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  : سلسلة مبادئ يف احلياة الروحية.  اسم الكتاب

  )٢الفار امليت(                    
  : خدام بيت حمبة اهللا للطلبة للمغتربني.  إعـــداد 
  ٢٠١٥: األوىل   الطبـــعة

مالحظة: لالستفادة الكاملة من هذه السلسة الرجاء قراءا 
تشويش بترتيب األجزاء كاملة فعدم الترتيب ميكن أن يسبب 

  .وعدم 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 الثاين
  )١١٨بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية (
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  تقدمي
الكربياء والذات واإلدانة هى احلرب الكربى يف احلياة الروحية، وهى 

، منها ستظل حتاربنا مادمنا يف اجلسد، اهللا وحده فقط يستطيع أن حيمينا
  املستعار هلذه احلرب الصعبة. االسمالفار امليت هو 

 منفصلة قراءاحرب الفار امليت هلا أشكال متنوعة وكثرية، ولكن 
تسبب إحباط ويأس أو قد تسبب تربير حىت يهرب  (عن باقى السلسلة)

اإلنسان من التبكيت. لذلك رجاء قراءة السلسلة بالتدرج فال معىن ملحاربة 
يف  قة الكاملةمعرفة القطاعى وجتربة الوجه املكشوف والث الفار امليت قبل

لغفران وعمل التوكيل العام، والتغذية املستمرة من الكتاب، وقبول حب ا
اهللا الغري مشروط. بدون كل هذه األمور يصري كل حربنا ضد الذات 

  والكربياء جمرد وهم كأننا نضارب اهلواء.
امليت إال بعد النمو التدرجيى يف  اخلاصة بالفار األجزاءفرجاء عدم قراءة 

ال يطاق  همّ  حروب احلياة الروحيةألجزاء السابقة، حىت ال تصبح ا
  ومشكلة ليست هلا حل.

 الرب يسوع ينري حياتنا بروحه القدس ويطبع فينا صورة اتضاعه،
عة أمنا العذار مرمي وبصلوات أبينا لطوباوى قداسة البابا تواضروس ابشف

  . املجد إىل األبد أمنيهلنا الثاىن وإل
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ىف الطريق للقاء أىب وتكملة ما قد بدأناه من  سرت        
كالمنا عن الفار امليت وكل ما شغلىن كيف أنه أخطر حرب ىف 

طريقى قلت ىف نفسى أكيد بعد أن أأخذ وىف احلياة الروحية 
 التدريبات والعالج سأحترر من هذا اهلم وأتعاجل من هذا املرض
وهناك قابلت أىب فقال اليوم سنبدأ ىف شرح تفاصيل حرب الفار 

 امليت سنبدأ بـ
  (أي أنا موجود)

   .وأول صورة من صور الذات
   .هي الذات يف التعامل مع اهللا                     

  وأول شكل للذات للتعامل مع اهللا هي:                
  .الشهادة هللا" "رفض وجود اهللا أو رفض- ١

  املوضوع شكله مطول؟! قلت:
  حرب ىف احلياة الروحية وأصعبها؟! أطولقال: فعال هو 

  ؟فض وجود اهللا أو رفض الشهادة هللاوماذا يعين رقلت: 
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بانا الذي يف السموات ابقى يف قال: يقول هكذا امللحدون "أ
تك واتركنا على األرض، يرفضون وجود اهللا حىت يعيشوا وامس

ضد وجودهم، وال يدرون أن اهللا هو  هم، يظنون أن وجود اهللا
: ٦يت١(بغىن للتمتع شيءالذي خلقهم وأحبهم وأعطاهم كل 

البد أن يثبت  ،مثل الغصن .وأن وجودهم مرتبط بوجوده )١٧
فربفضهم هللا يف الكرمة حىت يعيش وإن انفصل جيف وميوت، 

لذلك بإرادم،  وتوخيتارون امل حيكمون على أنفسهم باهلالك
، وآخرهم (ساحمىن)أو ما شابه-ويفتخرون بأن أصلهم قرديقولون 

وأم على صورته،  ١!! بدل من أن يقولوا أن اهللا أبوهمتراب
فالكربياء تكسر انظر  .ون إليه بعد غربة هذه احلياةعوسريج

د وتراب؟! وتقضى على الرجاء اإلنسان وجتعله حيط نفسه إىل قر
بدل تعب  ،دلوقىت أفضلواملعىن فطاملا كدا كدا تراب فتراب من 

لذلك  ،(فرصاصة وخلص نفسك)راسة والعيال واهلّمداحلياة وال
  .جتد أعلى نسبة انتحار بني امللحدين

يا للهول فعال ما أصعب الكربياء فإا بدال من أن ترفع قلت: 
هو احلمد هللا يا أيب أننا لسنا ملحدين، لكن ما له. اإلنسان تّذ
أن  نفسهأن يرضى ل جيعل اإلنسان حلاد يا أىب الذىالسر ىف اإل

                                                             
 )٨:  ٦٤نت جابلنا وكلنا عمل يديك(اشأنحن الطين و بوناأنت أن يا رب واآل ١
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عل حياته بال وجي ،ويفرح بذلك ،ترابآخره قرد وأصله  يكون
  !؟(من وجهة نظرهم)معىن وال رجاء فقط سنني تعب يعقبها فناء

قال: سنناقش اجلزء األول وهو رفض وجود اهللا عندما نتكلم 
فاملوضوع فيه سر وليس أسباب عن األسباب احلقيقية لإلحلاد 

  .تفصيل مرة قادمةالفقط وسنناقشه ب ظاهرية
قد يكون وذلك ، الشهادة للمسيح رفضعن اآلن نتكلم أما  

سلوكي وأعمايل. فيقول أحدهم عندما أركب ب وأبكالمي 
تاكسي ويقول يل السائق ما امسك؟ أقول له سـيد، فيقول سيد 

لس، حىت مني؟ أقول سيد هاين، وامسي احلقيقي مينــا أو كري
خناف  !!!كما لو أن املسيح أصبح عار .دماغي باألسئلةال يدوش 

أن نشهد عنه وننسى أنه قال "من ينكرين أمام الناس أنكره أنا 
   .)٣٣: ١٠(مت"م مالئكة اهللا الذين يف السماءأيضًا أما

أو أن أكون مع شلة األصدقاء، ويشتمون، فأشتم أنا أيضًا 
دنا على حىت ال يقولوا "ها أصبحت متدينًا أو درويش، خ

اهللا،  يريدون أن يذهبوا إىل مكان ال ميجدعندما جناحك" أو 
بل أيضًا أخشى  ."ممل وخنيق دا" فأذهب معهم حىت ال يقولون

أن يراين أحد وأنا أصلي أو أقرأ يف الكتاب سواء من األسرة أو 
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ال تعمل عمال صالح 
من اجل الناس وال 

تبطل عمال صالحا من 
 أجل الناس.

 السادس كبرلسالبابا 

 عارشيء األصدقاء، كما لو أن الصالة وقراءة الكتاب املقدس 
   .خنجل منه

  ارتباط هذا كله بالذات يا أيب؟قلت: ما 
ىن نهدوطيضأنين خائف على ذايت لئال  ،قال: ارتباطه بالذات

يستهزئوا يب ويتريقوا علىَّ ويقولوا "إين حىت ال أو  ،ألىن مسيحى
  .بقيت متدين أو درويش"

قلت(ىف خجل وقد تذكرت موقف تعرضت له ىف الطفولة ومل 
تىن ذمتسع أخ هولكن ألن أىب طيب وقلب ،اذكره ألحد من قبل

وقلت البد أن أخربه به بدل  اجلرأة
التعب والقلق الذى أعيش فيه من 

  .سنني)
خبطية عظيمة مل  أىبتذكرىن يا 

أحد حىت اآلن ا أستطع أن أخرب 
وكانت سبب تعب وأمل ىل من سنني طويلة، وكانت فرصة 

 أنت ،أنت خاطئ" إذينا علّى ويصرخ ىف  ليشتكيللشيطان 
 ياالبتدائوالقصة يا أىب وأنا ىف الصف الثالث  .أنكرت املسيح"

انت كنت راجع من املدرسة ىف آخر يوم ىف االمتحانات وك
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ليست خطية بال 
غفران إال التى بال 

  توبة
 مار اسحق السريانى

 ،أغلبه غري مسيحيني ىف قريتنا ىف اجلزء الذى يسكن املدرسة الىت
ضربون أى مسيحى جيدونه، فتجمع حوىل أطفال كتري وكانوا ي

" فخفت الولد دا مسيحى تعالوا نضربه"صرخ أحدهم وقال 
مش مسيحى" وجريت. هل يعترب  .مش مسيحىوجريت وقلت "

  هذا خطية ليست هلا توبة يا أىب وهل هى إنكار للمسيح؟!
وحمبة شديدة جعلتىن أستريح حىت قبل أن يتكلم):  ءدوقال(

 ،مهما كانت خطيتك، يا ابىن غفرانتوبة وأى خطية هلا  أوال:
صعب أكون ت وجد خطيةخطية وال ت كلفدم املسيح يطهر من 

قدم توبة وثق ىف الغفران الكامل(كما ذكرنا من  .أن يطهرهامن 
يغفر حىت لو خطية داود ن اهللا أقبل عندما تكلمنا عن توبة يهوذا 

 اإلحلاد وأو الزنا أاملسيح يغفر حىت القتل ( بطرس.خطية أو 
  .قدم توبةفقط اإلنسان يرجع وي والشذوذ)أ

، فبطرس الرسول كان )طفل صغريضعيف (نك كنت إ ثانيا:
جارية  وأماموكان كبري التالميذ  رجًال

وجمموعة عبيد أنكر ال مرة وال مرتني 
 حبل ثالث مرات، وعندما رجع املسي

قبله وغفر له بل قال له مىت رجعت 
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فثق ليس  كل نقطة ضعف تتحول لنقطة قوة) أي(إخوتك ثبت 
فقط ىف الغفران بل أن الرب سيحول كل نقطة ضعف لنقطة قوة 

  وجيعلك شهادة حية للمسيح كل أيام حياتك.
ويتعايش معه  هنكارإأما ما أقصده عندما يربر اإلنسان 

يقول أخطأت ال يريد أن وال يقدم توبة و وكأنه شئ طبيعى
  ضعفت.و

مش ممكن دا خيليىن أاون مث أقول أتوب : (مقاطعا)قلت
  ربنا ها يقبلىن؟!كدا بعدين ما كدا 

: وهى أن تضع ىف قلبك أال ختطئ مرة ثالثاقال: وهذا 
) فلو االبن الضال قال أروح لبيت أىب أأخذ ١: ٢يو١آخرى(

شوية فلوس وأرجع للخنازير تاىن كانت تسمى هذه توبة!! هل 
  عندك النية أن تنكر املسيح مرة آخرى!!

فمنذ الطفولة وهذه اخلطية تعذبىن  ،قلت: ال طبعا يا أىب
أشوف مكان زى ليبيا وأروح وجتعلىن أشعر بالذنب وكنت عاوز 

  شان أشهد للمسيح.أستشهد هناك عل
  قال: أنت كدا أمام اهللا شهيد.

  !قلت(بابتسام):شهيد!! بتحب تشجعىن يا أىب!
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وهى أننا غائبة عن ذهننا قال: صراحة توجد نقطة مهمة 
نعترب  حنارب إبليس كل يوم وجناهد ضد اخلطية كل دقيقةعندما 
  .شهداء

ونقاوم الشر نعترب أمام اهللا العتيقة فكلما نرفض الذات 
  شهداء ولنا أكاليل.

قلت(مندهشا): هل يوجد دليل من الكتاب املقدس أو أقوال 
  اآلباء؟!

فنحن كلما رفضنا رغبات اجلسد قال: يوجد من االثنني. 
وشهوات الذات(نذبح الذات ألجل املسيح) فنحن بذلك نقدم 

). ٣٦: ٨كل يوم"(رومنات  فالكتاب يقول "من أجلكذبيحة هللا 
وأيضا  )٤: ١٢(عب"ضد اخلطية الدمحىت جماهدين وأيضا "

 ذبيحة أجسادكمن تقدموا أاهللا  برأفة األخوة أيها كمليإفاطلب "
. يعىن )١: ١٢(رومرضية عند اهللا عبادتكم العقلية حية مقدسة

كلما رفضت اخلطية الىت تريدها ذاتك العتيقة لكى تعيش للمسيح 
  فأنت بذلك أمام املسيح مثل الشهداء.

دا كدا  !!ام اهللا شهيد كلما رفضت اخلطيةقلت: يعىن أنا أم
  أنا ممكن أكون شهيد كل يوم ومش حمتاج أروح ليبيا أستشهد؟!
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بولس يوم ولك أكليل بيقول كدا قال: فعال شهيد كل 
ويقول كدا  "منات كل يوم"من أجلك(من أجل املسيح) الرسول 

  مار اسحق.
  قلت: بيقول إيه!!

  قال: يقول مار اسحق
       

      

      

 

جياهد أنه قلت: إيه الكالم الرائع دا يا أىب اللى يشجع الواحد 
ها يبقى ضد الذات وميّوت نفسه جبد علشان خاطر املسيح طاملا 

مش الكالم اللى يسد النفس  ،شهيد وربنا بيفرح بيه زى الشهداء
"أن التوبة احلقيقية ما ترجعش للخطية" خيلى الواحد يقول ما كدا 

لكن  .!!كدا كالم مستحيل خلينا ضايعني ونعيش حياتنا وخالص
كليل زى الشهداء ملا يرفض اخلطية إفعال الواحد هايأخذ هل 

  فعال؟! ويقاوم ذاته ورغباته

                                                             
 ١٣٠الحب االلهى للقمص تادرس يعقوب ص ٢
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  . يؤكد كداقال: الرب يسوع قال كالم 
  قلت(باهتمام): الرب يسوع قال إيه؟!

 يأخذجر نيب أمن يقبل نبيا باسم نيب ف" قال: الرب يسوع قال
  .)٤١: ١٠(مت"يأخذجر بار أمن يقبل بارا باسم بار فو

  قلت: يعىن إيه؟!
قال: يعىن من يقبل كالم التالميذ عن املسيح يأخذ أجر 

 متامًا للتلميذ الذى بّشره باملسيح. ألن التلميذ أخذ وزنةمساوى 
فالتلميذ يكون  ،العاديمل يأخذها الشخص  (أن يكون تلميذ)

يكون أمني ملا يقبل  العاديأمني ملا يبشر باسم املسيح والشخص 
الكالم ويؤمن بيه. والرب قال أولون آخرون وآخرون أولون. 

أن خياط أفضل  الصالة)(يف سر استجابة وزى ما شفنا من قبل
  وامرأتني متزوجتني زى أبو مقار.  يف السماء من انبا أنطونيوس

نرجع للكالم عن االستشهاد فكل من جياهد ضد اخلطية 
اهللا شهيد  من أجل املسيح هو أمام (رغباته الشريرة)ويذبح ذاته

دا اللى ملا ييجى وقت قطع  وهو ،شهادة وإكليلجر شهيد أوله 
لكن من يعيش لذاته وشهواته عندما  ،أن ميوت الرقبة يستطيع

  . يرى السيف خياف على نفسه وينكر
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ن ليس مل واإلكليل ،قلت: يعىن االستشهاد مش بس بالسيف
دا لو الشباب  .من جياهد ضد اخلطية لكن لكلفقط  يسفك دمه

واخلدمة انتعشت  ،عرفوا كدا هانالقى الكنائس مليانة بالتائبني
   بالكارزين.
ن إد حيلك وجاهد ضد اخلطية وّشعال يا ابىن. ففقال: 

قم بسرعة وخليك زى الشهداء وعش للمسيح وليس  تسقط
  وشهوات اجلسد. الذات العتيقة ألجل

يجى الشيطان وحياربىن ويقول قلت: سؤال تاىن يا أىب كتري بي
أنت  ،أنت مالكش توبة ،ىل أنت جدفت على الروح القدس

ضعت خالص!! علشان مكتوب أن من جدف على الروح 
جدفت وهل فعال أنا القدس لن يغفر له. أعمل إيه هل فعال 

  ماليش توبة؟!
قال(دوء): سؤال رائع يا ابىن وفيه ناس كتري بتتحارب بيه. 
والشيطان بيستخدمه علشان الواحد ييأس. ذكر ىل شخص هذه 

صغري وعلمونا  إجنيل"ملا كنت يف ابتدائى وزعوا علينا  القصة قال
نقرأ فيه وملا قريت اجلزء اللى فيه بيقول ومن جدف على الروح 

نت جدفت على أوقال ىل "الفكر  جاءين ،القدس لن يغفر له



١٥ 
 

وكنت بأسد أذىن كما  "مافيش توبة ،أنت جدفت ،الروح القدس
يجى الصوت مرة لو أن الصوت جاى من اخلارج وملا أرفع يدى ي

  "جدفت جدفت تأن"مث يقول  "اشتم اشتم جدف جدف" تانية
لكن إيه  ،قلت: أنا فعال بيحصل معايا كدا يف بعض األوقات

  احلل؟
فالتجديف على الروح قال: احلل أننا نفهم اآلية صح. 

 .القدس يعىن رفض تام ومستمر لعمل الروح القدس داخلنا
  :والروح القدس له عمالن

 ،املسيح ربأن لكى يؤمنوا ب يف غري املؤمنني أوهلما. 
ال يستطيع أحد أن يقول أن املسيح رب إال بالروح  هفمكتوب أن

يعمل يف داخل القلب . فالروح القدس )٣: ١٢كو١(القدس
و رفض الشخص صوت لف "آمن باملسيح آمن باملسيح"ويقول 

الروح القدس وظل يف رفض مستمر لن يستطيع أن خيلص ولن 
الرب  ك. لذلمصدر احلياة ويذلك يبقى املوتيأتى للمسيح 

يسوع قال هذه اآلية "أما من جدف على الروح القدس فلن يغفر 
ميان به وقالوا أن اإلأخرج شياطني والفريسني رفضوا  له" عندما

هذه  ،هذه معجزة هلم مل فيهم ويقولمعه بعلزبول. فالروح يع
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التشامخ مع الخطيئة طامة 
كان الذى يعمل  أنكبري 
يفقد تعبه أن انتفخ  صالحا

فكم يكون إثم الذى يضيف 
إلى خطاياه خطيئة التشامخ 
الن مثل هذا ال يقدر أن 

  يمارس التوبة.
 ...يوحنا ذهبى الفم ..

جيدفون ويرفضون ويقولون ال هذا  لكنهم كانواو ،أصبع اهللا
فض عمل الروح (ر فمن يصر على عدم إميانه باملسيح ،بعلزبول

  .القدس) هذا لن خيلص
 الروحفلكى يتوبوا عندما خيطئوا.  يف املؤمنني العمل الثاىن

يبكت على اخلطية ويقول 
قدم توبة ارجع "لإلنسان 

فإن رفض اإلنسان  "للمسيح
عمل الروح القدس وظل يف 
رفضه ومل يتب ومات يف 
خطيته وهو رافض لصوت 

الروح يف داخله لن خيلص بل 
  مش جمرد صوت أو جمرد وسواس يتعبك ويشوشك. يهلك.

قلت: أرحتىن يا أىب من هذه الوساوس الىت كانت تقلقىن. 
  لكن ملا أخطئ مش كدا برفض عمل الروح القدس وأجدف؟

-(مضارع تام مستمر اللغوى قال: كلمة جتديف يف األصل
) يعىن من يظل طوال عمره رافض مر إىل األبدتجيدف اآلن ومس
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لكن لو تاب أو آمن  ،أو يظل طوال عمره رافض اإلميان التوبة
  كدا مش جتديف.

تم  عندمافألنه خياف على ذاته، ينكره  ،من ينكر املسيحف
لذات على حساب الشهادة هللا، كأمنا لو إننا سنقدر أن حنمي با

و أن أحدًا كما لإننا خناف على أنفسنا أكثر من اهللا،  وأأنفسنا، 
وننسى قول الرب  يستطيع أن يؤذينا بدون إذن أبينا السماوي.

لكن النفس ال يقدرون ختافوا من الذين يقتلون اجلسد و اليسوع "
لك النفس يه أنيقتلوها بل خافوا باحلري من الذي يقدر  أن
هكذا حنن رفضنا . و)٢٨: ١٠(متاجلسد كليهما يف جهنمو

  حىت ضعنا يا ابىن.يف بالدنا الشهادة هللا 
  ؟!أىبقلت(باستغراب): كيف يا 

 .عشرين قرنمن مارمرقس وبشرنا باملسيحية  ءقال: منذ جمي
ال تعرف  كما هىودول آسيا أفريقيا كثري من دول ماذا فعلنا؟! 

ت ات ونشاطات لكن ال مت(فقط مهرجانالكرازة؟! فني اهللا
كرازة جمرد كلمة، أو  كلمة الكرازة أصبحتللكرازة بشئ 

النشاط وكرازة املعلومات واملسابقات لكن فني كرازة الغفران 
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فني الشهادة  !!. كرازة اإلجنيل احلقيقيةاألبدية وكرازة احلياة
  .!أنفسنا وعلى أجسادنا خفنا من املوت!خفنا على  للمسيح!!



  

       

        

      

 

قلت: وما هي النقطة الثانية يا أيب من أشكال الذات يف 
  التعامل مع اهللا؟

  قال: النقطة الثانية هي:

وما معىن ذلك هل عدم التوبة أيضًا شكل من أشكال قلت: 
  الذات؟

قال: نعم يا ابين، فقد أعرف أن اهللا موجود وأقول أنين 
فقد  مسيحي بكلمايت، ولكن أرفض تعاليمه بأفعايل وسلوكي.

 رفض تعاليم اهللا بعدم التوبة
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فيقولون هللا ابعد عنا 
  بمعرفة طرقك ال نسرو

 )١٤:  ٢١(اي 
 

ّصر أن أفعل خطايا ـأذهب إىل الكنيسة وأصلي وأتناول ولكين مُ 
جمرد شتيمة، وأبررها، وقد تكون خطية شكلها بسيط  معينة

ولكن مع إصرارى  عدم غفران لشخص، إدانة، نظرات شريرة،
  عليها قد تؤدى ىب إىل جهنم.

ولكن إن كنت  جهنم!!قلت: 
ضعيفًا أمام اخلطية وال أريد أن 
أفعلها، هل هذا نوع من الذات يا 

  أيب؟
  قال: 

   

     

     



     

      

   



٢٠ 
 

 فقط اعرفي
انك  إثمك
الرب  إلى

  أذنبتالهك 
 )١٣: ٣(ار

هنا أتكلم عن اخلطية اليت ال أريد  ولكين
عنها. عن الناس الذين يقولون "خلينا  أتوبأن 

حنا شباب، أحسن من غرينا، نتوب إنعيش، 
بعدين، دي خطية نص نص،......." هؤالء 

هم الذين يرفضون الوصية، لكي يعيشوا. كما 
يريدهم أن يعيشوا وأن الوصية فيها موم وتعبهم، لو أن اهللا ال 

ولكن العكس هو الصحيح يا ابين، فمن يترك وصية املسيح هو 
  الذي ميوت ويضيع يا ابين "هنا وهناك".

  قلت: كيف يا أيب؟
من يظن أن املخدرات فيها سعادة، فعندما يأخذ مثًال قال: 

أتعابه  أول جرعة من املخدر، تصري اُحلجرة قصرًا وينسى كل
ويظن أنه يف مملكة السعادة ولكن سرعان ما تزول هذه السعادة، 

مع الوقت يزيد و ،ويرجع بقسوة إىل الواقع وإىل األمل والتعب
اجلرعة حىت يسعد ولكنه لن جيد ويظل جيري وراء السراب حىت 

  تضيع صحته ويعيش يف تعاسة حىت تنتهي حياته.
فيها سعادة، ت الشريرة اأو العادية من يظن أن اإلباح وأيضا

عثرة ويفرح أو يوهم نفسه أنه كذلك، ويظل كل فريى املناظر امل
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وعصيانك  .يوبخك شرك
 إنانظري يؤدبك فاعلمي و

   تركك الرب الهك 
   مرشر و 

 )١٩:  ٢(ار

يوم يبحث عما هو أكثر إثارة ليجد النشوة األوىل، فلن جيد، ويف 
أعماقه يشعر بالذنب واألمل، ويظل جيري وراء السراب وتضيع 

ه ويظل كذلك حىت تضيع حياته إن مل يتب يتصحته وتضيع نفس
كثر من األبرار ويعوضه أإن رجع يتحرر ويفرح به اهللا ف ويرجع.

وهذا -(أو ييأسعن أتعابه وعن سنني الشقاء. ولكن من يكابر 
 ءسياته ينحدر من يعيش عبد لذاته ولّذ) صور خفية للكربياء

  ألسوأ وتتآكل حياته ويفىن جسده وتدمر نفسيته.
       

        

 

للحياة ومن يتبعها جيد هي   فوصية اهللا 
حياته، هنا يف قمة السعادة والفرح 
احلقيقي، وإن وجد بعض الضيق الذي 
يقابل كل البشرية ومجيع الناس ألننا يف 

عامل األتعاب، ولكنه يتعزى عن كل ذلك بتعزيات اهللا له، ويف 
   تنتظره.سعيدة البدية األجميد ووال ُينطق به النهاية فرح 
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هنا يف تعاسة ومرارة نتيجة اخلطية يعيش من يرفض اهللا،  بينما
هل  .بعد ساعات بل قل حلظاتينتهي سريعًا،  ا والتمتع الوقيت

  تعلم مقدار زمن متتع اخلطية؟!
  ال يا أىب. هل ميكن قياسه؟!قلت: 

زمن متتع باخلطية يساوى متاما زمن التمتع قال: نعم. فمقدار 
ثواىن الىت متر على فقط يساوى ال، ةلذيذ ةاإلنسان بطعم أكل

حلمة مبن أكل فول  وأويتساوى من أكل فراخ  ،اللسان مث ينسى
-جنس-باخلطية(سواء خمدراتفبعد حلظات التمتع ، عميةوط

نفسه يف قمة اإلحباط اإلنسان جيد مناظر قبيحة...) - عادات
األبدية  ،ويف النهاية ،واحلزن والضعف اجلسدى واليأس والتعاسة

   نتظره.ت يتال التعيسة
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  ساحمين يا ابين لو أطلت عليك.
قلت: ال يا أيب أنا سعيد جدًا، فإنك اليوم توضح يل مفاهيم 

  كثرية، وتعرفين األسباب احلقيقية للخطية.
قال: مرة ثالثة شباب من الصعيد، ذهبوا إىل القاهرة ليدرسوا  

يف اجلامعة، وسكنوا يف شقة مع بعضهم، ويف اية شهر ديسمرب، 
رآهم أحد أصدقائهم يف اجلامعة وقال هلم، "ما تيجوا معانا رأس 
السنة يف كنيسة الزيتون، دا بتبقى سهرة مجيلة، تسبحة كيهك 

ذلك انفجروا يف الضحك كما لو أنه وتنتهي بقداس" وعندما قال 
قال نكته، وقال أحدهم "رأس السنة نروح تسبحة ليه يا ابين إيه 

نرقص ونفرح "السنة" يعين  أصالتخلف ده، ده امسه حىت، يوم "ر
فيه" وهنا انفجروا يف الضحك وُأحرج صديقهم جدًا فتركهم؛ 

معانا  مث بعد يومني رآهم صديق هلم من بلدهم وقال هلم ما تيجوا
قال راحيني دير األنبا بيشوي حنضر  رأس السنة، قالوا له فني؟

وس، وهنا أيضًا ضحكوا وقال التسبحة مث القداس يف الربام
لصعيد، بين كلها كام سنة وترجع لا "عيش أيامك يا أحدهم
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ص السنة"! إيه الكآبة دي، قريوم وبعدين حد يروح دير يف "
طيب هاتروحوا "قال الشاب  ."يوم يف السنة نسك وعبادة يف أول

   شارع اهلرم" هاهاها. حياتنا هانروح قالوا "طبعًا هانعيش "فني؟
وفعًال يف ليلة رأس السنة، ذهبوا إىل شارع اهلرم وعاشوا 
حيام كما يظنون(ولكن يف احلقيقة عاشوا موم)، ويف الساعة 

خرجوا لريجعوا إىل الشقة وبعدها ركبوا عربة صباحًا، الرابعة 
"إيه رأيكم يا مجاعة نطلع على الطريق  منهم أحدهم، وقال واحد

فكرة نشم شوية هوا "قالوا  .الصحراوي نشم شوية هوا ننتعش"
وطلعوا على الصحراوي  .فعًال حمتاجني ننننتعشش هاها" .ننتعش

عشان يشموا شوية هوا، وكان واحد راكب عربة نقل ثقيل 
بعضهم، مات اثنان ، وحدث الصدام مع هو كمان بينتعشوكان 

 منهم والثالث انكسر النصف األسفل كله.
 !قلت: يا للمأساة يا أيب!

قال: حقًا مأساة يا ابين، فعندما نظن أننا نستطيع أن نعيش 
ونرفض التوبة بإرادتنا لكي بعيدًا عن اهللا، ونظن أن وصاياه ثقيلة، 

جمرد متتع وقىت  ،ذواتنا، فنكون هنا يف قمة التعاسة والشقاءلنعيش 
  .وإنفصال عن اهللا إىل األبد ويف النهاية موت أبديينتهى سريعا 
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لكى يرضى  ،فاإلنسان الذى خيتار اخلطية لكى ميتع ذاته
كما يقولون  ،لكى يعيش لذاته. هو يف احلقيقة يعيش موته ،ذاته

وكما يقول الكتاب "لك اسم إنك حى  "يكون ميت باحلياة"
للعار  بل يا ،. فاهللا ال يرفض إنسان)١: ٣(رؤوأنت ميت"

فيقولون هللا "كما يقول الكتاب  ،اإلنسان هو الذى يرفض اهللا
. فاهللا يريد )١٤: ٢١(اي"رمبعرفة طرقك ال نّسابعد عنا و

خالص اجلميع لكن ذات اإلنسان واختياره أن يبعد عن اهللا 
  (احلياة) بإراته هو دا اهلالك هو دا جهنم.

وهناك يف الدير طلب  األديرةذهب شاب ألحد قصة أخرى. 
وعندما دخل . مقابلة أحد اآلباء الشيوخ، وكان منفعال جدًا

. " على سالمتكمحد هللا"سلم عليه األب وقال له  ،ملقابلة األب
  وبدأ يشتم. هل تعلم كان بيشم مني؟!فهاج ونظر ألعلى 
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  قلت: بيشم األب الراهب!
بيشتم اهللا. وألن األب متضع  ،يشتم ربناب قال: ال. كان

استمر يف شتائم  ".؟!مالك يا ابىن" ءهدووطويل البال. قال له يف 
 كثر وسب ولعن. مل يفقد أبونا حمبته وهدوءه حلظة بل قال له يفأ

 "!!اإليدز. جاب ىل اإليدزجاب ىل ". قال "؟!شكلك تعبان"حمبة 
 "ربنا جاب ىل . قال"اإليدزمني اللى جاب لك " األبقال له 

مش كان " . قال"ربنا واله اخلطية"". قال له األب مبحبة اإليدز
أكيد ستر مرات " األبمش كان يستر على". قال  على.يستر 

خاطئ أنا  انت مل تتب". قال بدموع "فعال. أنأومرات ولكن 
  .ه لنفسى أنا اللى جبته لنفسى"تاللى جب

قلت: فعال اخلطية مميتة ومن يظن أن ذاته ولذته فيه هو واهم 
  ويعيش يف الوهم حىت يصدم.

وفرحنا مع أبونا الذى حيبنا الذى بذل  ،قال: حياتنا يف املسيح
. ولكن عندما نرفض ءبشيوهو ال يبخل علينا  ،نفسه ألجلنا

نرفس وصيته و ،ونرفض حمبته ،وصيته ونريد أن نعيش لذاتنا
لكى نعيش حنن حبسب شهوات  ،ونتمرد على نعمته ،بأرجلنا

الصاحل ننا آهلة ونفهم ما هو إونظن وجناسات العامل قلوبنا الرديئة 
: ٢بط٢(حنط أنفسنا ملرتبة أقل من احليوانات ،لذاتنا أكثر منه
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املوت لذاتنا واهلالك ألرواحنا  تاروخن (ساحمىن يا ابىن))١٢
   .)١٩: ٣٠(تث وأجسادنا

قلت: ساحمىن يا أىب وهل اهللا ال يريد لنا املتعة وأن نفرح 
  ونستمتع؟!

 ءشي. فهو خلق كل يريد لنا الفرح واملتعةقال(بابتسام): طبعا 
بغىن  ءشيلكى نستمتع ونفرح فمكتوب "أن اهللا أعطنا كل 

فهو خلق  ،أعطنا أن نأكل ونشرب )١٧: ٦تى١(للتمتع"
اخلضروات والفواكه لكى نأكلها وأيضا خلق لنا اجلهاز اهلضمى 

لكن  ،لكى ضم واللسان لكى نتذوق، كل هذا لكى نستمتع
يوقف العربية يدوس  الشيطان كما قلنا عندما ال يعرف أن

  .زينـبن
  قلت: يعىن إيه يا أىب؟

يقول لك ال تأكل  يا إما فمثال يف موضوع األكل قال:
واألكل حرام ونوع من تعظم املعيشة ويدخل اإلنسان يف نوع من 

أن جيعله يأكل  يا إماالنسك الزائد حىت يضر جسده وميرضه، 
ويضر جسده يزيد السكر والضغط بشراهة حىت تأتى له ختمة و

  .أيضا، على نفس املستوى كل األمور
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اهللا هو الذى خلق األعضاء اجلنسية  .موضوع اجلنس وأيضا 
لإلنسان وهو الذى خلق حواء آلدم (وليس الشيطان الذى 

" أمثروا أيضا وقالوقال "ليس جيد أن يكون آدم وحده" خلقها) 
مه أو أباهلذلك يترك الرجل واكثروا وامألوا األرض" وقال "

ولكن  .)٢٤: ٢(تكيكونان جسدا واحداو بامرأتهيلتصق و
لزواج احيتقر حيتقر املرأة و اإلنسانأن جيعل  اولحيقد الشيطان 

يش هذا اإلنسان يف كبت ، ويعحقري ءشيليه أنه جناسة أو إوينظر 
 ليها إا جناسة.إن يف داخله رغبات طبيعية وهو ينظر كتئاب ألإو

  .يا إما
وقلت: وهل الرهبنة أو التكريس كبت وهنا قاطعت أىب 

  واكتئاب يا أىب؟!
جناسة يا ابىن بل أنه الرهبنة أو التكريس ال تنظر للزواج قال: 

فالزواج هو الذى  ،من أسرار الكنيسة السبعة الزواج سر مقدس
جنس أو  ءومل جنئ للعامل بشي ،جاء بالرهبان واملكرسني للعامل

قليل القيمة، بل الرهبنة والتكريس هو حب شديد هللا جعل 
يف الرهبنة أو للخدمة  ةالشخص يتفرغ هلذا احلب، للصالة الدائم

يف التكريس. فاحلب الشديد جيعل اإلنسان يضحى والكرازة 
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جل حب أعمق وأمسى بالنسبة أببعض األمور الضرورية من 
ل عامل يكرس حياته مث .)التسامى(يسمونه يف علم النفس له

للعلم وال يريد أن يتزوج من أجل أحباثه، أو أرملة ترفض الزواج 
أو أخ يرفض الزواج حىت يهتم  ،مرة أخرى من أجل تربية أوالدها

أو طبيب يكرس نفسه  ،بإخوته الصغار وتربيتهم بعد وفاة والده
  رض قاتل.ملمن أجل اكتشاف عالج 

  م منجل أكنا حنترم كل هؤالء الذى ضحوا وكرسوا حيا
ال نلوم الرهبان الذين أيضا ف ،هممعمل إنساين وال نلو علم أو

من أجله،  ءحبوا اهللا حب شديد وتفرغوا حلبه وتركوا كل شيأ
جل جمد أمن  ءوال نلوم الكارزين واملكرسني الذين باعوا كل شي

  املسيح وخالص إخوم يف البشرية. 
ينظر للزواج باحتقار أو أى شخص إن كان الراهب أو املكرس  

نه ألكن الروح يقول صرحيا وأو جناسة فعن هؤالء يقول الكتاب "
مضلة  أرواحاتابعني  اإلميانيرتد قوم عن  األخرية األزمنةيف 

مانعني .كاذبة موسومة ضمائرهم أقواليف رياء . تعاليم شياطنيو
 أو ب) وبذلك يدخل ىف بدعة ويظن الراه١: ٤تى١"(عن الزواج

  نه أفضل من اآلخرين وهذا نوع من الذات.إاملكرس 
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من اإلنسان املتزوج أو الذى  لقلت: ومش فعال الراهب أفض
  يعيش ىف العامل؟!

 أن لينا. لكن احلقيقةإقال: بالطبع ال. فهذا ما قد وصل 
 .)٦: ٥بط١(يرفعه اهللا اإلنسانوكلما تواضع  .اهللايعرفه  األفضل

. وليس )٣٥: ٩(مرومن أراد أن يكون أوال فليكن آخر الكل
بالرهبنة وال بالزواج ولكن هذه وزنات، فيوجد ىف العامل من 
املتزوجني ولديهم أوالد أفضل من رهبان كثريين. فأب الرهبان 

مثله ىف  ْنـم فكر ومؤسس الرهبنة أنبا أنطونيوس عندما جاءه
خياط أفضل  وأيضايوجد طبيب مثله أنه له اهللا قال  ،امللكوت

ه اهللا مقار عندما جاءه نفس الفكر قال ل وأنباثنني. منهما مها اإل
مثله ىف ملكوت  ن، سيكوناما أوالديوجد امرأتني متزوجتني وهل

  ليس بالرهبنة وال بالزوج يا ابىن.املوضوع السموات. ف
  يا أىب؟! ما معىن موضوع الوزنات،: قلت

نتكلم عن الرهبنة. قال: سنتكلم عن ذلك بالتفصيل عندما 
  لذات حىت ال نتوه.ا ولكن نرجع إىل

كنا توقفنا عن من ينظر  ،كثري كقلت: ساحمىن يا أىب أقاطع
 للجنس باحتقار. 
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حذ راحتك يا ابىن، حىت تصل الصورة واضحة، فكما  قال:
  ::اإلنسان جيعلذكرنا الشيطان 

  .حتقارإينظر للجنس ب أن إما 
ويدمن  ،يعيش للجنس ،ىف اجلنس هأن جيعل كل تفكري يا إما 

يشرب من هذا البئر  من لكن كلو ،نه كل املتعةإويظن  ،اجلنس
بل تأتى له األمراض  ، ويدخل يف دوامة،يعطش ويظل عطشانا

واألمم الىت فيها  ،ولن يشبع والكآبةاملبكرة وتصيبه الشيخوخة 
فعار الشعوب  ،احنالل أخالقي مصريها السقوط والتفكك

 ،تجد بعد أجيال، أطفال ال آباء هلمسف .)٣٤: ١٤(اماخلطية
واإلنسان الذى يدمن اإلباحية  أطفال عدوانني. ،أطفال مشردين

  سواء العادات أو األفالم يدمر نفسه وعمله وأسرته.
سنة يف منتصف الليل فوجد ١٢ولد صغري عنده  ظاستيق 

باحى، ظل يعاىن ومل يستطع أن إالكمبيوتر يشاهد فيلم  موالده أما
وبدأ م بل بدأ هو أيضا يشاهد هذا النوع من األفال ،خيرب والده

 وبدأ أثرت على دراسته وفشل مرات ومرات، يف إدماا حىت
ام وهو يف عدم ويوم من األيعلى والده ألنه هو السبب.  يسخط
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د أن يقتله وهو يصرخ ويقول "أنت ارأوعيه قام على والده و
  .ب"ــــالسبب أنت السب

احندر يف هذه البالوعة املظلمة (ليشبع  فماذا تنتظر من شخص 
 وأيضاد اخلروج منها؟! فهو لن يشبع بل يدمر نفسه يذاته) وال ير

. فكيف يرىب أب ابنه على من آثار التدمري لن ينجو من حوله
  وهو نفسه ليس عنده فضيلة وال أخالق؟!  واألخالقالفضيلة 

لن أقول كفى يا أىب لعرض كل هذه احلقائق املؤملة فما قلت: 
ولكن ال يكفى مناقشتها  ،شد احتياجنا خلروج هذه األمور للنورأ

، أصالن مل يوجد حل عملى فما الداعى للكالم إفكما علمتىن 
  حلول ملن احندر ىف مثل هذه األمور؟ فهل يوجد

قبوله وغفرانه ىف التوبة والرجاء ىف املسيح وبقال: نعم يا ابىن 
وسنتكلم بالتفصيل كيف نتحرر من  )٥وج ٤جع جا(رهو احلل

عندما نتكلم األمور اإلباحية والعادات الشبابية خبطوات عملية 
ولكنه يسقط فيها . فيوجد فرق كبري بني من عن سر قوة الشباب

وجياهد ضدها بصراخه الدائم ا خطية إويقر بويقاومها  هايرفض
نه بيعيش إ، وبني من يربرها ليمتع ذاته ويظن للمسيح وعدم يأسه

كما و نقصده هنا. وهذا مْن (ولكنه ىف احلقيقة يعيش موته)حياته
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أوضحنا ىف األكل، ىف اجلنس، وهكذا ىف كل األمور اهللا خلقها 
  ولكن الشيطان حياول أن يشوهها بأى شكل.لنا لنتمتع ونفرح 

قلت: يعىن طاملا أنا رافض وأتوب وأصرخ ليس نوع من 
  الذات.
فنحن نتكلم عن الذات نرجع ملوضع الذات.  .يا ابينمتام  :قال

  يف التعامل مع اهللا:
  الشهادة له: برفض وجود اهللا، وعدم أوًال
 : برفض تعاليم اهللا بعدم التوبة.ثانيًا

ل عن اهللا لكي أعيش حيايت نفصأريد أن أموجـــود" أي  
بعدم الشهادة لوجوده، أو  أو برفض وجوده املستقلة بعيدًا عنه،

  بعدم التوبة. )عمليًا(برفض تعاليمه 
تعامالته، فأنا أعرف أن اهللا موجود واآلن نتكلم عن رفض 

أرفض اخلضوع ملشيئته، وأحب أن أعيش حيايت كما  ولكىن

: برفض تعامالت اهللا بالتذمر وعدم ثالثاً
 التسليم.
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، وأرفض تعامالت اهللا معي وأتذمر أنا أرتبها أنا وكما أريدها
  عليه باستمرار.

قلت: وهل معىن هذا أال أسأل وال أجادل وأن أطيع حىت لو 
  يف داخلي تساؤالت وأتعاب؟!

دي، فال بد أن تسأل كما قلنا يف أول قال: ال بالطبع يا ول
جلسة لنا، أن نتكلم مع اهللا بوجه مكشوف أي كل ما بداخلي 
أقوله هللا كما هو. ولكن املهم هو كيف أقوله؟ هل أقوله كابن 

  يسأل أبيه ويعاتبه، أم أقوله كعبد يتذمر على سيده ويزدري به.
  قلت: وكيف أفرق بني االثنني؟

  قال: 
     




 

بل اهللا نفسه يدعونا أن علمنا الكتاب املقدس أن نعاتب اهللا، 
يقول الرب  هلم نتحاجج" سفر اشعياء فمكتوب يفنتحاور معه 

كانت محراء  نإن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج إ
األنبياء كانوا يفعلون و )١٨: ١شأ("كالدودي تصري كالصوف
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املزامري "إىل مىت يا رب تنساين، إىل مىت حتجب فى كذلك ف
حيثما أبلع ويف سفر أيوب "كف عين يا رب  .وجهك عين"

"إىل مىت يا رب أشكو وأنت ال  ويف سفر حبقوق .ريقي"
. والرب يسوع نفسه قال يف صالته يف بستان "تستجيب

لكن ليس س وأمكن فلتعرب عين هذه الكأن إبتاه أيا "جثسيماين 
وقال "نفسي  )٣٩: ٢٦(مت"نتأنا بل كما تريد أريد أكما 

حزينة حىت املوت". فكل املشاعر اليت يف داخلي أظهرها هللا، 
 ،طية واألملكابن يتأمل من مرض. وحنن هنا يف عامل مريض باخل

  .يف جسد ضعيف يشتاق للخطية والشروحنن 
الظلم وال يريد لنا املرض، وال يريد لنا لنا فاهللا ال يريد  

الفشل، ولكن حنن يف عامل ساقط حتت اخلطية، يف عامل رئيسه 
  شرير، يف عامل ظامل ومريض.

 .بسبب اخلطية وليس بسبب اهللا من تعب العامل ما يفكل ف
املنظومة البشرية نعاين كما تعاين كل البشرية من وحنن كجزء من 

  املرض والظلم والتعب.
  .اهللا بل نشكو إىل اهللا فعندما نشكو، جيب أال نشكو



٣٦ 
 

ونعلم أن ما يريده اهللا لنا هو اخلري، وطاملا طلبناه ونعيش يف 
خضوع األبناء، فإن كل األشياء تعمل معًا للخري. وأن نثق أن 

بل  .ءشيغلب العامل، وأن رئيس هذا العامل ليس له فينا  سيحامل
 وأيضا ،أعطانا اخلالص من اخلطية والثقة ىف الغفرانالرب يسوع و

ويسحق  .)١٩: ١٠(لو سلطان أن ندوس قوات العدووهبنا 
  .)٢٠: ١٦الشيطان حتت أقدمنا(رو

  قلت: حقًا يا أيب إن العامل شرير وظامل ومتعب.
يثق يف  ولكن من دخل إىل دائرة اهللا جيب أنقال: نعم يا ابين 
  .قوة اهللا وتدبري اهللا له
       





 

يف القرن الرابع كان يوجد رجل له ابنة وحيدة أجنبها بعد      
سنة من زواجه، وعندما كان عمرها أربع سنوات أصابتها ١٢

ُحمى شديدة، ومل يستطع األطباء أن يفعلوا شيئًا وقالوا إن مل 
يتدخل اهللا فسوف متوت، جري األب إىل السوق وأخذ يتوسل 
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ان هناك يبيع عمل أيدي إىل أحد الرهبان املعروف بقداسته وك
زل ليصلي ـأخذ يتوسل إليه لكي يأيت معه إىل املن –الرهبان 

البنته، وبعد توسالت شديدة، ذهب معه األب، وهناك صلى 
مزامري مث قال "نشكرك يا رب يف كل األحوال، نشكرك، 
نشكرك ألنك أبونا وتعرف كل ما هو الصاحل لنا وتعطينا إياه، 

هذه األسرة ما هو صاحل هلم، ألنك  عطىأهذه ابنتك وهذا ابنك 
  إله طيب وحنون أبانا الذي........" 

زل حبوايل عشرين ـمث تركهم ومضى وما أن ترك املن     
خطوة، ماتت البنت، فجري وراءه األب وهو يصيح "أبونا، 

فقال له أبونا "ربنا يعزيك يا ابين،  .أبونا. البنت ماتت يا أبونا"
فصرخ األب "ال أريد األفضل، أنا أريدها  .اهللا اختار هلا األفضل"

معي، أنا جئت بك لتصلي هلا، ال أن تصلي عليها، إما أن تشفيها 
كانت، وإال هادلك وأخذ ميسك أبونا  زىأو ترجعها تاين 

رجع  نت"."رجعها تاين رجعها زي ما كا ره ويقول لهبعنف وجي
أبونا وصلى للبنت وقال "يا رب يسوع نعلم أن إرادتك للخري 
وللصالح ولكن ابنك ال يريد إرادتك وأنا عبدك غلبان، علشان 
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خاطري يا رب رجعها تاين" وهنا قامت االبنة، وذهب األب إىل 
  ديره. 

عام سلكت  ١٨ومتر األيام وكربت االبنة وعندما كان عمرها 
فهو ال يستطيع أن  ؟!وأبوها احتار ماذا يفعلطريق الشر واخلطية، 

يسري يف الشارع بسبب ُسمعتها السيئة، هل يقتلها أم يقتل 
وأخريًا ذهب للدير وسأل عن أبونا الذي أقامها فقالوا له  ؟!نفسه

أنه توحد، فذهب له يف املغارة وسلم عليه، وقال له هل تتذكرين 
ذكر، قال أنا فالن الذي يا أبونا؟ قال أبونا ساحمين يا ابين مش مت

أقمت ابنته من املوت. وهنا تذكره أبونا (فهو موقف ال ُينسى) 
ازيك يا ابين وازي بنتك؟ صرخ األب بدموع، صليلها يا أبونا 
صليلها علشان متوت أو صليلي علشان أموت. ياريتها كانت 
ماتت ياريتها كانت ماتت. قال له ليه يا ابين؟ قال مشيت يف 

اخلطية ومش عارف أعمل إيه أقتلها وال أقتل نفسي طريق الشر و
صليلها علشان وأستريح. قال أبونا صلي يا ابين وقدم توبة، و

الذي خيتاره اهللا لنا أفضل كثريًا من الشهد  رتتوب واعرف أن امل
 الذي خنتاره ألنفسنا. 
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الذي خيتاره اهللا لنا أفضل من الشهد  ّرقلت: حقًا يا أيب إن امل
جربة والضيقة، يكون ولكن يف وقت الت ،الذي خنتاره ألنفسنا

وقد يعرف اإلنسان ذلك ولكن ال يستطيع أن  !!األمر خمتلف
  يشعر به.

قال: حقًا يا ابين، لذلك ال تقل غري ما تشعر به، عرب عن 
ك، قل مشاعرك كما هي، عرب عن آالمك، اهللا لن يتضايق من ذل

تشعر به كما عرب أباءنا القديسني يف الكتاب املقدس،  شيءله أي 
  قل

      

 

  قل  ولكن يف النهاية
      

      

      

 

فعرب عن فالتعبري عن املشاعر ليس خطية أبدًا يا ولدي، 
كابن يكلم والده احلبيب الذى بذل ذاته  مشاعرك كما هى،
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الذات فى التعامل مع اهللا

برفض 
تعامالت اهللا 
 بالتذمر وعدم

.التسليم

برفض 
 تعاليم اهللا
بعدم 
.التوبة

 برفض وجود
 اهللا أو برفض
الشهادة له 

 ولكن دائمًا يف النهاية اخضع هللا وسلم له طريقك.ألجله 
كيف  أمجعني ألجلناالذي مل يشفق على ابنه بل بذله فمكتوب "

فالذى مات ألجلى،  .)٣٢: ٨(رو"معه كل شيء أيضاال يهبنا 
حتمل العذابات 
ألجلى بذل دمه عىن 
هل يبخل علّى 

من أمور هذا  ءبشي
العامل البسيطة 

  !!بالنسبة له، فهو أكيد ما هو األفضل ىل
يف الفار امليت هو الذات  شيءأن أول وهنا قال يل أيب: تذكر 

هي الذات وأول صورة أي (أنا موجود منفصًال عن اهللا) 
 -برفض اهللا ثالث أشكال هي:

  برفض وجود اهللا، أو برفض الشهادة له. – ١
  برفض تعاليم اهللا بعدم التوبة. – ٢
  برفض تعامالت اهللا بالتذمر وعدم التسليم. – ٣

وهنا همَّ أيب بالقيام وقال يل نكمل املرة القادمة باقي صور 
  الذات إن شاء الرب وعشنا.


