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 الفرصة الذهبية
 (3) لألفراد

رأيته يف  الذيذهبت إىل أىب ومازال املنظر  
احللم يشغل تفكريي، فصوت صراخ الناس 
كان خميف ومرعب، وبالرغم من أن النور 
كان ساطع والصوت واضح لكن قليلني هم 

ذهبوا إليه وجنوا من خوفهم ورعبهم.  الذين
سلمت على أىب وقلت له يا أىب لدى سؤال 

، هل هو ملاذا خياف من املوتيشغلين وهو 
 ؟ فعالً شيء مرعب

قال: خياف الناس من املوت بسبب ثالثة 
 أسباب. 

 عدم الثقة يف األبدية.-1
من حلظة  الناس ال ختافأغلب احلقيقة ف

بعد  هو فيما خيافوناملوت نفسها، لكن 
دما يفقد الشخص الرجاء والثقة ناملوت. فع

 يف األبدية السعيدة، ويظن أنه بعدما ميوت
سيتم تعذيبه أو على و  سيذهب إىل جهنم
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ل تقدير ال يعرف إىل أين يذهب، فيكون أق
رعب من ال من وأيف خوف من العذاب 

 اجملهول.
. فاخلوف شيء قلت: وما احلل يا أىب

 ؟مرعب
اخلوف من املوت شيء مرعب فعال قال: 

 احلل. و 1وجيعل اإلنسان يف قلق بل يف عبودية
السعيدة اليت  األبدية يف ثقتهو أن  لذلك

 تنتظرك، فيصري املوت ليس خوف بل اشتياق
 .وجمرد عبور

والصراحة هذه 
 فرصة ذهبيةاأليام 

لكل شخص منا أن 
اليت بدية األيثق يف 

تنتظره. فثقة األبدية 
جتعلنا نعيش أيامنا 
هنا يف ملئ الفرح 

 واملوت يكون لنا اشتياق.

 
من الموت كانوا جميعا كل   ولئك الذين خوفا  أويعتق 1

 . (15: 2عب حياتهم تحت العبودية )

إننا منوت مؤقتاً فنعرب من 
املوت إىل اخللود بدون 

الرحيل عن هذه احلياة لن 
نبلغ احلياة األبدية، 

فاملوت ليس هناية إمنا هو 
 جمرد عبور "

 . الشهيد كربيانوس
كتاب احلب اإلهلي ص 
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قلت: هبذه البساطة يا أىب. كيف أثق أن 
 يل أبدية سعيدة بعد أن أموت؟

. املسيح هذه هي املسيحية. ابينقال: يا 
األبدية جاء ليغفر لنا كل خطية ويردنا إىل 

كل من يؤمن به ويتوب عن و  ،السعيدة
ومن مل يثق  ،يكون له أبدية سعيدة خطاياه

املسيح.  جميءيف ذلك مل يستفد شيء من 
. بل أشقى مسيحييعيش وكأنه غري  ساحمين

 حىت من امللحدين.
 قلت: أشقى من امللحدين؟

لكنه كالم بولس  كالميقال: هذا ليس  
إن كان لنا رجاء فقط يف " الرسول، فهو قال

فنحن أشقى  ،املسيح يسوع يف هذه احلياة

و رجائنا ل(. ف33: 15كو1")مجيع الناس
أن نصوم ب ،فقط يف املسيح يف هذه احلياة

وىف النهاية لن  ،ونصلى وجناهد ضد اخلطية
أشقى بذلك نكون فنحن  .نذهب لألبدية

 من    ابين. بليا  فقط  ذلك  مجيع الناس. وليس  
وال يثق أن له حياة أبدية  مسيحييقول إنه 

 اهلل كاذب؟  إنيقول 
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وال يثق أن له   مسيحيمن يقول إنه  قلت:  
 !!حياة أبدية يقول إن اهلل كاذب

لكن مكتوب  كالميقال: هذا أيضا ليس  
اهلل شهد  إن(. فيقول 11-9: 5يو 1)يف 

أن من يؤمن باالبن له حياة أبدية ومن ال 
يصدق اهلل جيعله كاذباً. ويوجد الكثري والكثري 
من اآليات اليت توضح أن لنا حياة أبدية 

 منها:
اهلل العامل حىت بذل ابنه    أحبهكذا    ألنه  -

الوحيد لكي ال يهلك كل من يؤمن به بل 
 .(16:  3يو )  بديةتكون له احلياة األ

: 3يو  )  بديةأحياة  الذي يؤمن باالبن له    -
36) 
ن من يسمع أقول لكم أاحلق احلق  -

 فله حياة ابديةبالذي ارسلين    ويؤمنكالمي  
 (24: 5يو  )

وعدان هو به هو الوعد الذي  وهذا -
 .(25:  2يو 1)  بديةاحلياة األ

نتم املؤمنني باسم ابن أكتبت هذا اليكم    -
: 5يو1)بديةأن لكم حياة  أتعلموا  اهلل لكي  

13). 
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قض بيت خيمتنا ن ن  إنه أنعلم  ألننا -
 .فلنا يف السماوات بناء من هللارضي األ

 .(1: 5كو2)  أبدىبيت غري مصنوع بيد  
هل نشك  ،فبعد كل هذا الوضوح واليقني

أن لنا حياة 
كيف فأبدية!! 

نكون مسيحيني!! 
كيف نقول إننا و 

نؤمن باملسيح 
وبالكتاب 

املقدس!! وما هي 
فائدة املسيحية إن 

ثقة ورجاء يف أبدية  تعطيينكانت ال 
هوذا وكما يقول القديس كربيانوس"  سعيدة!!

اهلل يعدكم باخللود واألبدية برحيلكم من 
تم فإنكم ال إن شككالعامل فهل تشكون؟؟ 

معلم تعرفون هللا قط وعاصني املسيح 
غري املؤمنني. هوذا الشك جيعل االنسان 

رغم وجوده يف الكنيسة بيت   مؤمن
اهلل لنا باألبدية فمن يشك بوعد  .2"اإلميان 

 
 .707كتاب احلب اإلهلي للقمص تادرس يعقوب ص  2

املوت بالنسبة للذين 
يفهمونه خلود اما بالنسبة 
للبلهاء الذين ال يفهمونه  
فهو موت فيجب علينا 
اال خناف هذا املوت بل 

  الذيخناف هالك النفس 
 . هو عدم معرفة اهلل

 . نطونيوسأنبا أ  
ص  اإلهلياب احلب كت

715 
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للمسيح   وعاصيبعد رحيله هو مل يعرف اهلل  
 كما يقول القديس كربيانوس.  ،وغري مؤمن

ألن اهلل يف املسيحية خمتلف متاماً، اهلل كلى 
 وليس اجلبار املنتقم.  3نان احملبة واحل

ثق قلت: فعال شيء حمزن ومؤسف إننا ال ن
ذلك ونظن إننا  يف

عشنا مسيحيني!! 
سنني طويلة يف 
وهّم وفرصة ذهبية 
اآلن أن تتجدد 
أفكارنا حبسب 
االجنيل وليس 
حبسب تعاليم 

 ،لكن هل املوضوع هبذه السهولة يا أىبالعامل.  
، مهما األبدية يلألىن مسيحي سيكون ف

 ؟!فعلت
فكما  ،قال: من جهة السهولة فهو سهل

باملسيح  تطاملا آمن املقدس يقول الكتاب

 
:    145الرب حنان ورحيم طويل الروح وكثري الرمحة )مز    3

8). 

نعظمك يا والدة االله 
ألنه من قبل صليب ابنك 

اهنبط اجلحيم وبطل 
املوت أمواتا كنا فنهضنا  

واستحققنا احلياة األبدية  
ونلنا نعيم الفردوس 

 األول. 
 األجبية 

 صالة الساعة السادسة 
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ه تفعل ماأما  ،سيكون لك األبدية السعيدة
ميان اإل دليلإميانك. فعلى فهذا مؤشر 

 عمل أعمال املسيحإنك تقيقي باملسيح احل

 قيقي باألبديةاإلميان احل دليل .(20: 2يع )
هل من ف. 4عمل أعمال تليق باألبديةإنك ت

املمكن أن شخص يعيش يف مكان قذر 
أنا أمري وأنا "ويلبس مالبس قذرة ويقول 

 " ويكون بذلك صادق؟أعيش يف القصر
يا إما جمنون أو   بذلك  فهو  قلت: مستحيل

سيعيش   وعاقل  أمري حقيقي  هو. فلو  كاذب
يف القصر ويلبس مالبس األمراء ويتصرف 

لكىن لألسف يا أىب كما يليق باألمراء. 
 ات كثرية أفعل مثل هذا الشخص؟أوق

تفعل مثل هذا الشخص ألنك ال تثق قال:  
تثق   إن مل  ألنك،  5وابن للمسيح  يف إنك أمري

  6الداخلية كإنك لك احلياة األبدية فأفكار 
كدا كدا تقول لك دون أن تدرى " س

 
يحبني  والذيفهو الذي يحبني  ويحفظهاالذي عنده وصاياي  4

 .(21: 14 يوظهر له ذاتي )أاحبه و  ناأو بي أيحبه 
5   

 
  4ن كنت ابنا فوارث هلل باملسيح )غل  إبل ابنا و  لست بعد عبدا

  :7) . 
 .(7: 23ام كما شعر في نفسه هكذا هو ) ألنه 6
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ضايعني. فمامفيش داعى للتعب وال 

 7صدقت كالم املسيحلكن لو ". للجهاد
 ،بدية سعيدة وإنك أمرياألوثقت أن لك و 

نعمة إهلية وقوة جبارة هبا   فهذا اإلميان يعطيك
 .8تستطيع أن جتاهد وترفض اخلطية
 قلت: ولو سقطت ماذا أفعل؟

أن يكون جيب اجلندى وهو حيارب قال: 
لو ف لكن إن اجنرح يقوم بسرعة، 9منتبه

سقطت قم وثق يف غفران فورى وكامل، 
غفرانك الفوري لن جتد  ىف إن مل تثق ألنك
تقوم وتكمل جهادك، والشيطان ألن معىن 

 بأيسيحاول أن يشكك يف غفرانك 
لكن ثق يف غفرانك الكامل . 10شكل

وليس آخر الشهر  والفورى مبجرد أن تتوب
 .يومآخر ال  حىت  أو

 
 .(47: 6يو الحق الحق اقول لكم من يؤمن بي فله حياة ابدية ) 7
هي الغلبة التي تغلب  وهذهالن كل من ولد من هللا يغلب العالم  8

 (.4: 5يو 1العالم ايماننا )
الن ابليس خصمكم كاسد زائر يجول ملتمسا  واسهروااصحوا  9

 (8: 5بط 1من يبتلعه هو )
" من  2الرجوع لنبذة "املسيح يحب الخطاة ج الضروري من  10

 مبادئ الحياة الروحية.
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: 1)رؤابن ملك امللوكإنك  إنك أمري و   فثق
. وابدأ 11ألبدية السعيدةل ك وارثوإن (.6

 الذيفهذا هو عيش على هذا األساس، 
سيجعل بل  ،حيفظك من اخلوف من املوت

كما هو   ،فرح واشتياق بالنسبة لك املوت
كون مع أن انطلق وألي اشتهاء مكتوب "

 .(23:  1)يف "جدًا أفضلاملسيح ذاك 
طوال الوقت قلت: لكن أن أعيش كأمري 

سهاًل. فالعامل مملوء من ليس موضوع 
 احملاربات والشرور؟

-االمراءقال: ما قلناه اليوم هو بداية حلياة  
كيف تعيش هذه   أما -املسيحيني احلقيقيني

احلياة، كيف 
ذى، كيف غتت

تتصرف، كيف 
ه حتارب. فهذ

حياة تتعلمها 
 وتتدرج فيها.

ميكنك أن و 
 

 أن كنا  إف 11
 
ورثة هللا ووارثون مع املسيح)رو     ،يضاأننا ورثة  إف  والدا

8   :17) . 

سعادة االبرار اليت ينالوهنا  
يف القيامة هي يف السماء 

ولكن عربون هذه 
السعادة وباكورهتا يظهر 

ن يف ثره الروحي من اآلأ
 .قلوب املؤمنني

 القديس مرقس الناسك
كتاب احلب اإلهلي ص 

960 
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نهج مبادئ احلياة الروحية. ابدأ فيه تستعني مب
 .ق ما به من خطوات عمليةخطوة خطوة وطبّ 

أيام ستجد أنك تعيش  مع املسيح    فعندما تبدأ
 (21: 11تث)األرضالسماء على 

يكون يف داخلك من اآلن)لو سوملكوت اهلل  
(. ويكون املوت بالنسبة لك تغيري 21:  17

معك هنا  الذيمكان فقط. ألن املسيح 
 هذه األيامو  ستكمل حياتك معه.وهناك 

يبدأ  أن  منا فرصة ذهبية لك ولكل شخص
 فالفرص ال تنتظرنا طوياًل..  12اآلن

قلت: هابدأ يف املنهج من النهاردة بنعمة 
 ربنا. سالم يا أىب.
أه يارب قلت)يف نفسى( "بعدما تركت أىب  

يسوع عشت سنني يف خوف ورعب من 

 بإجنيلك جهلياملوت. ودا كله من 

كنت  جوايوتعاليمك. صورتك اتشوهت 

نت طيب أاحسبك صعب جبار ومنتقم لكن 

بتجهز  وإنكنى ابنك إثق يف أوحنني. خلني 

ىل األبدية. خلينى استغل الفرصة الذهبية 

 
ن عنتك هوذا ال أفي وقت مقبول سمعتك وفي يوم خالص   12

 .(2:    6كو  2ن يوم خالص )وقت مقبول هوذا ال 
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فكر يف املوت وخلينى أاللى خلتنى  دي

ا األبدية أعيش كأمري ابن مللك امللوك منتظره

نى شاب إنت عارف يارب االسعيدة. كمان 

ة فتعاىل وقوينى واخلطايا بتحاربنى من ناحي

ولو سقطت ادينى رجاء انى أقوم واكمل واثق 

خر يف غفرانى الكامل والفورى وماستناش آل

خر األسبوع يف خطييت وشكى يف و آلأالشهر 

 نا ماليش غريك ياربأبوى وأنت أغفرانك. 

 ".يسوع أمني
 
 

للحصول على باقى 
 PDFاجملموعة  

من خالل هذا املوقع  
mbade2.com         

أو لسماع األجزاء 
 مسجلة بشكل درامي

Soundcloud.com/mbade2 
أو من على صفحتنا على الفيس بوك 

 "مبادئ احلياة الروحية".
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أو التطبيق على املوبيل "مبادئ احلياة 
 الروحية".

 


