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له  ذعئئ     في مقاومة إلى أبى بعد أن جربت ما قا

صراحة لم تهد شويش وال تماما لكنى مطمئن  أأفكار الت
ــيأخذ وقته ــوع س لكنى  وينتهى ألنه قال لى أن الموض

مشــتاق لتكملة باقى أســباب اإللحاد فكل يوم أكتشــف 
أمور جديدة في الحياة الروحية. وصلت وسلمت عليه. 
بعد أن اطمئن على أحوالى قلت له تكلمنا عن أول سبب 

  ؟يا أبىما هو السبب الثاني ألفكار اإللحاد  في التربية
القسوة في التربية  ول هوالسبب األ أنذكرنا قال: 
ــياءثالثة  ليإويحتاج  معرفة اهللا من خالل الكتاب ( أش
  الصبر) –مرشد روحي طيب  –المقدس 

 األمر الثانى في التربية هو
غئ ل  ا ع   ا

ــبة إلحاد كبيرة ولكن ف في الدول الغربية نجد نس
نا  بل يقولون أن حدون  نا مل "ال أغلبهم ال يقولون إن

  أدريين".
  قلت: وما معني "ال أدريين"؟
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نحن ال ندري هل يوجد إله أم ال فالموضوع قال: أي 
-ال يهمنا، سـواء وُجد إله أو لم يوجد فنحن "ال ندري

  ال أدريين". واهللا ليس له أهمية بالنسبة لنا.
  قلت وما هو الذى جعلهم يفكرون هكذا؟

جد ألن الكثيرون قال:  لد لقيط فال ي منهم من يو
طلق بعد فترة أبوه  ، أو الذىله أب يحتضــنه ويهتم به

سرة يكون كل همهم المادة  أمه أو حتي لو تربي في أ
، منفســهأوعندما يكبر يطردونه ليهتموا بأمور  والعمل

شخص يكبر  شكل من جهة األب يجعل ال فاإلهمال بأي 
لك ينعكس  مام وذ عدم اهت نه  يا وفي ذه قائ على تل

  عالقته باهللا وأنه أيضا ال يهتم به.
س شهنوهنا نقطة في غاية الخطورة  صيل ناق ا بالتف

لكن  عندما نناقش األفكار الناتجة عن الفلســفة والعلم
ننوه عنها اآلن وهو إنه في الميديا وخصــوصــا األفالم 
سالت األجنبية يحاولوا بكل جهدهم أن يوصلوا  والمسل

  بشكل غير مباشر.ورسالة خبيثة 
  قلت(باهتمام): وما هي يا أبى؟!
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بأن يظهروا بطل الفيلم يعمل أعمال  خارقة قال: 
صل إلى أذهان ملحد وبطولية ولكنه سالة التي ت . فالر

أنه لكى تكون بطل  بشكل غير مباشرالشباب واألطفال 
ـــوا البد أن تكون ملحد. أو  أن في أوقات أخرى يعرض

(أبانا الذى .١اهللا في ســماءه وال يبالى وال يهتم بأحوالنا
فالرسالة التي تصل  في السموات ..ابقى في سمواتك).

ن وجود اهللا مثل عدم وجوده فال داعى للتفكير فيه لنا أ
قريب ومحب لنا أن اهللا صـــديق  لكنوال للعالقة معه. 
ب نا وي عد ـــا نا القوة التي نعمل بويس ها اركنا ويعطي

نا حب أن يفرح ياتهم . ولكنهم وي كان كل إم حاولوا ب ي
باب ـــ هان الش لك من أذ كل ذ  وخبثهم أن يمحو 

فال نا واألط مه أحوال يد وال يه قال ويجعلون اهللا بع  .
ــر بين  أحد الخدام "في فترة وجدت فكر اإللحاد منتش

ولما بدأت أتتبع للنظر الطب بشــكل ملفت كلية طلبة 
الموضـــوع وجدت أنه يوجد مســـلســـل طبى يعرض 
ــل طبيب  ــلس ــاكل طبية وحلولها ولكن بطل المس مش

                                                                    
: ١ف(صال يسيء و الرب ال يحسن أنالقائلين في قلوبهم  ...الرجال الجامدين أعاقبو 1

١٢( 
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وفى كل حلقة يوصـل  ،ملحدولكنه  مشـهور وعبقرى
شكل سالة ر شر تؤثر مع الوقت الطويل على ب غير مبا

وتقوده  نفسية المشاهد وتغير في أفكاره دون أن يدرى
  ".لطريق اإللحاد

  قلت: الوضع خطر فعال.
قال: فعال نحتاج لوعى وحكمة وأن تقدر الكنيســـة 
شرة لها. وأنه يجب  سائل غير المبا أهمية الميديا والر

المســيح باســتخدام أن نوصــل رســالة اإلنجيل ومحبة 
ــكل درامى ــا أن تكون بش وعمل  الميديا الحديثة وأيض
وتكون  مسـلسـالت تعالج موضـوعات روحية وشـبابية

فذهن الشــباب اآلن يحب أن  ،برســائل غير مباشــرة
يحب أن تصــله المعلومة جاهزة يســتنتج ويحلل وال 

تفرض عليه مسلمات فيجب أن نحترم طريقة تفكيره و
  ونتعامل معها. 

قلت: أنا سمعت يا أبى أنه سيتم تحويل منهج مبادئ 
ـــوم متحركة  الحياة الروحية ألفالم كرتون أو رس

ــل تل ــلس يرة ها يكون نقلة كبدا فزيونى يوياريت مس
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سرعة ولقطاع أكبر ف صل ب سي صراحة و منهج هو ال
ــهل الحياة الروحية  ــب لكل األعمار ومتدرج ويس مناس

  ويجعلها عملية.
دأ بعض األخوة في ذلك لكن قال: بنعمة المســيح ب

ــاج لمجهود كبير وخبرات كثيرة  ـــوع يحت الموض
  ونرحب بكل من يستطيع المساعدة في هذا االتجاه.

  همال في التربية.نرجع تانى لتأثير اإل
ذهب مبشرون إلي إفريقيا يكرزون بالمسيح وهناك 
كانوا يجمعون األوالد ويعلمونهم عن  حد البالد  في أ

ـــيح كل يوم أحد. ـــيكوالته  المس ويوزعوا عليهم الش
واألطعمة واألعداد كل أســـبوع تزيد، وفي أحد األيام 
ـــتغربوا جدا وأخذوا  ـــر أحد من األوالد فاس لم يحض
يبحثون عن الســـبب، فســـألهم خادم قديم بهذه البلدة 
"ماذا علّمتم األوالد األسبوع الماضي". قالوا "علمناهم 

ـــي، قال لهم أن اهللا أبونا وأنه يحبنا مثل أبونا األر ض
قالوا  نا".  كدا لألوالد ه حد يقول  يه أ خادم "وف ال
ـــهور بأنه ندل. يتزوج  "ليه؟". قال "الن األب هنا مش
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وينجب وعندما يكبر األوالد ويجد الدنيا صــعبة يترك 
جب ثم  ناك يتزوج وين هب ألخري. وه يذ ية و القر
يتركها وهكذا. فظن األوالد أنكم من أتباع االله الذى 

شبه آبائه شوية ثم تتركوهم ي م "ندل" وهاتفرحوهم 
  فلم يأتوا.

قلت: قد عرضنا السبب ولم تقول لي علي العالج يا 
  أبي.

ـــيئين قال: عالج اإلهمال في التربية هو الكتاب  ش
نسان يتالمس اإلبهما يستطيع أن . والقطاعىالمقدس و

مع اهللا الحقيقي اهللا الذى تهمه أمورنا البسـيطة وحتى 
  .التافهة
نه و نا أ ما ذكر جب ك نعرف اهللا من خالل أن ي

إعالنه هو عن ذاته في الكتاب المقدس وليس من الناس 
شر مهما إن كانوا  سواء اآلباء واألمهات أو الخدام فالب
بهم ضعفات. لكن اهللا أب حنون وطيب جداً سأقول لك 

قدس تاب الم يات من الك ـــالح اهللا  بعض من اآل عن ص
  وعليك أن تكمل الباقى. واهتمامه بنا
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ــه للنفس التي  طيــب" ــذين يترجون هو الرب لل
  )٢٥:  ٣(مرا  ."تطلبه

رحمته  األبدوالي  وطيب" احمدوا الرب ألنه صالح 
  )١: ١٣٦"  (مز 

  )١: ٢" أحببتكم يقول الرب "(يؤ
ساكم " ( اش  ضيعها أنا ال أن سيت األم ر  ٤٩" أن ن

:١٥.(  
  ).١٦:  ٤٩" هوذا علي كفي نقشتك " ( اش 

صهم"  ضايق ومالك حضرته خل ضيقهم ت "في كل 
  ).٩: ٦٣(اش 

  ).٣٠: ١٠مت " ("شعور رؤوسكم جميعها محصاه
ما الواقع  هذا كالم أ ـــان يقول  لت: ممكن اإلنس ق

  مختلف!! ءفشي
 "القطاعى"قال: نعم وهذه هي النقطة الثانية وهى 

نا وهى تعتبر  مه ب ما بة اهللا واهت حديلنعرف طي ، الت
أن نطالب اهللا بهذا الكالم ونقول له فيجب 
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إنها عالقة صداقة  ،في عالقتنا مع اهللا هذا هو الروعۀو
ــكل. فاهللا لما خلق آدم  ــت عالقة فرض وش وحب وليس
سبع ولم يفرض  صلوات ال صلى ال في الجنة لم يقل له 

  .١عليه طقوس لكنه خلقه لكى يعمل
  قلت: مالحظة جديدة يا أبى لكن ازاى كان بيصلى؟

صدقاء  صالة إن اهللا كان معاه دايما كانوا أ قال: ال
. علشــان كدا الرب يســوع يقول ٢ويتمشــوا مع بعض
كل حين ـــلوا  كل  )١: ١٨(لوص عك في  يعنى اهللا م

وقت. ونالحظ في الوصايا العشر لم يقل اهللا أي وصية 
صالة، لكن قال  صايا عن ال شر و الرب من  أحبمن الع

كل قلبك ونفسك وقدرتك وبعدها ذكر أن تتذكر 
 )٧: ٦(تثاهللا وكالمه في جلوسك ونومك وطريقك

ـــالة أن اهللا معك في كل وقت. وهذه  وهذه هي الص
في الوقت  ،ل مهما إن كان مشغولعمالمتاحة للكل في 

ـــيء يه ش مل ف لذى ال نع ما نكلم اهللا ،المقتول ا ند  وع

                                                                    
 )١٥: ٢ويحفظها (تك جنة عدن ليعملها  ووضعه فياالله ادم  واخذ الرب 1
وامرأته ادم  فاختبأالرب االله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار  وسمعا صوت 2

 )٨: ٣تك وجه الرب االله في وسط شجر الجنة ( من
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ــتجابته  ــعر بحبه هنا نبدأ ونتواصــل معه ونجد اس نش
شبع بيه واهتمامه  فال نبحث وال نطلب اهتمام ال أب ون

يب  ـــديق والحب نا األب واألم والص وال أم فيكون هو ل
  وفيه يكون كفايتنا.

ـــياه عندما أبو داود النبى ـــموئيل أه وأمه نس تى ص
ــه ــوا أن لهم ابن  ،ليقدس وقدموا له أبناءهم الكبار ونس

ــموئيل أن اهللا لم يختار وال واحد  ــغير ولما قال ص ص
اهللا  لهم وأنه مازال يوجد ابن )١٠: ١٦صـم ١( منهممن 

عة) وراء  فل (فوق البي جد ط تذكروا أن يو جه  تا يح
ألنه كان الغنم. لكن كل ذلك لم يؤثر على نفســـية 

ـــبعان بحب اهللا له ومكتفى باهتمامه به فيقول "أبى  ش
ضمنى" كان فاهللا  .)١٠: ٢٧مز (وأمى تركانى والرب ي

عن إهمال  هعوضلداود كل الكفاية والحماية والحب و
   األم. حضناألب و

عة و فـإن کنـت ـــخص فوق البي ما يقولون ش ك
بســبب  أو ،ولدت(غلطة) وغير مرغوب فيك من األهل

ـــعر بالوحدة وباألهمال غياب األب أو  ـــوة األم تش قس
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إنك أمام اهللا غالى ولك  ىفثق يا صديق ،وعدم القيمة
مة  مة قي ـــاك عظي يك الجميع فهو ال ينس ـــ وإن نس

نة عظيمة ولك عنده نعم  وكمثل داود يعد لك مكا
سيكون  تبدأ بتذوقها هنا وفىكثيرة  سعيدة  األبدية ال

ـــم داود  المجد األبدى الذى ال ينتهى. ثق أنه كما ض
ضا  ضمك أنت أي ضه عن رعاية أبيه وحنان أمه ي وعو

  .)١١: ١٦مز ( إلى أحضانه ويشبعك من حبه وفرحه
شكل ر بذلك إن لم تشعلن ت لکنک تعامل مع اهللا ب

ساطة وليس بتكلف  شر وبب وبكلمات محفوظة دون مبا
شاعرك ألنها في البداية ال تعتمد و فهم أو عمق. على م

ه هتمام التي مررت بمجروحة بســبب اإلهمال وعدم اإل
مة اهللا وإعالنه مد على كل لب  ،ولكن اعت طا جرب أن ت

شيء سيط  ،بوعوده فأنت لن تخسر  شكل ب تعامل معه ب
وعندما تجد استجابة ال تشك ال  ،وبحسب احتياجاتك

كل  خداع إبليس فهو ب حذر من  فة. ا ـــد ها ص قل إن ت
ويشكك فيه. ولكن يفصلك عن اهللا  أنإمكانياته يريد 

لب اهللا بحســـب كالمه اط، مســـئول عن قرارتك تأن
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ـــتجابته اعترف بذلكعن وعبر   احتياجاتك وعند اس
 هافهذه مجرد بداية لحياة كل ابدأبذلك وال تنكره بل 

سرور مع أبوك ف شعر بك (رح و أي كثر من أالذى ي
وفى النهاية تنتظرك األبدية الســعيدة  )شــخص آخر

  التي فيها كمال الحب والفرح.


   



  





 

حث ط غصض. عثا ا ل ذ أو    عع ططتث جعاء ص

ـــاركنا أعمالنا وكل أمور حياتنا بل هو  فإلهنا يش
ــغيرة قبل الكبيرة تهمه  )٢٠: ٣٠(تثحياتنا فأمورنا الص

. نحن لســنا )٣٠: ١٠(متحتى شــعور رؤوســنا معدودة
وحدنا في هذا العالم حتى لو لم يهتم بنا األهل وليس 
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ـــدقاء وال أحباء  ـــاركنا كل إلهنا معنا فلنا أص ويش
صديق قريب نكلمه ونطلبه في كل  صيل حياتنا ك تفا
أمورنا ونفرح معه في إنجازاتنا ونبكى إليه في أتعابنا 

شبع قلوبنا. ضانه لي سكين من يعيش  ونختبئ في أح فم
وحده وال يتمتع بحب اهللا ونعمته ووجوده بالقرب منه 

هنا بيبدأ جهنم هو من مســكين دا دا مش محتاج جهنم 
عد ته هو دا  فالب ته ومحب مان من أبو عن اهللا والحر

   الموت وهو دا جهنم.
له  له إ لكن طوبى لمن 
به  ـــعر  يب يش يب وحب قر
ــديق  ــاركه أتعابه وص ويش
سئولياته وال  ساعده في م ي
ما  ته مه جا يا يحتقر احت
كانت بســيطة أو تافهة. يا 
سموها  سيحية و لروعة الم

ن لو عشـــناها كما يقول الكتاب وليس كما نتعلمها م
العالم أو من التربية، فأن يكون اهللا صــديق، اهللا حبيب، 



القطاعى وعود 
الكتاب
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اهللا يحتضـــنا، اهللا يمســـح دموعنا، اهللا يهتم بأصـــغر 
ــاركنا فيها هي دى بداية األبدية  ــيل حياتنا ويش تفاص

  ومن لم يبدأ هنا لن يكمل هناك.  
قلت: كالم رائع وعملى يا أبى وفيه تحدى. ولكن 

ية  لث في الترب ثا كار ما هو األمر ال بب أف ـــ لذى يس ا
  التشويش يا أبى؟

ـــوة في التربية. وثانيا األهمال في  قال: أوال القس
ية. و مة اهللا  وه حلالالترب حدى المبنى على كل الت
  والقطاعى.

  أما ثالثا فهو
غئ غض  ا اث   ا

والصراحة هي أقل األسباب تأثيرا. أصعب سبب هو 
س يكون  يتعرض له منهمال أما التدليل فوة يليه اإلالق

الخطأ،  وأأبوه وأمه رهن إشــارته ســواء في الصــواب 
ســينفعه أو ســواء  هأو ال يحتاج هســواء شــيء يحتاج

ضره ضب  ،سي كل ما يهمهم أن ابنهم ال يزعل وال يغ
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ومع الوقت يكبر الشخص وهو متربى تربية رديئة وال 
  .الردئو بين الجيديميز 
ـــخص يكون  بعيدا عن اهللا وحتى  أنانى في هذا الش

ـــدقائه مع زوجته وأوالده وفى  كل تعامالته مع أص
كل  لدائرة و يد أن يكون هو مركز ا كان ير كل م

ــواء تكون عليه يريد أن يأخذ دائما وال يعرف أن  ،األض
حتى مع زوجته وأوالده ال يعرف أن يهتم بهم  ،يعطى

  بل يريدهم هم أن يهتموا به. 
ــع على اهللا وینعکس يريد أن اهللا يكون ف ،هذا الوض

ـــواء  كان هذا األمر تحت أمره(مثل أبوه أو أمه) س
سك  ضره ويكون مثل الطفل الذى يتم سي سينفعه أو 

ـــره  ـــئ يض له يحبك وإن لم تعطيه بش ته  إن أعطي
ـــحب الفلوس  يكرهك. فهو يريد اهللا مثل ماكينة س
فيها فلوس يســـتخدمها ال يوجد فيها فلوس يســـتغنى 

   عنها.
ـــخص  العملى اإللحادوهذا هو  حتى لو لم يقل الش

ــبة له مثل آلهة الوثنين يعبدوها  ،إنه ملحد فاهللا بالنس
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ستفيدوا منها بأن تنزل لهم المطر  شرها أو لي ليتقوا 
  تعطيهم القوة واإلنتصار وقت الحرب.  أووقت الجفاف 



 





  



 
ــى في هذا المثل  راثآ!! قلت: ماكينة الفلوس نفس

ـــديق  مل مع اهللا كص عا بل أن أت مة فق يات مؤل ذكر
وحبيب وأثق في غفرانه وقبوله كنت أتعامل معه بهذا 

فيه مصلحة مع اهللا اقترب منه ما فيش مصلحة "المبدأ 
نا ما كنتش وأخذ  مع اهللا ابعد عنه". كنت ملحد وأ

"ياه دا فيه ناس كتير ملحدة وهم مش وأخدين  بالى.
  !!بالهم"
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صلحة وليس  قال: التربية المبنية على األنانية والم
 بشـكل ماأو اإللحاد الحب تؤدى إلى االنفصـال عن اهللا 

يه  ـــم حاد العملىيمكن أن نس لذين باالل . فكثير من ا
ـــلحة يدعون مؤمنين كل  عالقاتهم مع اهللا مجرد مص

حب و قة  قة ف أبوة!!وليســــت عال ال هم في الحقي
سوى في يختلفون ع سمما يدعون ملحدين  لكن في  اال

النهاية المسافة التي تفصلهم عن اهللا هي نفس المسافة 
التي تفصـــل غير المؤمنين. مثل األبن الضـــال عندما 
ــل  كان عند الخنازير بالرغم إنه ابن لكنه كان منفص

وبدون الرجوع  مثل الغرباء عن األب والحب والنعمة.
حبل قة البنوة وال ية ،عال ها ـــتكون  الن حدة لغير س وا

يدعون مؤمنين  لذين  قة والمؤمنين أو ل ليس لهم عال
  حب وقرب.

  قلت: وما هو الحل لهذه المشكلة يا أبى؟
   ثالثة أمورقال: حل التدليل في التربية. 

  أوال ظروف الحیاة.
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ين تربوا تربية مدللة عندما يكبرون ذال من فبعض
ملحدين ولكن  وال يجدون طلباتهم من اهللا يقولوا أنهم

مع مســـئوليات الحياة وقســـوتها يبدأوا يســـتفيقوا. 
فالشــخص الذى تربى أن يكون مركز العالم وســاعده 
جه الحياة  ما يكبر ويوا ند يه، فع يل أبو تدل لك  على ذ
ويدخل الجيش مثال يعرف أنه مجرد عضو في منظومة 
ـــه.  ـــتفيق لنفس كبيرة وليس هو المركز فيبدأ يس

ثل "من لم ما يقول الم يه  وك مه ترب يه أبوه وأ يرب
  األيام والليالى". 

نا ملحد نتيجة أن  ولكن الخطورة أن قال أحدهم أ
 -اهللا لم يجيب له طلبه "لم يخطب الشـــابة التي أحبها

ـــل على  -لم يهاجر إلى الدولة التي يحلم بها لم يحص
لم يرجع بل عاند مع الوقت و .الدرجات التي أرادها..."

تموت المحبة هللا في قلبه  وترك نفسه فمع طول الوقت
  ويتعود على البعد والجفوة.

قات أخرى يقول البعض  وفى بعض من هؤالء أو
ـــع اهتمام وتركيز من  ـــير موض أنه ملحد حتى يص
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المجموعة أو من األهل فهو يعمل شـــيء مختلف حتى 
جد  مامي يةواأل االهت ها نان ها و ،التي تربى علي خطورت

ــه وكما يقول المثل  ــان نفس ــدق اإلنس ــا أن يص أيض
سه. ومثل  صدق نف سوق فيها". كمثل من يكذب وي "ي

ألفكــارهم نعطى  نهتم بهم لكن نحــذر أنهؤالء 
ـــبب  ومجادالتهم اهتمام كما لو أن هذه األفكار هي س

 (أفكار اإلحاد)األهتمام بهم بل نهمل الحديث معهم عنها
  كل حكيم ومتزن.ولكن نهتم بهم كأشخاص بش

قلت: الموضــوع له أبعاد كثيرة ومتشــعبة. ما هو 
  الشيء الثانى لعالج التدليل في التربية؟

  قال: الشئ الثانى هو
  أن یعرف اإلنسان إنه لیس إله.

يحتاج اإلنســـان أن يعرف أن ليس إله وأنه مخلوق 
ـــعيف أمام أمور  ومحدود وليس ذلك فقط بل أن ض

  اهللا لتسنده. الحياة ويحتاج لمعونة وقوة
 بلقلت: لكن ممكن شـــخص يقول أنا ال أحتاج اهللا 

  سأعتمد على قوتى وعلمى وذكائى؟
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ــيحتاج اهللا في قال: ممكن طبعا يقول ذلك. لكن  س
ضه عندما يعجز الطب  سكن عن وقت مر شفيه وي أن ي

ـــاعر تعزية وحب ،ألمه  ،يحتاج اهللا عندما يحتاج لمش
وأخيرا  ،يحتاج هللا في وقت ضــيق ليشــعر بيد تســنده

ضمن له الوجود بعد الموت وأنه لن يذهب  يحتاج هللا لي
للمجهول. وهذ النقطة خطر عليهم جداً. فالملحدين 
ند الموت  ـــككوا في أمور كثيرة ولكن ع يمكن أن يش
سان ويعلن الفكر عجزه  صمت كل ل ستد كل فم وي ي

سفة موتها و صره والفل ستطيع أحد أن والذكاء ق ال ي
شكيك. وليس ذلك فقط فمعنى الحياة  يقول كلمة ت

ـــقى  .كلها يموت ويتدمر أمام كلمة الموت فلماذا أش
ـــالت و مل والمواص مذاكرة والع عب في ال عانى أوأت

ية  ها ناس وتحكمهم والن ـــاكل ال المرض واأللم ومش
ــم  ــاص أو س ــوية تراب" فتراب بتراب فطلقة رص "ش

ي عب الح جد زرنيخ ونخلص من ت لك ت لذ ها.  اة وهم
بة انتحار بين الملحدين!! ألنهم لو فكروا  ـــ أعلى نس

ـــب  ظنهم يجدوا أنه ال أمل وال رجاء وال منفعة بحس
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ـــوا آلهة كما ظنوا  كما خدعهم إبليس  أووأنهم ليس
ــيرون  كما خدع أمنا حواء في الجنة وقال له ــتص "س

ــيان اهللا" وكانت هي  ــجرة وعص آلهة بأكلكم من الش
لى للبشرية بل أصل الخطايا كلها. فعندما الخطية األو

يصــدق اإلنســان كالم الكذاب وأنه إله وفى وقت تأمل 
ولحظة صدق مع النفس يجد أنه ليس إله فيا إما يتوب 
ويتضـــع ويرجع هللا المحبة الذى ينتظره يا إما يترك 
ضا قتال فيقتله وينهى حياته  سه للكذاب الذى هو أي نف

سناقش هذا كله با وينتحر. س صيل عندما نناقش و لتف
  أفكار اإللحاد التي تنتج نتيجة للعلم والفلسفة.



  





 

 (وكان وحيد ومدلل جدا) مرة سألنى أحد األخوة 
ـــويش. وقال ليه ربنا من  الذين يتحاربوا بأفكار التش
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من غير ما يأخذ رأيى مش كان يأخذ رأى هو خلقنى 
  أنا عاوز أتخلق أم ال؟

ـــؤال غريب يا أبى لكنه إيه  ـــتغراب): س قلت(باس
  اإلجابة؟

له  يأخذ "قال: قلت  نا  فعال عند حق كان الزم رب
لة واحدة  "أمتى؟". قال "رأيك قبل ما تتخلق في حا

له  بل أن يخلقك. لكن "قلت  نت كنت موجود ق لو أ
. "كان هأيخذ رأيك ازاى وأنت ماكنتش موجود أصال

فالمشــكلة أن اإلنســان يظن نفســه أنه إله وينســى أنه 
لذلك فالتوكيل العام  .مخلوق محدود ببداية ونهاية

من أهم المراحل في  ١من المنهج) ٤الذى ذكرناه في(ج
ـــميه عنق الزجاجة فأن  الحياة الروحية يمكن أن نس
يتخلى اإلنسان عن إراته هللا ويعلن خضوع الحب الكامل 

  نقطة فاصلة في حياة اإلنسان.
لت:  حد مركز ق رة كالكون دى فلكن فكرة أن الوا

  الواحد يتنازل عنها؟صعبة إيه اللى يخلى 

                                                                    
 السقوط املتكرر  1
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جة  قال: نات كار ال ثة في عالج األف ثال طة ال دى النق
  ثقة  عن التدليل وهى

  أن اهللا یحبنى أکثر مما أحب أنا نفسی
نا هو  حب، إله نا هو ال فالجمال في العالقة مع إله
سها  سا شة معه أ صاياه هي الحب، والعي إله الحب، وو
بذل  نا أوال حتى  حب، هو أحب ها مبنى على ال يان وك
نفســـه إلجلنا، هو خلقنا من العدم ألنه خالق بطبيعته، 
نا وقال أنتم  نا وكرم بل أحب نا  بد ـــتع نا ال ليس وخلق

سلطانى، وأعطنا كل صورتى، مثالى، أبنائى، ل كم كل 
شيء بغنى للتمتع وقال أريدكم أن تفرحوا كل حين 

بل ستجدون ضيق راحة ولم يعدنا بأننا هنا سنكون في 
سأكون معكم  ستكونون ولكنى  وأحميكم وفى النهاية 

  معى وأريحكم.
ـــان أن اهللا يحب حب يكثر مما أ هفعندما يثق اإلنس

يه نان هو نفســـه يعط ل اطمئ ته  يارا ي هالخت ه ويعط
ـــرة معه وليس ل لخوف منه. ألن الكثير إطمئنان للعش

ـــه  أنيظن  ـــه وطقوس ما يهم اهللا فقط فروض كل 
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ـــلواته أما فرحنا وراحتنا وتمتعنا فليس له وجود  وص
في اهتماماته. لكن لو عرفنا أن كل األمور الروحية 
هي لمصــلحتنا وخيرنا وفرحنا واهللا ليس له مصــلحة 

ــيختلف تماما ــع س ــلى هوفيها فالوض  الذى ، فمن يص
ــلى اهللا لن  ــيا وماديا ومن ال يص ــتفاد روحيا ونفس يس

شيء لكن  سر  شخص هويخ سر. لذلك  ال سيخ الذى 
نلجأ وقت اإلحتياج هللا لنأخذ منه لكن لو عرفنا أننا في 

نا أن نطلب ونفرح ونتمتع نكف  ، لنكل وقت متاح ل
  مشاركة اهللا في كل أمورنا.نشتاق لعن الصالة و
الفرح والمتعة أفكار جديدة  ااهللا يريد لنقلت: أن 

وكنا علينا فالكثير من الناس وكنت أنا منهم لفترة 
رض كما لو إننى غير ظن أن ما يهم اهللا الطقس والفأ

ـــيحي لكن الحب والفرح والتمتع واهللا تهمه  ،فعال مس
نا أمور جديدة ـــلحت بدأ  .علىّ مص وكنت أخاف أن أ

  ويتحكم فىّ.عالقة مع اهللا لئال يتسلط علىّ 
: ١١مت ( قال: دا الجمال في مسيحتنا أن اهللا متواضع

ويحملنا في  )٥: ١٣يو ( أرجلناغسل بنفسه ، اهللا )٢٩
. فاهللا )١٢: ٦٦اش (تعبنا ويدللنا في  )٩: ٦٣اش ( ضعفنا
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ة ليس المتسلط والجبار علينا لكن المحب، يفي المسيح
ويطهر   ١المتضع، الطيب، الحنون، الذى يغسل أقذارنا

منا  (يقرف)دون أن يأنف ويتأففمهما سقطنا نجاساتنا 
ه هو اإلل ،مثل األم التي تنظف رضيعها بكل فرح وابتهاج

وحب أن نكون فرحين  ٢الذى يصوننا مثل حدقة العين
. بعد هذا كله من هذا اإلنسان الذى يرفض اهللا ٣دائما

الذى يغسل أرجله ويشفى جروحه ويهمه أمره. فحقا 
شعب هو عظيم له الهة قريبة  أي الكتاب "ألنه كما قال

فعال . )٧: ٤تث ("ليهإ أدعيتنامنه كالرب الهنا في كل 
شخص عظيم من له إله كالرب إلهنا محب، متضع، 

  حنون، كالرب إلهنا.
قلت: بعد كل ذلك من يرفض اهللا أظن ينطبق عليه 

 ).١: ١٤(مزإله"قال الجاهل في قلبه ليس قول الكتاب "
فكار اإللحاد ليست جديدة يا أبى فهى مالزمة ففعال أ

  لجهل وكبرياء اإلنسان.
مالزمة ألفكار الجهل  اإللحادقال: فعال أفكار 

والكبرياء فمن يجهل محبة اهللا واهتمامه وغفرانه هو 

                                                                    
 )٤:   ٤(اش  "هيون و نقى دم اورشليم من وسطها اذا غسل السيد قذر بنات ص 1
 )١٠:   ٣٢  نه كحدقة عينه (تثاحاط به و الحظه و صا 2
: ١٦فرحا (تث إالفي كل عمل يديك فال تكون ك والرب الهك يبارك في كل محصول  3

١٥( 
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الذى ينكر اهللا أو الذى يظن أن اهللا جبار متكبر فيتكبر 
الرب يعطى استنارة وحكمة  ويرفضه. هو اآلخر على اهللا

  لكل خليقته يا ابنى.
قلت: معلش عندى سؤال يا أبى افرض حد عاوز 

  إثباتات من بره الكتاب المقدس؟
قال: إحنا لسه بنبدأ في الموضوع ولما نيجى نتكلم 
عن األفكار اللى بسبب الفلسفة والعلم هانتكلم عن صحة 

ع وضوالكتاب المقدس وإثباتات علمية وفلسفية لسه الم
  مطول يا ابنى.

نلخص ما قلناه اليوم. تكلمنا عن تكملة أسباب 
ول كان التربية التي تؤدى ألفكار اإللحاد. السبب األ

  القسوة في التربية.
ظ  ب ئإ ا    .اإلهمال في التربية: وا

هو معرفة اهللا من الكتاب المقدس ومن  :وسق
  العالقة معه بالقطاعى.
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ب ئإ ا   .التدليل في التربية :وا
هو ظروف الحياة ومعرفة أننى لست إله  :وسق 

والثقة أن اهللا يهمه 
مصلحتى ويحبنى 
أكثر مما أحب أنا 

  نفسى.
في  همسۀ أخیرة

آذان اآلباء واألمهات. 
اعلموا أيها األحباء 
أنتم مسئولين أمام 

اهللا عن أوالدكم، فعدم اهتمامكم قد يكون سبب ضياع 
ألوالدكم وماذا ستستفيدون أن عرفت أن ابنك أبدى 

تفيد سأصبح ملحد ولو كان ذلك بسب إهمالك ماذا سي
لو فرت له كل أموال الدنيا أو أعلى الشهادات!! أيضا 

خص الش فيكبرسبب نفسه لالتدليل غير الحكيم يؤدى ل
وهو أنانى ال يعرف أن يتعامل ويخسر أقرب األقربين 

تم ن سمعإن أيضا لن يفرحكم بسبب أنانيته وتدليله وأظ
أنه أصبح ملحد بسبب تربيتكم الغير حكيمة. وأخيرا 
ليختبر كل أب وكل أم إيمانه وهل له عالقة حقيقية 

العملى دون  اإللحادمع اهللا لئال نكون نحن أيضا نعيش 



يحبنى  اهللا
أكثر مما 
أحب أن 

نفسى

اإلنسان 
ليس إله

ظروف 
الحياة
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أن نعلم. البداية اآلن بعالقة حب مع المسيح وبطلب 
لنكزن كلنا  حكمة منه لتربية أوالدنا (أعز ما نملك)
 األوالدو أناها معا في األبدية السعيدة ونقول للرب "

  .)١٣: ٢(عب"عطانيهم اهللاأالذين 
-بنعمة المسيح–أتركك والمرة القادمة نكمل 

الجزء الثانى من األفكار التي من الوسط وستكون عن 
  األفكار التي تأتى من الوسط الكنسى.

خالل مجانا من PDFللحصول على باقى األجزاء 
 هذا الموقع:

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

  


