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  سلسلة مبادئ يف احلياة الروحية. : باسم الكتا
  الصورة املعكوسة.                 

ـــــإعـــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ملغرتبني. اخدام بيت حمبة اهللا للطلبة  :داد ــ
  ٢٠١٦/ ٧٤٥٥داع:ـــــــرقم اإلي

  I.S.B.N ٩٧٨-٩٧٧٩-٠٣-٨٥٩-٩ الرتقيم الدوىل:
  

  
ا برتتيب مالحظة:   لإلستفادة الكاملة من هذه السلسة الرجاء قرأ
فعدم الرتتيب ميكن أن يسبب تشويش وعدم االستمرار األجزاء كاملة  

  قد يسبب إحباط.

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

.تكلفة
یمكنك ان تشاركنا ھذا الرجاء بإھداءھا  *

.ألصدقاءك واحباءك
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  قداسة البابا تواضروس الثاني
  ) ١١٨ اإلسكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية (

    



٤ 
 

  تقدمي
ا   الصورة املعكوسة حرب خطرية يف احلياة الروحية. وخطور
ا تلبس ثياب احلق ولكن يف داخلها حتوي كل باطل.  تكمن يف أ
فهي كمثل األنبياء الكذبة الذين قد يتكلمون عن اهللا وعن الفضيلة  
لكن بصور ملتوية ومعكوسة. لكن كما قال الرب يسوع من مثارهم 

م. فاملؤشر الذي يظه ر دائما احلق من الباطل والعمل اإلهلي تعرفو
  من العمل الشيطاين، هو الثمر.  

الصورة املعكوسة حتارب الكثريين من الذين يسريون يف الطريق 
الروحي وتضيع جهادهم وتعبهم باطالً. ولألسف عندما ال جيدون 
مثر يلومون أن نفسهم ويشعرون بصغر النفس أو يلقون باللوم على 

ً ويقدمون شهادة صعوبة الطريق. وىف    النهاية يضيع تعبهم هباء
عطينا استنارة حقيقية لنعرف احلق ونكتشف كل الرب يسوع ي

الصور املعكوسة. بشفاعة أمنا القديسة العذراء مرمي وصلوات أبينا 
د يف كنيسته من  الطوباوي قداسة البابا تواضروس الثاين. وإلهلنا ا

  اآلن وإىل األبد أمني. 
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املناسب ألذهب إيل   الوقت  وأرتب  أفكرجالس مع نفسي    أو 
رتب أاء وقال يل فيما تفكر، قلت له حد األصدقأ فاجأينأيب، 

الروحية تناسب   احلياة  أن   فتكروهل ت"فقال يل    ،للذهاب أليب الروحي
  احلقيقة   ،نفشلهاحاولنا  ومهما  بالشر واخلطية    متألتا  احلياة  ؟!جيلنا

  . "لكهانا لكحاسس أننا جيل فاسد و  أنا
  .ضروري يكون فيه أمل  !!كدا ليه بتقول  -
 وفشلت،كتري سنني  فأنا حاولت  خربةعن  اكد  أقولأنا ب -

حفظ حاولت ا ،وابطل كل عادة غلط وما أقدرتش  أحتررحاولت 
  .وجدت نفسي فاشل فاشل  احلقيقةولكن  الوصية علشان ربنا حيبىن
ما السبب  ،حباله  متأثرفيما قاله وأنا  أفكرتركت صديقي وأنا 

القداسات وحيفظ   علىمواظب كان   شخص  فهو ‼فيما وصل إليه
ومل أكن   ،األنشطة يشارك يف الكثري من كان و  ،األحلان الكثري من 

ذه  أتصور وصلت أليب وسلمت عليه  الطريقةأن يصيبه اليأس 
  : وحكيت له عن صديقي فقال 
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وهي حرب خطرية  املعكوسة الصورةاليوم سنتكلم عن -
نصاب باليأس والفشل يف حياتنا  حىتالشيطان معنا يستخدمها 

   .املستمرةبالرغم من جهادنا وأمانتنا وحماوالتنا  الروحية
    ؟أيبيا  املعكوسة الصورةهي  وماقلت: 

كل األشخاص األمناء الذين يريدون أن حتارب  حرب  قال: هي
م، الروحية يسريوا يف احلياة  فالشيطان لن يأيت هلم بشكل بكل قلو

لكن بشكل   الروحييقول هلم الكالم    لكن  ،يكتشفوهال    مباشر حىت
غصئ طسضعجئلكن  روحيمعكوس، فيكون الكالم كالم    .ا

  قلت: ياريت توضح ىل أكرت يا أىب حىت أفهم؟ 
اقال: أول    : هي إبليس صورة معكوسة حياربنا 

  تص ابن. ح األبناء أعمالاعمل -١

  ؟ يف ذلك يا أيب اخلطأوما  قلت:
مثل ككما يقولون    ، هذا خطأ قاتل ولكن بشكل خفي :قال

والدك  إىلفهل ممكن أن طفل يف الشارع يأيت  ،(السم يف العسل)
 تبناىن"ت  املهم إنك  أعمالكسأكون مطيع وأساعدك يف كل  "ويقول له  

  هل تظن أن والدك سيتبناه!!
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    .مستحيل :قلت
    ‼أمني أومهما كان الولد مطيع  قال:

  ‼مهما إن كان  قلت:
ألبيك، مبعىن هل   تصري ابناً  لكيفعلت شيء أنت قال: وهل 

  أطعته ونفذت وصاياه مث رضى عليك وتبناك؟
  قلت(بابتسام): بالطبع ال. بدون أن أفعل أي شيء أنا ابن.

، كما من اهللاجمانية  ة  هبك   البنوة  هي يف قبولاحلقيقية  البداية  ف قال:  
هو مكتوب "   

" ) نعمل  نعيش كما يليق باألبناء و مث  .)١٢: ١يو
يعملوا   أنالكثري من الناس حياولون  لألسفلكن  .١األبناء  أعمال
 ،٢أعماهلم سبب  ب  اهللا  أبناءلكي يصريوا    الوصيةويطيعوا    صاحلة  أعمال

كثرة فشلهم يصابون ومع    ،ينجحوا  أن ستحيل  من امل و لذلك يفشلون  
  . والشر للخطيةويعيشون عبيد ويستسلمون  باليأس

 
  ) ٨: ٥أف نور ( كأوالد فنور في الرب اسلكوا   اآلن  أماكنتم قبال ظلمة و   ألنكم  ١
  أیضانحن  ناأمّ یسوع المسیح  بإیمانالناموس بل  بأعمالال یتبرر  اإلنسان أن نعلم  إذ  ٢

الناموس ال یتبرر   بأعمال ألنھالناموس  بأعمالیسوع ال  بإیمانبیسوع المسیح لنتبرر 
  . ) ١٦: ٢غل جسد ما (
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 أطيعال و  واخلطيةالشر  أقاوم ال ،وهل معين إين ابن قلت:
  ؟! الوصية

يعيش  كن أن ممن امل ،حيب والده- هل يوجد ابن حقيقي قال:
  ؟ راألشراعنه ويعيش مع  دويبع ،لهيف عصيان دائم 

ن !! ولكيفعل ذلكحيب والده أن  مستحيل أن ابن حقيقي    قلت:
  ؟أبداهل معين ذلك أننا لن خنطئ 

نرفض وجناهد ضد اخلطية، لكن وحنن يف طريق   نناإالطبيعي    قال:
كما هو مكتوب"   ةبال خطي إنسان خنطئ فال يوجد  جهادنا

"  )٨: ١ يو١ .(  
احلنون  وأبوه بسرعة وال يطيق اخلطأ يعتذراالبن عندما خيطئ لكن 
  . ويساحمه  اعتذارهيقبل 

  فأنا ال أجاهد لکی یتبنانى اهللا 
  لكن

  کابن. معه ألن اهللا تبنانى فأنا أجاهد وأعیش 
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جمانية كهبة   أقبل البنوة أوالً  ، فأناقلت: متام يا أىب فهمت قصدك
هل االبن  ‼هناك سؤال ملاذا أجاهد لكن مث أعيش وأجاهد كابن.

  حيتاج أن جياهد حىت يعيش ابن؟
فجهادنا ليس لكي ننال البنوة من اهللا، ألن هذه ال حتتاج قال: 

ّ اهللا أن يعطيها لنا(كما أوضحنا)،   ر ُ جلهاد لكن هي هبة جمانية س
لكن جناهد ضد إبليس وشروره حىت ال يأخذنا بعيد عن كرامة البنوة 

: ١غل  (   مازلنا يف العامل الشرير  إننا  ابينال تنسى يا  ف   عبيد له.ونصري  
  ، )٨: ٥بط ١( عناعدونا جيول كأسد زائر يلتمس ابتال وإبليس )٤

لذلك جيب أن نكون ساهرين ومتيقظني وجناهد ضد حروبه ونعيش 
  . ) ١: ٣عب ( هللا) كأبناء(إليها كما يليق بالدعوة اليت دعينا 

اهللا سيظل   ،هل عندما أخطئو . آخر يا أىب سؤالهناك  قلت:
  ؟! حيبين

  :وهي املعكوسة الصورةحرب  يفالثانية  صورةالوهذه هي قال: 
  يحبك هللا  حال تخطئ -٢

  ة؟صحيح عبارةيا أيب أظن أن هذه يف ذلك وما اخلطأ  قلت:
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ا،    قال: ختيل سأقول لك مثال بسيط يوضح لك خطأها وخطور
أو كبري يكرهك وحيقد   صغري يف البيت كلما فعلت خطأ أبوكأن 

سيحبك وكم  يومكم ختيل   ،عليك
  ؟! سيكرهك يوم

قلت: أغلب األيام إن مل يكن 
. فيكاد ال يوجد سيكرهىن ،كلها

  ؟! يوم ال أخطئ فيه
  ليس ذلك فقط، لكن لو قال: 

 كانت لديه القدرة يف أن  أبوكأن 
اليت تدور يف  أفكاركيكشف 

يكرهك إن كانت أفكار  و عقلك 
كم من الوقت سيحبك وكم   ،شريرة

  من الوقت سيكرهك؟! 
وال  حىت واحدة، ةساع حىت لن حيبين وال اهللا ذا املقياس  قلت:

 أسقطويف كل وقت قد  األفكارحتاربين  األوقاتففي كل  ،ةدقيق
  . إراديت دون ب أوسواء بإراديت 

من  األطباءكما یتعھد 
ازمنوا كثیرا في المرض 

بعنایتھم بھم، غیر 
مستخدمین قوانین فنون 

 وأحیاناالطب فحسب بل 
یعطونھم ھبات، ھكذا 

یقود هللا من سقطوا بعیدا 
جدا ال بشدة بل بلطف 

وبتدرج ویعینھم من كل 
ال یزداد  حتىجانب 

تتكاثر  أوانفصالھم 
.أخطاؤھم  

 ق. یوحنا فم الذھب
١٣ستعود بقوة أعظم ص  
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" يقول:لكن الكتاب املقدس  قال:    

  ةفاهللا حمب .)٨: ٥(رو 
ً  أوالدهوال يكره ة، لنا ثابتحمبته و   حيبهم  عندما خيطئوا  وحىت ،أبدا
يعاجلهم كمرضي حيتاجون و 

ويشتاق لتوبتهم  ،العالج 
وكرامتهم ملكانتهم  ورجوعهم

مكتوب "ف ،كأبناء 



    





 " . " ومكتوب أيضا



" ) ٧: ١٥لو(.    
  اهللا  یحبنیفأنا ال أفعل الخطیۀ لکی 

  لكن

هللا یحبك یحبك ویحبك 
وانت في اعماق الخطیة 
یحبك یحبك حتى في 
لحظات تجدیفك علیھ 

وانكارك لھ یحبك رغم 
كراھیتك لھ انھ یریدك 

ابنا لھ یخلصك من شرك 
 وفساد طبیعتك 

 العالمة أوریجانوس.
 ٣٦٥الحب اإللھي ص 



١٢ 
 

  فأنا ال أفعل الخطیۀ.  یحبنیألن اهللا 
 كلابنه بدون أي شروط مسبقة وىف    ألينفعندما أثق أن اهللا حيبين  

ً  جيعلينوقت، فهذا  أو  أحب أن أكون جبواره دائما وال أبعد عنه ابدا
  ارجع بسرعة. أتوب و أكسر وصاياه وإن حدث 

فعال يا أىب مفاهيم معكوسة وليس من السهل اكتشافها.   قلت:
فال داعي  ،ن اهللا حيبين دائماأل أقول أن ولكن هل من املمكن 

  ؟! الصاحلة لألعمال
  : وهي قال: وهذه هي صورة أخرى من الصور املعكوسة. 

ة ح يحبك هللا.  اعمل-٣   أعمال صا

. فهو أحبىن قبل )٤: ١٤هو (  اهللا حيبىن فضاللكن احلقيقة أن 
خطاة  حننحىت و و  إننا-من قبل-بل كما أوضحنا ،أن أعمل شيء

  . ) ٨: ٥(رو أحبنا ومات ألجلنااملسيح 
  . الحب   أعمال فهي    الصالحة   األعمال   وأما 

وكما يقول القديس يوحنا فم الذهب "

 "٣ .  
 

  . ٦٦٣كتاب الحب اإللھى للقمص تادرس یعقوب ص ٣
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أحب  ،السماوى  حب أيبأفألين  .هي عمل حب  الصالةمثال ف
 ،بعمل حهي أيضا    اإلجنيل  ةقراءو   .وهذه هي الصالة  معه  أتكلمأن  

حب أ السماوى، أيب ألىن أحبف
ىل من خالل   امسع صوته أن 

عمل  هو الوصايا  حفظو  .اإلجنيل
أن أحب  ،أحب أيب ألين ف ،حب
مثل أيب يف مجيع تصرفاته   أصري

ألنه من   .أعمالهوكلماته وكل 
  . ٤االبن يشبه أباه أن  الطبيعي

اعمل  " لذلك مقولة

  معكوسة  ةهي مقول. يحبك الله" حتى صالحة أع̲ل

̺ و  التي تبدو صالحة    األع̲لعملت بعض    إن  ألنك  ،ةخط

أن تفعل  تعطيك الحققد تجعلك تتكرب وتفتخر و 

ك̲ لو أن عندك رصيد من الحسنات ̻حو   ،السيئات

كمثل  ولكن تجعلك    ،ال تجعلك تحب الله كأبسيئاتك. و 

 
  .) ٦: ٢یو ١( یضا أ ھو  یسلك ھكذا  ذاك سلك كما  نھ أ ینبغي  فیھ  ثابت نھإ  قال من  ٤

 عطانا مفھوماً أالمسیح 
للوصیة  (الحقیقي)جدیداً 

االلھیة ال نعود نرى هللا 
یأمر وینھى بل هللا كلى 

الحب یلتصق بنا 
ونلتصق بھ فنحملھ فینا 

نجد مسرتنا في عشقنا  
وفى حبنا إلخوتنا حتى 

 الذین یضطھدوننا 
 ق. أوغسطینوس.

 ٣٩٢الحب اإللھي ص 
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  يتقى رشه ويشرتى رضاه ويريض سيده يريد أن عبد 

  . بحسناته

 بني االختالفوهذا هو 
 أديان كل وباقي  املسيحية

جتعلنا   املقولة لذلك هذه .٥عامل ال
نعبد كأننا مسيحيني و غري  كأننا
لكن   .احملب  ناهلإري غ خرآإله 

أوالً كما   يلعندما أقبل حمبة اهللا 
هو مكتوب " 

)"وأيضا١٩:  ٤يو  ١ ( 
"     



) "يو  ١
١٠: ٤ .(  

 
  ) ٧: ٤غل كنت ابنا فوارث  بالمسیح (   إنا بل ابنا ولست بعد عبد  إذا  ٥

تعمل نعمة هللا (ورحمتھ) 
فینا دائما لما ھو لخیرنا 
وعندما تفارقنا تصیر 

أعمال اإلنسان 
ومجھوداتھ كلھا بال فائدة 

فمھما جاھد اإلنسان 
ال یقدر  ،وحاول بجدیة

أن یستعید حالتھ األولى 
 ،بدون مساعدة هللا

یتحقق ھذا القول دائما و
عنى لیس لمن یشاء أفینا 

ولمن یسعى بل هللا الذي 
 ).٩(رو یرحم

 .األب دانیال
٣١٣الحب اإللھى ص  
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" كما قال بولس الرسول   

"  )٥كو  ٢  :
١٥(  .  

  . اهللا یحبنی لکیاعمل أعمال صالحۀ  ال فأنا
  لكن

  اعمل أعمال صالحۀ. فأنا  یحبنیألن اهللا 
لذلك  ال يفهمون ذلك، شبابيوجد كثري من ال لألسف قلت:

م  م   اهللا ةحمب لىع  جياهدوا ليحصلواو  الروحيةيتعبون يف حيا بأتعا
ا  لكن ال وجهادهم،   . جيدو

احملبة   ال يعرف  خرآإله    دعبمفاهيم العامل جعلتنا كأننا ن  فعالً   قال:
والقديس يوحنا فم الذهب قال كالم رائع    لكنه يطلب الفروض فقط.

السليم وهي أننا لسنا    الروحياألع̲ل لها مفهومها  "يف هذا املوضوع  
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نعبد من أجل دين نفيه، بل من أجل عشقنا لرب محب مصلوب عنا 

عبادة عملية   ، عبادتناالذي أحبنا أوال ونحن خطاة!  نهيم يف حبه. هذا  

مع عمل املصلوب املحب.   عميلوليست فلسفة نظرية بل تجاوب 

̺ها الشيطان ليفصلنا   هنا يلزمنا أال ننصت إىل تلك الهمسات التي يث

كالقول:   منشغل̼ ʪناقشات غبيةولو إىل ح̼ عن العبادة الحقيقية،  

فإنه إن  أيه̲ أعظم اإل̻ان أم األع̲ل؟ أو أيه̲ األول وأيه̲ التابع؟  

جرد عقيدة نظرية "والشياط̼  وجد اإل̻ان أوال بغ̺ أع̲ل كان ذلك م

) ويكون اإل̻ان ميتا يف ذاته بال وجود!  ١٩:  ٢يؤمنون ويقشعرون"(يع  

تكشف عن أنانية اإلنسان   ذاʲبر  فهيوإن وجدت األع̲ل أوال 

يحرم اإلنسان عن اللقاء مع    واتكاله عىل ذاته وتكون هي ذاتها فاصالً

فاإل̻ان واألع̲ل  الله املتواضع الذي ال يعرفه إال املتواضعون!

لنجاهد يا أخى بروح   متالزمان ومتفاعالن فينا باملسيح املصلوب، إذا

  ٦".خرآ الرب من أجل حبنا للمصلوب وليس بهدف 
ال أحتاج للجهاد لكى عندما أسقط يف اخلطية هل لكن  قلت:

  أنال الغفران؟ 
 

  . ٦٦٣الحب اإللھى للقمص تدارس یعقوب ص   ٦



١٧ 
 

  : هيو  املعكوسة الصورة صورة أخرى منهذه   قال:
د ح( -٤   تنال الغفران) جا

  اجلهاد يا أيب؟  ةضد فكر  أنكفهل معين ذلك  قلت:
فغفران  ، هلذا املفهوم املنطقي الرتتيبولكن ضد  .يا ابين ال  قال: 

  . )٢٣: ٦" (رو" ألن  خطايانا ال يأيت باجلهاد
كان جهادنا    إن   ألنه  ،خطايانا لنا  فجهادنا ال يغفر    .عنا واملسيح مات  

 فالغفران   .٧) ٢١  :٢لكان موت املسيح بال سبب (غل  غفران  للكايف  
الغفران  ومن ال يقبل .)٧: ١يو ١هو بدم املسيح (فمتامًا  جماين
اىن  اجلهاد ويظل   على ةيفقد كل قدر  حىتفيظل جياهد وجياهد  ٨ا

 أن حياول    أو  ،اخلطية يستسلم ويتعايش مع    النهايةشاعر بالذنب ويف  
والطقوس ولكن األمل  الفروضمن  مبجموعةيرضي ضمريه ويسكته 

 
  ) ٢١:  ٢غل  مات بال سبب (  إذاكان بالناموس بر فالمسیح    إن  ألنھنعمة هللا    أبطللست   ٧
  ) ٢٤:    ٣الذي بیسوع المسیح (رو  متبررین مجانا بنعمتھ بالفداء  ٨



١٨ 
 

 اجلروحال تشفي فاملسكنات  أعماقه،والشعور بالذنب يظل يف 
ّ ولكنها فقط      .كن األملتس

سيظل  ينال غفران اخلطية،  لكيفمن يعتمد على جهاده وأتعابه 
ً   نسبةاهللا بال يشعر به    نول  له بعيدًا جدا

ً به حي أو  يف يوم ماوال يتجاسر  أبدا
أن ف ،وفاديه أبوهاهللا  إن أن يقول 

صفة هللا  هي  "هللا فادي" إن  تقول
فمن   موجودة يف املسيحية فقط.

  ، فدى نفسهيظن إنه يستطيع أن ي
  ، الغفران يأخذ ميكنه أن جبهاده  وأ

كما    ، على املسيح  (يتبطر)هو يتبطل
يقول بولس الرسول "



 ") ٤: ٥غل( .  
 الروحيةلن جناهد يف حياتنا  إننافهل يا أيب معين كالمك  لت:ق
  ؟ اخلطيةضد 

تعمل نعمة هللا (ورحمتھ) 
فینا دائما لما ھو لخیرنا 

ارقنا تصیر وعندما تف
أعمال اإلنسان 

ومجھوداتھ كلھا بال فائدة 
فمھما جاھد اإلنسان 
ن وحاول بجدیة ال یقدر أ
یستعید حالتھ األولى 

بدون مساعدة هللا یتحقق 
ھذا القول دائما فینا اعنى 

لیس لمن یشاء ولمن 
یسعى بل هللا الذي 

).٩(رو یرحم  
 .األب دانیال
٣١٣الحب اإللھى ص  



١٩ 
 

  قال: 
  ، ولكن نحن نجاهد بل نستميت يف الجهاد

  .٩أخذنا الغفران  ألنناالغفران بل  نأخذليس ل˕ 

والرائحة  بالقاذوراتملوث وملطخ  بثو يلبس شخص  كان   فلو 
  تعطف عليه و  العفنة،

 ّ  عطاهأو  شخص خري
ومجيل  ثوب جديد 

هل ف ،ورائحته ذكية
سيجاهد لكي حيافظ 

  ال؟ عليها أم 
  .األويلحالته    إىلال يرجع    حىتبالطبع سيجاهد بكل قوته    قلت:
ل يوجد سبب مقنع ه ف ،القذرة هالبسمب مازال هإنن لو لك  قال:

  ؟  لكي جياهد للحفاظ على نظافة مالبسه
ويتعايش مع   سيستسلملكن    !لجهادلفائدة    فال   ،بالطبع ال   قلت: 

  األمر الواقع. 
 

 . )١٤: ١كو الذي لنا فیھ الفداء بدمھ غفران الخطایا ( ٩

 سمح البنھ أن یتألم كما لو كان خاطئاً 
نحن من  لكي نخلص محكوم ومداناً 

ھو بّر هللا إننا لم عقوبة خطایانا ھذا 
نتبرر باألعمال وإنما بالنعمة حیث تبطل 

  عندئذ كل الخطایا.
 یوحنا ذھبى الفم... ق.

رس یعقوب الحب اإللھى للقمص تاد
 ٦٣٥ملطى ص



٢٠ 
 

 من الشباب الكثرينرى -الشديد لألسف–يا ابين لذلك  قال:
 استسلمو فا .مل يستطيعوا همينالوا الغفران جبهادهم ولكن  أن حاولوا 
  الشر  مع وتعايشوا للخطية

يب مفاهيم عكست  يا أ أه قلت:
عقب وجعلتنا  علىسًا أحياتنا وقلبتها ر 

ما  سؤال ولكن .ا غري مسيحينيكأنن
اون ذي يضمن يل إين ال ال إن قبلت  أ

اينالغفران  ذه السهولة اليت تقول  ا
 هذا السؤال  على ساحمين ،عليها يا أىب

 كنت منخدع ةاملتكرر فسنني طويل
  ؟ ةعدل بسهولتفلن ت املعكوسة بالصورة

   .الصورةح تضت حىتيا ابين يف األسئلة قال: خذ راحتك 
    

    

 

جمالك العجیب 
على  یسكب جماالً 

أعماقي بنعمتك 
تصیرني أبھى من 
الصباح وأجمل من 

سطع من أالقمر و
قمت نفسى أالشمس 

لتتمتع  عروساً 
بشركة طبیعتك 
 الفائقة الجمال 

 أوغسطینوس. ق.
الحب اإللھى 

 ٣٩٣ص
 



٢١ 
 

هارة معىن الطويعرف ، تذوق معىن السالم واحلرية ي فالذي
ّ ي أن ستطيع ي لن  والقداسة،  حىت  قاتليجاهد و يوس هما أخذط فيفر

ّ  فاحلرية ،افظ عليهحي لداخلي والتحرر شفاء الضمري اف  ،ر بثمنال تقد
صدق  يقبل و ي  فالذي  ،العامل كله   أموالال تساويه    من الشعور بالذنب

اىن والكامل احلقيقيالغفران  لعشرة حقيقية  يدخل، املسيحبدم  وا
  ة مر  هيسقط أن  الشيطان وعندما حياول  ،وعمق روحى مع املسيح

جع ري وإن سقط س ،حىت ال يبعد عن املسيح قاتليجاهد و يس أخري
 الغفران  ةحمروم من نعم عيشيستطيع أن يولن  ).٨: ٧مى (ة بسرع

-قوتهبكل    جاهدلذلك سي  ،حىت ولو لدقيقة واحدة  وااللتصاق باهللا
ضحي ي س كان   لو  حىت شرال مصادر  بعد عن كلي أن  -حىت املوت

ج  ،بالعامل وكل ما فيه  السالم الداخلي من يتذوقه ةففرح الغفران و
ً لن يفرط فيها     .أبدا
  . الغفران بجهادى أجاهد لکی أنال  ال فأنا

  لكن
عیش مستمتع  مجانا فأنا أجاهد أل لیغفر اهللا  ألن

  الغفران ب 



٢٢ 
 

  قلت: وهل توجد صور أخرى من هذه الصورة املميتة يا أىب؟
  : أيضا، فمن الصور املعكوسة ابينوجد الكثري يا قال: ي
ة  األعمال"اعمل -٥ ياةتنال  ح  الصا   " األبدية ا

  ؟ الصاحلة لألعمال فائدةال  هتقصد أن هل قلت:
 صورمن ال  أيضالكن هذه  ،ال اقصد ذلك أناال يا ابين  قال: 
 األبدية  ةاحليا  أعطاينألن املسيح    ةصاحل  أعمالاعمل    فأنا  ،املعكوسة 

هو مكتوب "  اا كم  وأنا امسك  

 ")طريق  فاملسيحية . )١٢: ٦يت ١
فكل ). ٢١: ١٧وبتذوق امللكوت من هنا(لو باملسيح  باإلميان يبدأ 

هي  األبدية واحلياة ،األبدية ةمن باملسيح هو يف طريق احلياآشخص 
"كما هو مكتوب    ، اهللا جماناً   اهاإي  أعطاين  ةهب

  وكما قال بولس الرسول "  ).٢٣:  ٦"(رو



 ") ٩: ٢اف ( .  
اهل  و   قلت:   ؟!األبدية   احلياة  إن يليل وأقول    حيلوافعل ما    ةهب  أل



٢٣ 
 

أن فرتض لن .ال تتشتت حىتلك مثل يوضح ذلك  سأقول قال:
 أن يلتحق باجلامعة لظروفه املادية الصعبة لكن  مل يستطع  الب فقريط 

أن  نحة جمانيةرجل غين أعطاه م
كرب جامعات أ يفيدرس الطب 

طالب يف  اجتهد ال إن فهل  ،العامل 
أنا "ويقول    يتفاخرأن    كنهدراسته مي

وال   تفوقيادرس يف اجلامعة بسبب  
ّ من أحد"؟    فضل على

  ة فهي منح .مستحيل :قلت
ذه  ومديون بالفضل لممنت  وسيظل   لشخص الذي ساعده أن يلتحق 
    املنحة.

  هل من املمكن أن يقول  ،ة جماني ةمنح  األهل ولكن  :الق
 مدفوعة فاملنحة يل،حيايت وأعمل ما حيلو  أعيش" باستهتارالشاب 

  املهم أنا يف اجلامعة؟!  ال، وسواء جنحت أمالتكاليف 
سوف تسحب  فاملنحةفإن مل جيتهد  ،قلت: ال طبعا مستحيل

    .منه

ینالونھا  التيسعادة األبرار 
السماء  في ھيالقیامة  في

ولكن عربون ھذه السعادة 
ثره یظھر أ وبكورتھا

قلوب  فيمن اآلن  روحي
 .المؤمنین

 ق. مرقس الناسك 
 ٦٦٢ص اإللھيالحب 



٢٤ 
 

 حننن  من اآلمن هنا و   األبدية  احلياة  عيشحنن أيضا ن: وهكذا  قال
كما قال الرب يسوع "   ،حنيا امللكوت   لو)"

 ابنه أعطاها لنا اهللا مبوت ةجماني ةهبهي  فاحلياة األبدية ).٢١: ١٧
 صاحلة  أعماللن يعمل  ةهذه اهلب يصدق ويقبلمن وكل  .وقيامته

وتكون كل   بن للملكوت ايعيش ك لكىيستميت س بل ،فقط
 ويظل ، األبدية ياةاحلرث او بتكون كما يليق  وأفكاره وأقوالهتصرفاته 
مهما إن جاهد أو عمل أعمال   ممنت وشاكر لنعمة املسيح الشخص

  . صاحلة
عمل مع هو ي ،اجلنةلكي ينال  الصاحلة األعمالوأما من يعمل 

له " كمن يقول   ،املقايضةاهللا بنظام 

."  الفراعنة إن كمثل   ، ويعيش خمدوعو ويظل موهوم
وإن مل ترجح ال   رجحت كفة األعمال احلسنة يدخل الشخص اجلنة

لكن يف املسيحية الوضع خمتلف كما شرحنا من قبل، فمن  .يدخل
الشخص خطية واحدة وال يدخل السماء ومن املمكن أن يفعل 

  املمكن أن يفعل خطايا كثرية ويدخل السماء. 
 

  . )٦: ٢ (كو فكما قبلتم المسیح یسوع الرب اسلكوا فیھ   ١٠



٢٥ 
 

مرة  يليا أىب ممكن توضح  ساحمينقلت: 
  أخرى؟

ال  قال: عندما خيطئ شخص بإرادته و 
يستجيب لصوت الروح القدس عندما  

بذلك يكون  فهو  ،يبكته ويدعوه للتوبة
بعيد عن اهللا واهللا ال ميلك على قلبه ولكن  

ولكن إن كان  متلك عليه، اليت اخلطية هى 
الروحية لكن   ةيايف طريق احليسري شخص 

فهو يف   ،يسقط ويقوم ويرفض كل خطية
 ً وهو أمامه بطل وإن مات يف جاهده   طريق امللكوت واهللا لن يرتكه أبدا

  يكون شهيد ويعطيه اهللا أكاليل الشهداء. 
  .أعمل أعمال صالحۀ لکی أربح الحیاة األبدیۀ ال فأنا

  لكن
أعمال تلیق  أعمل الحیاة األبدیۀ فأنا  أعطانیاهللا  ألن

  بالحیاة األبدیۀ 

فضل أجھادك  فيلتمت 
كسلك  فيمن أن تعیش 

فإن الذین یموتون وھم 
یحاولون حفظ الوصایا 

ن ھم شھداء مثل الذی
یموتون من اجل 
 اإلیمان بالمسیح.
ق. مار اسحق 

 .السریاني
للقمص  اإللھيالحب 

تادرس یعقوب ملطى 
 ٦٦٢ص



٢٦ 
 

 ،من هنا األبدية احلياةاملسيحي احلقيقي هو من يقبل ويعيش ف
ولو   ،للملكوت كابن  أمورهيف كل  وطهارةويعمل ويسلك بصالح 

ويتمم وصية الرب يسوع   د وكارز للمسيحاهشسيكون فعل ذلك 
  . ١١األخرية لنا بأن نكرز باإلجنيل للخليقة كلها 

وهل فعال كلنا مطالبني أن قلت:  
نكرز، أم الوصية كانت للتالميذ  

  ؟فقط
قال: وهذه صورة معكوسة 

أمم  سو ضياع نفسبب يف  تكان
فالكثري من حولنا   ،كثرية  وشعوب 

يفعلون كل ما بطاقتهم ليدعو  
م ويبذلون املال واجلهد   ملعتقدا

ويكرسون أنفسهم وأمواهلم وينتشرون 
تكرز  املاضينرى كثري من الدول اليت كانت يف اآلن و  ،يف العامل كله
لك والظلمة  ماليني و  ،تندثر فيها املسيحية ليومباملسيحية ا النفوس 

 
  .) ١٥: ١٦مر (  كلھا للخلیقة  باإلنجیل واكرزوا اجمع العالم  لىإ اذھبوا  لھم   وقال ١١

 ملتزمون نحن األخوة أیھا
 جلأ من منا كل یجاھد أن

 نستقبل حتى أخیھ خالص
 بوجوه الدینونة یوم المسیح

 مقدمین جزیلة، وبدالة، ثابتة
 یوجد ال التي الھدایا تلك لھ

 نفوس وھي منھا، أفضل
 التي والضالین الخطاة

 وتھذیبنا بوعظنا إلیھ رددنھا
 ق. یوحنا فم الذھب.

الحب األخوي للقمص 
تادرس یعقوب ملطى 

 ٣٢٥ص



٢٧ 
 

الشعوب أن تغيري    ابين  أن تعرف يا  الضروريمن  الشعوب، و هذه  تعم  
الذي يتم يف سنوات قصرية يؤثر على أجيال ال عدد هلا، فمن يقول  

) سرتجع قسطنطينية مرة أخرى(إن القسطنطينية   ‼تركيا حاليًا
  فمقولة: 

  البد أن تكون تلميذ ح تكرز 

ففي هذه املقولة الشيطان مل حياربنا فقط بالصورة املعكوسة لكن 
حياربنا أيضا باجلهل الشديد. ألنه يعرف مدى خطورة وأمهية الكرازة 

ليست جمرد دفاع ضد حروبه علينا، لكن انتقال ملستوى اهلجوم   فهي
، لذلك حيارب  على مملكته لنخلص أنفس إخوتنا من قبضته وسلطانه

  النقطة.  بكل قوته يف هذه
" فالرب يسوع أوصى الرسل وقال هلم "

  ). ١٩: ٢٨(مت 
       



 



٢٨ 
 

ْ سنكون تالميذ م ،فإن مل نكن حنن تالميذ للمسيح وإن مل  ؟!ن
ْ  ،باملسيححنن نكرز    ؟!سيكرز باملسيح من

قبل صعوده للسماء -ولنا-فآخر وصية قاهلا الرب يسوع للتالميذ
"

   )  ٨:  ١اع ( .  
، املسيحياليوم الذي ضاعت فيه روح الكرازة من الشعب  فمن

شعوب تتجه بدأت الكنيسة تضعف، وجسد املسيح يتآكل، وال
ناحية اهلالك والضياع. لكن لو رجعت روح الكرازة مرة أخرى لكل 

وكل شخص  املسيحيالشعب 
عرف مسئوليته وإن الضرورة 

خيرب بنور  لكي موضوعة عليه 
املسيح ويعلن الغفران واألبدية  

سنرى  ،السعيدة املقدمة لكل األمم 
ـــبعمل  والذي ،تغيري يف كل شعوب األرض  فرد من الضعفاء   ١٢ ــ

ّ العامل من ظلمة الوثنية وشر اخلطية إىل نور املسيح  والبسطاء وغري
 

كنت ال   إنفویل لي  علىّ الضرورة موضوعة  إذكنت ابشر فلیس لي فخر  إن ألنھ  ١٢
  . )١٦: ٩كو ١ابشر (

 خالص صدقأ نأ قدرأ ال
 جلأ من یعمل ال نسانإ

 .خیھأ خالص
 ق. یوحنا فم الذھب. 

الحب األخوي للقمص 
تادرس یعقوب ملطى 

 ٢٤٢ص



٢٩ 
 

مازال موجود ويستطيع أن يعمل وجيدد العامل مرة  ،١٣وفرح اإلجنيل 
  أخرى.

لكن إن كان الشخص ضعيف ويسقط يف خطايا أليس  قلت:
  ؟اآلخرينالنفاق أن يعظ  أنواعيعترب نوع من هذا 

  النفاق  أنواعفعالً نوع من  قال: 
يطالب اآلخرين أن يبعدوا إن كان 

هو يربر ما يفعله  ولكن    عن اخلطية
لكن إن كان  ،اخلطيةويتعايش مع 

وعندما  ضعفاتهجياهد ويرفض 
يكون يف داخله   اآلخرينيتكلم عن  

يقني "   

  

      ." 
شخص يعرف   أكثريثق يف قبول املسيح له هو  و فالذي يعرف ضعفه  

  . وقبوله املسيح ةعن حمب يتكلمأن 
 

هللا حتى   إلىمن سلطان الشیطان ور و ن إلىلتفتح عیونھم كي یرجعوا من ظلمات  ١٣
 . )١٨:  ٢٦ع  أ( المقدسین  ونصیبا مع بي غفران الخطایا  باإلیمانینالوا 

 من یا االخرین خلص
 الذین نقذأ هللا خلصك

 من یا الھالك نحو یسعون
 ُ  عن بداً أ تتوان ال نقذتأ

 یلتمس الذین فتداءا
 تنال ھكذا قتلھم الشیاطین

 سمىاأل الجزاء هللا لدى
 رؤیا وكل عمل كل فوق

 .والمالئكة للناس
 ق. یوحنا الدرجى.

 ٤٠١صالسلم للسماء. 



٣٠ 
 

أه يا أىب حرب خطرية فعال حرب الصور املعكوسة ضيعتنا قلت:  
وضيعت شعوب حولنا وكله يف شكل مقبول وكالم روحي لكنه 

  معكوس. 
  حىت ال ننسى. قال: نلخص ما قلنا اليوم 

  تكلمنا عن بعض الصور املعكوسة وهى: 
  ابن. تصري حىت األبناء  أعمال اعمل-١
  . هللا حيبك حىت ختطئ ال-٢
  . هللا حيبك حىت صاحلة أعمال اعمل-٣
  الغفران. تنال حىت جاهد-٤
  األبدية.  احلياة تنال حىت الصاحلة األعمال اعمل-٥
  تكرز. حىت تلميذ تكون أن البد -٦

ليعطينا اهللا نعمة وحكمة حىت نكتشف الصور املعكوسة ونعيش 
  حبسب يف فرح وقوة حبسب مشيئته وحمبته لنا.

  
  

موعة    PDFللحصول على باقى ا
          mbade2.comمن خالل هذا املوقع  

  أو لسماع األجزاء مسجلة بشكل درامي 



٣١ 
 

Soundcloud.com/mbade2  
"مبادئ احلياة أو من على صفحة الفيس بوك 

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

  
 قرشا فقط ٢٥عر النسخة من أى جزء: س


