
- 1 - 
 

  ةمبادئ الحياة الروحي
 

  
  
  
  
  
  

 
  ائداألسباب والفو

 
 
 

 

 

  

   



- 2 - 
 

لنا رجاء فى المسيح ان تصل هذه * 
السلسة إلى يد كل شاب مسيحى بأقل 

.تكلفة
يمكنك ان تشاركنا هذا الرجاء بإهداءها  *

.ألصدقاءك واحباءك

  

  سلسلة مبادئ يف احلياة الروحية. :  اسم الكتاب
  األسباب والفوائد -التجارب والضيقات       

  خدام بيت حمبة اهللا للطلبة للمغتربني. :إعـــداد
  ٢٠١٦األوىل :   الطبـــعة

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

  
  
  
  

هذه السلسلة مرتبطة متاما بالسلسلة األساسية (من  مالحظة:
جهة األفكار واملصطلحات). فلالستفادة الكاملة وحىت ال حيدث 
تشويش. رجاء قراءة السلسلة األوىل أوال، بداية من (املسيح حيب 

 حىت مؤشرات املسيحى احلقيقى). اخلطاة
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  قداسة البابا تواضروس الثاين
  )١١٨اإلسكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية (بابا 
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ت يس نا متعب جدا والتعب لأالروحى و أىب إىليف طريقى  ج
قارنة م شيء صعب جدا تعب النفستعب النفس، وبل تعب اجلسد 
ل سلمت عليه وبدون تفاصي أىب إىل، وملا وصلت بتعب اجلسد

دا صعبة جأيام التجارب والضيقات  :قلتاملوضوع ويف دخلت 
 ثلم ازاى اتصرف يف جدًانفسي متضايق  أجدفيها ومؤملة جدا 

  ؟يا أىب هذه األيام
عن كيفية التعامل مع التجارب والضيقات  نتكلم ال: قبل ماق

  .نعرف أوال مصادرها
من هي أليست كل التجارب هي مصادر التجارب  ماقلت: و

  ؟اهللا
 وال حبسب إرادةسب كل التجارب حب قال: ال طبعا. ليست

  . اهللا مشيئة
 أول مصدر للتجارب هو

نإرادة                                    ظ ة. ا ت   ا
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ال يقل احد اذا جرب " وهذه اليت يقول عنها يعقوب الرسول 
اين اجرب من قبل اهللا الن اهللا غري جمرب بالشرور و هو ال جيرب 

شهوته (يع اخندع من و لكن كل واحد جيرب اذا اجنذب و أحدا
فمثال االبن الضال، تعرض لتعب ودلة وعيشة خنازير  .)١٣:   ١

ه هذفهل  مل يكن جيدهأمري حىت خرنوب اخلنازير بعد أن كان 
  !!مشيئتهأو  اهللاإرادة  األمور كانت

  قلت: ال طبعا!!
أن اجلميع خيلصون وإىل معرفة احلق  تهإرادفاهللا  قال:

اهللا  مل يكنالبن الضال افما حدث مع !! )٢٣: ٣تى١(يقبلون
  خطيته وكربياءه واستهتاره.كان يف السبب  السبب فيه لكن

طوال ر ال يذاكتهتر ويضيع أيامه يف الشوارع ومثال طالب يس 
يف  بهو السب ليسيف النهاية يرسب يف كل املواد فاهللا السنة و
  .رسوبه
إنسان متهور يف قيادة سيارته فتنقلب به وحتدث له إعاقات  

   فهذه ليست إرادة اهللا وال مشيئته!!تالزمه طول العمر 






6 
 

         

 

تصف هذا  األمثالموجود متاما يف آية رائعة يف سفر  هذاو
  تقول اآلية. الوضع بوضوح

: ١٩ام (حينق قلبه  وعلى الربمحاقة الرجل تعوج طريقه " 
٣( .  

  ؟ما معناها يا أىبقلت: 
ه لكن يف طريق عوجعندما يسلك حبماقة فيتسان قال: يعىن اإلن

ة وحينق املسئوليحيمل الرب ولكنه ويتوب حبماقته  النهاية ال يقّر
  عليه.

 . كنت السبب يفأفعل هكذاقلت: فعال فيه أيام كتري كنت 
ت ال كانجتارب ومشاكل جلبتها على نفسى ولألسف كربيائى 

يه وألوم ف ما كنتستمر يف أقر بأنىن السبب وكنت أ تسمح ىل بأن
. أيام جهل وكربياء ،اهللا وأبعد عنه بدل ما أطلب مساعدته وقوته

ا مالسبب فيه  أنا . هذا النوع من التجارب الذىسؤالعندى لكن 
  ؟!هو حله

   هوالسبب فيها  أنا قال: حل التجارب اليت أكون
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  .االتضاع والتوبة-١
  .الثقة التامة يف الغفران والقبول-٢
   .انتظار املكافأة-٣

  قلت: واحدة واحدة يا أىب!!
أقر  البد أن :أوال قال:

خبطيىت وأندم على اوىن 
. فبداية الرجوع استهتارىو

هو اإلتضاع ومعرفة خطأ 
رة البعد عن اهللا وتربير وخطو

  . مث أرجع إىل أحضان املسيح التعايش معهااخلطية و
فيوجد من يكون اونه واستهتاره هو السبب يف تعبه وفشله 

على  يكابر ويلقى باملالمة ،يتضع ويقر بذلك ويتوب أنوبدل من 
  لناس وال يريد أن يقر بتهاونه وكسله. اهللا أو على الظروف أو ا

لكن بداية احلل احلقيقى للتجارب اليت أكون أنا السبب فيها 
  هي كلمة

ت"   "أ
  بدون أي کلمات تبریر أو تهوین.

حل التجارب التى أكون أنا 
السبب فيها

انتظار 
المكافأة

الثقة فى 
الغفران 
والقبول

اإلتضاع 
والتوبة
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 نعندما أتوب البد أ أثق يف الغفران الكامل واحلضوثانیا 
مهما كانت جروحى  ،األبوى مهما كانت خطاياى ومحاقاتى

وع ثقة الغفران الكامل سأكون معرض للرج وأتعاىب. بدون
  للخطية.

  .الثقة يف املكافأة ثالثاو 
  !! إزاى!!مكافأةقلت: 

يح . وأن ارجع حلضن املسوال أبررهاقال: البداية أن أقر خبطيىت 
دما عنالثقة أنىن  ىن يف هذا هويساعد ا. والذىبعيدال أستمر و

عن ما يذلىن أو حيتقرىن. أ وسيغفر ىل ولن اهللا سريحب ىب ،أرجع
بن يف قصة اال كما رأيناالكتاب املقدس  موجودة ىف فهى املكافأة
 كان لكنعادى  ه األب استقبالستقبلمل يرجع  عندماف ،الضال

  ياب فاخرة. ترحيب وفرح وخامت وث
رياث ضيع امل مكافأة على إيه!! فإنهقلت: صراحة موقف حمري!! 

وعاش مع اخلنازير يف عيشة اخلالعة!! مش ممكن دا خيليىن أاون 
  ربنا هايقبلىن ويكافئىن؟كدا مع اخلطية وأقول ما 

 ،قال: أوال املكافأة على قرار الرجوع. فالرجوع مش سهل
ستكون  أةاملكافووحمتاج إميان كبري يف غفران األب.  ،حمتاج اتضاع
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ولة حمل إلميان. أما حكاية التهاون فهذهاثقة على على االتضاع و
نازير ة، ورائحة اخلة، وذل وعبودية إبليس مهينألن عيشة اخلطية مّر

هاون مع يتأن سهل ال ليس منيرجع رجوع حقيقى هللا صعبة. فمن 
، ولو حصل أنه اون واستهتر مرة أخرى اخلطية وعبوديتها وذهلا

  لسببنيفهذا يكون راجع ورجع تاىن  مع اخلطية
  هم يا أىب؟! ماقلت:
شبع مل يحقيقة املسيح و مل يعرفأنه  أول سبب اجلوعقال: 

رجع للخطية. فمكتوب أن النفس  هلذاجوعان،  مازالحببه، 
).  ٧: ٢٧(أمفكل مر هلا حلو أما اجلائعة الشبعانة تدوس العسل

ب للشبع من حتاج يتحارب بالتهاون هذا دليل على أنه حي فمن
ندما ذلك بالتفصيل عسنشرح و .الصالةخالل اإلجنيل واملسيح من 

  نتكلم عن األسباب احلقيقة للخطية.
  ؟وما هو السبب الثاىن يا أىبقلت: 
انه و اىن هو عدم الثقة يف الغفران الكاملالسبب الثقال: 

ان يكون يف داخل اإلنس فعندما .أصبح بال خطية من جهة املاضى
وأنه مازال مل يساحمه متاما مقبول. وأن اهللا  شك أنه مازال غري
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له يتهاون هذا جيع ،مازالت توجد خطية حىت لو صغرية مل تغفر بعد
  ركزنا على أمهية املكافأة بعد الرجوع. ويرجع للخطية، لذلك

لى تصدیقه ع مؤشر فمن یقبل ویصدق المکافأة هذا
  القبول والغفران.

 لن ١فمن يثق يف غفرانه وإنه أخذ ثوب الرب ورداء اخلالص 
شككه يعندما يترك اإلنسان إبليس لكن  .أبدا يتهاون ويفرط فيه

، ى سببأل تغفرمل اليت مازال فيه بعض اخلطايا يف غفرانه وإنه 
  .ريجع للكورة البعيدةفهذا عاجال أم أجال س

دائما تركز على التجارب الىت فيها  كمتام يا أىب. لكنقلت: 
 أو تعب جسدى هلخسائر مادية فيها  خطايا. لكن التجارب الىت

  ؟مكافأة أيضا اسيكون هل
ا سيكون هلفيها تعب جسدى أو مادى  الىتالتجارب  قال:

فأكيد فيه مكافأة روحية وأبدية ملن يرجع للمسيح  .أيضا مكافأة
سيح حلضن املالرجوع يف حد ذاته ف ،ويتوب عن اونه وكربياؤه

من مل يعرف أهم عطية و هىالسعيدة  واألبدية ،أعظم مكافأة هذا

                                                                    
فرحا افرح بالرب تبتهج نفسي بالهي النه قد البسني ثياب الخالص كساني رداء البر  1

 )١٠:   ٦١(اش  يتزين بعمامة و مثل عروس تتزين بحليها مثل عريس 
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ولتوبة  ،حىت يرى هذا مازال جوعان ومل يعرف املسيح وحيتاج لنور
  .حىت يدرك احلق عن هذا اجلهل وعدم املعرفة

هم مبا ال أالبن الضال ترحيب أبوه وقبوله وغفرانه بالنسبة لف 
رانه حب املسيح وغف إننا نقبل فاألساسيقاس باخلامت والثياب. 

مثال ربة حبسب ظروفها. فت كل جتفأفيه مكا وأبوته مث بعد ذلك
تتغري يبدأ جيتهد ويتوب وسبب رسوبه يف االمتحان  من كان إمهاله

ة وممكن يأخذ من الكسل واإلمهال إىل االجتهاد واجلدي شخصيته
ر من فيعطيه خربة أكثعملى الانب كورسات يف اللغة ويهتم باجل

  كل زمالئه.
  ؟!ماذا يعمل .سبب إعاقته مثالقلت: ومن كان وره 

ح يسبب يف إعاقته يبدأ يتوب ويعرف املسوره  قال: من كان
اته حىت ويبدأ خيدم حبسب إمكانيا ويثق يف أبدية سعيدة ويستعد هل

 وروكان مته ،. شاب كان بعيد كل البعد عن املسيحلو بالصالة
امل كوىف يوم حدثت له حادثة صعبة سببت له شلل  يف كل أموره.

بدأ يقدم توبة ويعرف حب املسيح ويتغذى من ف ه من احلركة.تمنع
ينمو يف حياته الروحية، وعرف أمهية  وة بدأوخطوة خط ،اإلجنيل

تر من أجل الناس ويكتب أمسائهم يف دف الصالة وتأثريها فبدأ يصلى
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ل من أج ،وجريانه ،معارفه ،أصدقائه أهلهوكل يوم يصلى من أجل 
العامل وسالمه وخالص من أجل  ،من أجل الدولة وقادا ،الكنيسة

الكارزين  ه مثلحيات وصارتتستنري مبعرفة املسيح،  الشعوب وأن
ل من تحوي سبب أنإعاقته  صارتمع القديسني. و وكانت ايته

كارز بالصالة وله مكانة القديسني يف السماء.  شخص مستهتر إىل
  ؟!ال فهل هذه مكافأة أم

يربح  هنأيف إعاقته سبب  أن تكون ،مكافأة عظيمةفعال قلت: 
 أن تاجاحلقيقة حن نالكناألبدية وىف حياته يعيش عيشة الكارزين. 

روعتها وندرك أمهية الصالة وفاعليتها وقيمة النفوس ومجال األبدية 
نه أظأفهم كالمك يا أىب وكنت ولوال تدرجى يف املنهج مل أكن 

  معىن يف أرض الواقع.  كالم مثاىل ليس له
 تدرج يف املنهج سيكون الكالم الذى نقولهالفعال بدون  قال:

ز ككل نظره مّر. فمن كان بالنسبة ملن يقرأه صعب وغري مفهوم
ية داألبب املسيح والكالم عن املكافأة حب قّدرال يالعامل و على

عن  يبدأ ويتعرفأن تاج خالص النفوس. الصراحة هو حيوالسعيدة 
ة يعىن وأمهية احلياة األبدي اهللاأمام حبه وغفرانه وعن قيمته املسيح و

   .أوالحيتاج أن يكون مسيحى 
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السعيدة  الكامل وثقة األبدية فعال يا أىب بدون ثقة الغفران :قلت
والثقة يف أبوة اهللا فاإلنسان مش مسيحى حىت لو مارس كل 

 ناأأكون  هذا عن التجارب الىتالطقوس وحفظ كل الوصايا. لكن 
 نتيجتها حتمليقول سأ . ممكن شخصواستهتاريسبب فيها بإراديت 

  ؟!نىبما هو ذ .ماذا أفعلذنب  مل يكون ىل فيه واألمللكن لو التعب 
  املصدر الثاىن للتجارب واألمل.قال: هذا هو 

ئغسئ د ا   ش
سقوط اإلنسان ىف اخلطية فسدت الطبيعة ودخلت اخلطية فمنذ 

 إىل طبيعتنا وصار إبليس متسلط علينا وصار رئيس هلذا العامل
والسلطة صرنا ومعنا السيادة بعد ما كان لإلنسان و .)٣١:  ١٢(يو

. لذلك توجد جتارب وضيقات )١٢: ٥(رو  الطبيعة عبيد إلبليس
   يها فساد الطبيعة.الم السبب فآو
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ما أكثر األمراض واإلعاقات. ف .اآلن قلت: لكن هذا موجود
ل اطفأوما ذنب  !ما موقف اهللا منهاف

  ؟! مثال كنيامس
 يفقال: اهللا يتأمل ألملنا. فمكتوب "

كل ضيقهم تضايق ومالك حضرته 
 ،تأمل وجاع وعطش الرب يسوع نفسهو .)٩: ٦٣(اش"خلصهم

وصلب ومات.  ،وتفلوا على وجهه ،وأهني من أهله ،وتركه أحبائه
يما هو تأمل جمربا يقدر أيضا أن يعني مكتوب عنه "فلذلك 

 فهو يشعر باملتعبني واملتأملني واملجروحني). ١٨: ٢املجربني"(عب
وأهني وليس املسيح فقط من تأمل  ١.واملعذبني ألنه تعذب واهني

عذبوا وماتوا ميتات صعبة وأيضا أهينوا وتلكن تالميذه أيضا 
مل و موالشهداء عانوا وتأملوا وتعذبوا ومل حنزن عليهالقديسني 

هم. الملهم ومتاعبولكن نطوم ومل نلوم اهللا ألجل آنعطف عليهم 
 ،مهم ال نعطف عليهم أو نلوم اهللاالآبالرغم من أتعام وشدة و

دميانة سنوات والقديسة  ٧لكن نفتخر أن مارجرجس تعذب 
                                                                    

 مذلوالن حسبناه مصابا مضروبا من اهللا وتحملها و نح أوجاعناحملها و أحزاننالكن  1
سالمنا عليه و بحبره شفينا  تأديب آثامنا ألجلمعاصينا مسحوق  ألجلهو مجروح و

  )٥:   ٥٣(اش  
 

الذى دخل والموت 
إلى العالم بحسد 

  .إبليس
  (القداس اإللهى)
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هو وومات وأبانوب تعذب  وهى فتاة صغريةمعانة شديدة عانت 
لكن لو تأمل شاب من مرض أو طفل من إعاقة نتذمر ونتعب  !!طفل

  ؟يا ابىنيف ذلك ما هو السبب  ، تفتكروالكثري يلوموا اهللا
مهم وآال الشهداء السبب هو إننا واثقني إن أتعابأظن أن : قال

تضيع هباء بل يف السماء سيكون هلم جمد لن وأتعام  أكاليلهلا 
  بدل عن كل ذل وإهانة.

لكن طفل معوق أو  ،الشهداء هلم أكاليليا أىب.  فعالقلت: 
. آدم أخطأ وجلب علينا التعب شاب يتعذب مبرض السرطان

وما ذنبنا  ١واملرض واإلعاقة واملوت. ما ذنب أطفال أبرياء واآلالم
  ؟حنن

األمهية ولو صدقناها وفهمناها نقطة يف منتهى هناك قال: 
تكون سبب راحة وتعزية وفرح للكثريين ممن سستحل لغز كبري و

  مرض صعب ألخ هلم.أو الربئ  يعانوا بسبب إعاقة طفلهم
  قلت: وما هي يا أىب؟!

  قال: أن من يتأمل بسبب فساد الطبيعة
  .حقذنب لكن له  ليس له

                                                                    
 نتأالتي  األرضيرفض الشر و يختار الخير تخلى  أنيعرف الصبي  أنقبل  ألنه 1

 )١٦:   ٧خاش من ملكيها (اش  
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 ١٤٦(مز "املجري حكما للمظلومني"الرب هو مكتوب أن ف
القديس . و)٤:  ٤٩(اش "حقى عند إهلى" . ومكتوب أيضا)٧: 

ا ع األعضاء واحلرق وحدمهيهل تظن أن تقط"أنبا باخوميوس يقول 
 وأ واحتمال اآلالم الىت من الشيطان؟ بل تعب النسك مها استشهاد

  ١.األمراض، من حيتملها بشكر فذلك هو الشهيد
 



 .  
فتخيل أن القديس مارجرجس كان أخوك هل كنت ستحزن 

ليس يوم وال شهر وال حىت سنة لكن  !!وتلوم اهللا ألنه تعذب
رض أو إعاقة لكن مبسبع سنوات بعذبات صعبة جدا وليس 
ل ه .وتقطيع أعضاء عذاب وتعب وأمل وجري حى وزيت مغلى

  حتزن وتلوم اهللا؟! ككل العذابات الكثرية كانت ستجعل
مارجرجس أخى شيء فيه كرامة يكون أن فكرة قلت: جمرد 

  وإحساس بالفخر.
  قال: ملاذا؟! هل ألنك ال تشعر به. أم ألنك فرحان يف عذابه؟!

                                                                    
 ٢٦٣ص -يعقوب ملطى-يعقوب ملطىالقمص تادرس -ومى مع إلهىيكتاب لقاء  1
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ن كوله مكانة عظيمة يف السماء ويألن قلت: ال طبعا. لكن 
ا ملنا شفيع يصلى من أجلنا. مثل

يفتخر أحد أن أخوه وزير يف  أن
  الدولة.

قال: فعال الذى جيعلنا 
نفتخر بالشهداء هو مكانتهم يف 
السماء ومهما كان عذام 

ونسمو فوق  اوآالمهم ال نفكر فيه
أن كما  ،مشاعرنا اإلنسانية بسبب ثقتنا يف مكانتهم يف السماء

عذابام ال حتزننا بل نفتخر ا ألا هي السبب يف أن هلم أكاليل 
  . يف السماء

 .وهکذا







       

  

ع يهل تظن أن تقط
األعضاء والحرق وحدهما 

؟ بل تعب هما استشهاد
واحتمال اآلالم التى النسك 

األمراض،  وأمن الشيطان 
من يحتملها بشكر فذلك هو 

 الشهيد
 (أنبا باخوميوس)
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  قلت: وهل هذا الكالم له سند كتاىب يا أىب؟!
ا الوقتية ن خفة ضيقتنأل" .فبولس الرسول يقولقال: له يا ابىن. 

كنا  إنوأيضا ". )١٧: ٤كو٢( أبدياثقل جمد  فأكثر أكثرتنشئ لنا 
ين احسب إف"وأيضا  )١٧:   ٨معه (رو أيضامعه لكي نتمجد  نتأمل
: ٨(رونايستعلن في أنالم الزمان احلاضر ال تقاس باملجد العتيد آ أن

وعانني . والرب يسوع نفسه يقول عن املرضى واجل)١٨
  والعطشانني والعريانني واملحبوسني والغرباء إم إخوته. 

  قلت: وما معىن إخوته؟!
قال: يعىن املقربني له. يعىن الذين سيكونوا معه يف جمده. يعىن 

أكاليل عن أتعام. فالرب جمرى حكما للمظلومني وكما  الذين هلم
  .ةتيجة لفساد الطبيعة نتيجة اخلطيقلنا كل من يعاىن هو مظلوم ن





 

                                                                    
 )٤:   ٤٩(اش  عند الرب و عملي عند الهي  حقيلكن  1
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 ناأاترك ايتامك " واألراملعن اليتامى الكتاب فمثال يقول  
 أبو" وأيضا. )١١:   ٤٩علي ليتوكلن (ار   أراملكو  أحييهم

  .)٥:   ٦٨اليتامى و قاضي االرامل اهللا يف مسكن قدسه (مز  
ل بوه بشكاهللا بنفسه يكون أ ،الذى فقد أبوه فاليتيم 

 هاحتياجات األرضيخصوصى. فكما كان يطلب اليتيم من أبوه 
ن له حق أفليطلب من أبوه السماوى ويتأكد أن هذا من حقه و

 . ولكن لو مل يثق يف هذا فإنه يعيش متعبأكثر من اجلميع عند اهللا
  وحمتاج وعنده حق وتعويض كبري جدا ولكنه ال يستفيد منه!!

 ماذا تنفعه حىت ،وعطفه األبقلت: ولكن شخص فقد حنان 
  لو أخذ كل كنوز الدنيا؟!

لب ولكن ليطقال: متام. التعويض ليس تعويض مادى فقط. 
البشرى  ألبااليتيم من اهللا أن يشبعه باحلب وحيتضنه كما حيتضن 

أوالده. داود النىب مثال كان له أب وأم لكنهم كانوا منشغلني عنه 
فهو كان الصغري وسط إخوة كثريين لكنه كان شبعان حبب اهللا 

مز  (وحضنه فكان يرمن ويقول " أعظمك يارب ألنك أحتضتنىن" 
: ٢٧وأيضا " أىب وأمى تركاىن لكن الرب يضمىن"(مز )١:   ٣٠
١٠ .(  
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 ابعهنفسه يهتم ا ويش، اهللا باليت فقدت زوجها األرملة وهكذا
يكون  اهللا بنفسه ،من حبه ومحايته، املريض الذى يعاىن من املرض

سنده وقوته. وعن الذين يتعبون وميوتون يف املسيح يسوع يقول 
عم يقول ن اآلنالذين ميوتون يف الرب منذ  لألمواتطوىب  الكتاب "

  .)١٣:  ١٤تتبعهم (رؤ وأعماهلم أتعامالروح لكي يسترحيوا من 
فكل شخص يعاىن هنا يف هذا العامل الساقط ليفرح ويتأكد أن 

ال حياتنا يوجد عدل وأن الرب جيرى حكما لكل مظلوم وأن 
هذه الدنيا ليست اية املطاف بل هي تنتهى بإنتهاء هذا العامل و

عيدة الس باألبديةجزء صغري ال يقارن 
اليت تنظرنا والتعويض الذى يبقى 
ويدوم، هي جمرد مللى يف بداية طريق 

يارات بل مل األميالطويل ميتد ملاليني 
 ستمروال تنتهى باملوت بل تهنا  تبدأفحياتنا  ما ال اية.إىل بل 

  .حياتنا بعد املوت بشكل خمتلف
كل متعب متأمل وكل مريض وكل يتيم وكل أرملة  فلیفرح 

من أي من البشر من تعرض لظلم لتعب ألذية وكل معوق وكل 
تهى، سنني احلياة ينتظره ثقل جمد أبدى ال يننوع. فالتعب املحدود ب

موت لعبيدك بل هو ليس 
 إنتقال

 (القداس اإللهى)
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واملعانة اليت هلا اية سيكون هلا نعمة غري حمدودة بزمن وتعويض 
  أبدى يدوم ملا الاية. 
 فسبب    

       







       

 

يسهر وكمثل طالب يتعب يف املذاكرة لكى يكون طبيبا فيتعب 
سهره فيكون تعبه و يصري طبيبا طوال عمره لسنوات معدودة لكى

لذى ا بل ال يعد شيء بسبب اهلدف األمسى وحزن ليس سبب هّم
والشاب الذى يلعب رياضة يتعب يف التمرينات ويضبط . ينتظره

أكله وشربه وال يكون حزين وكتئيب بل يفرح من أجل التكرمي 
 وجياهد يفيتدرب ويتعب  ،. واجلندى الذى حيارب١الذى ينتظره

                                                                    
 أما يفنى و إكليال يأخذوافلكي  أولئك أماو كل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء  1

 )٢٥:   ٩كو  ١نحن فاكليال ال يفنى (
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خر لكن نفتاملعركة وقد ينجرح أو ميوت ومع ذلك ال حنزن عليه 
  نه شهيد وله مكانة عظيمة يف الوطن. إبه 





 

ب يتعأن منا قلت: لو أدركنا ذلك يا أىب لتمىن كل شخص 
 ويتأمل من أجل عظم املكافأة

  !!اليت تنتظره
مثل  .فعالقال: 

كان يعمل الذى شخص ال
را بإجنلتنسيج يف مصنع 

وتعرض إلصابة بسيطة نتيجة 
خللل يف املاكينة اليت يعمل عليها. ولكنه مل يسكت فقدم شكوى 
وطالب بتعويض فحكمت له املحكمة بتعويض مليون جنيه 

  استرليىن.
 نصاب حنن أيضا ياريت"قلت: أكيد باقى زمالئه يقولون 

  لنأخذ املليون جنيه"

حل التجارب التى بسبب فساد 
الطبيعة

معرفة انه 
توجد 
مكافأة 
مجزية

التعبير 
عن تعبنا 
وآلمنا هللا

معرفة أنه 
ليس لنا 

ذنب
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  قال: 


       

       

 

هو املسئول عن وجودنا يف هذه احلياة املتعبة والساقطة  فاهللا 
هو الذى أوجدنا وهو الذى  ،واململؤة من أتعاب وأمراض وإعاقات

ا سنة أو  ٥٠ـلليست احياتنا قلنا كما . و١يتحمل تعويضن
سنة اليت نعيشها هنا بل هذه هي نقطة البداية لطريق ال ١٠٠ـال

تنتهى أمياله. فخطورة املشكلة إننا نركز كل أنظارنا على هذه 
ى ال الذ األبديسينحل سريعا وندخل يف الطريق  ٢النقطة اليت خبار
  تنتهى أمياله. 

قلت: فعال لو تأكدنا أن من يتأمل نتيجة مرض أو إعاقة يعترب 
مل حنزن ونتأمل بل سنفرح هلم ورمبا نتمىن أن نكون  مثل الشهداء

وأيضا تركيزنا على هذه احلياة كما لو إا هي كل حياتنا  مثلهم.

                                                                    
 :   ٤٦(اش  احمل و انجي  أناارفع و  أناو  فعلتقد  1
 )١٤:   ٤(يع  ظهر قليال ثم يضمحل ي بخار إنهاما هي حياتكم  ألنه  2
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نا وعدم ثقتنا وتفكرينا يف األبدية اليت تنتظرنا هو سبب تعبنا وشقاء
  ومرارتنا!! 
فنحن حنزن ونتأمل إلجل أطفال معوقني وشباب  فعالقال: 

حنزن بنفس املقدار وال تم يف األصل هل هلم حياة لكننا ال متأملني 
هل هلم عالقة مع املسيح أم ال!! ولو كان بأيدينا أن  !!أبدية أم ال

نكلمهم عن املسيح  بأيدينا أننشفيهم مل نكن نتأخر!! ولكن 
وخنربهم عن غفران خطاياهم كاملة بدم املسيح وثقة األبدية 

  ال تم!!السعيدة ولكننا 
ما السبب يا أىب إننا فعال حنزن إلجل مرض شخص قلت: و

  ال تم بأن له أبدية أم ال؟! حنزن أولكن ال 
قال: السبب أنت تعرفه يا ابىن. وهو مؤشر خطري وهو إننا ال 
نثق يف أبديتنا حنن وال نقدر معىن األبدية فنحن مازلنا نعيش حسب 

. فلو كنا نعيش حسب الروح ولنا ثقة ١اجلسد وليس حسب الروح
يف األبدية السعيدة ونقدر معىن العالقة مع املسيح كنا سنقدر معىن 

بدل من أن نلوم الظروف ونقول  ،أن خنرب الناس عنها ونبشرهم ا
كلمات جوفاء لن تفيد املريض أو املتعب الذى بعد قليل أو كثري 

                                                                    
ان عشتم حسب الجسد فستموتون و لكن ان كنتم بالروح تميتون اعمال الجسد  ألنه 1

 )١٣:   ٨(رو  فستحيون 
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لن ف اآلن مل يدخلوإن أمامه األبدية باب حياته ويغلق  ستنتهى
  يدخل إىل األبد.

 همسۀ

   

       









     







 

الرب یغیر أذهننا وثقافتنا التی تأثرت بأهل العالم 

تنا تكون حولنا وتكاد ثقاف قلت: فعال تأثرنا كثريا بالعامل الذى
املرض وراحة  شفاءكل مهنا هو العامل و وأصبحغري مسيحية. 
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 مهل عندهوأم ال؟! حياة أبدية  ممل تم هل هلو املتعب وغىن الفقري
يني!! كما لو إننا غري مسيح نتصرفأم ال؟! الصراحة ثقة يف الغفران 

  لكن ما هو السبب األساسى لكل هذا يا أىب؟
السبب األساسى هو الذى قلناه مرارا وتكرارا هو عدم قال: 

ليس عندهم  فالناس ،الثقة يف الغفران الكامل الذى هو عتبة املسيحية
مشكلة مع األبدية السعيدة لكن املشكلة األصلية يف اخلطية. 

اول أن يضع حاجز بيننا وبني املسيح وحيبكل قوته حياول الشيطان 
منه وأن  بوايقتر أنأم ال يستطيعوا للناس أم خطاة و واأن يوصل

وأقول يارب ساحمىن ال يساحمىن  أتوبوعندما ، ١الغفران ليس سهل 
وأظل يف قذارة اخلطية حىت يوم رأس السنة أو آخر الشهر أو آخر 

فإن مل نعيش يف غفران دائم ونرتدى ثياب اخلالص  ،األسبوع
ن املسيح غرباء ع فسنعيش ،ونطهر انفسنا بالغفران الدائم كل حني

يف تعب وأمل وخوف ورعب من املوت  ونعيش وعن حبه وغفرانه
ونكون كأننا غري مسيحيني حىت لو أصحاء  وعذاب من املرض

  فاملسيح هو احلياة وثقة األبدية السعيدة هي فرحنا احلقيقى. وأغنياء

                                                                    
 ٢الرجاء مراجعة حروب عدم الثقة يف الغفران يف نبذة املسيح حيب اخلطاة ١
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قلت: متام يا أىب. تكلمت عن املرض لكن مل تكمل كالمك 
  عن الغىن والفقر؟! 

ولكن الكتاب له رأى آخر  !!مثال الناس حتسد األغنياءقال: 
  يقول الكتاب أن األغنياء حيتاجوا جلهاد كبري حىت يدخلوا امللكوت.

  قلت: ملاذا يا أىب. هل اهللا ال حيب األغنياء؟
أوالده أيضا وهو الذى أعطاهم األغنياء قال: اهللا حيب اجلميع ف

اهم بسبب حرب اإلتكال على غن ،الغىن لكنهم حيتاجوا جلهاد كبري
 رعسأوليس على نعمة املسيح. لذلك عندما قال الرب يسوع ما 

ما "دخول غىن مللكوت اهللا ت التالميذ فأوضح هلم الرب يسوع 
. )٢٤:  ١٠ملكوت اهللا (مر إىل األموالعسر دخول املتكلني على أ

 نظندما عنو فاملشكلة ليست يف األموال لكن يف اإلتكال عليها
فالغىن عندما يتعب يعرف أن عنده مال  إن فيها أماننا وسالمنا.

وعندما يدخل يف مشكلة يعرف أن عنده  ،ليذهب للمستشفى
معارف يساعدونه. لكن الفقري يكون كل إتكاله على اهللا فليس 
عنده ما يتكل عليه وليس لديه معارف ليذهب إليهم بل اهللا هو 

اختار  أما األحباء إخويتا يا امسعومعينه ومتكله. ويقول الكتاب "
ه ورثة امللكوت الذي وعد بو اإلميانيف  أغنياءاهللا فقراء هذا العامل 
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هللا جهال العامل ليخزي بل اختار ا. وأيضا ")٥:  ٢الذين حيبونه (يع
 أدنياء اختار اهللاواألقوياء اختار اهللا ضعفاء العامل ليخزي احلكماء و

  . )٢٨: ١كو ١املوجود ليبطل املوجود ( املزدرى و غريالعامل و
الصراحة املفروض الناس حيسدوا الفقراء مش كدا قلت: 

ل الشيطان مث ناألغنياء. لكن هل الفقراء ال يتحاربوا حبروب م
  األغنياء؟

قال: اجلميع يتحارب. األغنياء يتحاربوا بالكربياء وبوضع 
على  التذمرم واّهلثقتهم يف املال وليس يف اهللا. والفقراء يتحاربوا ب

  . اهللا
البد أن يعرف أن ما هو فيه هو نعمة من اهللا ليس له  فالغنى

فضل فيها هو جمرد وكيل على ما إئتمنه اهللا عليه وسيحاسب حبسب 
  .١أمانته
 يةواألبداهللا هو غناه أن يعرف أن العامل سيمضى و والفقیر 

  .بدىأ ه اهللا سيعوضه غىن وجمدتفيها تعويضه وعن كل تعب ومعان
يعرفوا أن اهللا أعطاهم الصحة وليس  البد أن األصحاء وهکذا

 يفويكونوا أمناء حيام  يستثمرواهلم فضل فيها وأم البد أن 
                                                                    

ليكن كل واحد بحسب ما اخذ موهبة يخدم بها بعضكم بعضا كوكالء صالحين على  1
 )١٠:   ٤بط  ١نعمة اهللا المتنوعة (
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ل واحد ك ىف النهاية  سيكافأاسم اهللا واهللا وميجدوا مالقيام بأعماهل
  .١حبسب أمانته

ن ع أبدية ومكافأت مساويةيعرفوا أن هلم أكاليل  والمرضى 
كل تعب وأن مصدر التعب واملرض واألمل ليس اهللا لكن العامل 
الساقط بسبب اخلطية اليت جلبت لنا املوت والفساد واملرض 

  واإلعاقة.


       

   

      

  

.  
الطبيعة  ببسب يا أىب ممكن يكون التعب واألمل ليس متامقلت: 

و أذية أسببوا  ،عاقة لكن ممكن يكون من الناساإلرض أو مثل امل
  احلل؟يه إ .إعتداء أوتعب 

                                                                    
 )٨:   ٣كو  ١كل واحد سياخذ اجرته بحسب تعبه (  11
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قال: فعال يا ابىن هذه النقطة صعبة وقد تكون أصعب من الذى 
ما يكون عندففقر. و إعاقة أن تعبه بسبب الطبيعة، مرض أو يكو

األمل بسبب شخص ولو كان هذا الشخص من املقربني يكون 
  الوضع أصعب وأصعب. 

في ف ضا بسبب الطبيعة الساقطة بسبب اخلطية.يأ ههذلکن و
األصل اهللا خلقنا على شبهه ومثاله وهو كلى املحبة والصالح وحنن 
املفترض أن نكون كلنا حمبة وصالح ولكن بعد اخلطية أصبح الفساد 

 اخلطية سقوطنا يفبسب  أنواعه هو السائد على طبيعتناوالشر بكل 
  .حتت سلطان إبليسأصبحنا يف عامل و

  قلت: وحنن ما ذنبنا؟
 ىأبد تعويضأيضا ذنب. ولكن يوجد لنا فال: أيضا ليس 

  .عن كل تعب وعن كل أذية يسببها لنا الناس مساوية وبركة
قلت: لكن فيه أمور ليست سهلة يا أىب فيها تعب وإهانة وقد 

  تكون سببت جروح يف النفس. ما حلها ؟!
  قال: فعال فيه أمور صعبة. وحلها يف ثالثة نقط. 

  نا هللا. اأوال نعرب عن تعبنا وآملنا وشكو
   العتاب توجد نقطة مهمة قبل الغفران واملصاحلة. وهىف 
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ال نعاتب ونعرب عن تعبنا وآالمنا. لذلك قالبد أن فقبل أن نغفر 
نه بيبينك و وعاتبهفاذهب  أخوكليك إ اخطأن إوالرب يسوع "

 فالرب يسوع مل يقل اغفر ألخوك. )١٥:  ١٨(مت "وحدكما
  عندما خيطئ إليك لكن عاتبه أوال. 

 

فبدون العتاب والتعبري عن األمل واملرارة حىت لو غفرنا تظل 
اجهة لذلك اهللا بنفسه رحب بالعتاب واملو ،نفسيتنا متعبة وجمروحة

ر كل عّبيليعىن  .)١٨ :١(اشعوقال "هلم نتحاجج يقول الرب"
رب مثلة الرائعة اليت تعومن األ ،عن جروحه ،عن آمله ،واحد عن تعبه

فيها  فكثري من املزامري ،عن العتاب والصراحة مع اهللا هو داود النىب
ا لكن أظن أننا ال حنن نقرأه ،كالم يف منتهى الصراحة واملواجهة

 ن جهىت"م مثال يقول "ملاذا تتصامم ياربف ا وال نفكر فيهانصلى 
ومرة أخرى "بعت شعبك بغري مال وما رحبت  )١:   ٢٨(مز  

ومرة يقول "ملاذا ختتفى يارب يف أزمنة  )١٢:   ٤٤(مز   بثمنهم"
كالم يف منتهى الصراحة لكنه يعرب عن  )١:   ١٠(مز   الضيق"
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حسب أنه داود اهللا فرح به وقال عن  تعب وأمل ومرارة ولكن
  يصلى ذه الصراحة!! لكن من مّنا !!١قلبه

  كالم صريح جدًا ممكن نتلوه لكن ال نفكر فيه!! :قلت
ننا بعيدة أذهاو بأفواهنااهللا اهللا نعبد هذه مشكلتنا يا ابىن.  قال:

  ابىنيا لكن !! عنه




      

 

قل له 

   

      









                                                                    
 )٢٢:   ١٣رجال حسب قلبي الذي سيصنع كل مشيئتي (اع  وجدت داود بن يسى   1
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بصراحة لوال أنك شرحت ىل موضوع الوجه املكشوف  قلت:

وأن القديسني كانوا بيعملوا كدا كنت  املنهج بدايةوأمهيته من 
 إيه!! ميكن هاستغرب أىن أقول كدا لربنا. لكن الناس اعمل معاهم

! ؟املوضوع صعب الناسمع اهللا طيب وحنني وهايتحملىن لكن 
افرض العتاب صعب. أو غري عملى. مثال شخص صعب مواجهته 
أو مات أو سافر أو أمور يف الطفولة حدثت من زمن بعيد. ما 

  !العمل؟
 إن ملولكن تعاتب الشخص نفسه  أنالوضع املثاىل قال: 

شخص تثق  مع تعرب عن تعبك ومرارتكممكن نستبدهلا بأن تستطع 
 أب اعتراف أو مرشد روحى وإن مل تقدر حىت على هذه ممكن ،فيه

حىت مع نفسك، تعرب عن مشاعرك وأآلمك وتتخيل الشخص الذى 
أتعبك وتعاتبه وتعرب عن غضبك بصوت عاىل، بألفاظ تعرب عن كل 
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لكن قبل ذلك  ،تغفر أن. بعدها ميكن ١ما بداخلك من غضب وأمل
ظل دون تعبري عن األمل والغضب ستبدون عتاب وبحىت لو غفرت 

توى فالعتاب مهم جدا على املس نفسيتك ا بعض التعب واملرارة.
النفسى ففيه كثري من الناس تغفر ألن اهللا قال إغفروا لكن تظل يف 

كثرية تعوق تقدمهم الروحى وتعطل نفسية  وأتعابداخلهم جروح 
دمة وذلك بسبب عدم التعبري عن مشاعرهم املتعبة مثرهم يف اخل

   زف.ـوكتمان جروحهم اليت تن
 مع اهللاسهل  هذاقلت: متام سأعاتب اهللا بكل ما يف داخلى و

أعرب عن مشاعرى سواء أن ومع الناس سأحاول بقدر اإلمكان 
أو حىت مع بشكل مباشر أو مع أب االعتراف أو مرشد روحى 

  العمل فيها؟! ما ضاعت لكن السنني الىت ،نفسى
اء هللا أو سوقال: أول نقطة لعالج جروح املاضى هي العتاب 

  للناس.
  . ضوننتظر التعوي نطالب حبقنا من اهللا ثاىن نقطة هي أنو

تنجرح وتظل تعاىن من جروحها وتظل  يوجد ناسكما قلنا 
  ة.تغفر فتخسر كما يقولون دنيا وآخر أنيف آملها وتعبها وترفض 

                                                                    
 )٢٦:   ٤اغضبوا و ال تخطئوا (اف   1
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تغفر لكن ال تعاتب فبالرغم من غفرام إال أم  وفيه ناس 
وا ويقضيظلوا يعانوا يف حيام 

وحة بنفسية متأملة وجمرحياة تعيسة 
بسبب كتمان مشاعرهم وعدم 

   .التعبري عن أملهم
 معن أمله ونعربي ناس ويوجد 
بذلك  فونولكن يكت هموتعب
عند هذه النقطة فتمر  ونويقف
أو ال  ينغري مثمر م وهمأيامه

كان اليت ظيمة عالنعمة الو مكبري كان ينتظرهالتعويض الب اويستفيد
  م.المهآوكل  مبدل كل تعبه مهل ااهللا سيعطيه
  أطالب بتعويض يا أىب؟ما معىن أن قلت: 

 ،من الناس ،جلروح ،لتعب ،قال: اإلنسان الذى تعرض لظلم
الذى أو تعرض إلعاقة  فمن ،من أعداء ،من أحباء ،من أم أب،من 

   ....فقري وحمروم لّدالذى ُو أو فقد أهله وتيتم من صغره
كل هؤالء ليس هلم ذنب فيما يعانون منه وهلم حق عند الذى 

  يف هذه الظروف الصعبة. وجودهمخلقهم عند املسئول عن 

 ونيسبب الذين اهللا يمنع ال
 الناس يهب إذ األحزان

 يحول لكنه اإلرادة حرية
 إلى الشرير اختيارهم
 جهالة يمنع لم الصالح
 منه اخرج لكنه الصليب

 ......صالحًا
 ساوريجينو العالمة

 ٣٤٢االلهى صالحب 
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لذلك جيب أن يطالبوا حبقوقهم واهللا عنده كامل االستعداد أن  
در أملنا قلكنه يشعر بتعبنا وي ،يعوض وال يستعفى من مسئوليته

. )٩: ٢٧ع (أشويتضايق لضيقنا فمكتوب "يف كل ضيقهم تضايق"
عندما نتضايق اهللا يعىن  ١فني"ضع"عن كل تعبك يعوضك  وأيضا

بكل ما  هو أب ،وعندما نتعب اهللا يتعب بسببنا يتضايق إلجلنا
  حتمل كلمة األبوة من معاىن احلب واملشاركة واملسئولية.

من الوقت جيب أن انتظره حىت أحصل على قلت: كم 
  التعويض؟

  ر التعويض. اتظان وهى نقطة مهمةقال: هذه هي 
  التعويض لن يأتى فجأة لكن جيب أن نتتظره.ف

  قلت(مقاطعا): لكن اإلنتظار صعب ومؤمل. وملاذا انتظر؟!

                                                                    
عوضا عن خزيكم ضعفان و عوضا عن الخجل يبتهجون بنصيبهم لذلك يرثون في  1

 )٧:   ٦١ارضهم ضعفين بهجة ابدية تكون لهم (اش  
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قال: فعال اإلنتظار صعب ومؤمل. لكن اهللا سيعينك ويقويك. 
كلما انتظرنا وقت أطول. فشفاء النفس  وكلما كان الثمر مثني

رح من مرارة إىل ف أكيد سنأخذه هنا يف األرض وستتغري نفستنا
سنكون متاما مثل الشهداء الذين و ،رضا وسعادةومن تعب وأمل ل

كانوا يفرحون بالعذاب 
ألم كانوا يروا املجد 

ة املعد واألكاليلاألبدى 
م وأيضا . ١تنتظره

ستتحول مشاعر 
تعبونا أو أالكراهية ملن 

أعثرونا إىل مشاعر حمبة وقبول أيضا كمثل الشهداء الذين أحبوا 
   قاتليهم وصلوا إلجلهم.

 







                                                                    
و مكمله يسوع الذي من اجل السرور الموضوع امامه  ناظرين الى رئيس االيمان 1

 )٢:   ١٢احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش اهللا (عب  

كيفية شفاء جروح النفس

الغفران 
لآلخرين

المطالبة 
بالتعويض 
وانتظاره

العتاب 
والتعبير 
عن اآللم
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.  
حىت تنال التعويض هو ترديد وعود اهللا ويساعدك يف الصرب 

وقسوة  وأتعابفكلما تتحارب بأفكار  ١الذى هو سيف الروح
وقل "آالم هذا الزمان احلاضر ال تقاس باملجد  ردداملاضى وظلمه 

خفة معه سنتمجد أيضا معه" " تأملنافينا" و"إن  يستعلنالعتيد أن 
الوقتية تنشئ لنا ثقل جمد أبدى". فاستخدام سيف الروح  ضيقتنا

 يهفشيء هام وضرورى جدا يف مواجهة أفكار إبليس وتشكيكه و
  شفاء للنفس.

   .أيضا ولكن لكى حنصل على التعويض توجد نقطة مهمة
  ىب؟أقلت: وما هي يا 

  قال: هي أن نغفر ملن أساء إلينا وأتعبنا؟!
ص شخ مؤملة ومؤذية ،أمور متعبة ففيه؟! غفرن قلت: كيف

  ؟!ألمور خمزية ،إلهانة ،تعرض ألذية لتعب

                                                                    
 )١٧:   ٦و خذوا خوذة الخالص و سيف الروح الذي هو كلمة اهللا (اف   1
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  توجد ثالثة أمور تساعدنا عى أن نغفر لآلخرين. قال: 
. ناقبول أن اهللا غفر لثقة وهو نغفر لآلخرين  أول دافع لكى

نا متاما وطهر وحما كل ذنوبنا وذنوب نافلو قبلنا أن اهللا غفر لنا خطايا
 ر.جلهنم هو أكرب دافع جيعلنا نغفلنا نذهب عكانت ستج الىتبدمه 

لها ك لنا الرب غفرهاي ملفنحن عملنا شرور وجناسات كثرية لو 
لكنت سبب يف ضياعنا الضياع األبدى وذهابنا إىل جهنم. فكما 

 وفه بدمه وموته عنا وعذابه، غفر لنا الرب هذه األمور اخلطرية
  إلخوتنا.يرجونا أن نغفر حنن أيضا 

عثرنا أ جيعلنا نغفر وهو إننا حنن أيضا وجد دافع ثاىنأيضا ي
 بعضنا كلنا يا ابىن مداننيفأن يغفروا لنا. آخرين وأتعبناهم وحنتاج 

نتيجة الطبيعة الساقطة اليت ورثناها من أبونا آدم وحروب لبعض 
نا البعض حنا بعضجّر وشهوات العامل اليت حتاربنا فكلنا اطنيالشي

  وأتعبنا بعضنا البعض.
قلت: دائما يا أىب تشري ألمور عميقة ال أكتشفها بسهولة. فعال 
فيه أوقات يكون عدم الغفران ليس لآلخرين بل لنفسى بالرغم من 
أنىن أكون قد تبت لكىن ال أغفر لنفسى نتيجة انىن أتعبت شخص 

  أو أعثرته. فماذا أفعل ملا أكون مش عارف أغفر لنفسى؟!
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  قال: هو أنت إله؟!
  قلت(باستغراب): يعىن إيه يا أىب!! 

أجرة ف ،قال: الذى يغفر هو اهللا. املسيح هو الذى يغفر بدمه
خطية سواء كبرية أم صغرية. فيا إما تقبل أن  أياخلطية موت 

  املسيح مات إلجلك وتقبل الغفران يا إما متوت أنت.
لكن عندما أكون سببت عثرة  ،قلت: كالمك منطقى يا أىب

  حته. املوضوع مش سهل؟!ته وجّرألحد أو أتعب
قال: طبعا املوضوع مش سهل. لذلك لنكن حذرين وجناهد 

ولكن إن حدث نقدم توبة ونثق يف  ،نعثر أحد وال جنرح أحد أال
رانه أعثرناه ونطلب غف نونعتذر ملالغفران وننتظر شفاء مشاعرنا 

ل . قاأعثرناهم وجرحناهم ونصلى من أجل الذينلنا بقدر اإلمكان 
قبل أن أتوب جرحت كثريين وأعثرم منهم أناس لن أحد اخلدام "

طوال عمرى لكىن أخذت تدريب وهو أن أصلى هلم دائما  أراهم
"أذكر يارب الذين أعثرم اشفى  قبل كل مرة أتناول فيها وأقول

  غفرانك ونعمتك" أعطيهمجروهم و
  قلت: وما هو الدافع الثالث لنغفر لآلخرين؟
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النعمة والربكة أن هو  لغفراننا لآلخرين ثالث دافعقال: 
واملكأفاة اليت تنتظرنا عندما نغفر ونقبل التعويض ستكون جمزية 
وكافية ومعوضة عن كل تعب وكل أمل وأذية مبا ال يقارن. ولكن 

ى إال واملصاحلة ال تأت ،تعويض ال يأيت إال بعد املصاحلةإعلم أن ال
  الغفران آلخرين.بعد 

وهل املوضوع سيكون سهل يا أىب أىن أغفر بعد التعب  قلت:
  ذية؟واألمل واأل

قال: غفران اآلخرين كما شرحنا من قبل سيكون على 
   رادة. ومستوى املشاعر.مستويني. مستوى اإل

هو أن أقبل أن اهللا غفر ىل كل خطية ويقول  رادةمستوى اإل 
فمن أجله أغفر. لكن ألننا لسنا حجارة  ىل علشان خاطرى إغفر

او طوب وزلط لكن عندنا 
فاملوضوع سيحتاج  ،مشاعر

لوقت مثل شخص اجنرح يف 
حادثة فيحتاج لوقت حىت 

. يلتئم اجلرح ويرجع لطبيعته
فستظل املشاعر جمروحة 

ثالثة أمور تساعدنا على 
الغفران لآلخرين

التعويض 
الكبير 
عندما 
نغفر

عثرات 
وجروح 
اآلخرين 

بسببنا

ثقتنا فى 
غفران 

اهللا 
الكامل لنا
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لفترة وكلما تذكرت الشخص أو املوقف ستتأمل ستتضايق ورمبا 
  إنتقام.يكون عندك مشاعر غضب أو حىت 

  قلت: وهل مع هذه املشاعر أكون قد غفرت؟!
قال: هناك مؤشر مهم وهو عندما تأتى هذه املشاعر لو قبلتها 
ورضيت ا ومتنيت له النقمة والشر أكون حمتاج ملراجعة غفران 

أرفضها وأطلب وأقول "أعطىن يارب  لك اإلرادة، لكن عندما تأتى
حمتىن وأحبه كما أن أغفر كما غفرت ىل وأن أساحمه كما سا

أحببتىن" ومع الوقت ستتحول مشاعر الكراهية وعدم القبول ملشاعر 
  حب وقبول.

قلت: متام. وهل كل التجارب والضيقات مصدرها إرادة 
اإلنسان احلرة أو الطبيعة الساقطة والناس األشرار، هل ال توجد 

  جتارب وضيقات من الشيطان؟ 
  قال: فعال املصدر الثالث للتجارب هي
  من الشيطان

قلت: وهل الشيطان حر يف جتاربه لنا وحروبه معنا. حياربنا 
  ؟!مزاجه وقت ما حيب ويضايقنا وقتما يشاء ويؤذينا حسب
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قال: طبعا ال. فالشيطان ليس مطلق احلرية يف حروبه معنا وال 
طان حر الشيكان لو  نا.ليس هلا اإلرادة املطلقة يف أن يؤذينا ويضّر

أى على القديسني وسحق املسيحيني يف  نانا لكحروبه معيف 
ن وقف أمام باب الكنائس مبنظره القبيح وشكله اولك ،حلظات
ليس له مطلق احلرية يف  لكنه منع الناس من الصالةو املخيف

  تصرفاته يف العامل.
يوجد نوعني من الناس. يوجد من هم يف دائرة اهللا ومن  لکن 

الفلك فكانوا يف رضوا أن يدخلوا داخل أناس خارج دائرة اهللا. 
املوت. الغرق ومن رفضوا فظلوا يف اخلارج يعانون  محاية اهللا وأناس

وحنن هكذا أمامنا أن نكون أوالد اهللا وندخل حتت ظل جناحيه 
أو نظل بعيدين عنه ونكون يف مرمى سهام إبليس وحتت  ١فيحمينا
  سلطانه.

  م إبليس؟!قلت: وهل الذين يف محاية اهللا ال جيرّ 
 ٢قال: الذين يف محاية اهللا ال يدعهم جيربون فوق ما حيتملون

  تكون لتجارم معىن وفائدة سنتكلم عنها بالتفصيل.بل 
                                                                    

(مز   بارحمني يا اهللا ارحمني النه بك احتمت نفسي و بظل جناحيك احتمي الى ان تعبر المصائ 1
 )٨:   ١٧احفظني مثل حدقة العين بظل جناحيك استرني (مز  و )١:   ٥٧

لم تصبكم تجربة اال بشرية و لكن اهللا امين الذي ال يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون بل  22
 )١٣:   ١٠كو  ١سيجعل مع التجربة ايضا المنفذ لتستطيعوا ان تحتملوا (
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أن يكونوا أبناء اهللا رفضوا اخلارج الذين ولكن من هم يف  
 فسيعيشوا مع أبوهم إبليس ،ولكن رضوا أن يكونوا أبناء إلبليس

املعاناة اليت ال  يعانونبعد ذلك سشر ولكن فيستمتعون متتع وقىت بال
فيخدع  ،ابال وكّذفإبليس منذ البدء قّت ،تنتهى هنا وىف األبدية

ة يتعبهم ويعذم وىف النهايالناس حبيله الكاذبة لكن بعد ذلك 
يقتلهم. متاما مثل املخدرات يف بدايتها سعادة ومهية ووقتية بعدها 

   إدمان وىف النهاية موت وخراب ديار.
 )(يا إما اهللا أو إبليسفكل واحد خيتار أبوه الذى يعيش معه

  .نوع احلياة اليت يعيشهاهذا سيحدد و
فاهللا أب طيب وحنون ومن يعيش معه يعيش يف فرح وسعادة 
وجة أبدية تنتظره. بينما إبليس هو قتال وكله شر وأذية فمن 

لذى اشره وتعبه وأذيته. واإلنسان بإرادته هو  من يعاىن هيقترب من
  جيىن مثر إختياره!!خيتار أبوه وبعد ذلك 

ت قد جعل األرضواشهد عليكم اليوم السماء فمكتوب "
 نتأاللعنة فاختر احلياة لكي حتيا قدامك احلياة واملوت الربكة و

  )١٩:  ٣٠نسلك (تثو
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قلت: يعىن الذين هم أبناء اهللا ويف محايته ال يستطيع أن يضرهم 
  إبليس؟

وا تدوس أنفالرب يسوع قال "أعطيتكم سلطان  .قال: فعال
احليات والعقارب وال يضركم شيء" وأيضا "إله السالم يسحق 

فيحاربونك "وأيضا  .)٢٠: ١٦(روالشيطان حتت أقدامكم سريعا"
. )١٩:  ١و ال يقدرون عليك الين انا معك يقول الرب النقذك (ار

فقط  ،رهأن يضابن له ال يستطيع إبليس فالذى هو يف محاية اهللا و
ائدة تعب لفرح وفحياربه. ولكن اهللا حيميه وحيول كل حرب وكل 

فإبليس عدو لنا حياربنا ويعوقنا وحنن يف طريقنا ناحية وبركة. 
لكن اهللا معنا وهو حيارب عنا وحيمينا. لكن الذى هو بعيد  ،األبدية

يرضى أن وعن محاية اهللا ويرفض أبوته ويستسلم إلغراءات إبليس 
  يظل عبد له طوال أيام حياته. يكون معه 

هم وىف كل حرب مع ،افإبليس مع أوالد اهللا له حدود ال يتعداه
رس وكما يقول بط .هلم السلطان عليه أن يغلبوه وينتصروا عليه

كان جيب حتزنون يسريا بتجارب متنوعة  إن اآلن إنكممع "الرسول 
ن من الذهب الفاين مع انه ميتح أمثنوهي  إميانكملكي تكون تزكية 

بالنار توجد للمدح والكرامة واملجد عند استعالن يسوع املسيح 
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. فكل جتربة من إبليس هي تذكية لإلميان إلظهار )٧: ١بط ١(
ا نأخذ و رائحة املسيح الذكية اليت يف داخل القلوب اليت حتبه

 .إكليل املجد
  نبها؟ها أو أجتقلت: والتجارب اليت من إبليس كيف أتصرف مع

  قال: التجارب اليت من إبليس نقاومها
ارع كمثل طفل ميشى يف شأوال بتواجدنا الدائم مع املسيح.  

طاملا هو ممسك بيد أبوه ال خياف وال يرتعب  ،به كلب مسعور
وليس عليه خوف او ضرر. لكن لو الولد مشى بعيد عن أبوه يكون 

ح فالذين دائما هم مشغولني باملسي عرضه ألن يضره الكلب ويؤذيه.
حببه والكالم معه(القطاعى) يف كل أمورهم البسيطة واملهمة تكون 

  عليهم محاية وقوة حتفظهم.
ثاين شيء لتجنب جتارب إبليس هو البعد عن األوساط 

   .الرضى بأى خطيةعدم و الشريرة
يف دائرة إبليس  فتوجد خطورة شديدة عندما أضع نفسى

وتأثريه. فمن يضع يده داخل قفص األسد ال ينتظر سوى أن األسد 
ينهشه. فمن اخلطر مثال أن يذهب شخص بإرادته ملكان معثر 

من يقول أخطئ مث أتوب فمن أو من اخلطر  ويقول سأحفظ نفسى
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تاج أن بليس وحييرضى باخلطية ويتعايش معها هو حتت سلطان إ
مور اخلطرة جدا هم من من األ وأيضا !!ةيرجع بسرعة بالتوب

 فهؤالء يذهبون بإرادم ،يتعاملون مع السحر والشعوذة والعرافة
 حتت سلطانه فال ينتظرون سوى التعب أنفسهمإلبليس ويضعون 

واألمل وىف النهاية املوت واهلالك. لذلك جتد أن كل من يتعامل 
ن ون. فمبالسحر ميوت يا إما مقتول، مسموم، خمنوق، أعمى، جمن

بداية يتمتع وينبهر إنبهار كاذب يف ال بإرادتهيذهب إلبليس القتال 
  لكن يف النهاية ال جيد سوى اهلالك والقتل.

حيكى شخص ويقول "كنت أعمل مهندس يف موقع وسرق 
قام بالسرقة ومرت  بعض من مواد البناء وكنا متحريين من الذى

يف الشارع سيدة شكلها غريب من الذين يعملون بالعرافة وقراءة 
كري نسأهلا فأعجبتىن الفكرة وبدون تفقترح حارس املوقع لالكف فإ

جاءت وسلمتها يدى وبدأت تقول ألفاظ غريبة وتقول ىل أمور يف 
املاضى بعضها صحيح وبعضها مبهم وىف النهاية قالت ىل "أخرج 

يبك" فأخرجت كل الفلوس اليت معى واليت كانت عهدة ما يف ج
الشغل ووضعتها يف يدى وأخذت تقول كالم غريب وىف حلظة 
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أختفت الفلوس من يدى وانا مشلول وغري قادر على النطق بأى 
  كلمة. وىف حلظات قامت املرأة وتركتىن يف ذهوىل وخيبىت".

  قلت: هل هي قصة حقيقة يا أىب؟
طر جدا أن تضع نفسك بإرادتك حتت فخ ،بىناقال: نعم يا 

  سلطان إبليس. ابعد عن كل شر وعن كل شبه شر بكل إمكانياتك. 
قلت: ولو حدث ووضعت نفسى داخل دائرة إبليس بأى شكل 

  هل يوجد فرصة للتوبة والرجوع؟
فقط  يغلق . وهوقال: باب التوبة مفتوح مادمنا يف هذه احلياة

من يذهب  أنر كل اخلطر عندما تفارق الروح اجلسد. لكن اخلط
بيكون مش سهل وأيضا اخلسائر بتكون  هرجوعإلبليس بإرادته 

  .كبرية
  اع اإلتض األمر الثالث الذى حيمينا من جتارب إبليس هو

من يسلك باالتضاع ف
يسري يف الطريق ليشبه الرب 
يسوع. ومن يسلك بالكربياء 

. يسري يف الطريق ليشبه إبليس
األشخاص الوحيدين لذلك 

ثالثة أمور تساعدنا للتغلب 
على تجارب الشيطان

اإلتضاع

البعد عن 
األوساط 
الشريرة 

وعدم الرضى 
بالخطية

التواجد 
الدئم مع 
المسيح
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اهللا يقاومهم هم املتكربين فمكتوب  أن الكتاب قال عنهم الذى
"يقاوم اهللا املستكربين أما املتواضعني فيعطيهم نعمة" وأيضا قال 

ليس ال فإبالرب يسوع "تعلموا مىن ألىن وديع ومتواضع القلب". 
يطيق اإلتضاع. مرة كان راهب يبيع السالل اليت يعملها الرهبان 

صلى يأيت لي ويشترى هلم إحتياجام وىف يوم قال له شخص ان
إلبنته اليت ا روح شريرة فرفض األب ولكن حتت إحلاح والتوسل 
ذهب معه وعندما وصلوا فتحت االبنة الباب فعندما رأت الراهب 

يطيق  خر فلمد اآللطمته بقوة على وجهه فلم ينطق ولكن حول اخل
  يف احلال.الشيطان إتضاعه فخرج 

ه أخذ صورتفنفاإلتضاع مؤشر إننا نقترب من الرب يسوع 
رته فنأخذ صو والكربياء مؤشر إننا نقترب من إبليساملتضعة، 

سيح مل. فكل شخص يأخذ صفات أبوه فمن كان أبوه هو ااملتكربة
فإنه يتشبه به ويكون متضع. ومن كان إبليس أبوه فإنه يتشبه به 
ويكون متكرب. فشئ مهم جدا للتغلب على إبليس وحروبه هو 

م بالرب يسوع. فعندما رأى أنبا أنطونيوس االتضاع واالحتماء الدائ
شباك الشياطني الكثرية منصوبة على األرض صرخ وقال من 
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يستطيع إذن أن خيلص يارب. فجاءه صوت من اهللا وقال له 
  "املتضعون خيلصون"

  قلت: وكيف اقتىن االتضاع يا أىب؟!
استخدم  .قال: حىت أن تكلم بالتفصيل عن كيف نقتىن اإلتضاع

رر قل كجد الباطل وبت بالكربياء أو باملسيف الروح كلما حتار
"جمدا من الناس لست أطلب" وأيضا "تعلموا مىن لىن وديع ومتواضع 
القلب" و"يقاوم اهللا املستكربين أما املتضعون فيعطيهم نعمة". 
أتركك اآلن واملرة القادمة بنعمة املسيح نكمل فوائد التجارب 

  والضيقات.
  ت: ممكن نلخص ما قلناه حىت ال انساه يا أىب؟قل

قال: ممكن. مصادر التجارب ثالثة مصادر. أوال إرادة اإلنسان 
  احلرة. ثانيا فساد الطبيعة. وثالثا حروب إبليس.

  التجارب اليت بسبب إرادة اإلنسان احلرة نتغلب عليها بـ
  االتضاع والتوبة.-١
  الثقة التامة يف الغفران والقبول.-٢
  انتظار املكافأة. -٣

  التجارب اليت بسب فساد الطبيعة نتغلب عليهابـ
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  ننا لسنا لنا ذنب لكن لنا حقإمعرفة -١
  التعبري عن آملنا وتعبنا هللا وحتميله املسئولية-٢
  املطالبة بالتعويض وانتظاره-٣

  التجارب اليت بسبب إبليس نتغلب عليها بـ
  التواجد الدائم مع املسيح(القطاعى)-١
  البعد عن األوساط الشريرة وعدم الرضى باخلطية-٢
  االتضاع.-٣

وال تنسى أن تستخدم سيف الروح الذى هو كلمة اهللا يف كل 
. فكل ما حياربك الفكر استخدم معه آية من مواجهاتك مع الفكر

   الكتاب ورددها حىت تقضى عليه.
ائد وعن ف االقادمة بنعمة املسيح كالمناآلن ونكمل املرة أتركك 

  التجارب والضيقات.
 PDF جمانا للحصول على باقى املجموعة

  من خالل هذا املوقع 
Website: mbade2.com      

هج بشكل درامى (بصوت الفنان مسري فهمى لسماع املنأو 
  خالل نموآخرون 
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https://soundcloud.com/mbade2 
  راسلنا على هذا االميلأو 

godlovehostel@gmail.com  
  األجزاء الىت متت طباعتها حىت اآلن:

  )كيف أضبط الفكر؟٢)كيف أبدأ؟            *(ج١*(ج
كيف أحترر من )٤(ج*   كيف أقرأ الكتاب املقدس؟) ٣*(ج

  السقوط املتكرر؟
  )٢و١(كيف أقبل حمبة اهللا الغري مشروطة )٥(ج*

  احلرية)-الغفران -(املسئولية)السالم الداخلى ٦* ج(
  )الصالة٧*(ج
  االشتياق)-التعود–)(التغصب ١/٧مراحل الصالة(ج -     
  املثابرة)-الصرب-)(التوقع٢/٧سر استجابة الصالة(ج -     
  ) ٢و١ج)الفار امليت(٨*(ج

  ١ج *احلياة األبدية *املذبح العائلى 
   )٤و٣و٢و١(ـج *سر قوة الشباب 

  )٢و١ج(*كيف أتعامل مع العاطفة


