ال    كلمات والضياع. 

  جهلة!! جمرمني!!  تصفهم!!
هكذا كل   وكل   ،أسرةقال: 

األبدية    ،واعظ يشكك يف رجاء 
مْن   ،السعيدة نفوس  يسلم    هو 

إبليس    ونهيسمع للكذاب 
  وللهالك األبدي.  
  

   



 

كما هو    الروحييف طريق اجلهاد    يشجعنا ويشددنا  الذيفهذا هو  
مكتوب "

.

)"1  فما  13:  3بط .(
  !! ؟جنتهد وجناهد أن حنفظ أنفسنا بال دنس وال عيب  ن جيعلنا أ  الذي

 التي المنظورة اإلعمال كل
 تُعمل إنما العالم، في تعمل

 االشتراك رجاء علي
 األعمال، ھذه بنتائج واالنتفاع

 التمتع من والتیقن الثقة ال ولو
 ھناك تكون فال التعب بثمار
 یبذر فالزارع. تكسب فائدة

 الثمار، رجاء علي البذار
 ویشدده یسنده الرجاء وھذا
 .كثیرة مشقات احتمال في

 ق. أنبا مقار الكبیر.
 .129ص  14عظة
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وأرض جديدة.   منتظرون مساء  إننا  لن هو  االنتظار  هذا  بغري  لكن 
  يوجد أي دافع للجهاد ضد أي شر أو خطية. 

    

       

 

      

      

 

له يعمل   ،ويل  هو  بتشكيكه  ألنه 
الكذاب   إبليس  املخادع، و لصاحل 

لالستسالم  البسطاء  نفوس  ويقود 
حىت -لكالم الكذب ولليأس وجلهنم  

فاألفضل   -وإن مل يكن يقصد ذلك
  ،له أن يصمت ويكف عن تشكيكه

ي أن  من  البسطاء بدل  نفوس  عثر 
  . بتشكيكه

 بتفكیر فھل یكلمكم هللا ھوذا
 یمان؟إ بغیر تترددون شریر
 بالخلود یعدكم هللا ھوذا

 فھل العالم برحیلكم واالبدیة
 ال فإنكم شككتم ان تشكون؟
 وعاصین قط هللا تعرفون
 .المؤمنین معلم المسیح

 كبریانوسق. 
 الحب اإللھي

 707ص 
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بأن الكل سيخلص والكل له   قولن  أن   يا أىبتقصد  قلت: وهل  
املسيح متحنن ورحيم،   الناس تستهني  أليس ذلك جيعل  أبدية وأن 

  وتتهاون مع اخلطية؟ 
نفقد رجاء احلياة األبدية متامًا ونشكك وهل يا ابين يا إما أن  قال:  

نقول  ،فيه أن  أحد!!  إنه  أو  يهلك  هذا   لن 
كالم غري منطقي وجمرد رد فعل نفساين وليس 
حبسب االجنيل. االجنيل قال إن من يسلك يف  

يضلاحلياة  طريق   ولن  من   19سيصل  بينما 
  واختار طريق املوت   رفض أن يسلك بإرادتهي

للحياة  إنه لن يصل  الطبيعة  النتيجة  سيكون 
األبدية بل للموت األبدي. كما هو مكتوب  

"

"  )  30تث  :
19( .  




 

  لھم   ھي  بل   نجس   فیھا   یعبر  ال   المقدسة  الطریق   لھا   یقال   وطریق   سكة   ھناك   وتكون " 19
  . )8: 35اش (  "یضل ال  الجھال  حتى الطریق في  سلك  من

 عن أحدثكم ما كثیرا
 ال هللا، صالح
 وتفعلون بھ لتستھینوا

 ھواكم، على ھو ما
 صالحھ صار وإال
 لخالصنا، مؤذ ھذا

 نیأس ال لكي وإنما
 بل خطایانا من

 هللا صالح. نتوب
 ال للتوبة یقودك
 أعظم، شر لصنع

 بسبب فسدت فإن
 هللا تھین صالحھ
 .الناس أمام

 ق. یوحنا فم الذھب.
ص  4كاتیكیزم ج
118. 
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–واخلالص 

فنحن يف طريق احلياة األبدية، وإن سقطنا يف الطريق نقوم، لكن 
األيام   أولن نرتاجع   املسيح معنا كل  وهو    20نستسلم. ولنا ثقة أن 

  . 21ممسك بأيدينا ليقوينا ويشددنا، وفيه الضمان لعهد أفضل 
" يقول  الرسول  بولس  

)"1    يعزينا    الذي). فما  18-17:  4تس
إننا سنكون مع الرب كل   جائنا يف أحزان ومتاعب هذا العامل هو ر

جهاد   ألي  داعيفلن يوجد أي    ،لكن إن فقدان هذا الرجاء  .حني
  رفض للخطية.   أليوال 

أيضا يقول بولس الرسول لتلميذه تيموثاوس "

 ")1  12:  6يت(  .
فالرجاء باحلياة األبدية هو الذي يساعدين يف جهاد االميان، لكن إن  
ا، فبالتايل لن يوجد أي معىن أو دافع   مل توجد حياة أبدية أمسك 

  للجهاد. 

 
  . )20: 28مت ( مین أ  الدھر  انقضاء لى إ  یاماأل كل  معكم نا أ ھا  20
  . ) 22  :7عب (  "فضلأ لعھد ضامنا یسوع  صار  قد“21
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يف  ف وثقة  رجاء  املخطوبة  للشابة  يكن  مل  سيأيت أن  إن  خطيبها 
رفض االرتباط بأي شاب آخر للن يكون هناك أي دافع  فويتزوجها،  
  يتقدم هلا. 

السعيدة ضيع شباب  األبدية  عدم رجائنا يف  أىب  يا  فعال  قلت: 
  نوشابات كثريين وجعلهم يستسلمون مللذات العامل الشريرة دون أ

لكن ماذا نفعل وموجة الشر واخلطية عالية جدًا وبدأت جترف    يدروا.
  الكثريين؟! 

هوقال:   األبدية  ذلك  لرجاء  مكملة  نتيجة  األخري وهو    ،الرجاء 
اليت و  السعيدة  األبدية  العمل مع اهللا. فمن يثق يف رجاء  هو رجاء 

. كما شرحنا من قبل     تنتظره لن يستطيع أن يسكت أبدًا
  "اللى یسکت ما أدرکشاللى یدرك ما یسکتش و"

يوم   احلقيقيفالدليل   "رجاء  عنه  تكلمنا  ما  لكل  إدراكنا  على 
رجاء احلياة األبدية" هو رجاء أن  -رجاء الغلبة على الشيطان -الراحة

د امسه.     اهللا يستطيع أن يعمل بنا ويستخدمنا 
  قلت: حىت بالرغم من ضعف إمكانياتنا وقلة مواهبنا؟ 

قوةقال:   يف  يكون  يف   الرجاء  وال  قوتنا  يف  وليس  املسيح  ونعمة 
" فمكتوب  ومواهبنا  إمكانياتنا 
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 ")1 27: 1كو (.  
األيام، فيجب علينا أن يكون فبالرغم من حالة العامل الصعبة هذه 

لنا رجاء يف قوة الروح القدس واليت عملت يف التالميذ قدميا وغريت  
مدة ال تتعدى    وىف  ،وجه املسكونة من ظلمة الوثنية إىل نور املسيح

كثري من بالد العامل  و حتولت اإلمرباطورية الرومانية إىل املسيحية    150
والروح    ،فهذه القوة مازالت متاحة لنا .القدمي وصلته كلمت اخلالص 

فقط علينا أن يكون    ،مازال حي ويريد أن يعمل من خالل ضعفنا
خالص   ويكون يف داخلنا غرية على  مع اهللالنا رجاء واشتياق أن نعمل  

حنتاج   ،. ونثق أن الروح القدس الذي عمل فيهم سيعمل فيناالبشرية
مع ونقول  رجائنا  فيه  نضع  ال  أن  "  رسولبولس 

 ") فإن مل يقل  )8: 2غل .
كل واحد فينا برجاء وثقة "

    ولن واخلطية  الشر  موجة  مواجهة  نستطيع  لن   ."
  نستطيع أن نكرز أن نوصل رسالة املسيح. 

بإمكانيات  مقارنة  جدًا  ضعيفة  وإمكانيتنا  جدًا  ضعفاء  فنحن 
املؤسسات العاملية اليت تعمل لصاحل الشر واخلطية، فإن مل نضع رجائنا  
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يئا وسنهزم يف قوة وقدرة اهللا الغري حمدودة فلن نستطيع أن نفعل ش
  دون أي مقاومة.  قبل أن ندخل احلرب وسنستسلم 

ائية، سنكون  لكن إن كان رجائنا يف قوة اهللا اجلبارة وقدرته الال
ونقول   أقدامنا  حتت  معوقات  وسندوس كل  مأبطال  خبزنا،   إ

وسنتقدم بقوة ونثق أن 
بني أيدينا   الذيالقليل  

سيستخدمه اهللا ليشبع 
به العامل كله، وأن اليد 
كله   العامل  حترك  اليت 

  اليت حتركنا.  وهيتعمل معنا 
يعمل مع اهللا وضع دائما رجاءك   ، وليتشدد كل مْن ابين فتشدد يا  

اهللا   مْن يف  وقدرة  بقوة  تليق  فيه.   وسرتى عجائب  وضعت رجاءك 
  . 22فالعمل عمله هو وحنن فقط عاملون معه 

نلخص ما تكلمنا عن اليوم حىت ال ننسى، تكلمنا عن ثالثة أمور  
  نرجوها يف مسرتنا الروحية وهى: 

  احة(انتصار الطبيعة اجلديدة على الطبيعة العتيقة).رجاء يوم الر   -1

 
  . )1: 6كو 2( " باطالً  هللا نعمة  تقبلوا ال  نأ  نطلب معھ  عاملون  نحن  ذإف" 22

یةالرجاء الذى ننتظره فى مسیرتنا الروح

رجاء الحیاة 
األبدیة 

والعمل مع 
هللا

رجاء 
االنتصار 

على حروب 
إبلیس

رجاء یوم 
الراحة
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النفس -2 الشيطان(صغر  حروب  على  االنتصار  -اليأس-رجاء 
  لكربياء). ا

  رجاء احلياة األبدية وتغيري العامل. -3
املرة القادمة بنعمة املسيح نكمل كالمنا عن معوقات الرجاء والرجاء 
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