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  سلسلة مبادئ يف احلياة الروحية.:   باسم الكتا
  )١) املسيح حيب اخلطاة(٠/١٢(                

  ملغتربني.اخدام بيت حمبة اهللا للطلبة  :إعـــداد
  ٢٠١٦األوىل عة : ــالطب

 ٧٤٥٥/٢٠١٦رقم اإليداع:
  ٩٧٨I.S.B.N-٩٧٧-٩٠٣-٨٥٩-٩الترقيم الدوىل:

  
ستفادةمالحظة:  سة الرجاء قرأا  لإل سل الكاملة من هذه ال

بترتيب األجزاء كاملة فعدم الترتيب ميكن أن يســبب تشــويش 
  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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  )١١٨بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية (
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 تقدمي
كالمه من املسيح حيب اخلطاة والدليل األول على ذلك هو 

خالل الكتاب املقدس والدليل الثاىن هو تعامالت الرب يسوع مع 
والرب يسوع كان يقبل اخلطاة ويرحب بيهم مش حيتقرهم  .اخلطاة

أو يقرف منهم. وأيضا كان حيميهم ويدافع عنهم. وليس ذلك فقط 
بل كان يغفر ويصفح غفران كامل ويهب رداء الرب وثياب اخلالص 

  لكل من يقبل إليه. 
تعترب مقدمة ومتهيد للطريق فنركز فيها على معرفة  ءوهذه األجزا

اهللا ونظرته لنا وألننا خطاة سنركز على نظرته لنا حنن اخلطاة وكيفية 
تعامالته معنا. إن أردت أن تتعرف على حمبة املسيح وقبوله وتغيريه 

  نرجوك أن تكمل معنا هذه السلسلة.
وخطوات عملية ىف  وهذه السلسلة هى عبارة عن منهج مبسط

  احلياة الروحية. 
الرب يعطينا جتديد للذهن وقبول ملحبته بشفاعة أمنا العذراء 

 وإلهلنا الثاىن تواضروسمرمي وصلوات أبينا الطوباوى قداسة البابا 
  املجد ىف كنيسته من اآلن وإىل األبد آمني.
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ت رفت فقد ع هذه املرة وحدىكنت طريق إىل أىب واليف  ج

الطريق وفرحت بالكالم عن حمبة املسيح للخطاة وعن أن اهللا ينظر 
بدأت و .ىل كمريض حيتاج للعالج وليس كمجرم يستحق العقاب

يف الصلوات البسيطة زى ما علمىن أىب لكن مش كل حاجة اتغريت 
فيه حاجات كتري لسه ضعيف قدمها. قابلت أىب وأخربته عن كل 

وإحنا هامنشى خطوة خطوة اصرب معى يا حاجة قال الطريق طويل 
ابىن ومع الوقت هايكون فيه تغيري وحترير ولكن واحدة واحدة 

لخطاة دليل ملحبة املسيح لأول تكلمنا عن حمبة املسيح للخطاة وكان 
  ثاىن دليل ملحبة املسيح للخطاة هو  املقدس. هو كالم الكتاب

ة. ث عع ط ا ب غ طقت ا   س
الرب يسوع مع اخلطاة جتد املحبة والقبول كل تعامالت ففي 

. )١٩: ١١مت ("واخلطاةحمب للعشارين فمكتوب عنه أنه "
وسنأخذ مثال املرأة اليت ذهبت لبيت مسعان الفريسى وغسلت قدمى 
الرب يسوع بالدموع ودهنتهما بالطيب. والصراحة هذه املرأة 
أمرها غريب ما الذى دفعها أن تذهب لبيت شخص فريسى 

ذا الشكل وما الذى جعلها ترضى أن تذل نفسها  متعصب
وتسجد لألرض وتقبل قدمى شخص غريب أمام الناس مل جتعل 
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ع وتوجد ثالثة دوافف. ام الناس أي اعتبار، مل ختجل، مل ختاللك
  .تذهب للرب يسوعها ت جعلهامة هي الىت
  ؟الدوافعهي الثالثة  إيهقلت: و

  هو دافعأول  قال:
بصئ شغ  صئعل ا شخا   .وسثم ا

  ؟  يا أىب كيف قلت:
بنا (دا ر (دا ربنا زهق مين)يقولون بقال: كثري من الشباب 
 .هايوديين جهنم حدف)

فطاملا اإلنسان شاعر أن اهللا 
 مش ممكنمنه  فضه وزهقريب
جاء ليه أبدًا، وإن  يجىي

 يؤديب اللىمثل العبد  ييجى
ن لك لسيدهاألوامر والفروض 

ص (ما يصدق إنه خيّل
    وجيري).
 اللى بريوحالطالب  زى

الواجب، ه يليقدم ل درسللم
طبعه صعب  املدرسألن و

 بآثامولهذا فان كانت نفس مثقلة 
ن كانت مذنبة بكل إوخطايا كثيرة، و

جرائم الدنيا، وتنجست بصورة تفوق 
كانت  أنالخيال، وفى نفس الوقت 

بقدر قوتها ودوافعها تبذل كل 
المحاوالت وتستخدم كل الوسائل كى 

طريق  إلىتتحرر من الخطية وترجع 
 أنن كانت غير قادرة إالصالح و

بر مهما كان  أيتثبت فى عمل 
تضعف ثقتها فى  أنال ينبغى  صغيرا

 أبدافالرب ال يهمل  تتباعد عنة أواهللا 
.الذين يحاربون فى جيوشه أولئك  

ثيوفان الناسك  -(المحاربات الروحية
)٣٩ص  
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ب يصحح الواج بيبقى عاوزبفارغ الصرب شديدة، فومعامالته 
 لمدرسل مش هايروحويأخذ الكشكول وجيري، فلو على الطالب 

حاسس بل على العكس (ليه  درسعر بقبول املاشألنه مش 
 (قرفان) من الطالب، فاملدرسلكل فعل رد فعل ألن بالقرف)، و

ينهم والصلة الوحيدة ب درسمن امل هايبقى قرفانوبالتايل الطالب 
أو  هسوب، ما كان ذهب إليهي الواجب، ولوال الدرجات والر

  .عاوز يشوفهحىت 
 .عالقتهم باهللا هو الواجب، الفرضكل بعض الناس  .زى کدا 
ما بيصلوا لكن  اخلوف من العقاب ومن جهنم علشان .وفقط

  .بأنه هم وانزاح االصالة ختلص ويشعروأن يصدقوا 
 لص، الطالب ما يصدق أن الترم خيالطالب واملدرسففي قصة  

 ميوت، أيضًا هؤالء الذين تمىن يف كثري من األوقات أن املدرسوي
أن  ادوي داخلهم يريففوترحيبه م، ال يشعرون بقبول اهللا هلم 

عت"   أو يكون مش موجود. ".ا غ
صئعلحسعر ش غص سثم ا د. ثاغئ ا ت   إ ا

 دا كدا إحنا داخلني على مرحلة صعبة : ياه(باستغراب)قلت
الرفض من اهللا بدا كتري من أصحاىب عندهم شعور  ،وخطر

الشعور دا!! لكن شوية من عندى كان والصراحة وأنا كمان يا أىب 
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مش اخلطية ختلى اهللا فعال يقرف مىن أو يزهق مىن أو حىت لو قبلىن 
 يبقى "بالعافية".

 البيت ن بعض اآلباء يفوإاللى وصل لينا بسبب التربية  قال: دا
 عن اهللا دى صعبةصلوا الصورة اليف الكنيسة بيّو بعض اخلدام أو

  .ممكن علشان هم مايعرفوش أو ألم اتربوا التربية الصعبة دى
شاب جامعي حيكي ويقول "عشت طفولة تعيسة مع أب  

طة غل .ريةسواء غلطة كبيضربين  الزمصعب وشديد، كل يوم 
صغرية!! وفيه أيام كنت أتضرب علشان حاجات مش عارف إا 

ام السه زىكالم  يبقى البديللو ما فيش ضرب غلط أصًال!! و
املسمومة، "أنت فاشل" "مش هاتنفع" "لو ربيت خروف كنت 

اليوم   أحالم اليقظة وأختيليفوكنت أعيش مع نفسي  .كسبت فيه"
 اعتربه عيدهو ، وأشعر أنه هايكون عيدت فيه أبوياميوها اللى

كنت أقضي أغلب األيام خارج البيت حىت ملا كربت ميالدي، و
وم ، وبالفعل جاء اليكلمات التوبيخ والتأنيبعلشان ما أمسعش 

ة ، وبدأت أشعر بالراحوكان أسعد أيام حيايت مات فيه أبويا يالل
ت كلماته "لو ربي فتكركنت أ أشوف خروف ملاوكنت داميا 

خروف كنت كسبت فيه" وكنت أقول يف نفسي "خروف أهم 
  ".!!، فعًال ماكنش أبمين
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غ ضظ    يا ابىن. أبدًامش كدا  ا
  احلقيقية عن اهللا الصورة  حمتاجني نعرف

  .من الناس من اإلجنيل مش
رحب املسيح يكاملني. ولكن  مشفاآلباء م ضعفات واخلدام  

 ،ئخاط ،بل مشتاق لك داميا مهما تكون حالتك اويفرح بك دامي
، مكتوب كالم مجيل ويف منتهى الروعة عنه، يف مثل قذر ،جنس

"عندما رجع قبله أبوه فرحًا". مل يقبله فقط  ) أنه١٥(لواالبن الضال
تً بل  فبدأوا  -نفرحكلمة الفرح "فنأكل و توتكرر ..ش

ته قذرة! بابن رحيفرحان مبني!! ". رنفرح ونّسينبغي أن  -يفرحون
وه ح ألبوه وهو حى! ختيل حد يف الصعيد رابابن عاق ورث أب

  وقال له أعطىن املرياث ها يعمل معاه إيه؟!
  ألدب!!نا حى يا قليل اأقلت: ممكن يقتله. ويقول له هاتورثىن و

ير  يقرف من رائحة اخلنازملبيه، أبوه فرح  ،قال: االبن ملا رجع
فمهما تكن حالتك له. ه وقّبجرى) ووقع على عنقبل ركض (

هایفرح بیک مش ارجع يا ابىن وربنا هايعمل معاك زى كدا 
يع زاغوا اجلم. فمكتوب "كلنا خطاةبين ايا واحلقيقة  .هایقرف منک

  ونظر إّىل أىب ألكمل. .. يعىن كلنا)١٢: ٣رو ("وفسدوا
  فقلت: فاسدين.



١٠ 
 

 ،١كل يوميف خطايا  ألننا فاسدين ونسقطوفأكمل وقال: 
ونأخذ  ).٧: ١يو١(لنتطهر بدم املسيح كل يومنذهب حنتاج أن 

   .رداء الرب وثياب اخلالص
قلت: بس دا أنا كل يوم بأقع يف خطايا ربنا مش هايزهق 

  أبدًا!!
نه عارف إن إحنا طاملا يف العامل أل .قال: مش ممكن أبدا

هانتحارب من إبليس علشان كدا فيه حاجة امسها التوبة والكتاب 
سبع مرات ويقوم". يسقط سبع مرات يسقط الّصديق " بيقول
ب يقول عليه صديق مش زنديق أو خاطئ!!. بطرس الرسول اوالكت

رات سبع م .بيقول للرب يسوع كم مرة خيطئ إىل أخى واغفر له
قال له الرب يسوع مش سبع مرات. سبع مرات سبعني  ؟!يف اليوم

طمن د إيه!! اطيب هو يغفر أ .مرة. طيب بيقول لبطرس اغفر كدا
  فالرب يسوع مش ممكن يقرف منك أبدا. 

                                                             
  ١ان قلنا انه ليس لنا خطية نضل انفسنا و ليس الحق فينا (١يو  ١ :  ٨)
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اس أشرار كل ما زى ما يكون ولد عايش يف منطقة فيها ن
ه وا عليمرميشى يف الشارع ي

مياه جمارى فريجع ألبوه 
 فينظفه ويطبطب عليه ويقوله
معلهش اصرب حلد ما ننقل من 
املنطقة دى ونروح ملنطقة 

وملا حد ييجى أمجل وأرقى 
 ةبسرع يقرب منك نادى علّى

أجى لك بسرعة. زى هاوأنا 
كدا الرب يسوع "بيقولك يف العامل دا هايكون فيه تعب فيه ضيق 
فيه أمل لكن احتمل حلد ما أجى وأخذك يف مكان مجيل مكان كله 
فرح وسالم وحب، وملا حد يتعبك يف العامل دا نادى علّى بسرعة 

   ".وأنا أجيلك وأجنيك
رفان يكون ق وأللبيت أبوه يضربه لو الولد كل ما يرجع  لكن

. "منه ويقول له "
  ؟!تفتكر الولد هايرجع البيت تاىن

لكن مع الوقت هايزهق ويقول  ،اتنني ،قلت: ممكن يرجع مرة
  "ها القيها منني والا منني خليىن يف الشارع".

تنال  وتحمل اآلالم"إنه بالمقاومة 
 وارتفاعا وحتى إذااإلرادة معونة 

 ،النفس غلبوقد ُتسقطت تقوم ثانية. 
بعد وقت تغلبها فى  ولكن النفس

فإن صبرت النفس  واحدة،معركة 
وة لم تفزع فإنها تبتدئ تنال القو

تحمل غنائم الظفر وتتعقب العدو و
 بالخطية"

(العظة عظات أنبا مقار الكبير
.).٤٦الثالثة: ص  
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يجري علينا بو بريحب بيناو  نثق يف أن اهللا بيقبلنافإن ملقال: 
 يف هانفضللنا. ويقع على أعناقنا (حيتضننا بقوة) ويقّب

 معنا ن اهللاإ. فثقة القبول والترحيب و(اخلطية والنجاسة)الشارع
ة) أول دافع للرجوع (التوب دا ،مش بيقرف مننا ، بيجبنامش ضدنا

  .أبدًالربنا ومن غري كدا ماحدش هايرجع 
 الشديد والعجيب آية يف غاية الروعة عن حب اهللا لك ها أقول

ها يف كان الناس وقتورميا إقاهلا اهللا يف سفر  لينا مهما كان ضعفنا.
غاية االحنالل والفاسد وكان ارميا بيدعوهم للتوبة والرجوع. 

"بيقول الكتاب 



") ١١: ١٣ار(.  
  قلت: يعىن إيه املنطقة وإيه احلقوين يا أىب!!

اإلنسان قال: املنطقة هي زى حزام كبري بيشد بيه 
بيشتغل يف الغيط أو اجلندى اللى  ملا يكونقوين) احل(هوسط

أنا ". وبتكون ملتصقة بشدة بوسط اإلنسان. فاهللا بيقول بيحارب
زى كدا. زى ما يكون بشدة ومن حىب بأحتضنكم  بأحبكم جدًا

سنة فلما تشوفوا  ٢٠صديق هاجر أمريكا وما شوفتهوش من ليك 
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عرب ي ةتأخذه باألحضان بشدة. كدا ربنا بيحبنا وعاوز أي طريق
م . والكاللينا بيها عنه حبه

ان بعيد وعايش كدا لشعب 
  يف اخلطية!! 

ما من غري  والصراحۀ
ىن فكرة أن اهللا قرفان متغري ت

كثرة  ملا بأخطأ وزهقان من
 ومن غريوجناساتى سقوطى 

قبول حب املسيح والثقة يف 
ترحيبه واحتضانه بالطريقة 

يفضل الواحد هادى 
جوعان للحب ويبحث عنه 

، اخلطية بأنوعها. الزناوىف يف أي مكان حىت لو عند الشيطان!! 
   .، الشذوذ، املخدرات،...اإلحلاداإلباحية، 

  .الخطایا کلف
  .حبوجوع للنقص سببها 
  .2المسیح حبوالشبع بلمسیح ل والتوبۀ هی الرجوع

                                                             
  ٢النفس الشبعانة تدوس العسل و للنفس الجائعة كل مر حلو (ام ٢٧:  ٧)

نا أن الشيطان يتكلم فى ايويحدث أح
 قائال: أنظر كم من الشرور لبالق

الحماقات التى أنظر ما أكثر فعلت! 
ا أنت مثقل بخطايتمتلئ بها نفسك و

كثيرة حتى أنه ال يمكنك أن 
تخلص". والشيطان يقول لك هذا 

لجذبك إلى اليأس وليجعلك تظن أن 
أما أنت فأجبه و .مستحيلة توبتك

وقل: "إن عندى شهادات الرب 
بموت إنى ال أسر فمكتوب "

ل أن يتوب و يرجع من الخاطئ ب
 ).٢١:١٨.(حزيحيا"شره و

"(العظة  عظات أنبا مقار الكبير.
)١١٣الحادية عشر: ص  
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الشبع باحلب يف األسرة بيساعد يف االستقرار النفسى  هبرضو
ة عن حمبة املسيح. وكمان لو فيه يف األسرة حونقل صورة صحي

 عاملى (للعامل وأفالمهوللصالة مش مذبح  لإلجنيلمذبح عائلى 
ان علش يساعد أن الواحد يتعرف على حب يسوع.وقباحته) دا 

كدا تالقى األسر اليت فيها مشاكل وتفكك أو عدم اهتمام بتقدمي 
املحبة واحلنان واقتصار األهتمام على األمور املادية معرض أفرادها 

  للتعب والضياع والسقوط يف اخلطايا.
قلت: طيب افرض الواحد اترىب يف أسرة صعبة وما لقيش حب 

  عمل إيه؟!ي إجنيللقى قسوة وكمان ال مذبح عائلى وال 
قال: اهللا بيعوض عن حب األب وحب األم فاللى ترىب يف أسرة 
صعبة عنده فرصة أكرب يف حب يسوع وحضنه واهللا الزم يعوضه 

ا وعوضعوضا عن خزيكم ضعفان مكتوب "ف عن تعبه وحرمانه
عفني جة ض أرضهماخلجل يبتهجون بنصيبهم لذلك يرثون يف  عن

  . )٧: ٦١اش ("تكون هلم أبدية
ولقى نفسه يتيم األب أو األم  أتولد: طيب افرض الواحد قلت

  أو اإلثنني؟
األيتام واألرامل بصفة خاصة هلم تعويض كبري عن تعبهم قال: 

 وأراملك علي أحييهم أنايتامك أاترك وحرمام فمكتوب "
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الزم يعرفوا أن ليهم حق كبري ونعمة كبرية  .)١١: ٤٩ار ("ليتوكلن
وأن املسيح نفسه هو أبوهم  ٣عند املسيح وضرورى يطالبوا بيها

  ن يعطيهم احلب والقبول واحلماية.أوأمهم وأنه املسئول 
الرجوع ألحضان املسيح والشبع حبب نرجع تاىن ونأكد أن 

  املسيح هو الوقاية الوحيدة من كل هذه النجاسات واخلطايا.
      
   
      


 

  .تقبل حب اهللا وتشبع بيهيا  یعنى
اخلنازير  يفضل الواحد جوعان فريوح خلرنوب یا إما

  .واخلطية واإلدمان ولقذارة العامل
وا توبوا. يقوليقولوا ليهم اخلدام والشباب يروح الكنيسة  

عاوزين نتوب لكن ازاى!! ارجعوا حلسن تروحوا جهنم. يقولوا 
مش عاوزين جهنم لكن تعبانني مش قادرين على اخلطية نعمل 

                                                             
عملي عند وحقي عند الرب قدرتي لكن  أفنيتفقلت عبثا تعبت باطال و فارغا  أنااما 

  ٣الهي (اش  ٤٩ :  ٤)
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سلموا يستلو ما لقيوش حل ها ييأسوا ويسيبوا الكنيسة ووإيه!!. 
  للخطية.

  قلت: طيب إيه احلل؟!
  يف كلمة واحدة زى ما بنقول احلل قال: 

غ" تإ ا حئ    ".ا
أن قة يف الثوالنفس الشبعانة تدوس العسل!! وبداية الشبع هي 

مش لىت) وحا (مش ملا تتحسنوأنا بقذارتى وجناسىت  اهللا مرحب يب
  يقرف مىن أبدا.ال هاقرفان مىن و

  وقعت كتري!!قلت: حىت لو 
  قال: أنت عاوز تقع يف اخلطية؟

قلت(مبرارة وأمل): اخلطية مّرة يا أىب. حىت لو فيها متعة يف 
يا " أبدا أقعالبداية لكن أنا عارف مرارا كويس. طبعا مش عاوز 

  مني حيررىن".
قال: كل مرة تقع اعرف إنك جوعان حلب املسيح علشان 

  فارجع بسرعة وثق يف ترحيبه وحبه. كدا رحت للخطية.
قلت: الكالم مجيل ومريح يا أىب عن حمبة املسيح وقبوله 
وترحيبه، لكن إيه التدريب العملى اللى أعمله فالتدريبات العملية 

  ال؟! ايف الطريق وال أنابتساعدىن أأخذ خطوات وأعرف 
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  :أن اهللا مش قرفان مىن ومرحب ىب التدريب العملىقال: 
  ما تسقط فی الخطیۀ، إرجع زى ما أنت.ل

م قم بسرعة وإرجع ليسوع بالصالة. تكلا تسقط يف اخلطية. مل 
ك. من قرفانفضك وال ار معه وقل له "أخطأت" وثق يف أنه مش ها

رجوعك علشان جرد وفرحان جدًا مب يقبلك وحيتضنكهابل 
  .وجناساتك ، مهما تكن خطاياكينظفك ويرحيك

فمكتوب " 

 ") ١أش :
"يعىن اهللا بيقول  .)١٨

. 
فران ونأخذ الغجع دا كالم اهللا لينا إن صدقناه هو دا اللى خيلينا نر

إن  إبليس رفكب نا مقتنعنيوإن مل نصدقه وفضلونبيض زى الثلج 
  اهللا قرفان أو زعالن مننا مش هانرجع أبدًا!! 

ل ماله وأك ضيعو و حيورث أبوه وه ىالل الضالفاالبن  
سبب  . لكن كانجدًا ةصعب تكانه تحالعىن معيشته مع الزواين. ي

رجوعه هي ثقته يف حب أبوه وقبول أبوه. مل يقل أنظف نفسي 
  هو. رجع زى. شوية فلوسأو أحاول أن أمجع  شوية
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ا أبطل أستىن مل"املرأة اخلاطئة اللى راحت لبيت مسعان ماقلتش 
ين أروح وبعد النجاسة ومسعىت تتحسن والناس تنسى أن أنا خاطية

ة راحت ولس راحت زى ما هي. "للمسيح أقوله أقبلىن أنا توبت
  مسعتها عند الناس إا خاطية. 

زى " ٤كباملسيح ترحيب يف ثقة الأن البداية هي  عرفتالزم 
ن مافيش طريق تاىن للتوبة والتحرر من اخلطية غري إو ".نتما إ
حبب يسوع واالرمتاء يف حضن يسوع. فلما تسقط يف خطية  عالشب

 يسوع بالصالة وقل له يف أحضان الربأرمتي وبسرعة ارجع 










       

  

                                                             
اقول لكم انه هكذا يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب اكثر من تسعة و تسعين 

  ٤بارا ال يحتاجون إلى توبة (لو ١٥:  ٧)
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 "حرام أصلي"أسقط يف خطية  ملاأفكار أنه كان عندي  قلت:
  أكون جنس وخاطئ؟بألنين 

أثر بين وتا): هذا ما تعلمناه من املجتمع يا ىقال (حبزن وبأس
  العالج عن املريض.  اللى بيمنع به بعض اخلدام. بيعملوا زى

بعد الثورة وكان بالليل صغري وهو ماشى يف الشارع  شاب
أمن يف الشوارع طلع عليه شوية بلطجية وأخذوا من املوبيل  مافيش

وملا حب يقاوم ضربوه باملطواة يف جنبه وهربوا الولد طلع جيرى 
على املستشفى بتاعة والده الطبيب اجلراح لكن ملا حب يدخل 

 وقال له "إيه اللى حصل" .واقف على الباب منعهأخوه الكبري كان 
زاى اأخذوا املوبيل". قال له "قال"فيه ناس بلطجية ضربوىن و

يك ". يقول له "إيه اللى خيلكانوا كتري"يقول  "تسيبهم يضربوك
 تعبان ه "أنا دلوقىتمش بتسمع الكالم". يقولليه تطلع بالليل كدا 
ا مليقول له "رائحتك عفنة. و". بسرعة دخلىن ها أموت أرجوك

كبري االبن الوفضل  ".تبقى حمترم وتسمع الكالم هادخلك لبابا
مل أبوه يع سايب أخوه على الباب ينـزف حلد ما مات. تفتكر

  معاه إيه؟!
   قلت: موقف صعب يا أىب!!
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منعوه من حراس الباب  ملا رجعختيل أن االبن الضال قال: 
 وبرهن على أنت جنس وخاطئ تطهر يف األول"وقالوا له  الدخول
 األب تكرتف ".ال؟ نشوف األب هايقبلك والاتعاىل  وبعدين توبتك

  مينع العالج عن املريض؟ إيه عقوبة اللى؟ ها يعمل معاهم إيه
  أشد عقوبة. اهيجرمية قتل، لدى قلت: 
بداعى  .٥مينع الناس عن املجيء للمسيح اللى برضة كداقال: 

  ليه الويل. اجلدية أو الدفاع عن املقدسات 
ئ  ئ وطصئع طع ضعن خطعا ط ضب وصئ  ئ ش ظوطتئع  غ ا

غئ. عغ  ث   ص شغ ا

  ؟ليه: (باستغراب)قلت
علشان  .أكثر وقت حتتاج فيه ملعونة املسيح دا بيكونقال: ألنه 

"السماء تفرح خباطئ واحد يتوب أكثر من قال الرب يسوع  كدا
كلما كثرت "وأيضا مكتوب تسعة وتسعني بارًا ال حيتاجون لتوبة" 

  .)٢٠: ٥(رواخلطية زادت النعمة جدًا"

                                                             
تغلقون ملكوت السماوات قدام  ألنكمالفريسيون المراؤون الكتبة و أيهالكن ويل لكم ٥ 

  )١٣: ٢٣مت الداخلين يدخلون ( وال تدعون أنتمالناس فال تدخلون 
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رار شيف الشارع واألطفال األ اللى بيمشى بناال قلنا زى ما
علشان  ألبوهفيه عليه مياه جماري، دا أكثر وقت حيتاج يرجع  رموا

  يعطيه مالبس جديدة ويطبطب عليه.
   :يا ابىن خالصة القول







 
  ؟قلت: وإن رجعت للخطية تاىن

 وحمتاج حلب يسوع وحضن يسوع جعت كقال: معناها إن
وصلي وقل له تاىن إرجع بسرعة ف
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ن مهما سقطت إ. فهمت أول خطوة، متام: (بفرح)قلت
ا همين و يزهقمش هايرفضين ومش هاة وأثق أن اهللا أرجع بسرعه

وع للرب رجالثاين لل الدافع إيهأطلب نعمته وحبه وأنه يشبعين. 
  يا أيب؟ يسوع

 ثقة الترحيب وعدم الرفض،هو لرجوع األول ل الدافعقال: 
  املؤشر الثاين هو

غئ ت   .بصاغ شغ ا
  ثقيت يف احلماية؟! يعىن إيهقلت: 

عاوز أقرب من ربنا قوي  (مشيقول بقال: كثري من الشباب 
  نيش ويهيج علّي).علشان الشيطان ما حيارب

  صحيح يا أيب؟! قلت: وهل دا
 فك وجيعلكالشيطان يا بين علشان خيوقال: دى خدعة من 

ملا العكس  علىف ل عمرك،يه طوعن املسيح فتكون عبد ذليل ل بعيد
يف و هيف محايت بل بتكون ،اهللا أكثر تأخذ محاية أكثررب من تق

   .مسؤوليته
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واحد ان فكمع بعض  خانقنتكنا كنا صغريين يف املدرسة و ملا
ك يا أنا يف عرضالن أو للتاىن ويقول "أنا يف محايتك يا ف روحي
ا ويقول "خالص ي خلناقةالطفل الثاين يدخل يف ايروح الن". ف

دا. مل املسؤولية. (بقى طفل يعمل كويتح .جدعان قال يف محاييت"
والده يروح ويطلب محايته من أاهللا يعمل إيه!! ملا حد من  طيب

من ميسكم ميس حدقة  ألنهدا مكتوب "). !!إبليس وحروبه
. يعىن اللى )٨: ٢زك ("عينه

ميسكم كأنه بيمس حدقة 
 أعطيكم أناها "ويقول عينه. 

دوسوا احليات سلطانا لت
والعقارب وكل قوة العدو 

: ١٠لو ("ال يضركم شيءو
وأيضًا "إله السالم يسحق الشيطان حتت أقدامكم . )١٩

ن يسحق الشيطادا ب مش بس بيحمينافاهللا  ).٢٠: ١٦(روسريعًا"
  .سكن فينايروحه بيعطينا قوته وو حتت أقدامنا.

      


   

يجيد الشيطان الصراع لكنه ال 
يغلب اذا صمدتم فى وجهه بل 

األشخاص  .ينحدر ويهرب خجال
هم الذين يخافون فقط الفارغون 

 الشيطان كقوة...........
) ١١٥صهرماس (الحب اإللهي   
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رص، بيت مسعان األبللرب يسوع يف  اللى راحتاملرأة اخلاطئة 
ها، من عبيده أن يطردوصب وال عاملتمل ختف من مسعان الفريسي 

ها، يمن نظرات الناس بل وثقت يف محاية املسيح لأو ختجل مل ختف 
  .علشان كدا راحت للمسيحذى أوأنه قادر أن حيميها من كل 

شابة مسيحية من قرية يف صعيد مصر وكانت عائلتها كبرية 
ذهبت هذه  ،بينهم وهلا عالقة قوية باملسيح وتوجد روابط من املحبة

ياة ا يف احل القاهرة، ومن بساطتها وعدم خرباالبنة للدراسة يف
بدأت أرجلها تدخل يف شباك 

من خالل جمموعة البداية  ،العدو
من صديقاا غري املؤمنني مث 

وتدرج صديق غري مؤمن 
 املوضوع خطوة خطوة حىت

بدأت تركت املسيح، وعندما 
والذل بدأت تشرب كأس املرارة 

كانت أكرب مشكلة تواجهها هو موقف و لنفسها،تبه وتنق وفت
 اهيقدروهل  !!ويقتلوها والا هايرفضوها هايقبلوهاعائلتها، هل 

ن طيال يخشى المسيحيون الشيا
ن كانت أفعال الشياطين فإنه وإ

غير مريحة لهم إال انه يصيبهم 
ضرر منها ألنهم فى رعاية 

العلى الذى يتعطف عليهم بسب 
 تقواهم

 ق يوحنا فم الذهب
 )٣١٦ص . (الحب اإللهي 
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ا بتحارودى كانت أكتر حرب ؟! يسبوها تتقتلوالا ها حيموها
أهلك  .وكان إبليس بيخوفها ويقول ليها "أهلك هايقتلوك

يهم إنىت جبت لهاخيلصوا منك ومن عارك وحمضرين ليك القرب دى 
. وحىت لو مش هم اللى ها يقتلوك مش ها يقدروا حيموك. العار

تعرف كانت ولكن ألا ". ها يدفعوا عن واحدة خائنة زيكال و
مهما  هاحيمو قدروايهايف أم  ةثقكانت واها وأيضًا يحمبة أسرا ل

وسافرت ألهلها وارمتت  بالليلأخذت القرار وقامت  الثمن. كان
اووحمبة وجتمعت العائلة كلها وقال م وهناك وجدت قبوليف أحضا 

 . أوعى ختاىف مننسمح لِك بأذى مش ممكنمنوت كلنا لكن ليها "
  . حد أبدًا"

ش مفثقة احلماية تشجع اإلنسان وتعطيه طمأنينة للرجوع. فاهللا 
 .)١٩: ٥٩اش (حيلهوبنفخة واحدة منه يبيد إبليس وكل  ضعيف

ى زى الل، احلماية الكاملةالقوة و يعطيهمن يرجع إليه من أوالده و
ي دولة، فتكون هذه الدولة مسؤولة عن جلوء سياسي أليعمل ب

محايته، وحنن ال نقوم بلجوء، حنن نرجع ملوطننا األصلي نرجع لبيتنا 
  السماوي وأبونا احلبيب.

  ني؟!فين هو أفالم القديسويخبقلت: صراحًة يا أيب أكثر شيء 
  بين؟!ايا  ازاىقال: 
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 نفسي، م أقول يفيهالشياطني حتارم وتظهر ل ملا بأشوفقلت: 
  .كدا؟! معايامش عاوز حيصل 

 بريك لتوضيح ةتاجدى حمالنقطة قال: أنت على حق يا بين. ف
من إبليس  خوف عند األطفال والشباب ما حيصلشعلشان 
احلق أن  ماهلوشمطلق احلرية،  ماهلوشالشيطان  أوالف .وحروبه
 ا ليهد !!هحيارب عاوز اللىوحيارب  !!يظهر لهعاوز اللى ىل يظهر 

 عندهحدود يعمل فيها. فلو 
 ما كانش يسمحاحلرية املطلقة 

ا م كلكان يصلي، ف هد بأنحل
ه يظهر ل يصلى يجىيالواحد 

يقف  فه، أووبشكله القبيح وخي
باب الكنيسة بذيله  على

ومينع الناس من الطويل 
الكسل والتراخي  علينايعرض إبليس إنه  الدخول، لكن آخر

عمة وقوة بن معنا السلطان أن ندوسها مجيعًا اللىوحياربنا باألفكار 
  .ذلكحنتملها فاملسيح وعد باملسيح. وهذه احلروب يف احلدود اليت 

  يا أيب؟ فنيقلت: 

المرضعة ليحيا  إلىيحتاج الطفل 
الخالق  إلىمنها ويحتاج المخلوق 
الطفل  األمليحيا به، لو تركت 

عندما تلده لكان من األصلح له أال 
 تلده.

 مار يعقوب السروجى  ق
 )٣٠٦ص . (الحب اإللهي 
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لذي ا أمنيلكن اهللا و"كورنثوس األوىل يقول رسالة قال: يف 
 يضاأال يدعكم جتربون فوق ما تستطيعون بل سيجعل مع التجربة 

وأيضًا يقول . )١٣: ١٠كو ١("حتتملوا أناملنفذ لتستطيعوا 
معك يقول الرب  أنا ألينعليك  وال يقدرونفيحاربونك "

يعىن مش ممكن أبدا اهللا يسمح لك بأى جتربة  .)١٩: ١ار ("ألنقذك
 مطلق احلرية لشيطانيسيب ل دًابأتكون أقوى منك ومش ممكن 

ر وحيارب، يظهبتقول أنه ب لىالقصص ال لكن نه حياربك ويبهدلك.إ
 نيقديسيف قامة ال تكون ملافهذه حاالت خاصة بالقديسني، أي 

  .وأنت ترشم عليه الصليب وحترقه زيهم حياربك ىيبقممكن 
زى الشيطان ىل مش هايظهر  ت أنينئاطم اقلت: متام أن

لكن عاوز تدريب عملى على ثقة احلماية أعمله ملا  .القديسني
  أحتارب باخلوف من إبليس يا أىب؟!

رمن أغنية او تقال: هو تدريب بسيط. ملا تتحارب باخلوف تغىن 
  )٢٠: ١٦اإلنتصار. موجودة يف (رو

  إله السالم..............يسحق الشيطان
  سريعـامكم احتت أقد

  وتفضل تكرر هذه الترنيمة حلد ما خيتفى اخلوف.
  :املسيح حيب اخلطاةنلخص ما قلناه يا ابىن. عرفنا أن 
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من كالمه (الكتاب املقدس). وكان املرة اللى فاتت  أوال:
  من تعامالته مع اخلطاة.  ثانيا: تكلمنا عنواليوم 

وتكلمنا عن الدوافع اليت جتعل اإلنسان اخلاطئ يذهب للمسيح 
ثقة يف يا وثان. (القبول)أن اهللا بريحب ىب مش قرفان مىن ثقة أوال

  واملرة القادمة نكمل الدافع الثالث إن شاء اهللا. أنه قادر أن حيميىن.
  دة:وال تنسى التدريبات بتاع النهار

 هو عندما تسقط ترجع بسرعة وثق تدريب على ثقة القبول*
  وتطلب الغفران واملعونة. يف قبولك وتصلى.

. عندما تتحارب باخلوف تردد اآلية أو تدريب ثقة احلماية*
  .الترنيمة "إله السالم يسحق الشيطان حتت أقدامكم سريعا"

مع املواظبة على التدريبات املرة اللى فاتت اخلاصة بالكتاب 
املقدس والقطاعى. وخلى بالك التدريبات دى تراكمية يعىن بنكمل 

  على اللى فات مش بننساه.
  قلت: طيب ممكن تفكرىن بالتدريبات اللى فاتت:

  قال: تدريبات املرة اللى فاتت كانت.
اىن ع واألسبوع الثكل يوم ملدة أسبو آية الكتاب املقدس -١ 

  آيتني والثالث فقرة والرابع نصف إصحاح ملدة سنة.



٢٩ 
 

كل يوم دقيقة ملدة أسبوع مث دقيقتني ملدة أسبوعني الصالة  -٢
   .ال تزود وال تنقص مهم إنكوثبت مخس دقائق ملدة ثالثة شهور و

أن تكلم ربنا ىف كل وقت ىف الشغل ىف الشارع وأنت  -٣
 نامي وأنت صاحى.

  
 جمانا من خالل هذا املوقع:PDFللحصول على باقى األجزاء 

Website: mbade2.com        
  قرشا فقط٢٥سعر النسخة من أى جزء: 

  


