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  مبادئ يف احلياة الروحية.الكتاب: اسم 

                                     
  ملغرتبني.اخدام بيت حمبة اهللا للطلبة  :إعـــداد

  2016األوىل  الطبــعة:
 7455/2016رقم اإليداع:

  978I.S.B.N-977-903-859-9الرتقيم الدوىل:

  
ـــــتفادةمالحظة:   ــ ا   لإلســ ـــــة الرجاء قرأ ــ ـــــلســ ــ الكاملة من هذه الســ

برتتيب األجزاء كاملة فعدم الرتتيب ميكن أن يســــبب تشــــويش وعدم  
  االستمرار 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 
  ) 118بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية ( 
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الطريق الذي أسري فيه دائما ملقابلة أىب وىف هدوء الصحراء   شغ
، ورأيت أمامي تلة عتيقة قلت يف  تذكرت املشكالت املرتاكمة علىّ
نفسي لو يظهر يل اهللا فوق هذه التلة كما ظهر ألبونا يعقوب قدميًا  

ارعته كما صارع معه ومل أتركه حىت يباركين وحيل يل  لتمسكت به وص 
كل مشكاليت. وصلت إىل أىب وأخربته عن كثرة املشكالت اليت أمرّ 
ا، وعن احتياجي لتدخل اهللا كما احتاج أبونا يعقوب عندما كان 

كيف أصارع اهللا   ريد أن أعرفيف مأزق مقابلة أخيه عيسو. وقلت أ
ملا أخربين  أوالً  لكن  أىب.  ذا نصارع حىت  يا 

يباركنا  أن  املمكن  من  أليس  اهللا،  يباركنا 
  بدون صراع؟ 

فعالً  هو  بل  طبعا.  املمكن  من  قال: 
يباركنا ويبارك كل اخلليقة يف أمور كثرية دون 
أن يطلب منه أحد، فالشمس تشرق على  

واألشجار  ينبت،  والنبات  ذلك،  أحد  منه  يطلب  أن  دون  اجلميع 
ذلك وكل  متطر.  والسماء  ولألشرار   تثمر،  لألبرار  دون   1للجميع، 

 
:  5مت  والظالمین (   األبراروالصالحین ویمطر على    األشرارفانھ یشرق شمسھ على   1

45(.  

ًا...لكي  نجتمع مع
نحوط هللا بصلواتنا 

األذرع فإنھ یسر بقوة 
 بعنف كھذا.

 العالمة ترتلیان 
ص  3كاتیكیزم ج
114 
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غئ رادة ت  ا

صراع وال طلب. لكن الصراع يكون يف بعض األمور اخلاصة بكل 
  شخص مبفرده. 

اهللا  لنا  يعطيها  أن  املمكن  من  أليس  األمور  هذه  قلت: وحىت 
  بدون صراع؟ 

، لكن لو تأملنا قليالً   قال: من املمكن جدًا
سنجد الصراع يعرب عن أمور مهمة جدًا ويعطى  
التعامل معه بل   للعالقة مع اهللا ولذة يف  عمق 

  ويعطى معىن للحياة.  
  فأوالً هو يعرب عن: 

  
باحتياجنا فتخيل أن كل شيء حنتاجه جنده حىت دون أن نشعر  

وقتها سنكون   هل  باالحتياج.  الشعور  منا  نتزع  ُا أنه  بل ختيل  إليه، 
  أحياء؟ هل وقتها سنشعر إن لنا إرادة حرة؟ 

قلت: شيء صعب. أظن إنه لو حدث ذلك سنكون يف مرتبة 
  أقل من احليوانات. 

لیس فقط في اإلیمان، 
بل وأیضا في األعمال 
یھب اإلنسان حریة 

 اإلرادة.
 ق. إیرنیاؤس

اإللھي ص الحب 
241 
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للجوع،   احتياج  عندها  يكون  عندما  فاحليوانات  فعال،  قال: 
للعطش، للخوف تعرب عنه. حىت النبات  
يعرب عن احتياجه للماء بأن يذبل. أظن  
إنه لو انتزع منا الشعور باالحتياج سنكون  

مج  أو  أصنام  ارتقت  كأننا  فكلما  اد. 
احلرية،   مساحة  هلا  زادت  الكائنات 
واإلنسان هو صاحب النصيب األكرب يف  
حىت   يرفض  أن  فبإمكانه  اإلرادة.  حرية 

. وهذا متيز ال جتده  2العالقة مع اهللا نفسه 
سوى يف املسيحية. فعندما نصارع مع اهللا  
صورها،   يف كامل  اإلرادة  حرية  نعيش 

أبناء  هللا  أصدقاء  نكون  و  جمرد  أو  وليس 
أو   يصارع  أن  يستطيع  ال  فالعبد  عبيد. 

يالجج سيده، بل فقط يتوسل ويطلب يف حدود ال يتعدها، بينما  
الصديق أو االبن فله مكانة خمتلفة ومساحة كبرية من احلرية. وهذا 

التميز واحلرية ال جتده سوى يف املسيحية. فمكتوب "

 
تث  ونسلك (  أنتقد جعلت قدامك الحیاة والموت البركة واللعنة فاختر الحیاة لكي تحیا     2

30 :19( .  

أنا وحدي أملك الحریة 
من بین الخالئق التي 

تمجدك بمسیرة 
طبائعھا السریعة. ال 
الشمس وال القمر 

البھي وال النجوم تدور 
بسرعة في مساراتھا 
بإرادتھا. إن قوتك 

العظمى تلزمھا كلھا 
على تسبیحك، وال 

تمیز ھي حریتھا لتسبح 
مخافتك. بي یلیق 

التسبیح أنا الحر لو 
 فھمت، ألن إرادتي
مسلطة للتوقف أو 

االستمرار في التسبیح. 
 ق. یعقوب السروجي.
الحب اإللھي ص 

240 
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   مكتوب  18:  1"(اش وأيضا   .( "  

     7:  7"(مت"  .(    

     وكما   ).24:  16"(يو
" النيسى  غريغوريوس  القديس  يقول     



"3  
هذا متيز عظيم. فهل من ف  ،فأن يسمح لنا اهللا بأن نصارع معه 

قرارته، ليس  العظيم وأن نشاركه  التميز  ذا  لنا  األفضل أن يسمح 
فقط فيما خيصنا بل أيضا أن نتشفع يف اآلخرين ونطلب من أجلهم  

  كما هو مكتوب "

 45"(أش  :
)، أم أن نكون كاحلجارة الصماء اليت ليس هلا حول وال قوة بال 11

  إرادة وبال حرية؟
قّدر بثمن.  ُ   قلت: طبعا حرية اإلرادة شيء ال ي

 
  . 241الحب اإللھي ص  3
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النعمة العظيمة اليت هي قال: فلنشكر اهللا على إنه أعطنا هذه  
حرية اإلرادة ومسح لنا بأن نصارع ونطلب 
وأعطنا  مشاعرنا  وعن  احتياجنا  عن  ونعرب 
وليس  له  أصدقاء  وكأننا  معه  نتفاوض  أن 

  جمرد خملوقات بال عقل أو إرادة. 
بكل  مرفهة  بيئة  يف  ترىب  وحيد  شاب 
أنواع الرفاهية، وكان أبواه يدلالنه جدًا ومل  

ى دراسة مينعا عنه شيء حي تاجه، وعندما أ
أصبته  باجلامعة  وألتحق  العامة  الثانوية 
صدمة نفسية كبرية، فهناك وجد صديق له  
من بيئة فقرية وليس لديه كل وسائل الرفاهية 
اليت لديه، لكن كان يتمتع بقوة الشخصية 
وحكمة يف املواقف الصعبة. بينما هو ألنه 

ا   -صيل الصغريةحىت التفا -ترىب على االعتمادية وكل شيء   يقوم 
أبواه عوضا عنه، فوجد نفسه كأنه بال شخصية، بال حرية، بال إرادة، 
وكأنه طفل رضيع أو قطعة من األثاث الثمني ينقلونه كيفما شاءوا.  
وعندما أراد أن يتحرر من االعتمادية ويعرب عن احتياجاته ومشاعره  

ما الفرعون الذي ال يري د أن يطلق سىب وجد رد فعلهما عنيفًا وكأ

اعرف أیھا اإلنسان 
سموك وكرامتك 
وشرفك عند هللا، 

ًا للمسیح،  لكونك أًخـ
ًا للمل ك، وصدیقـ

ًا للعریس  وعروسـ
السماوي، ألن كل من 
استطاع أن یعرف 
كرامة نفسھ، فإنھ 

یستطیع أن یعرف قوة 
وأسرار الالھوت. 
وبذلك یمكنھ أن 

ینسحق ویتضع أكثر، 
ففي ضوء قوة هللا یري 
اإلنسان خطورة حالتھ 

 الساقطة.
 أنبا مقار الكبیر

 247ص  27عظة 
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ئ صغ  ا

بىن إسرائيل. فتمىن ولو أنه ولد فقري وميلك حريته أفضل من أن ميلك 
كل وسائل الرفاهية ويعيش كأنه مكبل بالقيود. وىف يوم وهو سائر 
مع صديقه الفقري رأى كلب مسني مربوط من عنقه بسلسلة من حديد  

، فق ، بينما كان كلب آخر هزيل جيرى حرًا ال  وجيره صاحبه وراءه جرًا
لصديقه "أترى هذان الكلبان، ترى أيهما وضعه أفضل!!". مل جييبه 
صديقه ألنه فهم ما يقصده. فأجاب على نفسه وقال "احلرية ال تقدر 

  بثمن حىت ولو سيخسر الشخص كل شيء". 
ذه بنعمة احلرية، لكن  قلت: فعال نعمة كبري أن اهللا يسمح لنا 

  مع اهللا؟  ما هو الشيء الثاين الذي يعرب عن الصراع
  قال: ثاين شيء الصراع يعرب عن: 

    
فعندما نعيش حرية اإلرادة، ونشارك اهللا قراراته سواء يف حياتنا  

من أجلهم، نشعر بالقيمة    بالصالةالشخصية أو يف مساعدة اآلخرين  
  العظيمة اليت لنا. 
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، ف كما ذكرنا بينما املسيحية تعطى اإلنسان كرامة عظيمة جدًا
ويشاركه قرارته ويتشفع   بإمكانه أن يصارع مع اهللا كصديق وحبيبإنه  

  . يف أخوته
الرب يسوع لنا مثل   فعندما أحب  قال  أن يعلمنا كيف نصلى 

)، وكأنه يريد أن يقول لنا "11صديق نصف الليل(لو  

        

  تعرب عن    -يف الكتاب املقدس-". ويوجد مواقف مؤثرة جدًا
شورته اتضاع اهللا وكيف أنه يعطي اإلنسان قيمة كبرية بل ويأخذ م

  ويشاركه يف قرارته. 
قلت: اهللا يشاركنا يف قراراته ويأخذ مشورتنا!! ما هي هذه املوقف 

  يا أىب؟!
مع  اهللا  تناقش  عندما  منها  مواقف كثرية،  يف  ذلك  نرى  قال: 

إبراهيم يف هالك سدوم وعمورة. فمكتوب "

  رد  17:  18"(تك ُ أن خيفى القرار ). فاهللا مل ي
وقبل  رأيه  أخذ  بل  إبراهيم  عن  وعمورة  سدوم  بشأن  اختذه  الذي 

  تفاوضه. يا التضاع إهلنا. 
قلت: أظن أن اهللا فعل ذلك حىت ال يتشكك إبراهيم يف رمحة  

لكن بالرغم من الشرور  وعدل اهللا وخياف منه ويظنه القاسي اجلبار.
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يرسل اهللا نار وكربيت الكثرية اليت تشبه شرور سدوم وعمورة ملاذا مل  
  حىت اآلن؟
موجودين يف  ارأظن أن ذلك يا ابىن بسبب وجود أناس أبر قال: 

عشرة أفراد لعفى   جَد العامل من أجلهم اهللا يتحنن على اخلليقة، فلو وُ 
األبرار من العامل سيأتى العقاب  اهللا عن سدوم عمورة، فلو اختفى  

وأيضا عندما  كما أتى على سدوم وعمورة عصى شعب إسرائيل . 
وعبد العجل، وأراد اهللا أن يهلكهم وقال ملوسى وكأنه يستأذنه "

       خر)"
). اهللا بنفسه يقول ألحد خالئقه "اتركين" وكأنه يستأذنه!!! 10:  32

!! ومل يكن جمرد كالم فاعته  لكنه فعال قبل ش  ،إهلنا متضع وحنون جدًا
فيهم، وعفى عنهم وحما خطيتهم. فأي متيز وكرامة أعطها اهللا لنا، 

كما هو مكتوب "

 7: 4"(تث  .(  
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قلت: ال توجد مقارنة بني االبن والعبد، بني أن يعيش اإلنسان  
بالقيمة وله رأى مؤثر يف األحداث، وبني أن يعيش وكأنه  وهو يشعر

  بال قيمة وليس هلا أي فاعلية وال تأثري. 
قال: كما أن الصراع يعطى قيمة ودافع لصلواتنا، فلو أن صالتنا  
فلماذا نصلى  قبل،  من  قرارته  متخذ  واهللا  فاعلية  أو  معىن  هلا  ليس 

  إذن؟! 
تغيري، وقتها لن يوجد قلت: فعال لو أن صالتنا لن حتدث أي  

 دافع للصالة. لكن هل فعال صلواتنا من املمكن أن تغري األحداث؟ 
قال: هذه هي الصالة وبدون ذلك لن تكون صالة، بل ستكون  
جمرد كلمات وأدعية مفروضة علينا أن نقوهلا كمثل تعويذة بدون أي  

  معىن أو فاعلية. 
ى وتطلب كل يوم يف الصبح تأت"كمثل أب يقول البنه الصغري 

. فيأيت الفىت الصغري ويطلب من أبوه ما يريده كما أمره، "ما تريده مىن
ففي اليوم الثاىن ال يذهب ، استجابةولكن عندما يطلب ال جيد أي 

. فيقول له األب "ملاذا مل تأتى لتطلب مىن يف هذا الصباح". فقال  إليه
أعطيك  له "ألين طلبت أمس ومل تعطيين ما طلبته". فقال له "سواء س

  أم مل أعطيك البد أن تأتى وتطلب وإن مل تأتى وتطلب سأعاقبك". 
  هل تظن أن االبن سيسرتيح يف التعامل مع والده؟ 
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قلت: بالطبع ال. سيشعر بالقهر واملذلة. لكن هل كل ما نتطلبه 
  سواء كان يف صاحلنا أم ال؟  ه،سنأخذ

  قال: هل يوجد أب يعطى ابنه ما يضره، فقط ألنه طلب ذلك؟ 
إذن، ق الطلب  فلماذا  أخرى  مرة  السؤال  نعيد  لكن  ال.  لت: 

  فليعطنا اهللا ما هو أفضل لنا دون أن نطلب؟
قال: نعيد اإلجابة، بدون طلب سنكون مثل احليوان أو اجلماد 
بال حرية إرادة. لكن املوضوع حيتاج اتزان. فعالقتنا مع اهللا هي عالقة 

تجيب مبحبة وحكمة ابن مع أبوه، االبن يطلب حبب وثقة واألب يس
مبا هو األصلح واألفضل البنه، وما هو غري صاحل أو غري مناسب من 

  جهة التوقيت، سيّفهمه ويوجهه لألفضل. 
  



 

بكل -والنقاش  كان اهللا كلىّ القدرة يسمح لنا بالتفاوض    فإن
، فهل نعكس حنن الصورة ونريد وال يفرض رأيه علينا عنوةً   -اتضاع

أن نفرض رأينا ووجهة نظرنا وال نقبل التفاوض ونسمع وجهة نظر 
  اهللا!!  
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إننا فقط عبيد   فنحتاج لالتزان يف عالقتنا مع اهللا، فال نظن 
يؤدون الفروض، أو نظن أن اهللا جيب أن يكون حتت أمرنا يف كل  

لعبد الذي خيضع نريده، سواء كان يف صاحلنا أم ال وكأنه هو ا شيء
  .  ألوامرنا

فاعلية  هلا  أن صلواتنا  ونثق  األبناء  بدالة  اهللا  نتعامل مع  فنحن 
ألنه حيبنا أكثر مما حنب حنن  ،وستحدث تغيري حبسب رؤيته الصاحلة

  أنفسنا، وحبكمته يرشدنا إىل ما هو أفضل.  
ع من أجل شعبه، هل كان شعبه فهل لو مل يصلى موسى ويتشف

  سينجو من اهلالك؟ 
  قلت: ال. كان سيهلك. 

قال: هل لو مل يصلى الشعب ويطلب من اهللا الرمحة يف مصر 
الفاطمي، هل كان اجلبل سينتقل وحده  اهللا  املعز لدين  وهل    ،أيام 

م؟   كان األقباط سينجو من اهلالك وهم نائمون يف بيو
  مجيعهم. قلت: ال كان سيهلكون 

بطرس  أجل  من  بلجاجة  األوىل  الكنيسة  تصلى  مل  إن  قال: 
  الرسول، هل كان سينجو من يد هريودس وخيرج من السجن؟ 

املمكن أن يستشهد. لكن هل معىن ذلك أن   قلت: كان من 
  صالتنا تغري إرادة اهللا؟



15 
 

والتعبري  الصالة  قلنا اهللا أعطنا مساحة من احلرية يف  قال: كما 
احتياجاتنا، إن استغلناها نستفيد ونغري األحداث وإن مل نستغلها  عن  

كما حدث مع أهل نينوى، فهم كانوا حتت   خنسر مما هو لنا. متاماً 
وطلبوا النجاة  هللا لكن عندما تابوا ورجعوا بسبب خطاياهم، الدينونة

  فلو مل يتوبوا ويطلبوا النجاة هللكوا فعال. . استجاب هلم
أليس اهللا قبل أن نصلى أو قلت: لكن   يعرف كل شيء حىت 

  نطلب؟ 
أننا   فيعرف  غري حمدود،  ألنه  شيء  يعلم كل  اهللا  بالفعل  قال: 

لصالتنا نتيجة  واألحداث ستتغري  ولن   ،سنصلى  لن نصلى  إننا  أو 
فمعرفة اهللا غري حمدودة، لكن استجابة اهللا تعتمد على   .يتغري شيء

ذه األف كار حىت ال يصلوا صلواتنا. لكن الشيطان حيارب البعض 
تغري شيء،  أو  م ستفعل شيء  أن صلوا يثقوا يف  ال  لو صلوا  أو 
ومثل  الرياح  مهب  ريشة يف  يكونوا  وبذلك  واإلميان.  الثقة  فيفقدوا 

  مسكة ميتة ختبطها األمواج يف كل اجتاه. 
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تإ  ا

فإن مل يكن للصالة فاعلية يكون كل كالم الكتاب املقدس عن 
الصالة ليس له أي معىن بل سيكون كالم غري صادق. فالرب يسوع 

). 9:  11(لو    قال "  
"  22:  21" (مت" .(

  يو)"
16  :24" .(

  فبدون وجود    ).13:  14" (يو
له معىن   الكالم ليس  وغري فاعلية حقيقة للصالة سيكون كل هذا 

  حقيقى. 
قلت: كنت أظن أىن عندما ال أناقش اهللا وال أعرب عن مشاعري 
قيمة  فقدان  يف  لدخويل  سبب  ذلك  ولكن كان  اتضاع،  ذلك  أن 

  الصالة واالستسالم للظروف دون أن أدرى. 
  أما ثالث شيء يف أمهية الصراع إنه يعرب عن فعالً يا بىن. قال: 

  
أحباء وضع، وأن نعيش كعبيد حتت   4كأبناءفأن نعيش مع اهللا  

اخلوف وضع خمتلف املسيحية   !!نري  بني  اجلوهرى  الفرق  هو  وهذا 
مكتوب  هو  باملسيح كما  لإلميان  األمسى  والتميز  الديانات  وباقى 

 
  . )26: 3غل بالمسیح یسوع ( باإلیمان هللا  أبناءجمیعا   ألنكم  4
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"" )1  1:  3يو ( .
فاالبن ميكنه أن يعرب عن رأيه بدون خوف وحىت ولو كان رأيه خمالف 

من احلب بينهما يذوب كبرية  لرأى والده، ألنه يثق أنه توجد مساحة  
فيها أي اختالف يف الرأي. وأن أبوه سيّفهمه ويعّلمه ولن يغضب 

  عليه أو يعاقبه، مهما كان عدم فهمه أو عدم تقديره لألمور.  
نيب "فأن يقول داود ال

  فهذه جرأة عجيبة ال ميكن أن يقوهلا سوى 1:  28"(مز .(
شخص واثق جدًا يف حمبة مْن يعاتبه وأنه لن يغضب عليه أو يأخذ 

  منه موقف.  
وأن يقول إرميا "

  ار)"
أو يقول حبقوق" ). 10: 4

")  كلمات يف  .  )2:  1حب
منتهى الصراحة واجلرأة لن يتجاسر ويقوهلا سوى شخص عنده ثقة 

  كبرية يف حمبة مْن يسمعه. 
احملبة الذي يقبل أوالده بكل يف املسيحية خمتلف، فهو اهللا    فاهللا

م. فهو يسمح لنا أن نصارعه ونعرب له عن كل   مشاعرهم وضعفا
مشاعرنا، كما لو إننا نتكلم مع صديق قريب جدًا ألنفسنا بل أقرب،  
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أو  تتصامم  أو  إنك خدعتنا  له  نقول  أن  يوجد صديق حيتمل  فال 
  أضللتنا. 

يأيت وقت يقول  بل اهللا حيتملنا أكثر مما حنتمل حنن أنفسنا، فقد
". لكن  فيه الشخص " 

". لكن حيبنا وحيتملنا مهما اهللا، ال. فهو ال "
كانت ضعفاتنا، ومهما كان تغرينا. ويقبل أن نعرب له عن مشاعرنا  
أو  تذمر  مشاعر  وإن كانت  إن كانت، حىت  مهما  هي  جتاهه كما 

  . عتاب
ائية من احلب كما قال الرب   ، كل ذلك يعرب عن مساحة ال 

). وأيضا "13:  15(يو  يسوع "

 3: 31" (ار .(  
)!!  18:  1"(اشعفهل يوجد إله قال ملن يتبعونه "

يف سفر ميخا اهللا يقول "

  فاهللا يريد أن يقول "3:  6" (مي .(

  قمة !! ". أي اتضاع هذا!! اهللا يقول للشعب اشهد علىّ
  احلب واالتضاع.  

:  3"(مال  وىف سفر مالخي يقول "
  !!". الكالم يف ). اهللا يقول " 13
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حىت -فأن يسمح لنا اهللا بأن نصارع معه ونطلب ونعّرب عن رأينا
ولو خمالف لرأيه، ويقبل منا احلوار واملناقشة هذا هو قمة احلب. بينما  

والنواهي األوامر  إله  إهلنا جمرد  عطاياه    ،لو كان  تتقبل  فأنت  وفقط 
تنفيس  وتشكر وال توجد مساحة للطلب أو التعبري عن االحتياج وال 

عن املشاعر، فستكون العالقة معه متعبة ولن يشعر الشخص باحلب 
  واالرتياح يف التعامل بل سيشعر باجلفاء واجلمود.  

قلت: لكن أظن أن كل الناس يف العامل يطلبون من اهللا ويقدمون  
  له أدعية، فما االختالف يف املسيحية إذن؟

قال: االختالف يف املسيحية أنك تتكلم حبرية وتعرب عن رأيك 
تشعر بأن  االختالف يف املسيحية إنك  وتصارع مع اهللا من أجله،  
ابنه وصديقه وحبيبه، وتطالب    ألنك  اهللا  لك دالة وخاطر كبري عند

من هذا املنطلق وإن رفض ميكن أن تتفاوض معه، وإن تأخر ميكن 
النهاية عال تستعجله، من  عبد أن  من  طلب  وليس جمرد  قة حب. 

صمت.  انغلب على أمره و لسيده، استجاب شكر، وإن مل يستجب  
اإلحلاح. فإن رفض، رفض. وإن   أووال يوجد أي مساحة للتفاوض  

  استجاب، تفرح مبا أخذته أكثر بفرحك به وبالعالقة معه.  
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والفروض  والطقوس  معه،  للعالقة  طبيعية  نتيجة  هي  فالعطايا 
ا بل جمرد وسيلة للتواصل معه. وهذا يظهر  ليست هدف يف حد ذا
بأوضح صورة يف مفهوم األبدية أو اجلنة. ففي املسيحية احلياة األخرى  

لي اجلنة)  أو  وأمور  (األبدية  وشرب  أكل  أو  ست جمرد مكان مجيل 
هذا   ،5جسدية، لكن مجال احلياة األخرى هي إننا سنكون مع اهللا

  .6وتعزيتنا هو سر فرحنا
يف كل   بنايقلت: طاملا اهللا حيبنا كل هذا احلب، ملاذا ال يستج

  طلباتنا وينجينا من كل ضيقات وشرور العامل؟ 
لكن   ،قال: اهللا فعال يستجيبنا وإن مل مينع كل الضيقات واألمل

عن    منع الضيقات واألمليعطينا التعزية وقوة االحتمال، ألن اهللا لو  
  . لتبعه الناس ليس بسب حبهم له بل بسبب عطاياه هلميتبعونه    مْن 

ليخلصنا من اهللا اختذ جسدًا  تجسد، فهذا يظهر بكل وضوح يف الو 

 
الناس وھو سیسكن معھم وھم یكونون لھ شعبا وهللا نفسھ یكون   5 ھوذا مسكن هللا مع 

  . ) 3: 21رؤ لھا لھم (إ معھم 
-17: 4تسى 1م"(لذلك عزوا بعضكم بعضا بھذا الكال،  نكون كل حین مع الرب  "6

18.(  
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 أو طمع  منه  حىت نرجع إليه عن حب وليس عن خوف ة وأيضا  ياخلط
  . يف عطاياه

يف العصور الوسطى يف أوربا أراد ابن امللك أن يتزوج، فُأعجب 
ا يف بيت متواضع.  بشابة فقرية من عامة الشعب، تعيش مع أسر

يا إما بسبب اخلوف منه   وافقست  ،ففكر أنه لو تقدم هلا بصفته األمري 
، وهو كان يريد أن  وليس حبًا يف شخصه ،أو بسبب الطمع يف غناه

أو مصلحة. قهر  عن  وليس  ا عن حب  بأن    يرتبط  القرار  فأخذ 
عليها   يتعرف  حىت  جبوارهم  ويسكن  فقري  فالح  شكل  يف  يتخفى 

فعل ذلك   ويرى هل هي حتبه لشخصه أم ال. وفعال  ،وتتعرف عليه
عدة خل  وبعد  تقدم  البسيط،   طبتهاشهور  الفالح  جارهم  بصفته 

فكانت  احلقيقية،  شخصيته  عن  هلا  أعلن  موافقتها  وبعد  فوافقت 
سبب ببالنسبة هلا مفاجأة كبرية. ووافقت ليس بسبب اخلوف منه أو  

ا كانت حتبه فعالً.  ،الطمع فيما ميلك   لكن أل
مْن يقبل  7وحنن اآلن يف فرتة خطوبة  ه بسبب وتعارف مع اهللا. 

يرفض  ومْن  األبدية.  معه يف  يعيش  أن  يستطيع  الذي  هذا  احلب، 
هو   وملكوته  احملبة  اهللا  هو  ألنه  معه.  يعيش  أن  يستطيع  لن  حبه، 

 
كو  2عذراء عفیفة للمسیح ( ألقدمخطبتكم لرجل واحد  ألنيعلیكم غیرة هللا  أغارني  إف 7

11 :2( .  
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ة والصراع معه الدليل احلقيقي إنه يوجد حب ملكوت احملبة. والصال
كان مؤشر على منو احلب ، وكلما زادت الصالة والصراع  بيننا وبينه

  . والدالة معه
  قلت: لكن ملا ال توجد أمثلة واضحة للصراع يف العهد اجلديد؟

املسيح حىت  مع  صارعت  الفينيقية  فاملرأة  ابين.  يا  توجد  قال: 
، 8أخذت طلبتها وبالرغم من أن املسيح ظهر مبظهر اجلفاء يف البداية 

ا. فلو مل يكن هلا إميان وثقة  لكن يف النهاية شفى ابنتها وامتدح إميا
تصرب   على  ومل  مل حتصل  املسيح  مع  واملالججة  الصراع  يف  للنهاية 

  شيء، بل لرمبا رجعت وهي ساخطة على الرب يسوع. 
واجلموع  ظل يصرخ  الطريق  على  اجلالس  األعمى  الرجل  أيضا 

حىت مسعه املسيح وشفاه، فلو   9كانت تنتهره، لكنه أصره على طلبته
ينادى على أنه استجاب النتهار اجلموع أو خجل بأن يرفع صوته و 

  املسيح لظل أعمى ومل ينال الشفاء.  
أيضا بولس الرسول تضرع إىل اهللا ثالث مرات من أجل شوكة 

 ) آخر  8:  12كو  2اجلسد  رأى  له  اهللا كان  لكن  هو -).  كان 

 
  .  )26: 15مت (8
  . )48: 10مر فانتھره كثیرون لیسكت فصرخ اكثر كثیرا یا ابن داود ارحمني (  9
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وقال له "   -األفضل له

 )"2 9: 12كو .(  
  اية اهللا ال يستجيب؟ قلت: لكن هل أتعب وأصارع وىف النه 

ليس   اهللا  ونكرر،  نرجع  نتيجة   "زرار"قال:  فتجد  عليه  تضغط 
صماء، لكنه هو إله حي يسمع طلباتنا ويقبل نقاشنا وتفاوضنا وىف 

  النهاية يعطينا ما هو األفضل لنا يف أنسب وقت.  
ابنه يف كل شيء يطلبه حىت وإن كان هذا  فلو أب يستجيب 

  ل هذا أب؟ الطلب سيضره، هل هذا حب، ه
  قلت: بالطبع ال. 

قال: ذكر يل شخص هذه القصة، إنه ذهب إىل ليبيا يف بداية 
سنة أن   12ألطفال من سن  أنه يسمحون ل التسعينات، فوجد هناك  

يقودون السيارات، فكانت نسبة احلوادث كبرية جدًا وأطفال كثريون  
يقودوا   أن  لألطفال  يسمح  أن  األفضل  من  فهل  ميوتون.  كانوا 
يف   منهم  الكثري  ميوت  النهاية  يف  ولكن  يستمتعوا  لكي  السيارات 
لسن  يصلوا  حىت  للسيارات  م  قياد تأجيل  يتم  أن  أم  احلوادث، 

  مناسب. 
د التأجيل حىت يصلوا لسن مناسب، أفضل من أن  قلت: بالتأكي

  يسمح هلم مبكرًا وىف النهاية ميوتون يف احلوادث. 
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قال: فاحلب ليس دائما يف االستجابة، لكن قد يكون احلب يف 
  عدم االستجابة أو ىف تأجيلها. 

  



 

قلت: لكن إن اختلف ما أريده أنا مع ما يريده اهللا. حىت وإن  
  كان ما يريده اهللا هو األفضل، ماذا أفعل؟! 

قال: عّرب عن مشاعرك كاملة وعما تريده، لكن يف النهاية دائما 
أكثر مما حنب قل "اللى تشوفه يارب". فنحتاج أن نعرف أن اهللا حيبنا  

  حنن أنفسنا.  
قلت: طاملا النهاية سأقول "اللى تشوفه يارب" أقول من البداية 

  "اللى تشوفه يارب" وال داعي للصالة وال للصراع؟ 
  قال: ستقوهلا بتسليم أم باستسالم؟ 

  قلت: وما الفرق؟ 
أن اهللا خيتار لك   قال: الفرق كبري. التسليم يعىن إنك تثق فعالً 

أنت. االستسالم يعىن إنك فقدت الثقة يف أن اهللا  أفضل مما ختتار  
  سيستجيبك وأن صالتك ليست هلا أي معىن أو فاعلية. 
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والصراحة مرحلة التسليم الكامل، مرحلة متقدمة يف احلياة الروحية، 
تأتى بعد خربات طويلة 
والصالة   التعامل  من 
ولو   اهللا،  مع  والصراع 
ا ستقول ذلك   بدأت 
ولكن سيظل التعب يف 

    داخلك وتشعر أن مشاعرك مكبوتة ولن تسرتيح يف العالقة مع اهللا.
كما أن التسليم مل مينع بولس الرسول أن يطلب من أجل الشوكة 

اليت كانت يف جسده حىت رد اهللا عليه وقال له "

) مينع 9:  12كو  2"  التسليم مل  وأيضا   .(
يطلب من اهللا من أجل الدخول أرض املوعد حىت موسى النيب من أن  

  ). 26: 3"(تث قال له "




 

اع مع اهللا. لكن كيف أصارع يا  قلت: متام. هذا عن أمهية الصر 
ا؟    أىب، ما هي الطريقة أو األدوات اليت أصارع 

  قال: وأول شيء يف الصراع مع اهللا هو: 
 اللجاجۀ

:الصراع مع هللا یعبرعن

القیمة الحب حریة 
اإلرادة
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عندما  ،والرب يسوع بنفسه هو الذي أوصانا أن نصلى بلجاجة
الوقت   أن  فبالرغم من  الليل.  مثل صديق نصف  لنا  غري كان  قال 

مناسب لكن بسبب احتياجه ذهب لصديقه وطلب منه اخلبز وعندما  
رفض صديقه طلبه مل يستسلم بل ظل يقرع ويقرع وىف النهاية قام 

وأعطاه كل ما يريده، ويقول الرب يسوع يف املثل "

10

  اللجاجة تفوقت على الصداقة نرى هنا أن  ). ف8:  11"(لو .  
قرع  الصديق عندما  لو أن كانت توجد صداقة بينهما لكن  إن حىت ف
، لكن فلم يكن يأخذ شيء أبداً   ،مل جيد استجابة استسلم ومضىو 

  اللجاجة!!   قوةرأيت    . هل(قدر ما حيتاجه)بلجاجته أخذ كل ما أراده
من  أليس  يعطينا،  حىت  اللجاجة  إىل  اهللا  حيتاج  وملاذا  قلت: 

  األفضل أن يعطينا بدون جلاجة؟ 
عن  تعرب  اللجاجة  لكن  يعطينا،  أن  يشتاق  اهللا  الصراحة  قال: 

  ثالثة أمور:
  

 
  في بعض الترجمات تترجم كلمة لجاجتھ، وقاحتھ.   10
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فلو أنت يف بيتكم وكان جبوارك طفل يلعب وأنت كنت مشغول 
، وهو يلعب اجنرح يف أصبعه، فلو أكمل لعبه دون أن يصرخ أو   جدًا

ه أنت إليه أو ستظن أن املوضوع سهل وال يطلب املساعدة فلن تنتب
حيتاج ملساعدتك ولكن إن صرخ بأعلى صوته وطلب النجدة ففي 

  نفس اللحظة ستسرع إليه وتساعده. 
إىل  مضى  فالصديق  فعالً.  حمتاج  شخص  عن  تعرب  فاللجاجة 

حرج   هصديق وقت  الليل)يف  بسبب   (نصف  اخلجل  حاجز  وكسر 
طر  عنده  لو كان  لكن  الشديد.  على  احتياجه  للحصول  أخرى  يقة 

  احتياجه مل يكن يذهب أو يطلب.  
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قلت: فعال مرت أوقات كثرية عانيت فيها من الوحدة واالحتياج 
، بسبب عدم تعبريي هللا عن احتياجي. وحدتىومل أجد من يشاركين 

  لكن ما الشيء الثاين الذي تعربه عنه اللجاجة؟ 
  : اللجاجة أيضا تعرب عن قال:

  
زاد متسكنا  لفك اهللا  العشم يف  زاد  مع    به،ما   أبوناكما حدث 

.  )26:  32تك  (  ""يعقوب فهو قال هللا  
وأيضا داود    ذلك،جيسر أن يقول  يكن لكن إن مل تكن لديه ثقة مل  

النيب قال "

" ) 10: 84مز (.   
"،  ويف مثال املرأة وقاضي الظلم، كانت املرأة تأيت إليه " 

. فكان لديها ثقة إنه البد األسبوع كل وليس يوم ويوم، أو يوم يف  
ولكن لو فقدت هذه الثقة مل يكن  طلبها،أن ينصفها من أجل كثرة 

يتلديها الدافع أن    .إليه ءستمر يف ا
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 األحن ثق أن اهللا  طلب،يا ابين عندما يكون لديك  أنت  وأيضا
  .11من اجلميع حيبك ويسر بأن يستجيبك

  
  

   

 

اللجاجة هي أكثر تعبري  فاعلم دائما أن  
    حقيقية.ثقة  على وجود

طفل صغري يف الثانية عشر من عمره، 
اللجاجة    ن كا أمهية  عن  ومسع  فيها كنيسة،  يوجد  قرية ال  يقيم يف 

وفاعليتها فوضع يف قلبه أن يطلب من اهللا أن يعطيهم اهللا كنيسة يف  
سنة   12ملل وبعد    أووظل سنوات طويلة يطلب بال فتور    ،قريتهم

جداً  ففرح  قريتهم.  يف  مجيلة  بناء كنيسة  مت  وفعال  طلبته   حتققت 

 
غضبھ   األبدوصافح عن الذنب لبقیة میراثھ ال یحفظ الى  اإلثملھ مثلك غافر إمن ھو   11
  . ) 18: 7مي (  بالرأفةنھ یسر إف

الحكیم ال الشخص 
ً في وسط  ییأس أبدا

التجارب والشرور، بل 
یتعلق بمن ھو ُممسك 

بھ، ومھما أثار 
الشیطان ضده من 

حروب فإنھ یصبر في 
 وسط التجارب التي ال

ً "إني ولو  تُحصي قائال
مت فال أطلق الرب 

 .وأتركھ
 أنبا مقار الكبیر

 233ص  26عظة 
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ي فبدأ  صالته  جبوارهم باستجابة  اليت  القرية  أجل  من  وبعد صلي   ،
   أخرى.سنوات 

اوكل أسرة ميكنها أن تضع   يف الصالة كل يوم ويظلوا   احتياجا
يطلبوا معا، من أجل "



    فهذه هي الطريقة
مثل   املسيح  ذكر  فعندما  لالستجابة، 

الظلم قاضي  ومثل  الليل    ، صديق نصف 
"  هيو   فأراد أن يوصل لنا رسالة

 " .  




 

وأيضا بدون إميان سنعيش مغلوبني ومذلني من العامل، فكما هو  
  ). 4: 5يو ) "1مكتوب "

فمقدار جلاجتنا يعرب عن مقدار إمياننا، فالشخص الذي يثق يف 
استجابة اهللا له لن يكف عن الطلب حىت يأخذ ما يريد بينما من 

  . أبًدا يطلب  نيتوقف سريعًا عن طلبه أو لسفقط ف ب جرِ یُ 

أنا اسأل هللا ما ھو 
ن الغیر غیر ممكن أل

مستطاع عند الناس 
 .مستطاع عند هللا

ق. یوحنا 
 كرونستادت

حیاتى في المسیح 
 29ص 
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  الطلبة؟ ولكن رمبا كان اهللا ال يريد أن يعطيين هذه  قلت:
خيربك اهللا بشكل واضح أنه لن يعطيك هذه   حىتال تكف    قال:

  الطلبة  
  وكيف أعرف ذلك  قلت:
وستجد سالم بالرغم   ،ستجد يف قلبك اهللا يقول لك ذلك  قال:
    .استجابة هذه الطلبة ممن عد

  اللجاجة؟ الثالث الذي تعرب عنه  ءالشيوما  قلت:
  الشيء الثالث الذي تعرب عنه اللجاجة هو  قال:

  
ُ   الذي  فالشخص ر ويطلب ويذهب كل يوم هللا، فهذا دليل ّص ي

" يقول  املتكرب  الشخص  بينما  االتضاع.  علي  

" .  
نعمة ف اهللا  يعطيهم  "   املتضعني  مكتوب  هو  كما 

")  ومكتوب أيضا "  .)6:  4يع

") 2: 66اش( .  
نأخذ   لن  وعجرفة  بكربياء  نذهب هللا  إن    ءشيفإن كنا  ولكن 

  منه.ننال كل ما نطلب له سضعفنا واحتياجنا  أعلناذهبنا إليه و 
  طلبنا؟ يعطينا   حىتقلت: وهل اهللا يريد أن يذلنا 
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 لكن اهللا  .12أم كل  و فاهللا أحن من كل أب    ال،بالطبع    قال:
فمن متضع  يقرتب  إيذهب    أيضا  أن  يستطيع  لن  بكربياء    منه. ليه 
فالشخص املتكرب يكون    ."فكما يقول املثل "

والشخص املتضع يكون صديقه    ."إبليس متكرب "  أيضا صديقه هو  
  . متضع "اهللا"

إننا  ابينوتذكر يا  

 

ومن   ،األبناءمبذلة العبيد لكن مبحبة  منه  نطلب    أنفاهللا ال يريدنا  
األبناء يكون  أن  وليس   أبيهم،شبه    الضرورى  الوديع  املتضع  أبيهم 

فأنت   . لذلك فاللجاجة تعرب عن أتضاع دون مذلة   .واملتعجرفاملتكرب  
  ذلك!!! فأي مذلة يف  ،معه بعشم وحببتذهب كل يوم هللا لتصارع 

يوّ  أن  حياول  الشيطان  صورةولكن  لنا  اجلبار إنه  اهللا    عن  صل 
رب منهإحىت ال نذهب  ،املتسلط أو نتكرب أن نذهب  ليه وخناف و

   .إبليسلعوبة يف يد إفنكون  إليه،
وليس  األبناءبين، واستمر يف جلاجتك بدالة ايا  بلجاجةفاطلب 

لك وثق أن اهللا كلي احملبة وكلي االتضاع وال يريد أن يذّ  العبيد،مبذلة 

 
(اش    أنساكال    أنا رضیعھا فال ترحم ابن بطنھا حتى ھؤالء ینسین و المرأة ھل تنسى   12

49 :15( .  
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كما هو مكتوب لكن يف الوقت املناسب سيسرع باالستجابة    ،أبداً 
""22:60 (اشع( .  

يف   قدميه  تنزلق  بدأ  وجد   اإلباحية،شاب  لنفسه  انتبه  وعندما 
فذهب إيل اهللا بدموع   الشرور،يف دائرة إدمان هذه    قد سقطنفسه  

وأيام    حيرره، مرة ومراتيطلب ويصرخ لكي  
وظل كل    توبة،وأسابيع وكل مرة يسقط يقدم  

يصرخ   الصباح  يف  من إيوم  وبالرغم  اهللا  يل 
وبالرغم    الثقة،سقطاته الكثرية لكن مل يفقد  

الشرور لكنه كان كل   املرير مع هذه  صراعه 
يطلب   وعاد    ويصرخ،يوم  حترر  النهاية  ويف 

ملساعدة    وصار أداة يف يد املسيح  ،بقوة أعظم ومبحبة أعمق للمسيح
  الشريرة. الكثريين للنجاة من هذه الدوامة 

مهما إن  شابة تعاين من أي خطية    وأى شاب    يألفيوجد رجاء  
ضعفها واحتياجها هللا واهللا  تعلنو ولتأيت  باتضاع،فقط ليأيت  كانت،

سريعاً  سيأيت  بل  م  معانا يف  يرتكهم  لن  احملبة   13احلنون كلي 
   .14لصهم خيو 

 
:  35اش  ویخلصكم (  یأتي ھو    ... لھكم  إقولوا لخائفي القلوب تشددوا ال تخافوا ھوذا   13
4(.  

  . )28: 107مز لى الرب في ضیقھم ومن شدائدھم یخلصھم (إ فیصرخون  14

ألنھ بالحقیقة ألمر 
عجیب، لیس فقط أننا 
غالبون وإنما غالبون 
بذات األمور التي 
 .وضعت كمكائد لنا

 ق. یوحنا فم الذھب.
ص  4كاتیكیزم ج
151 
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اللجاجة فهو ليس بشخص   مْن   بینما ال يصارع ويستمر يف 
متضع بل صمته إمنا يعرب عن تعايشه مع 
علي   دليل  وهذا  بالشر.  ورضاه  اخلطية 

  : هلمأحد أمرين ال ثالث 
يب باليأس وصغر  أُص   ه قدأن  یا إما

  . النفس
  . بالكربياء والتعايش مع اخلطية  أو

فصغر   احدة،و وكالمها وجهان لعملة 
واحد    ألمرا صورتان  النفس والكربياء مه

ينظر   ومل  لنفسه  نظر  الشخص  أن  وهو 
ينظر لنفسه إما أن يصاب    فمْن   للمسيح.

عينيه   يف  نفسه  وتصغر  النفس  بصغر 
تربير    ،ويستسلم  يف  ويدخل  يتكرب  أو 
أجل   اخلطية، من  اهللا  مع  وال يالجج  لن يصارع  احلالتني  ويف كلتا 

  خالصه. 
 علىطبق ذلك  نولكن كيف    الروحية،  لألمورقلت: هذا بالنسبة  

  املادية؟ الطلبات 

التوسل فلنظل في 
والصالة  قارعین 

والرب  الباب بلجاجة،
قریب إلینا أكثر من 

قرب النفس من الجسد. 
لذلك فھو یأتي ویفتح 
أبواب القلب المغلقة 
ویسكب علینا غناه 

فھو  السمائیة. وخیراتھ
صالح ومحب ومشفق 

 اإلنسان، على
ومواعیده صادقة بال 

إن كنا نستمر  كذب،
 إلىفي طلبنا إیاه 

 .المنتھي
 أنبا مقار الكبیر

 113ص  11عظة 
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عندما ال نطلب وال نستمر يف   أيضا،قال: يف الطلبات املادية  
أما عن صغر    ،اللجاجة  يا  فهذا أيضا تعبري 

  . الكربياءالنفس أو 
أن   أهالً نه ليس  إيظن الشخص    فقد 

يطلب وتصغر نفسه يف عينه وأنه ال يستحق 
و  الطلبة  فهو إهذه  يطلب  أن  يصلح  ال  نه 

و و خاطئ   له خاطر  اهللا ال  ليس  أمام   ،قيمة 
  لذلك ال يستمر يف اللجاجة والطلب. 

"إ  أو ويقول  متكرب  يكون  نه  





 " .  












اإلنسان المتضع الذي 
 ،أخذ صورة المسیح

ھو یُقّدر قیمة نفسھ 
أمام هللا ویعرف أن لھ 
قیمة عظیمة، لذلك 
یطلب وال یتكبر أن 

یذھب كل یوم إلي هللا 
ویطلب ویصارع 

ویالجج فھو یجد لذة 
في ذلك حتى وإن لم 
یجد استجابة سریعة، 
لكن صراعھ مع هللا 

لذة  وفى حد ذاتھ ھ
لھ ألن  بالنسبة فرحو

العالقة مع هللا بالنسبة 
ن الطلبة في لھ أھم م

 .حد ذاتھا
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  قول تأن  كلذلك فمن األمور املهمة يف طلب
  ". يارب اديىن كذا أو كذا  علشان خاطري"

  ؟ علشان خاطري"قلت: أنا أقول "
فأنت لك   ابين.  يا  خاطر كبري جدًا عند اهللا. أنت قال: طبعا 

  ابنه.
؟    قلت: ولكىن أخطئ كثريًا

  وهل أنت تريد أن ختطئ؟!نرجع ونكرر كالمنا، قال: 
، ولكىن  أبدًا قلت: ال يا أىب. من كل قليب ال أريد أن أخطئ 

  أجاهد لكن يف أوقات أسقط مرة أخرى!! 
بكل  وجاهد  وقوته  املسيح  نعمة  اطلب  بسيط،  املوضوع  قال: 

إن ضعفت يوم وأخطأت قدم توبة وضع يف قلبك أال ختطئ قوتك، و 
جاهدك. ل  وكمّ وقم  أخرى  "  مرة  فمكتوب    

   

") 7: 15لو ( .  
  أخطئ مرة أخرى؟  قلت: ولكىن



37 
 

فمكتوب "  قال: كلنا كذلك يا ابين

")  ومكتوب أيضا "  .) 16:  24ام

1 1يو  :
فكلنا يف معركة ضد إبليس وسنظل    .)8

هل يوجد ف احلياة،    هذه  جناهد ما دمنا يف
  إنسان بال خطية يا ابين؟

  قلت: ال. 
تتغري   قيمتك  وهل  عيين -قال:  يف 

  عندما ختطئ؟ -اهللا 
ا ال تتغري.    قلت: أظن إ

ل تغريت قيمة االبن الضال عندما أخذ املرياث وبذره يف قال: ه
عيشة اخلالعة واخلطية؟ هل تغري وضعه بدل من "االبن الضال" إىل  

  "العبد الضال"؟ 
  قلت: ال. 

ّكر كل مسیحي   خطأأذ
 إرادتھبغیر  أو بإرادتھ

كثیرا جدا بما لھ من 
خلقھ  إذقیمة وكرامة 

 ً یؤتمن  أن هللا جدیرا
ن أعلى صورتھ و

الطبیعة البشریة توضع 
على العرش مع هللا 
اآلب واالبن والروح 

 .القدس
 ق. یوحنا كرونستادت.

 296ص 
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يف  فقيمتك  قال: 
أبداً  تتغري  ال  اهللا  .  عيين 

ال  اهللا  من  طلبك  وىف 
أعمالك  على  تعتمد 
. ففي املسيحية ليس   أبدًا
ألنك فعلت أمور صاحلة 

فأصبح لك حسنات تطلب على أساسها. لكن أنت تطلب معتمد 
  على قيمتك يف عيين اهللا ومقدار حمبته لك.  

علشان خاطري قلت: لكن هل من املمكن باستمرار أن أقول "
  "؟ حبيبك عسل ما تلحسهوش كلهإن كان ". فاملثل بيقول "يارب

أن تستنفذ كل   -مهما كانت طلباتك- قال: وهل من املمكن  
  حمبة اهللا لك؟!  

  قلت(خبجل): ال. 
قال: اهللا أحبك حمبة أبدية فمكتوب "

  ار) فاهللا يدمي لك رمحته   ).3:  31" 
  قاقك وأعمالك. بسبب حمبته األبدية لك وليس بسبب استح

أيضا املسيح مات وضحى بنفسه بسبب حمبته لك، فكيف ال 
يستجيبك يف أمور بسيطة!! مكتوب "

:اللجاجة تعبر عن

اتضاع ثقة احتیاج
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        8"(رو  :
32 .(  

فثق يا ابين يف حمبة اهللا األبدية لك، وقيمتك الثمينة والغالية جدًا 
املسيح مات ألجل   يف عينيه. وأيضا ثق يف غفرانك باستمرار وأن 

فإن وثقت يف ذلك سيكون من السهل عليك  15تطهريك وتقديسك 
أن تلح يف الطلب، ولن تشك أبدًا  -بدالة البنني-أن تطلب وتتجرأ 

  تستنفذ حمبة اهللا بكثرة طلباتك مهما كانت.   يف إنه من املمكن أن 
 ُ ّ لكن عدم ثقتك يف غفرانك الفوري ي   ع أي فاعلية ومعىن للصالة ضي

الغفران  تنال  الشهر حىت  منتظرًا أخر  وقتها   ، وجيعلك تبعد عن اهللا 
وكما يقول مار اسحق السرياىن "   .اعتادت البعد عنه   قد  تكون 







 "16 .  

 
  . )7: 1یو 1("یطھرنا من كل خطیةدم یسوع المسیح ابنھ "  15
  . للقمص تادرس یعقوب ملطى. 80ص  4كاتیكیزم ج 16
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عسعد   ا

يارب  خاطرى  "علشان  وأقول  صلواتى  يف كل  سأبدأ  قلت: 
الثالث يف الصراع مع   ءاستجبىن". وسأخربك بالنتيجة. لكن ما الشي

  اهللا يا أىب؟
  قال: ثاين شيء يف الصراع مع اهللا هو: 

  
. فحىت يكون لصراعنا معىن  وقد تكلمنا من قبل عن الوعود كثريًا

  البد أن يكون صراع قانوين. 
  قلت: ما معىن صراع قانوين؟ 

قال: صراع قانوين. يعىن يعتمد على سند قانون وحق حقيقي، 
ذهب وليس   أن شخص  فتخيل  سند.  أو  بدون حق  مطالبة  جمرد 

منه  طلب  وعندما  أرض،  قطعة  ملكية  يف  حبقه  يطالب  للمحكمة 
القاضي ورق إثبات امللكية، ارتبك ومل جياوب أو كان معه ورق مزور. 

  ماذا سيعمل معه القاضي؟ 
  قلت: إما أن يسجنه أو يطرده خارج احملكمة. 

سند قانوين عندما نطالب قال: وحنن كذلك. إن مل يكن معنا  
من اهللا يكون كل طلبنا باطل ولن نأخذ شيئا. والشياطني ستستهزأ 

  بنا.
  لكي نطلب من اهللا؟  هقلت: وما هو السند القانوين الذي حنتاج
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" القانوين هو  السند  فعندما نطالب اهللا ونستند الوعود قال:   ."
تعطينا الثقة يف على وعوده يكون لنا ثقة يف طلبنا. فكلمة السر اليت 

  طلبنا هي
  ."أنت قلت یارب"

  وتوجد ثالثة أمور حنتاجها لكي نستطيع أن نستخدم الوعود: 
1 

البداية أن نعرفها،   بالوعود حنتاج يف  فحىت نستطيع أن نطالب 
  ألنه كيف نطالب بشيء حنن ال نعرفه!! 

إىل   -يف ستينات القرن املاضي-هاجر شخص من إحدى القرى
ا وبدأ حياته بصعوبة ومعانة شديدة، ولكن مع الوقت بدأت أمريك

أموره املادية يف التحسن. وىف سن السبعني كان لديه ثروة تقدر مباليني 
الدوالرات، لكن مل يكن له أوالد ومل يكن له أي أقرباء يف أمريكا 

الذى  وحيد هو الشاب ذو قرابة له حىت يرتك هلم ثروته، وكان يوجد 
مازال يعيش يف القرية اليت تركها منذ سنني طويلة، فأرسل له خطاب  

–مليون دوالر)    20يقول له فيه إنه أرسل له نصف ثروته(حواىل  
وبعد موته سيوصى له بباقي ثروته. لكن هذا الشاب    -حبوالة بنكية
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وصله   اخلطاب  عندما 
مل يهتم بل أخذه وألقاه  
مع جمموعة من الكتب 

القدمية  وظل  واجلرائد   .
الفقرية   عيشته  يف 

ومعاناته واحتياجه، بالرغم أنه لو كلف نفسه أن يفتح ظرف اخلطاب 
  ويقرأه ألصبح من أغىن األغنياء يف حمافظته. 

       

      

    

 

  ثاين شيء لكي نستفيد بالوعود هو: 
2 

نثق  ال  لكننا  املقدس،  الكتاب  املوجودة يف  الوعود  نعرف  فرمبا 
ا لغرينا  ا.  بالرغف. 17فيها ونظن إ ا لكن لن نستفاد  م من معرفتنا 
اله ألقربائه لكن مل  سل أمو ن سري غىن وأقريبه    ن فلو الشخص عرف أ

 
:  2اع ولكل الذین على بعد كل من یدعوه الرب الھنا (  ألوالدكمالن الموعد ھو لكم و 17

39(.  

الوعود
نطالب 

بھا انصدقھ نعرفھا



43 
 

 . شيءبامسه فلن ينتفع  رت على باله أنه من أقربائه وأنه سريسل له  خي
  حتاج: نتوأيضا حىت نستفيد من الوعود 

3-  
ا، أن  فلو    فالدليل احلقيقي إننا صدقنا الوعود هي أن نطالب 

وقرأه وعرف أن من حقه  الشاب الفقري بعدما وصله خطاب قريبه  
مل يذهب للبنك ومل يصرف أي مبلغ من    لكنه  ،هذه الثروة الكبرية

هذه الثروة بل ظل يف فقره، هل سيتفيد شيء، هل هذا يدل على  
  أنه صدق فعال أن هذه الثروة له؟

قلت: بالطبع ال. فلو صدق فعال لكان ذهب إىل البنك وسحب 
  ستمر يف فقره.من رصيده وبدأ ينفق فيما حيتاجه ومل ي

قال: لألسف حنن نفعل ذلك كثريا فبالرغم من وعود اهللا الكثرية 
لنا لكن نعيش يف فقر وىف خوف وىف عدم معرفة قيمتنا، ومهما قلنا 

نطالب به  إننا نصدق وعود الكتاب يظل كله جمرد كالم نظري حىت 
والرب يسوع بنفسه حيثنا على الطلب حىت    تظهر نتائجه يف حياتنا.و 

ذ ونفرح فيقول "نأخ

 ") 24: 16يو( .  
!! عشت سنني طويلة يف فقر وتعب، وكل ذلك قلت: ياه يا أىب

ولكن  مصدقها  إنىن  نفسي  أوهم  وكنت  بالوعود  أطالب  مل  ألين 



44 
 

طلبة "أنت احلقيقية والواقع كان شيء خمتلف. سأبدأ أطالب وأقول يف  
  الثالث يف الصراع مع اهللا يا أىب؟!  ءقلت يارب". لكىن ما الشي

  : يف الصراع مع اهللا هو ءشيأما ثالث  قال:
  

، فكما هو  هو السالح الذي ال يغلب   يسمون الدموع  اآلباءو 
  ).5: 6"(نش مكتوب "

ُ   ءشيفكمثل طفل صغري يطلب   فعندما يبدأ هذا   ،عليه  صرّ وي
الطفل يف البكاء والدموع فقلب األم أو قلب األب ال يستطيع أن  

أو عندما يستغيث طفل ويصرخ من    له.حيتمل وبسرعة يستجيب  
هكذا اهللا ال حيتمل   .يأيت أبوه وينجدهبسرعة  ف شخص يضربه أو يؤذيه  

   وينقذنا. 19سريعا 18دموعنا وال يسد أذنيه عن صراخنا بل يأيت 
  اهللا؟ يستجيبنا  حىتوهل نبكي باستمرار  قلت:
من    قال: أنواع كثرية  ودموع   الدموع،توجد  احلب  دموع  منها 

لكننا اآلن نتكلم عن دموع الصراع والطلب    ،ودموع التوبة  الشكر
   أمور:ة وهذه ستكون من أجل ثالث

 
  . ) 14: 51اش سریعا یطلق المنحني وال یموت في الجب وال یعدم خبزه ( 18
ً حینئذ ینفجر مثل الصبح نورك  19 ومجد الرب   أمامكویسیر برك  وتنبت صحتك سریعا

  . )8: 58اش یجمع ساقتك (
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1
 

فأي شخص مربوط من خطية مسيطرة عليه ويئن منها من زمان، 
وابكي    الدموع،  وعلىفعليه   أجل    أماماصرخ  من  وال    التحرر،اهللا 

ال ترضي    ،تأتيك أيام الفرج من وجه الرب  حىتتكف عن الدموع  
مكبال   كون عبداً تأن    بن للملك وال يليقافأنت    ،بداً أ  اخلطيةبذل  

احلرية ف  .20تعيش هذه احلرية يشتاق أن    فاملسيح حررك وهو  ومذلوالً.
صراخ استمر يف ال  إطالقا.ن ليس طبيعيا  هي طبيعتك وما أنت فيه اآل

  والدموع فيا إما أن تتحرر أو أن متوت يف جهادك. 

 
  . ) 36: 8یو حرارا (أن حرركم االبن فبالحقیقة تكونون إف 20
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نادر اصطاد عصفور  الصيادين  واجلمال   ،أحد  الروعة  غاية يف 
وصوته غاية يف العذوبة والنقاء، ولكن هذا 

باحلبس يف    ال يرضي أبداً النوع من العصافري  
وبالرغم    املوت،فيا إما احلرية يا إما    قفص،

من أن الصياد حاول معه بطرق شيت لكي  
يظل يف القفص دون أن ميوت لكن هيهات  

العصافري   النوع من  العصفور  "  يسمىفهذا 
وال مجال القفص    كلاألال يهمه نوع    ".حلرا

أو   احلرية  رضخ    املوت.فقط  النهاية  وىف 
  . وأطلقه الصياد إلرادة العصفور 

فأعرف طبيعتك احلقيقية يا ابين فأنت 
بأن تسيطر عليك    ىال ترض  ." عصفور حر" 
، استمر يف صراخك ودموعك  خطية ما أبدًا 

أخري. مرة    اجلديدةالسماوي وحيررك ويردك لطبيعتك    أبوك يأيت    حىت
حروب    أيضا من  وعواصف  رياح  عليك  ب  ال    إبليس،عندما 

 حىتال تظل يف صمتك    بسرعة.تسكت اصرخ وابكي واطلب املعونة  
اعرف أن لك إله حنون وهو   بسهامه،حياصرك العدو ويقضي عليك  

استحمي أیتھا النفس 
الدنسة المتسخة 

بالشرور بھذه المیاه 
النقیة التي للبكاء 

واغتسلي...ال تعطي 
لك معمودیة ثانیة، 

تقوم  الخاطئدموع 
موضعھا كل یوم. 
اإلرادة الصالحة 

الموجودة تقدر كل یوٍم 
 بالتوبة.أن تقتل اإلثم 

ھما كل  الخاطئ اعین
یوم معمودیة، وفي أي 
وقت یرید أن یفتحھا 
 .ویستحم ویطھر نفسھ

 ق. یعقوب السروجى.
ص  3كاتیكیزم ج
281 
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جًد  منك  قوي  إشارة  ينتظر  فقط  وي  حىتا  و يأيت  لك قويك  يعيد 
  .جريتك

  وحيميين؟خيلصين  حىتوملاذا اهللا ينتظر دموعي وصراخي   قلت:
إليه وتطلب   قال:  وملاذا ال تصرخ أنت 

احلرب تأيت أن  طاملا أنت شعرت باخلطر وب
حرية    عليك!! لك  أنك  قبل  شرحنا  فكما 
  : ، فسكوتك وعدم صراخك يعرب اإلرادة

إما رضاك    یا  لو   بالوضع،عن  ألنك 
ولن تكف  لن تصمت  ف  كنت ترفضه فعالً 
  ولو حلظة واحدة.  حىتعن طلب املعونة 

  . خيلصكال تثق أن اهللا يستطيع أن  إنك أو
له إله قوي ويرفض إبليس وسيطرته  أن لكن الشخص الذي يثق 

للرب  عليه، أعماقه  من كل  ويصرخ  املعونة  يطلب  بسرعة  وال    فإنه 
  يأيت وخيلصه.  يكف عن الصراخ حىت

الصراخ هللا، وكنت بدالً من قلت:   فعال قصرت فرتة طويلة يف 
وأبكي لنفسى فعشت مقيد باخلطية  أشتكى له كنت اشتكى لنفسى  

من زمان طويل. من اآلن سأبكي هللا وسأطلب معونته   تعبتىنوبعادات  

أطفئ لھیب الخطیئة 
بدموعك، وابك أمام 

ابك مطمئنا أمام  الرب!
 صنعك،هللا الذي 

والذي ال یحتقر ما 
 .صنعتھ یداه
 .سق. أوغسطینو

ص  4كاتیكیزم ج
186 
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الثاىن   ء كفى سنني طويلة ضاعت يف التعب واملذلة. لكن ما الشي
  الذي ميكن أن نبكي هللا من أجله؟ 

 من أجله هو:  بكى هللالثاين الذي ن ءالشي قال:
ةا  -2 طط ا س أو  ظ   طط ا

قريبني   سواء  الناس  من  لظلم  تتعرض  ال   أوفعندما  بعيديني، 
ك تسكت، ال ترتك جروحك تنزف ونفس

ا منك، يشتاق أن  تنهار ولك إله قريب جًد 
 له عن يداوي جروحك ويطيب نفسك عّرب 

اشتكي له من   .كل جروحكو كل مشاعرك  
أم إمهال  من  األب  شابة    .قسوة  فكل 

رحت من أهلها هلا إله قريب منها يشعر  ُج 
كل زوجة تعاين من قسوة   ،بتعبها وجروحها

يشعر  ،  زوج   إمهال  أو حمبة  إله كله  هلا 
كلها   اخلليقة  وتعبها.    ن تئجبروحها 

وإله اخلليقة هو الطبيب الذي    ،21وتتمخض
فلنأيت    اآلالم.يشفي كل اجلروح ويدوي كل  

 
  . )22: 8رو (  اآلنمعا الى   وتتمخضكل الخلیقة تئن   أننعلم  فإننا 21

ھكنا نغلب الخصم، إن 
كنا نحارب بالدموع 
والصلوات والقلب 

الدوام.  علىالمنكسر 
صالة  مكتوب:

المتواضع تخترق 
السحب.. وال یكف 

لذلك  العلّي.یفتقده  حتى
بكاء المتواضع یساھم 
بقوة عظیمة في تدمیر 

الشھوة الجسدانیة. 
الدموع الصادرة من 

وخز القلب تھزم العدو 
وتقتني لحسابنا عطیة 

 .السعادة الغالبة
 .سق. أوغسطینو

ص  4كاتیكیزم ج
179. 
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وهو فيه كل الشفاء وكل   وأتعابناونعلن احتياجنا    أمامه.إليه ونبكي  
  الدواء. 
بينما اهللا الذي فيه شفائنا    ،نبكي للناس  أو  ألنفسنااذا نبكي  مل

  !! أمامهال نبكي له وال نشتكي 
: 146مز  (" "عن الرب إنه  فمكتوب  

ربني    22ويعوض عن كل تعب ضعفني   )7 تأمل   ألنهوهو يشعر با
 ً   األصدقاء وعاين من ظلم البشر ومن هجر  )18: 2(عب اقبال جمرب
  . 23ملنا آ. فهو يتضايق لضيقنا ويشعر بكل األحباءوخيانة 



   







 

 
عن الخجل یبتھجون بنصیبھم لذلك یرثون في    وعوضاعوضا عن خزیكم ضعفان   22

  . )7: 61اش تكون لھم ( أبدیةضعفین بھجة  أرضھم 
تضایق   23 كل ضیقھم  بمحبتھ    ومالكفي  خلصھم  فكھم    ورأفتھحضرتھ    ورفعھم ھو 

  . ) 9: 63اش القدیمة (  األیامكل  وحملھم 
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الزوج من شخص يكربها بسنني   أهلهافتاة صغرية أجربها   من 
 واالحتواء،حارب باحتياجها للحب  وعندما تزوجت بدأت تت  ،كثرية

 حتتاجهما    يستطيع أن يسددولكن زوجها كان كبري السن وكان ال  
ا من    أومن مشاعر   واجبات الزوج، وكان الوسط اليت توجد فيه حيار

الشر   طرق  يف  لالنزالق  للمسيح   واخلطية،بشدة  جلأت  ولكنها 
بكت أمامه وطلبت منه الشبع وطلبت   واحتياجها،وشكت له أمرها  

فأعطاها اهللا كل شبع من فيض حمبته وعاشت يف ملئ    احلماية،منه  
اووضعت يف قلبها أن تعيش بقداسة وطاهرة و   ،القداسة  مكرسة   كأ

الرهبات    راهبة.أو   من  أكثر  للمسيح  وحب  عمق  هلا   أووأصبح 
بالظلم  بينما لو تركت نفسها لعاشت يف تعاسة وشعور    املكرسات،

  من السقوط.  وتكون قريبة جداً 
واالحتواء  للحب  احتياج  أو  قسوة  أو  لظلم  تتعرض  من  فكل 

وحده حيمي   الشبع.فلتلجأ للمسيح الذي فيه كل الكفاية وفيه كل  
  كل احتياج.  سدديحده و  من احلب، وحده يشبع ويروي ،من الظلم 

  . 24فكل من نظر إليه مل خيزى أبًدا
ا،    األسرد جمموعة من  يف قرية كبرية كانت توج املسيحية القليلة 

م يف املدرسة،   وكانون يعانون من ظلم وتعب شديد، يف كل تعامال
 

  . )5: 34مز ("لیھ واستناروا ووجوھھم لم تخجلإ نظروا " 24
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يكن ملجأ    الشوارع،يف مسريهم يف    حىت  أعماهلم،يف   سند   أومل 
هلم   وأصبحتغري احلال فجأة    هللا،  والشكوىللصالة والدموع    فلجأوا

م، بل   م  يطكانوا كرامة عظيمة وخمافة يف أعني كل جريا لبون صلوا
  .  من أجلهم وأدعيتهم





 

 

فعال لو أدرك كل من يتعرض لظلم    قلت:
وإله قوى يشتاق  له أب حيبه  واضطهاد أن 

يتأخر حلظة عن الصراخ الدموع    فلن  ،خلالصه
  وطلب املعونة. 

و: ه  نبكى من أجله  ءشيثالث    أماقال:  
3 

الثقة يف خالص لدينا  يكون  والثقة يف غفراننا    ،نفسنا أ  فعندما 
نفوس   أجل خالص  من  قلبنا  سيلتهب  السعيدة،   خوتنا.إ وأبديتنا 

أجل    أعينناوستبكي   من  دموعنا  فالشعوب   خالصهم.وتنساب 
توجد ضرورة موضوعة علينا أن    ،اآلن من حمبة املسيح  حىتاحملرومة  

مفاتیح الخزائن 
موضوعة في أیدیكم 

 وتعطوا،لكي تأخذوا 
تحیوا آخرین  حتى

 .أیضا
 ق. یوحنا سابا.

 25ص  4كاتیكیزم ج
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خوتنا الذين إوأيضا    .خالصهمنبكي من أجلهم ونطلب من أجل  
املسيح   الذين يعيشون بعيداً حولنا   عن حمبة 

حيتاجون أن نصلي  ومأسورين يف عبودية الشر  
  . أجلهمونصارع ونبكي من 

 على  أن تبكي فكل أسرة عليها مسئولية  
حتت عبودية   أى صورةكل فرد فيها مأسور ب

قوة ف  إبليس. يف  ووثقنا  مسئوليتنا  عرفنا  إن 
  ، من أجلهم  سنظل نصارع ونصارع  ،دموعنا 

يرجعوا للمسيح ويتحرروا من كل عبودية    حىت
 ومن كل شر. 
كل أب وكل أم أن يبكوا   علىمسئولية  

حمبته.    أبناءهم  على ويعرفوا  للمسيح  لريجعوا  م  أن  وبنا من  بدالً 
  العامل.  تنرتكهم يتوه وسط دواما

 


  

        



مل أكن مؤمنا وعندك 
ً أ من  ن تحصل سریعا

 ءشيهللا على كل 
جل رفع أصالح من 

كل  أو أخیكشأن 
ذات الفائدة  األشیاء
ال تتردد وال  ،للخالص

تشك حتى ولو للحظة 
 إمكانیةواحدة في 

حصولك على ما 
 .أجلھتصلي من 

 ق. یوحنا كرونستادت.
 حیاتى في المسیح.

 .616ص 
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تبك  حىتابكوا   العمر كله  ستظلوا  القديس ولو  قال  فكما  وا 
يهلك  أم ال  الدموع  هذه  "ابن  مكتوب أبدا ربوسيوس  هو  وكما   "
"

   ")  دموعنا  .  )20:  5يع قوة  وثقنا يف  فلو 
مل  صلواتنا  وفاعلية 

نسكت   اأبًد نكن  
الصالة  عن  ونكف 
أجل  من  والصراخ 
ومن  وجرياننا  أقربائنا 
العامل  خالص  أجل 

  كله لريجع ويعرف املسيح ويتمتع خبالصه. 
  حىت ال ننسى، قلنا الصراع مع اهللا يعرب عن: نلخص ما قلنا اليوم  

  حرية اإلرادة. -
  القيمة. -
  احلب. -

  ونصارع مع اهللا بثالثة أمور:

الدموع
خالص 
النفوس الظلم حروب 

نالشیاطی
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  اتضاع). -احتياج-اللجاجة، وهى تعرب عن (ثقة -
ا). -نصدقها-الوعود حنتاج أن (نعرفها-   نطالب 
الشياطني   الدموع- (حرب  أجل  والناس -من  تمع  ا  -ظلم 

  خالص النفوس). 
  قلت: وما هو تدريب اليوم يا أىب؟

اللجاجة   وتستخدم  اهللا  مع  الصراع  تبدأ  أن  هو  اليوم  تدريب  قال: 
احتياجك( حبسب  والدموع  أجل  والوعود  من  مادية  روحية  طلبة 

اآلخرين). وأن تصارع من أجل الدولة اليت تصلى من أجلها لريسل 
  الرب فعلة حلصاده.  
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