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 ( 2الفرصة الذهبية)
 هلم بعت لىمن ال أصدقائيقابلت أحد 

"الفرصة الذهبية" على الواتس. فقال  ملف
 ،أمل دىمجيل جدًا وي بعته يلالالكالم  يل

أىن   عارففأنت    .تساؤالت كتي   عنديلكن  
مصلتش وال من فرتة طويلة و  ربنابعيد عن 

 زىمن سنني، وأمور  أقريت يف االجنيل
بقيت األفالم اإلباحية والعادات الشبابية 

 زىفيه أمل يف واحد    ايكون ، فتفتكر هإدمان 
يروح  إنه ممكن إنه لو تاب ومات دلوقىت

 السماء؟ 
اللص على الصليب قبل املسيح  قلت:

ووعده بالفردوس، فأنت مهما كانت 
ما أظنش إهنا توصل خلطايا اللص خطاياك 

سيح قبله فزى ما امل ، اليمن وحىت لو وصلت
هايقبلك  -ملا تاب -س و ووعده بالفرد

 .  بالفردوس أنت كمان  ويوعدك
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اللص تاب   .سؤال تان   عنديطيب  قال:  
بعد  أتوب وما أموتشممكن لكن أنا  ،ومات 

يف  تسقط وبعد كدا لو ،التوبة على طول
 كدا تفتكر هاروح فني؟   ، خطية ومت

 ىبأل  كدا حمتاج تروح  قلت: الصراحة أنت
 كل أسئلتك.   هاجياوبك علىوهو  الروحي

 روحيألب  أنا أروح!! روحيقال: أب 
، مقطع !! شعر طويل وبنطلون دا املنظرب

لو األب الروحي  فتكر، أيدىإووشم على 
 ؟ أصالً  على   شافىن مش هايسلم

هو حد خمتلف ومش بتهمه طمن.  اقلت:  
كل احلاجات دى، دا على العكس هايرحب 

اللى بيهمه  بيك أكرت ما هايرحب ىب. فكل
اتشجع  إنك يكون عندك استعدد تسمعه.

وخد قرار، دى فرصة ذهبية أنك تبدأ مع ربنا 
ما تأجلش. تعاىل جر ب وشوف مش هاختسر 

 حاجة!! 
ما  وقال: هاجى على سبيل التجربة ل

 عجبنيش مش هاكمل. 
لو ماعجبش  تعاىل جرب  قلت: 
 ماتكملش.  
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نا. يب ألىب وقابلناه. رحب   رحنافعال و 
وعرف أن عنده  صديقيفته على وعر  

 .سبتهم مع بعض واستأذنت و  .تساؤالت
 : قال ىل اللى حصلصديقي  بعدهاو 

بالرغم   يلترحابه وقبوله    صدمينيف البداية  
فأنا مش متعود إن  ،وشعرى بسيلمن منظر 

أقل حاجة الزم   دا  كدا،  حد متدين يرحب ىب
"ليه شعرك ويقول    يعلق على شعرى أو لبسى.

طويل كدا" أو "ليه بنطلونك متقطع". 
الصراحة دا رحيىن كتي. وشجعىن إىن أتكلم و 
ممكن تكون  أسئلة عندى شويةقلت له: و 

 ؟ غريبة شوية
 . ابينقال: خذ راحتك يا 

مش زى صديقى ويل فرتة قلت: أنا 
مش  صليتش.مارحتش كنيسة وفرتة أكرت ما 

دمن لألفالم اإلباحية الصراحة أنا م  بس كدا 
"الفرصة  قريت نبذةوالعادة الشبابية. وملا 

"لسه فيه  لنفسيتشجعت وقلت االذهبية" 
 !!جهنمكدا  أمل". بعد ما كنت بأقول "كدا  

". فهل !!بكورنا جهنم، من غي كورنا جهنم
 ؟يف واحد زى  إنه يتوبفيه أمل  فعالً 
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مع املسييييييييييييييح فيه كل وحمبة(:    هبدوء)قال  
األمييل وكييل الرجيياء. ومهمييا كييانييت خطيياييياك 

: 1يو1) فدم املسيييييييييييح بيطهر من كل خطية
ن إمكتوب "ف اً.. يعىن خيلييك طياهر ميامي (7

ن  إ ،كيانيت خطيايياكم كيالقرمز تبيض كيال ل 
كيييييييييانيييييييييت  يييييييييراء كييييييييياليييييييييدودي تصييييييييييييييييييييييي 

ل ب  ق   يلالفاملسيييح   .(18:  1)اش"كالصييوف
أمسيييييييييييكت يف  لىل املرأة الب  اللص اليمني، وق  
عاشيييت   لىل مرمي املصيييرية الب  ذات الفعل، وق  

لسييييه زى سيييينني طويلة يف النجاسيييية واخلطية،  
نييا الرب ال أ ألنمكتوب"ف  .مييا هو مييات يش

: 3)مال "نتم يييا بين يعقوب ت تفنواأت ي فيي أ
وكيييل اللى بيجيليييه بيقبليييه مهميييا كيييانيييت  .(6

ر خطيايياه وييدى ليه غفران كياميل وخيلييه طياه
 السيييييييييييييعيدة. باألبديةماما وكمان يديه الوعد  

 هي دى املسيحية. (.47: 6يو)
يا  دى السييييييييييهولة  باملوضييييييييييو   وهل  قلت:  

وقييت طويييل يف اخلطييية  تعشيييييييييييييييي  فييأنيياأىب، 
 !!ومازلت -األمور اإلباحية لسيييييييييينني توأدمن
كميان هيا و  حياجية فر كيل هياتتا أتوب ملي فهيل  

 احلياة األبدية؟ يليكون 
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كالم يا ابىن دا  دا مش كالمى قال:
الكتاب املقدس فمكتوب "توبوا فتمحى 

وزى ما شوفنا  .( 19: 2)أ خطاياكم" 
ش حد بسبب ض املسيح قبل ناس كتي ومارف

إن خطاياه كانت كتي أو إنه جاله متأخر. 
بيقول لقديس يوحنا سابا ل  فيه قول مجيل

فشفت  "التوبة هي اليت جتعل الزناة بتوليني".
ملا الواحد يتوب ويرجع للمسيح إيه اللى 

 هاحيصل. 
 اللص تاب طيب سؤال تاىن.قلت: 

ما أتوب و  ممكنلكن أنا  ،ومات على طول 
يوم الىف  و طول زيه. وممكن أعيش    أموتش على

كدا هاروح   ،أموت  يف اخلطية أسقطى لال
 ؟ فني

هو !! مش كدا يا ابىن ابداً قال: املوضو  
 يقدر حىت ولوديس أقدس ق أنت تفتكر إن 

 هساعة يف حياته أن أخر يف أخر يوم أو حىت
 يقول "أنا يف هذا اليوم بال خطية". 

 أظن ماحدش يقدر يقول كدا! قلت: 
تفتكر حد  ،دا املنطقوب طيبقال: 

 للسماء؟  هايروح
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كدا ها تبقى السما فاضية مش قلت:  
هايكون فيها غي املاليكة. كدا كلنا 

 هانضيع!! 
ترفض اخلطية وجتاهد   كأنهو  املهم  ف قال:  
وتقول "ال  بسرعةسقطت تقوم  لوضدها و 
إن سقطت  عدويتيا  يب تشميت
يحارب ب يلال فاجلندي. ( 8: 7)ميسأقوم"

مات   لوو   ،يعاجلههاالقائد  ف  اجنرح  لويف املعركة  
 دا اللى هايعمله معاك ربناو كشهيد.    ه يكرمها

القديس مار اسحق  زى ما قال .بالظبط
ن أفضل من ألتمت يف جهادك " السريان

تعيش يف كسلك فإن الذين ميوتون وهم 
حياولون حفظ الوصايا هم شهداء م ل الذين 

فطاملا أنك   ".جل االميان باملسيحأميوتون من  
تجاهد ضدها فلو مت يف باخلطية و  ترفض

لك هايكون اهلل هايكرمك و أي وقت ف
 الشهداء. أكاليل 

قلت: إيه اجلمال دا يا أىب. طاملا بارفض 
اخلطية واجاهد ضدها أكون زى الشهداء. 

هل سؤال تاىن.    حاجة حلوة قوى. طيب فيه
لى عملتها من ساعة ما تولدت كل اخلطايا ال
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حلد دلوقىت، مبجرد إىن أتوب عنها هاتت فر 
 ؟ كلها

 هو أنت تفتكر إن.  ابين يا    بالتأكيدقال:  
فتأكد  !!!شوية ويسيب شوية ر ي فهااهلل 
طاهر أبيض  هاتبقىتتوب  كمبجرد أن إنك

بعض  مشكل   ،تمحى كل خطية تو  كال ل 
 (. 7: 1يو1)ية لكن كل خطيةرت أو أك

. لكن أنا يا أىب  قلت: كالم مشجع
يف التوبة إال بسبب  مافكرتشالصراحة 

كدا اهلل هل  ف  ،اخلوف من الوباء ومن املوت
 ؟ يقبلينها

 ربنا. يا ابين مستنيك من زمان  ربناقال: 
 كيصدق إنهامشتاق إنك ترجع له وما 

، دى فرصة ذهبية أنت وحشته جداً  .1ترجع
  مش بس ليك دا كمان لربنا.

 قلت: فرصة ذهبية ىل دى معروفة إىن
أتوب وما أروحش جهنم، لكن إزاى فرصة 

 ذهبية لربنا!! 
 

سر بموت الشرير  أني ال  إنا يقول السيد الرب  أقل لهم حي   1

ن يرجع الشرير عن طريقه ويحيا ارجعوا ارجعوا  أبل ب

:  33حز  عن طرقكم الرديئة فلماذا تموتون يا بيت اسرائيل )

11) . 
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قال: أصل أنت ما تعرفش قيمتك قدام 
ربنا، أنت ابنه. ابنه ال اىل واملعزز عنده)اشع 

(. يف املسيحية اهلل أب حنني مش 4: 43
 مش  سيد متعاىل، يف املسيحية اهلل قريب مننا

جمرد إله بعيد عننا، فإنك ترجع دا يوم فرح 
أنك تسيب إبليس وتبعد عن  بالنسبة له،

طريق جهنم وتبدأ يف طريق امللكوت دا يوم 
ولكل السماء،  -أبوك السماوى-فرح لربنا

لكن   ،بسببه  هاترجع  لىال  مهم السبب  مشف
وت ق يف إنه ألحضان املسيح  املهم إنك ترجع  

أوعى  ،وي فر لك كل خطاياك  يقبلكها
. ليك الكامل تشك ابدا يف قبوله أو غفرانه 

مالقيش أكل إنه فاالبن الضال رجع بسبب 
وملا رجع أبوه قبله  من اجلو . وتوكان هامي

عن سبب رجوعه أو   وهو فرحان، ومسأهلوش
ه ي. بل فرح بأي خطية عملها على  وخبه

حيتضنك ويفرح بك جداً هااحتضنه. فاهلل و 
: 15)لوبار ال حيتاجون للتوبة 99 من رتأك
7) . 

 إيه؟ حله داأنا فيه  يلالقلت: واإلدمان 
ي فر ها اهللهاصدق إن و  دلوقىتأتوب هاأنا 
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ألبدية، لكن ا هاروحخطية ولو مت كل ىل  
 أحترر من اإلدمان؟ ههل بعد التوبة 

قال: احلياة الروحية حياة وأنت بدأهتا 
بالتوبة. احلرية طريق وأنت بدأت أول خطوة 
فيه وهى رفضك للماضى وثقتك يف قبول 

ابن   مشلسماء  لابن    بقيتاملسيح لك وإنك  
صلى؟ ت إزاىنكمل ها ايةجهنم. املرات اجل 

نتحرر  إزاىالكتاب املقدس؟ و  ىف إزاى تقرأو 
 من العادات؟  

تدريب اعمله حلد  قلت: طيب ما فيش
 ما نتقابل؟

كل   ني. أول تدريب إنكقال: فيه تدريب
كلم ربنا وممكن تتقول يوم الصبح تصلى وت

يارب أنا غلبان. عاوز أعيش "كالم زى كدا

معاك. امحينى من الشر واخلطية لوحدى 
مش هاقدر ابدا. ادينى ثقة انك قبلتنى 

وغفرت ىل كل خطية. ادينى ثقة ان ىل السماء 
 نم. خلينى احبك من كل قلبى.مش جه

 .علمنى امشى يف طريقك واكون معاك داميا
ماختلينيش اضيع الفرصة الذهبية دى منى. 

ففعال فرصة ذهبية انى اتوب وانى أكون 
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معاك بعد سنني طويلة من البعد. فرصة 
يف طريق امللكوت وانى ابعد  ذهبية انى امشى

عن طريق جهنم. بس حمتاج مساعدتك 
انا ابنك وماليش  وقوتك لوحدى مش هااقدر

فابدأ وكلم ربنا غريك يارب يسوع. أمني". 
يف كل وقت وأنت قاعد وأنت ماشى وأنت 
نامي، كلم ه بساطة األطفال واتاكد إنه 

 بيسمعك. 
حلقات أو أربع تسمع  إنك تاىن تدريب

حلد ما نتقابل   .ذات "سر قوة الشباب"تقرأ نب
 املرة اجلاية. 

 واملرات اجلاية هانكمل بنعمة ربنا.  
 

لو عندك أي استفسار أو **صديقنا 
سؤال ميكنك مراسلتنا على: 
godlovehostel@gmail.com 

للحصول على باقى  
 PDFاجملموعة 

من خالل هذا املوقع   
mbade2.com         
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األجزاء  أو لسما  
 مسجلة بشكل درامي 

Soundcloud.com/mbade2 
 


