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  مبادئ في الحیاة الروحیة. سلسلةالكتاب: م ــــــاس

  ١كیف أقتنى محبة هللا المشروطة ج               
  لمغتربین.اخدام بیت محبة هللا للطلبة  :ـدادـ ـــــإعـــــــ

  .٧٤٥٥/٢٠١٦ــــداع:رقم اإلیــ

  I.S.B.N ٩٧٨-٩٧٧٩-٠٣-٨٥٩-٩ الترقیم الدولي:
  

  

  

  

الكاملة من ھذه السلسة الرجاء قرأتھا  لالستفادة مالحظة:

بترتیب األجزاء كاملة فعدم الترتیب یمكن أن یسبب تشویش وعدم 

 االستمرار قد یسبب إحباط.
 
  

  

  

لنا رجاء فى المسیح ان تصل ھذه * 
السلسة إلى ید كل شاب مسیحى بأقل 

.تكلفة
یمكنك ان تشاركنا ھذا الرجاء بإھداءھا  *

.ألوالدك فى الخدمة وألصدقاءك واحباءك
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  قداسة البابا تواضروس الثاني
  ) ١١٨ اإلسكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية (
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  تقدمي
 وأيضاً ) ١٤:٤ هو( "فضالً  همأحب" الكتاب املقدس يفاهللا  يقول

  رو " (ألجلنا املسيح مات ةخطا بعد حننو ألنه  لنا حمبته بني اهللا"
 الغري اهللا بح قبول هو الروحية للحياة احلقيقي ح) فاملفتا ٥:٥

 تتناول وأنت ،نائم وأنت مثلما تصليوأنت  حيبك فاهللا املشروط،
  . اخلطية يف ساقطوأنت  مثلما
  هذا  واستهتار؟ اون  يف دخول دون  وأعيشه ذلك قبلأ يفك

  .النبذة هذه يف جتده ما
 صدر الروحي الطريق يف عملية اتخطو  هي السلسلة وهذه

  املقدس؟  الكتاب اقرأ وكيف الفكر؟ أضبط وكيف ابدأ؟ كيف  منها 
   ؟املتكرر السقوطكيف أحترر من و 

ا رجاء ،أن جتد معىن للحياة أردتإن  . الصالة بروح قراء
ا وتطبيقاألجزاء  برتتيب شكل ب يةاليوم حياتك يف العملية خطوا

 تدرجيي  ومنو عمق-املسيح بنعمة– بنفسك ستجد ب. جر ستمرم
  الروحية. تكحيا يف

 ،حملبته دائم بولق يعطينا السماوي وحبيبناأبونا  يسوع الرب
 البابا قداسة  الطوباويأبينا  وصلوات مرمي  العذراءأمنا  شفاعةب

د االثاين. وإلهلن تواضروس   . آمنياألبد  إيل ا
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فرح ورجاء بعد أن عرفت أن  كلىو  ىف طريقى للقاء أىب سرت
وبعد  ،الشهادة ىف وال  ى ومنظرىشكلىف قيمىت ليست ىف املال وال 

أىب وفعال الرتديد له  أن واظبت على صالة القيمة كما أوصاىن
أعرف أنىن كيف فاعلية كبرية ىف جتديد الذهن، ولكن راودين فكر و 

ميكن ما أنا فيه جمرد وهم املشاعر  يه املؤشرات؟! إقبلت حمبة اهللا 
ا  ميفهو دادى أىب تفوته النقطة مش ممكن قلت وليس حقيقة !! 

ا حيب اخلطوات العملية. تقابلت مع أىب سلمت عليه وأخربته مب
فقال فعال اليوم نستكمل حديثنا عن مؤشرات   .حدث وكلى فرح

  ، وال مشاعر  كالماً ن القبول ليس  قبول حب اهللا الغري مشروط أل
  ثالثة مؤشرات لذلك.  ىت تشوف نفسك هل قبلت أم ال هناكوح

  هم؟ وما  قلت:
  أول مؤشر قال: 

  عدم اليأس أو التهاون 
  ؟ عندما تسقط يف اخلطية ماذا تفعلف 

  أيب؟ ماذا تقصد يا  قلت:
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سان املتضع الواثق با  اإل

سقط  ن  عض  وحده، ح

ا  شعر بثقل التعديات، 

حزن ولكنھ ال ي وال  و

ذه  ألنھييأس  عرف إن 

زه وضعفھ األمور  يجة   *ن
 ٣٧ص ١جثيوفان الناسك 

َ  الذي قال: ِ ق  اخلطيةل حب اهللا الغري مشروط عندما يسقط يف ب
  يرجع بسرعة 

اون؟    قلت (مقاطعا): مش ممكن دا جيعلىن أ
  قال: براحة يا ابىن دعىن أكمل 

ل حب اهللا الغري مشروط  ِب الذي َق
  عندما يسقط يف اخلطية يرجع بسرعة 

ىف أو  اليأسدون أن يدخل يف 
االستهتار فهو ال يستطيع أن يزعل  

بوه الذي حيبه ويقوم ويرجع ويصلي  أ
  . بسرعة 
وال  وإحباط،بل حب اهللا يدخل يف يأس الذي مل يق بينما 

  . يستطيع أن يصلي بل يشعر أن اهللا حجب وجهه عنه
  . استحقاقهخاطئ وفقد ن فهو أما اآلكان يستحق احلب  ألنه

املتضع الواثق باهللا   اإلنسان كما يقول القديس ثيوفان الناسك " 
بعض التعديات، يشعر بثقلها وحيزن ولكنه  وحده، حني يسقط ىف

نتيجة عجزه  األموريعرف إن هذه  ألنهزعج وال ييأس ـال ين
كربياء إدانة و  حن فينانف ،تحق فكلنا خطاةفال أحد يس .١" وضعفه

 
ات الروحيةج ١ ار  ٣٧ص١ا
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ستطيع  ألننا ء فال  ن أال 

ء من انفسنا سوى أنتوقع  ى 

ات وا  لسقطات تلك الالع

علق  مل ع أى أتجعلنا ال 

ة . ذواتنا خرى نحن آومن ج

ٌ بدا متأكدون  ن نصرتنا  أئما

س قلبنا أمن عند الرب  ن كنا 

.                          فيھبثقة حية 
 )٣١ص١ج( ثيوفان الناسك

فقط عندما نسقط يف  ،بذلك  نشعروغضب وكسل ولكننا ال 
ننا نظن إفيها وعندما ال نسقط  ونكتئب،خطية جناسة حنزن 

 األخرى،قديسني وأفضل من غرينا بينما فينا الكثري من اخلطايا 
  . يف هذه اخلطايا يعمل معنا معروف ن الشيطان حبروبه معناوأظن إ

الشيطان حبروبه معنا يف هذه اخلطايا يعمل معنا معروف   قلت:
  !!! أيب؟كيف يا 
يكشفنا أمام أنفسنا   فهو قال:

 ّ وخطاة وجيعلنا  أجناس أننافنا ويعر
    جنري هللا لكي يساحمنا ويطهرنا.

  اليت ال  فاأليامحقًا  قلت:
أحارب فيها وال أسقط ال أشعر 

هللا وتكون صلوايت فاترة  حتياجيبإ
تفضل على اهللا  أ إنينشعر أو 

  . بالصالة
غري مستحق  وإنينهللا  باحتياجيشعر أسقط أ عندما ولكن 

  اإلدانة من  ءمملو  فعال ولكنين يف كل األحوال وشرير،وجنس 
  . لكن مش مهتم والكربياء وشرور كثرية
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الص ي  ا كال ! ؟ أأقطع رجا

و ما يرغب فيھ املاكر  ذا  الن 

حرص عليھ ألنھ م  أخذ و

ً يقبض عل يھ اليأس أحدا

ي ي ال اقطع رجا ، الشيطان، فأ

ي واثق بمراحم هللا وتوسالتكم  أل

ب ( ألج  ي  ا ا ما افرام السر

 )٤٩٥الرعوى ص

وصلي  ةرجع بسرع إ اخلطيةعندما تسقط يف  حقًا يا ابين قال: 
  . لى حمبة املسيح لك وقبوله الدائممعتمدًا ع
الذي ييأس فهذا يظن أنه كان قديس ويستحق  اإلنسان بينما 
وأنه ضعيف يبدأ يدخل على حقيقته ظهر يعماله وعندما حمبة اهللا بأ

  . يأسىف ال
الذي يقبل  اإلنسان  وأيضاً 

حب اهللا الغري مشروط عندما 
 الكامل يرجع هللا يثق يف غفرانه

بين على دم املسيح وليس على امل
  . أو أعماله  استحقاقه
  أيب؟كيف يا   قلت: 
قال يل أحد األشخاص  قال:
على األرض حىت يسيل الدم   أظل أعمل ميطانيات أسقط،عندما 

  . رب من أجل دمائي رب أغفر يا ر يامن يدي وأقول أغف
  . شخص متواضع وجماهد قلت:
  جربوع. وتقول له  هإليولكن املالئكة تنظر   قال:

  . انه يتعب من أجل اهللا أيباذا يا !! ملجربوع قلت:
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عاقبنا  ي  ان خلقنا ل هللا لو 

ان حق عليك  ن تيأس وان أل

الص  تك  ا ان سأل عن إم

ان لم يخلقنا ألكن  ال إن 

قصد  ة و بحسب إرادتھ الصا

ً أ ات األبدية مدبرا ن يمتعنا بال

دف   ذا ال ل  ألجل تحقيق 

ذا  منذ اليوم األول ح يومنا 

سرب   ليك الشك إفكيف ي

يوحنا ذ الفم    ق( خالصك

ب الرعوى   )٤٩١ص ا

تقبل أن املسيح أن إما فيا  )٢٣: ٦رو(موت  اخلطيةأجرة  قال:
موت املسيح فقط هو الذى خيلص،   أنت،أو أن متوت مات عنك 

 ذإ" وهذا نقبله جماناً  ،يطهر من كل خطيةهو الذى دم املسيح فقط 
 .يسوع املسيح بإميان الناموس بل  بأعمالنسان ال يتربر ن اإلأنعلم 

 ّ   بأعمال يسوع ال  بإميان بيسوع املسيح لنتربر  أيضاحنن  اأمن
الذاتية على هذه األعمال  عتماداال أما .) ١٦: ٢(غل" الناموس

وهذه سنأخذها بالتفصيل  .)١٠: ٣(غالاهللا فمرفوض متامًا أمام 
عندما نتكلم عن ثالثة أمور ال 

  . قبول حمبة اهللا نعتمد عليه ىف 
  أفعل اخلطية  طيب قلت:

  !!! وأقول أخطأت
كما أوضحنا أن من   قال: 

يقبل حب اهللا ال يستطيع أن 
من يقبل أبوة اهللا ال يفعل ذلك 

يستطيع أن خيطئ، كما يقول  
كل من هو مولود من  الكتاب 

ن زرعه يثبت أل هللا ال يفعل خطية
كما يف   . )٩:   ٣يو١مولود من اهللا ( ألنه ن خيطئأوال يستطيع فيه 
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 ضعف اإلبن ن حىت إو  .يصاحلهقصة االبن الذي يشتم أبوه مث 
   ).١ :٢يو١أ يرجع بسرعة ويثق يف غفران وكفارة املسيح(أخطو 

 ىف هذا املوضوع كالم رائع يقول القديس أمربوسيوس   وأيضاً 
    :يقول

ذا رجاؤه ضعيف أخطئ  إنأن من يقول "   ٢"ثم أتوب 

   .ال يلحق أن يتوب أو قد ال يعرف أن يتوبقد ألنه 
  ؟ أيبيا  ازاى قلت:
هللا مهما كانت خطاياه  اإلنسان يف أي وقت يرجع فيه  قال:

   نقطتان:سيقبله اهللا ولكن هناك 
 ً ق أن  أوال سعفھ الوقت و ميكن أن  فاإلنسان  ،يتوبقد ال 

ىف فرتة شباىب أخطئ أقول ميوت يف أي حلظة فال أستطيع أن 
أخطئ  أو ،اإلجازةأو أخطئ يف الدراسة وأتوب يف  ،ملا أكربوأتوب 

،وأتوب  اليوم فالكثريين ماتوا  النقطةكثرية يف هذه  واألمثلة  غدًا
م  ،وشباب أطفال فالذي يقول  املفاجئ،ومل يكن أحد يتوقع مو

حبياته األبدية من أجل يغامر  ،ءشيأخطئ مث أتوب يغامر بكل 
  . مؤقتة لذة

   ؟بال خطية أكون  أن جيب  األبديةوهل لكي أدخل احلياة  قلت:
 

عقوب ملطى ص٢ ب اإلل للقمص تادرس    ٧٥٠ا
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عنها وهذه اليت نتكلم  باإلرادةين يوجد خطية نقول تا قال:
أن  أريدال  أنينويوجد  .هلا غفران إن توبت) لكن (و  خيانة يوه

 يفكما ذكرنا أكون شهيد (احلالة يف هذه  أخطئ ولكن ضعفت
  . )١ج قصة الشرطة العسكرية

  . تذكرت ساحمين أيبتذكرت يا  قلت:
    :هو أتوبيف خطورة من يقول أخطئ مث  ءشيثاين  قال:

عرف أن يتوب   . أنھ قد ال 
 –(ندم على اللي فات  كيف؟ مش التوبة كما ذكرت ىل  قلت:

  . .....) أخطئمش ناوي 
من يذهب للخطية بإرادته ويقول ملا أحب أرجع أرجع هو   قال:

مرة أحد  .صعببيكون ووقت الرجوع املوضوع  باخلطية يربط نفسه
ن القطارات مزدمحة ركب وأل الصعيد،كان مسافر  األخوة

  فجأة، انقلب به امليكروباص  الصحراوي،ويف الطريق  ميكروباص،
مش عارف هاعمل   وأناض ميوتون زفون والبعـكان البعض ينويقول " 

الكالم الذي يقولونه قبل املوت "اذكرين يا  وأقولقلت أتوب  ،إيه
ساحمين يا رب على كل خطاياي " رب مىت جئت يف ملكوتك" أو

  ال بلساين وال يف داخلي. أي كلمة  أقولولكن مل أستطيع أن ..." 
شربت باجنو  إنكهل نسيت "ر كلما حاولت يقول يل الفكف
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ين إ  أما يدفع اليأس بالكث

سة وعدم التمتع  ترك الكن

ن سد والدم املقدس . با
يقة ؤالء لو عرفوا حق

سوا  طية ملا ي الشيطان وا

لب الذي  نأل شبھ ال الشيطان 

م فإ ً ي صم خائفا ن رأي ا

ً ثار عليھ وعضھ أما إن  جبانا

لب  صم ضده يخاف ال ثار ا

رب  )  ق يوحنا ذ الفم( و
 

ومل  "؟على الكمبيوتر الصبح إيهشفت  أنتهل نسيت  ؟امبارح
 أنقذينويقول "  واحدة ويستكمل توبةكلمة   أقولن أ أبدا أستطيع
ولكين بدأت بداية جديدة  ،يفةخفسوى بكدمات  أصاباهللا ومل 

ومش داميًا مش كالم  والتوبةوعرفت معىن أن العمر مش مضمون 
  هاحلق أتوب. 

وهل هذه قصة حقيقة يا  قلت:
  أيب؟

  فضع يف قلبك  ،نعم يا ابين قال:
وإن أخطأت ارجع بسرعة   طئخت أال
 أبويثق يف غفران فوري وحضن و 

 ٣دون حىت نظرة عتاب أو كلمة جتريح
السيد املسيح يف مثل هكذا علمنا 
جيت  ..ا" مل يقل له  ،االبن الضال

نة،برائحتك  خلوه بره واغسلوه من رائحة  الن

ر من  ر وأعطوه حرمان ش ناز   !!التناول!ا

  ؟ بعد التوبة على طول أتناولوهل  قلت:

 
ل سنةمقال د ٣ ر أبر ق بمجلة الكرازة ش  ٢٠١٣مجدي ا
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واحد سارق أو  جايلكان يقول لو أحد اآلباء املباركني   قال: 
فهذا يف   ، على طول تناولإله  أقول إنين توبتقاتل أو زان وقال 

. وعندما ذكر العناية املركزة حيتاج لتقوية وثبات يف املسيح بسرعة
عن احلرم من التناول للخطاة أبونا بيشوي كامل  أمام  اآلباءأحد 
  ٤وأوضح أن باحلب والرمحة يرجع اخلطاة  "مش كده مش كده" قال له 

  كالم رائع  يقولالفم  ذهيبالقديس يوحنا 

     
      

      
  

 
 

    
     
 "٥.  

 ألننامستحقني ولكن  ألننا"حنن نتناول ليس  وأيضا يقول
(فاهللا هو  "أبونا "واجعلنا مستحقني داس يقول " ويف القحمتاجني

 
امل حامل الصليب ص ٤ شوى    ٤٣كتاب القمص ب
عقوب ملطى ص  ٥ ب الرعوي للقمص تادرس    ١٦٦ا
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ّ " وأيضا الذى جيعلنا مستحقني). "وصري (فاهللا هو الذى نا أطهارًا
أحد مهما بلغت قامته يوجد فال  يقدسنا وليس أعمالنا واجتهادنا).

بل بقداسته الشخصية وجهاداته الذاتية أن يكون مستحقًا للتناول 
ً ستحقاق وهو الذي يصري اهللا هو الذي يعطينا اال   . نا أطهارا

ستحق فيھ التناول  شعر  أك وقت  ر وخاطئ  أنكعندما  وغ  نجس وشر

ة و مستحق للتناول  م تو ّ بقد   .أتناول  أذ

سنناقشها عندما   (وهذهفهو يعطي للخطاة ملغفرة خطاياهم 
  . ) وفوائد االعرتاف نتكلم عن شروط التناول
  حب غري مشروط هو كالم وخالص!!  ويعىن إيه اهللا بيحبىن

لكن قرفان مىن ومن جناسىت يبقى دا حب غري مشروط بيحبىن  
  حب!!  

ولكن مش عاوزىن أحتد بيه وأقرب منه حب غري مشروط بيحبىن 
  غري ملا أنظف نفسى طيب هو أنا قادر!!  

 ٦العالج يعطيىنولكن مش عاوزىن  بيحبىن حب غري مشروط
  دى أبوة!!إال بعد ما أخف من املرض يبقى  اللى ها يشفيىن

أنا بأحبك حب موت لكن ملا الرضيع زى أم تقول إلبنها 
ىف حضىن!!   هيسهل على نفسه تقرف منه وتقول ملا ينضف هأخذ

    ؟!!دا حب
 

لود التناول  ٦ ناول منھ "سميھ اآلباء دواء ا طية وحياة أبدية ملن ي  . )القداس ("عطى لغفران ا
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  قلت: لكن أنا مش ابن رضيع!! 
قال: رضيع يا ابىن ىف احلياة الروحية إحنا لسه بنبدأ فما تعملش 

وحىت لو كبري ومدرك وأخت املرياث وعشت ىف  انك كبري أوى!!
اخلالعة ورائحتك خنازير!!! طاملا هاترجع  ما يصدق يشوفك وها  
يقبلك ويأخدك ىف أحضانه مهما كانت قذارتك ويذبح لك 
ويغذيك(التناول كما يفسر اآلباء) ويكون فرح ىف السماء أكثر من 

  بار ٩٩
  !!! مس قدميه مل يقرف من امرأة زانية أن تلالذى املسيح ف
وال من إنسانة جنسة حبسب الناموس ونازفة دم مش سنة وال  

  !!! سنة أن تلمسه ١٢اتنني دا 
       




     
 

٧ 
وبعده شيطان اليأس وكمان االحلاد   اإلباحيةشيطان  ما 

بات عظيم!!  هم وحنن يف سوميزق وأقرب األقربني لنا هاخيطف شبابنا 
وكله ذلك بعدم فهمنا لإلجنيل وعدم قبولنا حملبة اهللا الغري مشروطة  

 
طية ازدادت النعمة جدا ٧ ت ا  ) ٢٠:   ٥رو  (  حيث ك
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فعال ومتسكنا بوصايا الناس وتأثرنا مبجتمع أفسد أذهاننا عن اهللا 
آه آه يا ابىن آه على ما وصلنا إليه  وأنه املتكرب الصعب إرضاؤه.

وليس حبسب   ب اإلجنيلسحنتاج لتجديد الذهن وتغيري األفكار حب
  !! العامل!
طاملا أنت جتاهد ضد اخلطية أنت بطل أنت حمبوب أصرخ ف

بشدة!! أرجع بسرعة صلى ىف احلال فالصالة هى سالحك ال ترتكه 
حىت ال ميزقك أعدائك تغذى من جسد أبوك السماوى فهذا  

أنه ميسح دموعك ويضمد جراحك كمثل قائد  قوتك، ثقمصدر 
ىف رواية   يداوى جىن بطل اجنرح ىف املعركة. وستعرف أمور مذهلة

  ستكون صادمة أمسها أوالد امللك املعفنني!! 
  أىب؟! مجيل ممكن حتكيها يا امسها   :قلت

حب اهللا  قبولات مؤشر وقتها. اآلن نكمل  يفقال: سنحكيها 
 نأارجع بسرعة دون  :يف اخلطية أسقطهي عندما و الغري مشروط 

يف  أعمايلأعتمد على  وأالفورًا  أصليأن ادخل يف يأس أو إحباط و 
  كامل. ثق يف غفران  ن توأيضًا أ .القبول

  أيب؟كيف يا   قلت: 
يوجد من يظن أن اهللا سيعاقبه بعد رجوعه وتوبته على  قال:
  . خطاياه

  .أمسع البعض يقول هذا. يا أيب قلت:
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عد  أولئك الذين يرجعون 

اء مضاع ئون ب ة يض ف التو

أك من أولئك الذين لم 

ت بھ من سقطوا ذا أت ، ف

الكتب املقدسة فع األقل 

ي ورثوا  أولئك العشارون والزوا

ن وت اك من الباق  املل
ب الرعوى يوحنا ذ الفم  . ق   ا

 )٤٩٣ص 

يغفر غفران كامل غفران أبدي وزمين وال  ،اهللا عندما يغفر قال:
فهو   اهللا سيعاقبه بعد رجوعه إن يقول  نعقوبة. وم يضمر يل شر أو 

أي  همل يقبل حب اهللا الغري مشروط وهو مازال معتمد على أعمال
  وهذا جيعل  ،شئ لكي يأخذ الغفران  يدفعفالبد أن  ).جربوع(

قال أحدهم  ،اهللا إيليأتوا  أن البعض خيافون   



  

     

  

   مل   األبولكن
بل قبله فرحًا   ،يعاقب االبن الضال

  يف  وحذاء وأعطاه خامت يف يديه 
  ، رجليه وذحبوا العجل وعملوا فرح 

وال   ،الزانية املرأةمل يعاقب املسيح 
وال  ،املصريةال مرمي  ، ومل يفضحهم أمام الناس.السامرية 

ِ بل قَ  ،والكثري والكثري ،أغسطينوس  ل اجلميع بفرح وعلى العكس  ب
فوائد السقوط  ىف  ناشرحنقطة ضعف حتولت لنقطة قوة (كما كل 

  . املتكرر)
   .وهل هذا ال جيعلنا نتهاون  قلت:
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وقصة الشرطة  أمربوسيوس،أقول لك أرجع لقول القديس  قال:
  . العسكرية 

     
    

 
ة يا ابىن والنعمة مشبعة!!   ّ   فاخلطية مر

  املسيح حنون وطيب وإبليس مذل ومهني!! 
احلياة الروحية فيها فرح وسالم بينما حياة العامل كلها قلق  

  وكآبة(وإن ظهرت ىف بدايتها عكس ذلك)!! 
فمن ذاق االثنني ال ميكن أن يتهاون أبدًا يا ابىن بل يستميت 

  لكى يعيش حر مع املسيح وليس عبد مع إبليس!!
  . يبمتام متام يا أ قلت:
يرجع هللا يف خوف جيعل من  ،من ينادي بالعقاب الزمينف قال:

 ،يف دراسيت يف صحيت  أوالديرب يف عظيم ويقول "هاتعاقبين يا 
ورعب. زى ما يكون واحد ويظل يف خوف  "ينورحيقول يا رب 

لكن  ،على قفاه هها يضرب ظر أن واحديف شارع ضلمة وينت ماشى
ويظل مرعوبًا ليس فقط من  !!وأمىت مش عارف !!فني مش عارف 

 ُ   !! ولكن من عنصر املفاجأة فقط يضربأجل أنه س
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طيب تتخيل هل الشخص اللى هايتضرب على قفاه هاحيب  
ن للشخص اللى هايضربه؟! وكمان نقوله دا بيحبك دا  ئأو يطم

  علشان خيلصك من العقوبة؟!  ،مات علشانك
كثر أن دا أ وأظن !!!حبه  قلت: أكيد هايقول ما هو واضح

مور هروب الناس من الصالة واأللرفض اهللا و أو  لإلحلادسبب 
وخيلى الناس تقول . الروحية    

  
وخوف  قال: فعال يا ابىن هذه النقطة سبب وسوسة لناس كتري

األشخاص الطيبني مرة قال يل أحد . وتعب نفسى ورعب من اهللا
  فعندما كنت طفل ،شنا هذه النقطة رحيت قليب يا أيبجدًا بعدما ناق

معه وأضربه بعصا وبدون قصد لعب أكان عندي كلب وكنت 
مسعت عن العقاب  ومن ساعة ما ،ضربته ضربة قوية كسرت رجله

  . انتظر رجلي تنكسر أقعرعب كلما  نا يفالزمين وأ
  ألسر. لتدمري  دا كمان  ابىن ممكن يكون سبب

  قلت: كيف يا أىب؟
قال: سافر أحد األشخاص إىل ليبيا وهناك بدأ يسري ىف طرق 
الشر واخلطية، وبعدما رجع من سفره دخله الوسواس والشك جتاه 

ىف  هو مشى  وجته بسبب فكرة العقاب الزمىن، ففكر أنه زى ماز 
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ن تكو هاالبد أن اهللا هايعاقبه وأن امرأته طريق الشر واخلطية، ف
وبالرغم أن امرأته كانت سيدة فاضلة   أيضا. الطريق امشت ىف هذ

لكن الشك والوسوسة مل تفارقه بسبب أفكار العقاب   ،ومتدينة
  الزمىن وحتولت حياته جلحيم وىف النهاية االنفصال. 

فعال أفكار مدمرة لألفراد واألسر. لكن معلهش عندى قلت: 
  مش داود النىب إتعاقب برضة؟  سؤال.

أسألك  ،قال: مجيل هذا السؤال يا ابىن. ولكن قبل أن أرد
ربنا عاقبه   ،سؤال بنفس املنطق. مش أبونا إبراهيم كذب مرتني

ّ ؟ دا ظهر لفرعو ازاى يضا موسى جع سارة بسرعة وأن ووخبه وجعله ير
ّ  ،قتل ونساء للسجون (الحظ كلمة  ر رجاالً وشاول الطرسوسى ج
كن ناس منهم أنكروا اإلميان  ) وميال مؤاخذة زى احليوانات-رجّ 

كمان كان إيه عقابه؟! دا لو وفكر ىف دا كله وعقابه ماكنش فكر 
 ً ما   نسىأنا أذ إافعل شيئا واحدا (لذلك قال " يرجع للمسيح أبدا

. مرمي املصرية شوف )١٣: ٣ىل ما هو قدام (يفإمتد أهو وراء و 
  ، بيها)(أصبحت سائحة وقديسة نكرمها ونتشفع أعثرت أد إيه

أصبح أسقف وقديس ومثال لكل دا وأوغسطينوس كان إيه عقابه(
. األبن الضال كان إيه عقابه. دا مكافأة ملن يرجع األجيال) 
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خطورة فكر العقاب الزمنى

تأثیر 
ى سلبى عل
األسرة

تعب 
نفسى 

ووسوسة

خوف من 
 هللا یؤدى
لرفضھ

 ،٨ب يكون على املسيحا قلعفعدمنا تقدم توبة كل ا وأحضان وأفرح.
وال يستطيع فدم املسيح يطهرك من كل خطية وتصري أمام اهللا بار 

، فمن يرجع للمسيح ال يرتكه ىف قذارة ٩أن يشتكى عليك إبليس
اخلطية بل يلبسه رداء بر وثياب اخلالص ويكثر له الغفران وحيول  

اشعياء يار يت تقرأ العقاب ملكافأة واحلزن لفرح. مش عقاب ومرار(
و مش إله يقف لك باملرصاد بل أب ). فه ٦٦-٤٣إصحاحات 

حنون جدًا يشتاق لرجوعك حىت يذبح العجل املسن ويعطيك احللة 
  األوىل واخلامت ىف 

  ). تكرمي وعز ما ١٥يديك(لو
  بعده عز. 

  . قلت: كالم منطقى يا أىب
  ؟النىب لكن إيه حكاية داود

ما النىب قال: أوال داود 
  تبش.

  مش تاب وصلى املزمور اخلمسني!!  ؟!ىاز إقلت(باندفاع): 

 
طايا فنحيا لل الذي  ٨ ي نموت عن ا شبة ل و نفسھ خطايانا  جسده ع ا الذي حمل 

 ) ٢٤  :٢بط ١(بجلدتھ شفيتم 
ر  ٩ و الذي ي ي ع مختاري هللا هللا  شت  ) ٣٣:   ٨رو  (من س
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افاةنك لن تنال إ عن  امل

فحسب بل بما  إصالحك

ات  عز ستقدمھ من  نصائح و

ن اذ تص مضرب  أيضا لألخر

ع  سقط مثلك في املثل ملن 

شفي نفسھ  قوم و  و
ستعود . يوحنا ذ الفم .ق 

  ٣١بقوة أعظم ص

ّ  قال:  يتب وحده بل وسأكمل. داود النىب مل يا ابىن متهل على
 طية الزنا والقتل ذهب إليه ناثانبعد أكثر من سنة من وقوعه ىف خ

النىب وقال له قصة الرجل الغىن الذى اغتصب غنمة الرجل الفقري.  
ويرد أربعة أضعاف.  ١٠فحكم داود النىب وقال يقتل الرجل 

كن اهللا داود النىب هو الذى حكم على نفسه دا ميأن  واملشكلة
خفف عليه احلكم ومل  

 ُ . والكتاب قال ال ) ١٢صم ٢(قتلي
 . ) ٣٧: ٦(لوتدينوا لكى ال تدانوا

وأيضا بالطبع عندما يرى األبناء 
أبوهم امللك والنىب خيطئ مع إمراة  

ويقتل  وتعيش معه ىف القصر متزوجة 
  زوجها بالطبع سيكون له تأثري سئ 

    على أخالقهم ولن تنفع معهم أى تعاليم طاملا فقدوا القدوة.
  ؟ ولكن مش فيه نتائج للخطية فهمت يا أىب. قلت:
ممكن واحد يشرب مخر فيتلف   ،نعم توجد نتائج للخطية قال:

  ، ما هوولكن كبده سيظل ك  ،عندما يرجع هللا سيقبله اهللاو  ،كبده

 
و الرب  فح غضب داود ع الرجل ١٠ صم ٢( نھ يقتل الرجل الفاعل ذلك إجدا وقال لناثان  

٥:  ١٢ ( 
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و نفسھ خطيئة وإثم  اليأس 

 ّ كر وذلك حينما يتملك علينا تذ

سان  طايا السالفة فيقود اإل ا

ا  إ اليأس وقطع الرجاء وإ ال

مال والكسل عود , واإل ى ال  ل

الص رجع إ الرب لينال ا , و
يث إن إحسان الرب العظيم ح

شر ولطفھ س ال ل ج  "ممتد ل
وس الكب  ( ار عظات األنبا م

 :٦٥(

  اهللا سيقبله أيضًا ولن جيعل كبده  ،ولكن إن رجع ومل يتلف كبده 
  !!! "سأعاقبك سأعاقبك "يتلف ويقول له 

  : أنه  ،أيبيا  معىن هذا قلت:
ه  تحبال ،وليس عقاب فالذي يرجع  سيقبلهللخطية نتائج 

  . ر له لكن لن يعاقبه أو ينتقم منهكما هو ويغف 
ن إله غفران كامل و  سيغفر ،بل على العكس من يرجع هللا قال:

خطية يعينه ويقويه  جاء بنتائج لل
بل كل نقطة ضعف  على احتماهلا 

واخلربات   ،نقطة قوةل ستتحول
 .اخلدمة  يفالسيئة يستخدمها اهللا 

جاء بنتائج  األسودفموسى 
بذهن ملوث بالشر   ،خلطاياه 

ة وظل والنجاسة والصور الشرير 
ضي املؤمل  العدو حياربه بكل هذا املا

هدأت كل هذه  ،لصالة املستمرة وطلب نعمة املسيحلكن با
  عظيم فكره مقدس وقلبه  احلروب وانتهى كل املاضي وأصبح قديس

عندما  ، اخلطية سنوات طويلةاليت عاشت يف املصريةمرمي  نقي.
ا   فرتة، املاضي يطاردها ويتعبها ظل ،تابت لكن نعمة املسيح ساند
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لتستمر وبعد ذلك أصبحت القديسة مرمي  ةوقو  ةتعزي وأعطتها
  سنة يف السياحة يف  ٤٧شت السائحة اليت عا

فلم يغفر هلم   ،هللا تائبني أتوا والكثري الذين والكثري .الصحراء 
 إىل فقط بل ساعدهم على جتاوز املاضي وحتولت نقط ضعفهم 

 تعزية إىل وآالمهم املاضية  ،قداسة  إىلوجناستهم املاضية  ،قوة
  مثال ورجاء لنا مجيعاً أصبحوا واستخدمهم اهللا ملساعدة الكثريين و 

  .حىت اآلن 
يرجع بسرعة ويرمتي  اإلنسان كالمك مشجع يا أيب جيعل   قلت:

ره وكيف ار يف ماضيه وآثاملسيح وال خياف منه وال يفك أحضان يف 
  . ن اهللا سيعينه على ذلكأبل يتشجع  ،يتخلص منه

  ؟أكثر يطمئنينمن سند من الكتاب املقدس هل لكن 
 وقد ذكرناه يف السقوط املتكرر لكن نعيده تاىن يا ابين قال: نعم

  هكذا يقول الكتاب: ف
خزي تنسني  فإنك ..ختجلنيال ختزين وال  ألنك ختافنيال -
وعار ترملك ال  (توجد ىف الصبا خطايا تسبب اخلزى والعار)صباك

  ). ٤: ٥٤تذكرينه بعد (اش 
عوضًا عن الشوك ينبت سرو وعوضًا عن القريس يطلع آس -
 . "١٣: ٥٥"أش 
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 . ) ٢٥: ٢اجلراد (يؤ أكلهاعن السنني اليت  وأعوضكم-
كثرة هلم  وأعلن وأشفيهمعليها رفادة وعالجا  أضع انذأها
  . )٦ :٣٣ار (  واألمانة السالم
م( إمثهم.وأطهرهم من كل -  ). ٨ :٣٣ار وأغفر كل ذنو

ا يا أىب  اليتيات قلت: كل اآل من العهد القدمي أال  هيذكر
  توجد آيات أيضا من العهد اجلديد يا أىب؟

بل أمثلة حية  ،العهد اجلديد فقط يفقال: ال توجد آيات 
ل لبولس د العهد القدمي، فرأينا حتول شاو وتتميم لكل آيات ووعو 

كارز،    أعظموبعدما كان خيرب الكنائس ويقتل املسيحيني أصبح 
دلية والسامرية ومرمي املصرية، وأغسطينوس وموسى  وزكا ومىت وا

 عيتوأبتوليني  إىلمتت معهم كل الوعود وحتول الزناة ، األسود
فما ورأينا من احلجارة أوالد إلبراهيم،  ،أعظم القديسني إيلاخلطاة 

اجلهاد من أجل  يفأمجل النعمة عندما نقبلها جما فإننا منوت 
كل ذلك يتم تدرجييًا (كما   . )٦: ٨(نشاإلهلينريان احلب 

اينالقبول  يف هياجلزء األول) ولكن البداية  يف أوضحنا ،  ا
  املقدس فيها الكتاب  يفتوجد آية  ابينفصراحة يا 

  سر التحول

  كياننا كله.   يف احلقيقيالتغيري  يبدأداخلنا  يفلو قبلناه 
  فيها سر التحول يا أىب؟  اليتية اآل هيقلت: وما 
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  ) ٨: ٥(رومية   قال: يف
خطاة مات املسيح  وحنن بعد ألنه"ولكن هللا بني حمبته لنا  

  " ألجلنا
اهللا لنا  كان قمة حب  .اخلطية يفوحنن فمحبة اهللا ظهرت لنا    

   .موت املسيح ألجلنا  يف
نا نقبل أن اهللا حيب حنن 

عندما نصلى أو نصوم أو 
ولكن عندما نسقط   ،خندم

اخلطية نفقد يقني   يف
ار احلب ونظن أن اهللا ص

جاء ليخلص   الذي، وأنه املخلص وننسى أنه حمب اخلطاة ،عدو لنا
 ملرضى النجاسة واخلطية. والشايف والطبيب احلنون  ،اهلالكني 

  . ابينوصراحة جزء كبري من ذلك يعتمد على الرتبية والبيئة احمليطة يا 
  ؟أىبقلت: كيف يا 

البد أن نعمل  جماناً  ءشينه ال يوجد إنا تربينا وعشنا قال: ألن
ننال حب واستحسان، فقط عندما ننجح يأتوا لنا  لكي ءشي

نسمع كلمة مديح. ولكن  الطبيعيفوق  ءشيعندما نعمل  ،دية
وحمبته جمانية وحيبنا  مع املسيح الوضع خمتلف متاما فهو طويل البال 

إلنسان اخلاطئ كمريض حيتاج لوينظر  ،مما حنب حنن أنفسنا أكثر

 ثقة فى
القبول

ثقة فى 
غفران 
كامل  

بدم 
المسیح

توبة 
وعدم 
یأس
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لرغم من مشاعرى  ثقىت ىف قبول هللا لصالتى 

وهذه سنأخذها   ليعاقبهينتظره باملرصاد م للعالج وليس كمجر 
  . بالتفصيل عندما نتكلم عن معوقات قبول حب اهللا الغري مشروط 

ً  ضروريأنه يوجد أمر مهم  كما   .ابينيا  جدا
  أىب؟قلت: وما هو يا 

قال: هل يوجد يوم ما ميكن ألقدس إنسان على األرض أن 
  خطية.  إنه بدون يقول 

  قلت: أظن ال. 
  . حب اهللا إنه يستحقيقول من جيرؤ أن  إذن قال: 



 

 ؟ كل وقت  يف ا أبىنيلك فهل تقبل حب اهللا 
  . قلت: سأقبل يا أىب

  : مشروط املؤشر الثاين لقبويل حلب اهللا الغري  قال:

يف فرتة التغصب كما حيبين  أصليان هللا حيبين وأ  أثقف  
مراحل   يف(كما سنوضح بالتفصيل  االشتياق والدموع قمةيف  وأ

  ) الصالة
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بكي يف الصالة أقلت: أظن أن األمر صعب شوية، فعندما 
ن اهللا قريب مين أكثر من الفرتة إشعر أصلي حبرارة وأحاسيس، أو 

بتغصب دون مشاعر فتقد فيها كل ذلك وأصلي جمرد كلمات أاليت 
   .وأحاسيس
نعم يا ابين املوضوع صعب على الذات والطبيعة العتيقة  قال:

لكي  ءشيوال تأخذ جمانًا ومن يعمل  ءشين تعمل أاليت حتب 
  . يأخذ هو (........) 

نعمل ويقبلنا ليس من اجل   ألننافاهللا يعطينا ليس 

  . أوالده  ألننادموعنا بل  أو مشاعرنا 

  الصالة؟ يف  أتكاسلس هذا جيعلين ليأ قال:
اهللا يقبلك يف مرحلة  أن عندما تشعر  ،بل على العكس  قال:

جتاهد سيجعلك  ،يقبلك يف مرحلة الدموع واالشتياق التغصب كما 
 املسيح وفرحكفسك بل نظرك كله يكون على وال تنظر لن أكثر

 إنقلنا وكما  .املسيح لك وليس مبشاعرك وأحاسيسكيكون بقبول 
خاطئ وال تستحق   أنكتناول بالنسبة لك عندما تشعر  أعمق
    .التناول
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حبه يل بالرغم خذ رضي املسيح و ألكي  أكثرهل أجاهد  قلت:

  . من عدم وجود مشاعر 
  . بذلك تكون (.....) قال:

    



   

 

فعندما أكون مقبول من شخص أحب أن أذهب إليه وأسرتيح  
للجلوس معه ولكن على العكس عندما أشعر أن شخص ال 
حيتملىن وال يطيقىن إال بشروط معينة وكمان لو هذه الشروط  

فمن يستطيع أن يتحكم ىف  -تعجيزية وصعب التحكم فيها
 ونبعد فهذا جيعلنا نستثقل العالقة مع اهللا  .مشاعره طوال الوقت!! 

عنه ألن ال يرحب بينا، فمش هانفرض أنفسنا على حد مش 
ويقول القديس يوحنا فم الذهب كالم رائع عن ذلك  طايقنا.

"
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  : هوقبول حمبة اهللا الغري مشروط ل ثالث مؤشرأما  قال:

  . قبول اآلخرين كما هم
  أنا. مؤشر قوي على ثقيت يف قبول اهللا يل كما هو و 

  ؟! كيف أقبلهم  ،ولكن البعض صعب قبوهلم  قلت:
لك كما تذكر أنه بالرغم من خطاياك الكثرية اهللا قبعندما ت قال:

  .تقبل اآلخرين أن تستطيع  ،أنت
  أستطيع قبول اآلخرين كما هم؟ لكيفعله أ ما وهل يوجد قلت:

نه بالرغم من أتتذكر  إنكسوى قال: ال تستطيع أن تفعل 
عدم قبول اآلخرين كما و وغفر لك، الرب قبلك الكثرية خطاياك 

 هم فهذا مؤشر على أنك مل تثق ىف قبول هللا لك كما أنت.
قبول حب اهللا الغري مشروط   لذلك مؤشر قوى جدًا للنمو ىف

 ّ بشكل عملى والنمو الروحى عموما هو أن أأخذ طبيعة املسيح ىف

 
ب الرعوى  ١١ عقوب ملطى ا  ٣٠١ص للقمص تادرس 
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إنك , ذه  نقاوة القلب"

شفق , ةحينما ترى خطا أن 

ال ى  م وتر ون و, معل ت

م  ".حنونا ومحب من نحو
وس الكب  (  ار عظات األنبا م

امسة عشر : العظة ا
 )١٣٨ص

وتنطبع على صورته فهو كان يقبل اجلميع وحيبهم بالرغم من 
م وخطاياهم.  إن وجدت و ضعفا

نفسك تتحارب من جهة قبول 
أسبوسيد احلياة  شخص معني ردد

حىت  الروحية كل يوم مائة مرة
    .حلربتنتهى هذه ا

فني بشاعة يا رب عر"
  "خطيتي وخليني أقبل حبك

  ؟ ذا األسبوسيد له سند كتايبهل وهل  قلت:
 أنكان يطلب باستمرار نه  إنعم يا ابين فسر قوة داود النيب  قال:

علمين يا "  .)٢٣: ١٣٩(مز"اختربين يا رب وجربين". اهللا يرشده
طريق هدين ا و  يف طريق باطل رب طريقك. أنظر إن كان 

يا رب مقدار أيامي وكم أنا  عرفين". ) ٢٤ :١٣٩(مزأبدي"
رب وال أعرف صرت كبهيم  بليد يا أنا. ")٤: ٣٩(مززائل"

قدس يف العهد اجلديد أن الروح ال ة. ومهم ) ٢٢: ٧٣(مزعندك"
ط فق ،عزينا ويعرفنا مدى حمبة اهللا لنان يأ وأيضااخلطية  يبكتنا على

 لنا يف قبول حب اهللا فننمو ،صوته  إىلنطلب عمله فينا ونصغي 
  . ويف قبول اآلخرين كما هم
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  أفعاهلم قبل اآلخرين كما هم أن أقبل أ إنينوهل معىن  قلت:
  ؟! معهم أتواجدن وسلوكهم وأ

َ  قال:  ِ املسيح ق ا هم ولكن مل يشجعهم على ل العشارين كم ب
عن التعامالت   أما ،ن اهللا قبلناوحنن نقبل الشخص أل ،أعماهلم
هذه  و (املعثرة.  األوساط يف فيوصينا الكتاب أال نتواجد  والتواجد

    .)بالتفصيل. عندما نتكلم عن الوسط نتكلم عنها 
يف داخلنا  أحدننا ال ندين إنتكلم على القبول الداخلي فهنا  أما

  .  قبلنا حنن ومل يديننا بل خلصنان اهللاأل
حمبة  أمنو ىف قبول لكيأعمله كل يوم  عمليأريد شئ  قلت:

  اهللا؟ 
كما أمورك  كل   يفوخذ اهللا كصديق القطاعي  يفستمر قال: ا

بل    ضبط زوايا.  عملا قبل أن تنام وكل يومذكرنا من َق

  وما هو ضبط الزوايا يا أيب؟ قلت:
ع جتد يافطة كبرية مكتوب عليها وأنت تسري يف الشار  قال:

ل َ ج َ   . " "ضبط الزوايا والع
  .أنا ما عنديش سيارةولكن هذه للسيارات يا أيب و  مقلت: نع

يتم عمل ضبط زوايا للسيارة  ةنعم يا ابين البد أن كل فرت  قال: 
 ً اجلس مع   وأنت برضة ،حىت ال تنحرف يف سريها ميينًا أو يسارا

نفسك مراجعة دقيقة قدم حساب عن كل  عوراجيوم  نفسك كل
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وعن تعامالتك وعن   ،عن مذاكرتك  ،عن صالتك  ،ءشي
وقل له   ،اعرضها أمام املسيح كل أمورك الصغرية والكبرية  ،سقطاتك 

  . اضبط حيايت يا رب ،أنت ضابط الكل
   ؟يوم وهل البد أن تكون كل قلت:
  السرياين: وأيضا مارافرام  يقول أنبا شنودة رئيس املتوحدين قال:

  تبيت بخطيتك  ال

يوم قدم توبة  كل  ،ال تتهاون يف هذا األمر اهلام ال تتأخر فيه
،جتد نفسك بعيدًا  أسبوع، شهر، بعد سنة، لئال بعد ويكون  متامًا

كلف وتكون ضيعت عمرك وراء  ُ يقول سراب. الرجوع صعب وم
بدا ولو  أالداخلية  النقاوة أعمالتؤجل  ال القديس ثيوفان الناسك "

 يفبه خلطايا نفسك قم وتب (وثق تن تنأبل مبجرد  ةوجيز  لربهة
فليس آخر األسبوع وال آخر اليوم بل حىت  ١٢" الغفران الكامل)

برهة ال تؤجلها ملاذا تظل ىف قذارة اخلطية الىت تفصلك عن اهللا(اشع  
) ومعك اإلمكانية لتطهر بدم املسيح بالتوبة كل برهة وتنعم ٢: ٥٩

ا ترتك نفسك حىت مع بالغفران والقبول وحمبته الغري مشروطة !! ملاذ
الوقت تتعود على اخلطية والقذارة والبعد عن املسيح وعن حمبته!!  

  وبعد يوم وشهر وسنة يكون الرجوع صعب!! 
 

 ٨٩ص٢ثيؤفان الناسك ج  ١٢
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سكندرية يف الطريق اإل إىل كان إنسان مسافر من القاهرة   ةمر 
ويف منتصف الطريق قامت عاصفة   ،ن يتم رصفهالصحراوي قبل أ

ولكن كان  ،فلم يعرف كيف يسري ،رملية فضيعت معامل الطريق 
رف فسار يف الطريق ولكن احن ،يسري قبل أن يأيت الليل  له أن البد 

  اإلسكندرية؟ إىلفهل سيصل  ،مخس درجات عن االجتاه األساسي
   نه سيتوه.إالبد  ،بالطبع ال  قلت:
بعد  ،الً يكون الرجوع سه تمخسة كيلومرتاإن رجع بعد  قال:

 إىلن ترك نفسه حىت وصل ولكن إ ،عشرين (كم) ممكن الرجوع
  اية الطريق هل يصل إسكندرية. 

   .ليبيا ال إسكندرية إىلممكن أن يصل   قلت:
كثريا.  نه جاسوس فيضربوه  إويظنوا  ليبيا يوصلكن فعال مم قال:

حىت ال تنحرف يوم بالليل اجلس مع نفسك كل  يضاأأنت  اهكذ
وتضيع حياتك والرجوع سيكون مكلف  شيئا فشيئا وتضل

  . وصعب 
  طوال الوقت؟ عيش وأنا أشعر مبحبة املسيحوكيف أمتام. قلت: 

 يف حمبةيا ابين تدريب جيعلك تعيش باستمرار لك قال: سأقول 
  . وجيعل لكل أمور احلياة معىن  املسيح

  وما هو يا أيب؟ قلت:
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   اعمل كل أموركقال: 
  . ألجل يسوع

يف كل أمورك قل "ألجل يسوع". ألجل يسوع سأأكل جيدًا  
ألجل يسوع سأضبط اجلسد   ،حىت أستطيع أن أقوم للصالة والعمل 

ألجل يسوع سأنام جيدًا وألجل يسوع  ،حىت ال تتعبين شهواته
يف كل   الكسل. يف كل أموركلن أنام كثريًا حىت ال حياربين  أيضا

يسوع  ألجل " يف املذاكرة يسوع  ألجلتعامالتك وأعمالك قل " 
، به املسيح أجمدتقدير  جيبأسأذاكر هذه املادة الصعبة حىت 

مل بكل حمبة ألنه ابن أل ُ جل يسوع سأتعامل مع هذا األخ امل
فعلت ذلك جتد نفسك تفعل حىت أصعب األمور بكل  ن ليسوع. إ

حتب يسوع،   أنكوأظن  فرح، وتتممها بكل دقة، من أجل يسوع،
ويعمله بكل فرح وكل  ءشي أيجله أيفعل من  أحدومن حيب 

ُرضيه بكل وسيلة إتقان  فعندما تكون مسافر يقول   ،، وحياول أن ي
دًا لك والدك أو والدتك، كُل علشان خاطري وتكون شبعت ج

هكذا علشان خاطر يسوع افعل كل  ولكن علشان ال يزعلوا تأكل. 
 أمورك جتد نفسك مسرتيح وبركه الرب حتل عليك. 

, ومتخصص باألكثر يف قال: طبيب ختصص جراحة جتميل
ً اجلراحات دقيقة جوهذه األطراف جراحة  وتأخذ وقت طويل  دا
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ال على  لي ٣الساعة يقظوه أ, وىف يوم إلعاقة أقل خطأ فيها يؤدى و 
 ً ذهب للمستشفى وكان فيه حالة  ,حادثة مؤملة وكان متعب جدا

 ً وكان هو ساعات  ٩-٨, وحتتاج لعملية قد تأخذ من صعبة جدا
, وكان هذا اليوم يوافق دائمة  إعاقةمرهق ومتعب وأقل غلطة تعمل 

سأهدى هذه العملية  " نفسه , فقال يفالثانية لوفاة والدهرى الذك
عجيب جاءته قوة عجيبة, وتركيز غري  فحدث شيء ".لروح والدى

وينتظر عادى, وكلما تعب أو نعس يتخيل أن والده جبواره يشجعه 
ّ  ظل متيقظاً  نتيجة العملية, وفعالً  ل الوقت حىت انتهت كز طو ومر

عملياته, أن يهدى  ملبدأ يف كلوبدأ يطبق هذا ا العملية بنجاح.
فكانوا يهتمون بأن وكان خيربهم بذلك  ، , ألوالدهألحد أصدقائه 

فكرة بأن يهدى عملياته للرب يسوع ويعملها  تهءفجا, يسألوه
, الذى هو معه كل الوقت وسيفرح بنجاح عملياته  يسوع  ألجل

كل عملياته فكان يعملها   طبق هذا املبدأ ىف , وفعالً شفاء أوالدهو 
آخر ال إىل شكر وال إىل مال بل   بكل اهتمام غري ناظر ألى شيء

األجر من  ن يعمل ألجل يسوع ويرضى يسوع وينتظركل مهه هو أ
كل أموره   نه يف املوضوع وأ, بل توسع يف يسوع وليس من الناس

, فبدأ يعاملهم  عامالته مع املرضى ومع املساعدين, تيقدمها ليسوع 
 ءدو , يغلق الباب , وهكذا حىت ىف األمور البسيطةحبة وباحرتاممب

, فصارت حلياته معىن  يهتم باألدوات ألجل يسوع ,ل يسوعألج
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ل  بان  ح (ما يدخل الدير يحسب الر

، عھ بوقار، فيتعاملون ممقدس) الطعام

ل و  ن   وقار عظيم  ء دبرون  ، حاسب

ما بدا  ا لھ  ل عمل م ، عند الرب أجرتھتاف

ب الزجا ن مألأ ح  جة ماء، أو قدم الرا

ص ما نظيف  وب ماء ل ، أو قام ب

ا  عظ عل أو تنظيف   األباملنصة ال 

م    .قالل
اسيان ( س يوحنا   ١٩ص )القد

يعيش احلياة  ن ظيم وصار لديه دافع مفرح ومشجع ألكبري وع
فصارت أيامه كأيام  الناس ويواجه الصعوبات، وحيدم وحيب كل 

    .ألجل يسوع كل هذا  . )٢١: ١١(تثالسماء على األرض 
  ؟ قلت: هل يوجد سند كتايب لذلك

قال: نعم فبولس  
الذى يأكل فللرب  الرسول "

بأكل ألنه يشكر اهللا  
والذى ال يأكل فللرب ال 

ن أل ,اهللايأكل ويشكر 
حد منا يعيش لذاته  أليس 

وال أحد ميوت لذاته ألننا 
نعيش وإن إن عشنا فللرب 

  . ) ٦:٤(رو . فإن عشنا وأن متنا فللرب حنن"متنا فللرب منوت
و أيضا "إن كنتم تأكلون أو تشربون أ, و فتصري كل حياتنا للرب

د اهللا, فأع اشيئتفعلون  والرب  . ) ٣١:١٠كو ١"(ملوا كل شيء 
س ماء بارد فقط أحد هؤالء الصغار ك أمن سقى و يسوع قال " 

  . )٤٢ :١٠(مت"أجرهنه ال يضيع إلكم  أقولباسم تلميذ فاحلق 
تقاس قيمته بالشخص  و حىت تافه أفأي شيء مهما كان بسيط 

خيتلف  أصدقائكحد الذى تقدمه له. فعندما تقدم كوب ماء أل
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لألب األسقف  ه خيتلف عندما تقدم ،كألب اعرتاف  هعندما تقدم 
يأخذ قيمته كوب ماء لكن  . فهو لقداسة الباباعندما تقدم و أ

, فعندما نقدم كل تفاصيل حياتنا البسيطة  بالشخص الذى قدمته له
ا كم  تم  , تصري هلذه  ا لو إننا نقدمها للرب يسوع نفسه ونعملها و

  إىل بطبيعتها  أرضية  أمورمعىن عظيم وتتحول حياتنا من جمرد  األمور
    .ا مقدمة للرب يسوع نفسهعظيمة هلا قيمة عالية أل أمور

كدا  ته كن مدرك ألمهيأ, مل قلت: فعال تدريب عميق جدا
  . بالرغم إنك قلته ىل من قبل 

, جتد نفسك عندما تعمل كل أمورك للرب يسوع وأيضاقال : 
بفرح ألجل يسوع هو دا السبب  األخرينيقات اومض  أتعابحتتمل 

خيلى املسيحيني حيبوا أعدائهم وخيلى الشهداء يصلوا حىت من  اللى
أجل قاتليهم ومعذبيهم  
فألجل يسوع تعمل  
أمور فوق الطبيعة 

 وأيضا , وتبدو مستحيلة 
ور مملة بالنسبة تعمل أم

لك بسعادة وفرح  
  نك تقدمها للمسيح.إوهو  أجلههلدف الذى تعملها من بسبب ا

قبول 
االخرین 
كما ھم

ثقة فى 
قبول 

صالتى 
بالرغم 

من 
المشاعر

ثقة 
وقبول 
 الغفران
الكامل



٣٩ 

سوع تفعل كل هذا وتتعب شكرًا يا أيب، ألنك من أجل ي قلت: 
    .و.  معي كل هذا التعب

 ألجل(قاطعىن أىب وقال): املرة القادمة سأحكى لك قصة 
  ح حبب اهللا الغري مشروط أتركك اآلن لتفر شارىل ولكن 

  مؤشرات قبول حب هللا الغري مشروط: أن  وتذكر 
      

 

        

 

 

 

 حماسبة النفس كل يوم والثقة ىف القبول والغفران) 
) قذارة اخلطية تعود على حىت ال ت 

  نعمل كل األمور حىت البسيطة الجل يسوع)
  . ) صداقة املسيحالسالم و فنعملها بفرح ونعيش ىف ملئ احملبة و 

قلت: وعدت يا أىب أنك ستعلمىن أغنية كل مرة ما هى أغنية 
  اليوم؟



٤٠ 

تعرب عن كم  ).وهى ٤: ٤٣قال: أغنية اليوم من سفر إشعياء (
  . أنت حمبوب ومعزز مكرم عند الرب يسوع

 
 
 

وتذكر مرة كل يوم حىت نأخذ أغنية جديدة  ٥٠أرجوك رددها 
فإن أرادت سلسلة مرتابطة  هي األجزاءفهذه  البداية مش كفاية أن 

 ة كمنهجلفخذ هذه السلس ةحياتك الروحي يفأن جتد منو ومعىن 
حىت تصري طبيعة حياة وليس جمرد   .األمور العملية  باستمرارذكر تو 

نكمل املرة القادمة معوقات بنعمة املسيح وتنتهى و  تدريبات أليام
 !! قبول حمبة اهللا الغري مشروطة 

  موعة باقيللحصول على  PDF ا

                         mbade2.comاملوقعمن خالل هذا 

  لسماع األجزاء مسجلة بشكل درامي  
Soundcloud.com/mbade2 

  android & IOS الروحية) كنك حتميل التطبيق(مبادئ احلياةمي

  قرشا فقط. ٢٥سعر النسخة من أى جزء: 
لطلب الكميات أو ألى تسأل أو استفسار برجاء مراسلتنا على 

godlovehostel@gmail.com  


