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  مبادئ احلياة الروحية. الكتاب:اسم 
  اقبلوا بعضكم بعضا                

  ملغرتبني. اخدام بيت حمبة هللا للطلبة  :إعـــداد
  2020األوىل   الطبــعة:

 7455رقم اإليداع:
  978I.S.B.N-977- 903- 859- 9الرتقيم الدوىل:

  
ا  مالحظة:   قرأ الرجاء  السلسة  هذه  من  الكاملة  لإلستفادة 

ميكن أن يسبب تشويش وعدم  برتتيب األجزاء كاملة فعدم الرتتيب  
  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 
  ) 118 اإلسكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية (
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 وحويلىب  أالتقى فيه مع    الذياملدق املؤدى للمكان    يف  سرت

الصحراء   اهلادئ اجلميل   ،مساء صافية   وفوقيسكون  وىف هذا اجلو 
األ  يفوفكرت    ألعماقيدخلت   حيارب  وما سوف   جيالاملستقبل 

فانتشار النت   ،احلرب على ستكون صعبة جداً   إن القادمة فوجدت  
من    ،األطفالحىت  مبا فيه من حروب حتارب ليس فقط الشباب بل  

حية وعنف من    امتألتقد    االجتماعيوسائل التواصل  كل  و   ،أمور إ
  يف سرة شكل األ كيف يكون   لنفسى  ترى قلت .ر غري مقدسةمو أ

عندما يكون    األمور  هذهيرتىب اليوم على    الذيالطفل  ف  !!اجليل القادم
منذ نعومة أظافرها    اليتالفتاة الصغرية    !!كيف يكون حاله  رب أسرة

  ! ماذا سيكون وضعها عندما تصبح زوجة؟ ،تبدأ مغامرات عاطفية 
سحابة   أماميو عمق التفكري    يفأىب وأ    ءجميوصلت وانتظرت  
رأى ملا  و جاء أىب ومل أشعر به    دموعي نزلت    ،سوداء على املستقبل

  ونعمة. سالم   يلقال و  يناديينقبل أن  ةوقف برهدموعي 
  ىب. أوقلت سالم ونعمة   دموعيقمت مسحت 

  ملك. قاطعت  ابين  ساحمين قال:
  ىب.أال ال أبدأ   قلت:
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  بعمق. يبدو أنك تفكر وتصلى  قال:
ملت    قلت: ت املستقبل وكما    يفالصراحة  أىب   عودتينحتد

اعرف ما هو الثمر   يلكاليوم  تزرع    اليتالبذار    هيما    فكرت أىب  
اجلميع   أيديأصبح النت واملوبيل بني    آلن اف  ، الغد  ىف  حصدهنس  الذي

ال الشيطانية  األ  رهيبةواخلطط  واخلطية  لربجمة  لشر  منذ تبدأ  ذهان 
حيةا مواد    الىت  فالم كرتون أمن خالل    ،الطفولة املبكرة ومثلية   إ

ء  ألطفاللتربمج وتشوه أذهان ا سرة شكل األ   ترى  ما هوف  ،األبر
  !!! مهاتأو ء آو  ،زواج وزوجاتأ هؤالءعندما يصبح 

جًد   ابينفعال     قال: نظرةنظر و  ول   ،االوضع خطري  عميقة    
ن هو مقدمة النتقال كل ما نرى أن ما حيدث اآلسللمستقبل البعيد ف

لينا من تفكك إورو سيصل  أليه  إما وصلت  ف  ،ليناإورو  أ  يفحيدث  
واحنالل   ومثلية  إوانتشار    أخالقيأسرى  ننتبه    حلادإو حية  مل  وإن 

للمقاومة سيصري وضعنا مثل وضعهم   ةبسرعة ويكون لدينا اسرتاتيجي
  . وحالنا مثل حاهلم

  قلت: هل تتوقع أن حتدث هذه األمور يف جمتمعنا  أىب؟
فكما   فاملوضوع مسألة وقت فقط.  أتوقع ذلك،  ابينقلت: نعم   

ه حيصد  ما يزرع اآلن ، ف)7:  6(غال  قال اإلجنيل ما يزرعه اإلنسان إ
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بذار  البذار اليت سنجىن مثارها يف املستقبل. فيف أذهان األطفال هو  
حى  اليت تزرع يف أذهان األطفال  الشر واخلطية   من خالل أنيمشني إ

ا أمر طبيعى،    لوأفالم تشجع املثلية وتتعام ين البد وأن جنمعها كأ
بعد حني، واملوضوع مسألة وقت فقط. فأرو اليت كانت يف   هامثار 

الذين  وهم  إلجنيل  للكرازة  آلالف  وترسل كارزين  متدينة  ما  يوم 
ترمجوا لنا ولغري من الشعوب اإلجنيل، والكثري منهم استشهد ألجل 

م ساروا يف   ملسيح، أل املسار اآلن نرى كنائسهم فارغة    هذاالشهادة 
خلطية ويتعايشون من الشر. و  م يفتخرون    أطفاهلم وشبا

   ىب؟أوقاية   وهل منموضوع خطري  قلت:
وميكن تقسيمه على أجزاء ولنتكلم   ابيناملوضوع طويل     قال: 
األسرة التأثري سيبدأ من   ن أل  ،سرةاأل ثري هذه األمور على اليوم عن 

  .ة اجلديد جيالكبري على األ  ؤثر بشكليوسن اآل من قد بدأ بل
فالشباب  أفعال     قلت: بعدما اليوم    حيةاإليدمن    الذيىب 

كانت هلا عالقات عاطفية    اليتوالشابة    !!!يتزوج ماذا سيكون وضعه
  الزواج؟ فرتة املراهقة ماذا ستشعر بعد  يفقبل الزواج 
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ىف   هياملشكلة    هذهوحل    ،مر خطري ولنبدأ بههذا األ   قال: فعال
"   7:15كلمه قاهلا بولس الرسول ىف رومية  

 " .  
الشباب   سيشعر  الزواج  ىف    الذيفبعد  حيةسقط  والعادة   اإل

لذنب بشعور   ،الشبابية  عاطفية  عالقات  هلا  الىت كانت  والشابة 
تؤدى اىل مشاكل عميقة ىف الزواج   واألفكاراملشاعر    وهذه  ،طية اخل

على أقل تقدير أو    ،ىل اخليانة الزوجيةإىل االنفصال أو  إطور  تقد ت
الروح واختفاء املذبح    نطفاءاو ىل فتور احملبة ىف البيت املسيحى  إتؤدى  
على  وكل    ،العائلي يؤثر  بدوره  احندار  األهذا  ويبدأ  القادمة  جيال 

فشعور الذنب   ل الذى قبله،األجيال ويكون كل جيل أصعب من اجلي
وم األبدى    دمرمتعب  املستوى  األبدية) (على  يف  الرجاء  فقدان 

  واملستوى الزمىن (العالقة بني الزوجني). 
شفى تُ   لكي  العملية  لكن ما هى اخلطوات  ،ىبأفعال     قلت:

الذنب اآل  ،مشاعر  أحدمها  أن خيرب  املاضى  وهل ميكن  عن  م أخر 
  ماذا؟ 

  خطوة هى   أول قال:
  املسيح.الثقة ىف قبول 
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ا ن املسيح قبلنا وصري أطهارً أنثق ىف الغفران الكامل و فالبد أن  
وسقطاتنا   وجناساتنا  وخطا  عار  وأخذ كل  يف حبر   وألقاهامتاما 

  .هى مدخل الراحة لكل شاب وشابة  يف الغفران   فالثقة،  1النسيان 
األفالم    الذيفالشباب   مشاهدة  مدمن  حيةكان  والسقوط ىف   اإل

بسهولة  فالعادة الشبابية لو تزوج ومازالت مشاعر الذنب ىف داخله  
لكن  ،مرة أخرى ولن حيميه الزواج منها  األمور هذهسيسقط ىف مثل 

م  لو قدم توبة وندم على كل ما مضى ووثق ىف قبول كامل وغفران 
سيأخذ   ، هنايف اعرتافهيقوله    أن   خجل  أو نساه    أو ملا فعله سواء تذكرة  

ا حياة جديدة ويقدم كل  أنقوة غفران جبارة سوف يستطيع  يبدأ 
  .زوجتهل ةحمب

  كامل؟ ملاذا تؤكد  أىب كل مرة على كلمة غفران   قلت:
اثنني   أون البعض قد تتعبهم مشاعر الذنب لوجود خطية  أل  ل:قا
م مرة أخرى فتصري   أومنها  اخيجلو  تى حتار ينسوها ىف وقت ما مث 
بينه  هذه حاجز  (اش    ماخلطا  ىف  مكتوب  هو  املسيح كما  وبني 

خطية واحدة متنعنا   إن   )10:  2يع  ( ) وكما هو مكتوب ىف2:59
 

غضبھ    األبد وصافح عن الذنب لبقیة میراثھ ال یحفظ الى   اإلثممثلك غافر   إلھمن ھو   1
  البحر جمیع خطایاھم.   أعماق وتطرح في    آثامنا یعود یرحمنا یدوس    .بالرأفة فانھ یسر  

 . 17: 7مي 
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ثقة ىف الغفران اللكن طاملا قدمنا توبة فيجب علينا    ،من الشركة مع هللا
وقديسني بال خطية   ،2الكامل وإننا صر أبرار متاما ىف عني املسيح 

فشعور التربير الكامل والقداسة الكاملة يعطى    ،الطاهر  املسيح  بدم
حياة    أن يعيش  الشاب  ا يستطيعفرح ما بعده فرح وطاقة جبارة  

  . زواج القداسة ىف الطاهرة و ال
نوع   أيسقطت ىف    أوالشابة الىت كان هلا عالقات عاطفية    أيضا
كامل لكل وتثق ىف غفران    ةتقدم توب  أن   الضروريمن    ،من اخلطا

ها مهما    ثقتهافأن تقوهلا،  خجلت    أو كانت سواء قالت    إن خطا
لكن   ،صارت طاهرة وقديسة جيعلها زوجة صاحلة أمينة لزوجها  ا
ستكون أغلب  بعض اخلطا عدم ثقة ىف غفران الىف داخلها   تبقىلو 
لضيق    لديها شعور  تا قاألو  تتحول  واملرارة  مهما  و   ،وحزن لذنب 

وستظل  يرضيها  أن   زوجها  حاول يفلح  الضيق هى    لن  شعور  يف 
ا-  والرفض تظل غيب روح احملبة بينهما و سيو   -متضايقة من نفسها  أل

طفئ روحها وتشعر  نومع الوقت ت  ،تطاردها خطا ومشاعر املاضى 
ا تؤدى    واألفكاراملشاعر    هذهوكل    ،وال ملكوت   أبديةليس هلا    إ

 
  . ) 24:    3متبررین مجانا بنعمتھ بالفداء الذي بیسوع المسیح (رو   2



10 

ا   ،للمذبح العائلى و دافع للحياة الروحية    أي  تفقدن   وقد تؤدى 
  اخلطية.  أولالستسالم ىف طريق الشر 

لكن   .الكثري منا ال ينتبهون إليهاو   أىبخطرية فعال   نتائج    قلت:
    ؟مبجرد أن يتوب الشخص عنها ستغفرفعال كل اخلطا هل 

غفران  لك  املسيح يغفر    ، عندما ترجع وتتوبابين  نعم    قال:
لكن كل خطية طاملا قدمت توبة كل   ،كامل ليس بعض وال أكثرية 

كما هو مكتوب "  .3متاما  ىاخلطا متح

 22:44"(اشع .(  




4، 



  

إن أردمت أن تعيشوا حياة سعيدة   ، ىف أذن كل زوج وزوجة  مهسة
قبلوا  توبوا وا يكون لكم األبدية السعيدة.أيضا وتنجحوا يف زواجكم و 

كم وإنكم صرمت قديسني غفران املسيح   كدوا متاما أن و  ،لكل خطا
 

  ران. وسالم الغف  2برجاء الرجوع لنبذة المسیح یحب الخطاة ج 3
  . ) 1:   5لنا سالم مع هللا بربنا یسوع المسیح (رو   باإلیمانفاذ قد تبررنا  4
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النسيان  املسيح ىف حبر  طرحها  كم  من    ،كل خطا ال جتعلوا كائن 
(كما قال  يشككم ىف غفران املسيح لكم  (ال إنسان وال شيطان)كان 

بولس الرسول  

   8:    1(غل(.   ُ  ،دم بيوتكملئال 
ركم  أبناء    ،ويفشل أوالدكم  ،وخترب د أبناء اهلالك وليس  وتكونون 
قبول املسيح الكامل وغفرانه    قوا ىفتث  أن تثقوا ىف  مافإ  .النور وامللكوت

  بيوتكم.على   لكيالحقكم والشيطان ميسالفشل  أن  وإماالتام لكم 
   أىب؟الغفران بسهولة هكذا  هل و  قلت:
قريبة   ،بيناالغفران بسهولة     قال: والنجاسة  فكما أن اخلطية 

جدًا منا، فمن العدل أن يكون أيضا النعمة والغفران قريب جدا منا. 
:  5رو  ( " كما هو مكتوب "

20( .  
  يف عيشة عاش ىف اخلالعة وأنفق مال والده  الذياالبن الضال ف

واخل مل جيد    العة،الز  والغفران   أيعندما رجع  القبول    . صعوبة ىف 
ب قال بولس   أبيهزىن مع امرأة    الذيالشاب   ىف كورنثوس عندما 

  . )8:   2كو 2( ييأسالرسول اقبلوه وقدموا له احملبة حىت ال 
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"  القدمي وكما قال هللا ىف  

"19: 30(تث  .(  
"  اآلن  زوجة  وكل  زوج  أمامكميقول كل  الكامل   غفراين  اآلن 

الذنب  و  الكامل    افاختارو شعور  زواجكم ت  لكيالغفران  يف  نجحوا 
  ويكون لكم األبدية السعيدة". 

  ىن.بديل وال  ،خرآال يوجد حل ف
حي  إدمانه ن يثق الزوج ىف غفران كل  أ  إما تقبل والزوجة    ،اإل
م أصبحوا قديسني  لكل ضعف سقطت فيه غفران   بال و . ويصدقوا إ

  . خطية (من جهة املاضى) 
لتايل  ،يظلوا أسرى لشعور الذنب   أن   أو م   من يضيع الفرح    و بيو
وتفشل أطفاهلم وتنهدم   السماءاملسيح غريب عنهم هنا وىف    ويكون 
م   . بيو

مكن ن املم ف  ،للتهاون   وال يدع ألكن كالمك هذا  أىب    قلت:
أفعل    تقول  الشابة  أو  !!أتزوج  أن يقول الشاب أخطئ وأتوب بعد  أن  

  ؟ بعدما أتزوج وأتوب يلما حيلو 
لطبع طوىب ملن حيفظ نفسه بال دنس يف هذا العامل ويظل  قال:

،  وجناسات العاملطاهر ومقدس، طوىب ملن من طفولته يبعد عن شرور  
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هذا أفضل كثريا من أن نسقط يف اخلطية ونعرف اإلمث وهذه هي إرادة  
رجع للمسيح يو   يتوبلكن أيضا طوىب ملن    ،5هللا أن نكون قديسني 

األبدى،  مهما كانت خطيته فالتوبة جتعل من    وال يستسلم للهالك 
ة بتوليني   .الز

لفعل، مرض أعاجل  ابين اآلن كما أىن   عندماوهل  موجود 
ذا  اعن عالج  أحد  تكلمي   امرضوا؟للناس  قوليملرض هل 

ململنقول  ،  ميرضوا   أن وف الناس من  خنوهل حىت  رض ن أصيب 
   ؟بينا  منطقيهل هذا  ليس له شفاء.أن 

  إطالقا.  منطقيال ليس  قلت:
به وتذوق  مروال يشعر به سوى من  ابينالوضع خطري  ف  قال:

  . مرارته
حية  األفالم  إدمان يسامح نفسه ىف    ال   الذي  فالزوج والعادة   اإل

حارب وقد يسقط فيها بعد الزواج تالشبابية سيجد نفسه بسهولة ي
  . تنعكس على زوجته املسكينة  ،وسينظر لنفسه نظرة ضيق وعدم قبول

ضعفت بشكل ما  أوالىت كانت هلا عالقات عاطفية    والزوجۀ
تقبل غفران املسيح الكامل  مل  مل تسامح نفسها و فإن    ،ىف فرتة مراهقتها

 
  . )3:    4تس  1تمتنعوا عن الزنا ( أن هللا قداستكم  إرادةن ھذه ھي  أل 5
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والضيق  ،هلا لذنب  شاعرة  على   هذهوتنعكس    .ستظل  املشاعر 
ً   وفاترة  إبليسحروب    أمامزوجها وتكون ضعيفة   ا وفاقدة للرجاء روحي

  . األبديةىف 




     



6 33:8 

ما و   ،متام أول نقطة هى قبول الغفران الكامل من املسيح  قلت:
  !! قبول بعضنا ىفالنقطة الثانية  هى

  هي: النقطة الثانية  قال:
  قبول الشخص لنفسه 

له  قبول هللا  الشخص ىف  يقبل   أن   الضروريمن    ،فبعد أن يثق 
يسامح    أنال يريد   ه لكن  ،هللا غفر له  أن فقد يثق الشخص ىف    .نفسه

  هو نفسه. 

 
  . )33: 8رو من سیشتكي على مختاري هللا هللا ھو الذي یبرر ( 6
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حية  األمورىف    سقوطهنه خائن بسبب  إفالزوج ينظر لنفسه    اإل
االزوجة ال تسامح نفسها    أو أحبت وأعطت مشاعرها لشخص    أل

  زوجها. قبل التعرف على 
    لذلك؟وما احلل  قلت:
ل   أن   الثقة  ء شي  أول  قال: غفر  غفران كامل كما   نااملسيح 
  أوضحنا. 
يغفر وحنن   الذيفا هو    ،إله نه ليس  أ  الشخص  يعرفأن    نيا:

فنحن بشر   ،تأخذ وضعهاللذات  أن نرتك ا  داعيفال    ،نقبل الغفران 
ا موت   فأي  ،مهما صغرت  اال نقدر أن منحو خطو  خطية أجر

خذ الغفران    أن ودور هو    ،مات عناقد  واملسيح   الذى وهبنا  نتوب و
نبكى ونتباكى  نظل  و   أنفسنانذل    أن ونفرح به ال  إيه املسيح مبوته،  

هللا ونقبل ما يعطينا من غفران كامل    أمامبل لنخضع    ،على املاضى 
كما هو مكتوب ىف   األبدينه جنا من اهلالك ومن الضياع  إونفرح  
)"28:33(   أيوبسفر  



"  
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ً و نكل بكاء بكى  للرب  نظر  عندما  بطرس  مثل  مرً ن  مل   هلكن  ،اا 
س   الذيوال نكون مثل يهوذا    . قبول وغفران املسيح له  من  ييأس

  . ىف غفرانه فمضى وشنق نفسه وهلك األملمن نفسه وفقد 
لث فأمامنا طريقا   هلما: ن ال 

ويفرح ويسر   هيتضع الزوج ويقبل غفران هللا الكامل ل  أن فإما  
  زوجته.وتتغري حياته ويعيش ىف سعادة مع 

لذنب فت  أو يقبل نفسه    لنقلب حياته جحيما و نأن يظل شاعر 
  . أوالدهلطبع لن يقبل لزوجته وال و 

ها و   أن   إما ا صارت إ تقبل الزوجة غفران املسيح لكل خطا
وتفرح   تقوهلا) خجلت أن    واليتالىت قالتها    (اخلطاطاهرة مقدسة متاما  

ا اجلديدة مع املسيح وتعيش ىف سعادة وفرح مع    زوجها. وتسر حبيا
وتتعبها    أو املاضى  خطا  وتطاردها  لذنب  شاعرة  تظل  أن 

تقبل نفسها    نفمن ل  ،أرضية وأبدية  وتكسر قلبها وتعيش ىف تعاسة
  بيتها. زوجها وال  ستطيع قبوللن ت

    أىب؟سهولة  ذه الوهل املوضوع سيكون  قلت:
تى من جهة اإلرادة املوضوع سهل، ألقال:  ن املسيح وعد من 

، وإن دمه يطهر من كل اخلطا   )37:  6إليه لن خيرجه خارجا(يو  
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مشاعر الطبيعى أن  ف  ،لوقت   املوضوعلكن من جهة املشاعر سيحتاج  
الكامل    املسيح  ىف غفران   أن يثقالذنب ستحارب الشخص حىت بعد  

لنفسه  بعد  و   ،له غفرانه 
   .طبيعيوهذا أمر 

أفعل   وماذا  قلت: 
هذه   حتاربىن  عندما 

  املشاعر؟ 
  ك تحاربكلما  قال:  

  اآلية  ردد هذهو   كالم اإلجنيلب  فكرك نفسك  خبطا املاضى،  األفكار
وال تسكت   )7:  1يو  ")1"  وقل

دأ    وتشفى املشاعر.  األفكارحىت 
  ، وثقة الغفران من طفولته  اإلجنيلوكلما ترىب الشخص على معرفة  

لكن من ترىب على شعور الذنب   ، أسهل  ن قبوله للغفراسيكون  لطبع  
 معه  ملوضوعا  حتاجسي  اىن،وا  والفوريوعدم معرفة الغفران الكامل  

وحب   اإلجنيل ه ذهنه مبعرفة  يتوج  إعادةوصرب حىت يتم  أطول  وقت  ل
  املسيح. 

    القبول؟وما هى النقطة الثالثة ىف  قلت:

سد سد  ضغش ظصئض 

سد ظ صئعل 
ئسخ ا

صئعل 
حث  ا

ظ

ظبص ش 
صئعل 

ظ غ  ا
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  هي النقطة الثالثة  قال:
  قبول بعضنا بعض

ن من ن ما منر به اآلأو   ضعفاته،فكما رأينا أن كل شخص له  
فيجب علينا أن نقبل    ،اجًد منا  جيعل الشر قريب    تكنولوجيانفتاح  

  بعض. بعضنا بعض ونسامح بعضنا 
الشابة  أوكل شخص سواء الشاب   أن  أىبهل قصدك    قلت:
    حد؟ يويرضى  هاختياراتيتنازل ىف 
الشخص نفسه ليس   أن لكن كما    ،قل ذلكأمل    ابينال     قال:

سيح يغفر لنا حنتاج امل  أن وكما    ،اآلخرين كامل فال يطلب الكمال ىف  
 املنطقيويساعد على ذلك هو الرتتيب    ،نغفر حنن بعضنا لبعض  أن 

 لنا كل خطا وجناساتنا،  املسيح غفرنثق أن    ء شيأول  ف  .للغفران 
املسيحو   لوف غفران  ىف  الشخص  اين  و   الكامل  ثق  بسهولة    ،له ا

يغفر   أن  حياول    .خرينلآليستطيع  من  لن   أن لكن  لعكس  يبدأ 
قبل أن    لآلخرينيغفر غفران حقيقى  أن فلن يستطيع أحد  ،يستطيع

  يقبل غفران املسيح له. 
مل يقبل نفسه ال   الذيهو غفرانه لنفسه فالشخص    ء شيىن  
  لآلخرين.يغفر  أن يستطيع 
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مث   مما حيلو هل  واالزوجة يفعل  أوالزوج    أن وهل معىن ذلك    قلت:
  لبعضهم؟ يغفروا 

أخرى    ،ابينال     قال: مرة  خطا   اآلن   أأكرر  عن  أتكلم 
املاضى ميرض ،  وضعفات  أن  أدعو  وال  ملرض  عالج  عن  أتكلم 

فلكى   يتعاجلوا.  حىت  أن  األصحاء  ويستطيعوا  جح  الزواج  يكون 
  أنالبد  ،يعيشوا امللكوت من هناو يسريوا معا ىف طريق امللكوت بل 

املسيح   قبلنا  البعض كما  بعضهم  من ف  ).7:  15(رو  أيضايقبلوا 
يدوس كل    أن يتذوق معىن وطعم الغفران احلقيقى بسهولة يستطيع  

لنعمة والفرح و  بينما من    .لزجية املقدسةسر  يشر وشهوة ويستمتع 
لذنب واخلطية سيتحارب بشدة و يظل أسري املاضى   أسري الشعور 

  بثالثة أمور.
    هم؟وما  قلت:
   ءشيأول  قال:

  شعور الخيانة وصغر النفس

ظر  من مل يثق يف غفران املسيح الكامل له، سف يظل طول الوقت 
الوقت   لإنلنفسه طول  ا خائنة لزوجها   أو(  زوجتهه خائن  وهذا    )إ
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الشعور يؤثر على قبول بعضهم بعضا وعلى السعادة ىف املنزل وعلى  
  الزوجية. حبهما لبعضهما وكل أمورهم 

شابة كانت هلا عالقات عاطفية كثرية وضعفات كثرية قبل الزواج 
بعد الزواج كانت دائمة الشعور و   ،وتزوجت شاب مل يكن له مثل ذلك 

  تبادله  أن ومل تستطع  ،ا مل تكن أمينة مثلما كان هو أمنيإخليانة و 
ليس   ااحلب  بل    ال  أل احتبه  تشعر    أل اكانت  مستحقة    إ غري 

ا    ألجلهافبالرغم من تضحياته الكثرية    ،حمبته هلاو مانته  أل واهتمامه 
لتايل  ،مل تكن سعيدة  هالكن م   ،سعيدأيضا  مل يكن هو    و وكانت حيا

شاعرة بعدم    وهي  من أجلها إسعادها،  ويبذل  يعاينهو    ،كئيبة وحزينة
  السابقة.  أمانتهااالستحقاق لعدم 

  احلالة  أىب؟   هذهل ما هو احلل ملثو  قلت:
أن تتوب وتقبل غفران املسيح الكامل   ،احلل هو ما قلناه  قال:

و  و إهلا  وبال خطية  مربرة  وطاهرة  قديسة  املسيح صارت  بدم  ن  أا 
لو فعلت ذلك ستبدأ قبول حب  ف  ،ن املسيح قبلهاتتقبل نفسها أل

لتايلزوجها هلا   لكن لو   ،له   ةواألمانسيكون رد فعلها هو حمبته    و
الذنب واخليانة وعدم االستحقاق ستظل ىف تعب  ظلت ىف شعور 
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لتايل   ،ومرارة زواج غري موفق  التضيع روح احملبة ىف البيت ويكون    و
ملخاطر وقد تتطور    أكرب. ملشاكل  األموروحمفوف 

ملسيح وكانت حتف ظ نفسها  شاب تزوج فتاة هلا عالقة حقيقة 
ولكن هذا الشاب كان قد   ،طاهرة عفيفة ومل تنجرف ىف تيارات العامل

حية  األفالمانزلقت قدمه ىف   وبعد الزواج كان    ،والعادة الشبابية   اإل
بدونية لنفسه  هو  كيف  ف  ،ينظر  فرتة   الذيله  اخليانة يف  سقط يف 

يتزوج أن  و األمينةالطاهرة    اإلنسانة  هذهمثل    شبابه  قابل  ،  يكن  مل 
لرغم من     ، تقدم له كل حمبة واهتمام  أن زوجته كانت حتاول    أن نفسه و

  ، كان هو دائما فاقد لروح الفرح والقبول ودائما ىف ملل وفتور معها
مل يقبل نفسه وال يغفر   ألنهلكن    ،يقبلها  ال  أويكرهها    ألنهليس  
مرة    راألمو   هذهثل  ملوعدم الغفران جعله يرجع    بوشعور الذن.  لنفسه
ا زوجته ذلك    واكتشفت  ،أخرى حكيمة وهلا عالقة   ةإنسانكانت    وأل

ملسيح كانت تشجعه وتشدده ومل توخبه   ا بل كانت تقول بًد أحقيقية 
غفر أاملسيح يغفر ويقبل و "له  فوجئ الزوج   ".لك وسأظل أحبك   

وظلت جبانبه    ،بكل هذا احلب من زوجته ومل يتوقع مثل هذا القبول
 إنسان يغفر لنفسه وقتها حترر من كل ضعف وصار   أن اع  حىت استط
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حر سعيد بفضل زوجته احلكيمة الزوجة الىت كانت تعرف معىن القبول  
  والغفران. 

أىب  قلت: الزوجة   هذه  من  رائع  الزوجات ليس    ،موقف   كل 
  ذلك؟  نيفعليستطعن أن 

قبلت حب وغفران املسيح   فعل ذلك إال مْن ت  أن ستطيع  تال    قال:
لكن بدم   صالحهاليس ب  ،ا قديسة مربرة بال خطيةإالكامل هلا و 

الثقة ىف الغفران الكامل هى الدافع الوحيد   هذهف ،املسيح وغفرانه هلا 
ىف عصر    -الذى جيعل الزوجات تفعل ذلك وتغفر وتقبل أزواجهن

جيب   ينبافتوجد معلومة خطرية    .شر وخطية وجناسةمن كل أمتأل 
  ليها.إ األسرتنتبه  أن 

   ؟أىبوما هى   قلت:
ا    األفالممشاهدة    قال: مثليني يؤثر على احلياة   أشخاصالىت 

ثري    خطري.  سليبالزوجية 
   كيف؟  قلت: 
املثلية يتلوث ذهنه ومع   ةللممارسعندما يرى الزوج مشاهد    قال: 

زوجته   عن  يبعد  حمبته  ئوتنطفالوقت  داخله   األمور  هذهف   له،  ىف 
جًد القبيحة   توجههم    والشباب  لألطفالفبالنسبة  للجميع،  ا  خطر 
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املثلية بعضهما لبعض   ،ملمارسة  حمبتهما  تطفئ  للمتزوجني  لنسبة  و
  . البعض عن بعضهما  تبعدمهاو 

ليها اجلميع وخصوصا  إينتبه    أن جيب    أىبقلت: معلومة خطرية   
املشاهد    هذهتكاد ال ختلو من مثل  اآلن    األجنبية  األفالمغلب  أ  أن 

  النجسة والشريرة.
الشخص    الذي  الثاين  ءالشي  أما  قال: يقبل   الذيحيارب  مل 

  الغفران ويقبل نفسه هو 
  التخوين. شعور 

  ن إبعد الزواج  ف  ،كانت هلا عالقات عاطفية كثرية قبل الزواج  فمْن 
ستجد شعور التخوين   ،مل تقدم توبة وتثق ىف غفران املسيح الكامل هلا

وتشك ىف زوجها   ت  أن يالزمها  خر عاطفية  وأقل   ،له عالقات 
لواقع  علها تفكر ىفيفعله جي ءشي وذلك  ، أمور خيالية ال عالقة هلا 

فيحدث ما يسمى ىف علم   ،بسبب ذهنها وما ختزن ىف عقلها الباطن
ت وخربات    ن عندهاويصري كل ما تكوْ   ،"إلسقاط النفس " من ذكر

  تسقطه على زوجها. 
النوع   هذا  من  عاطفية كثرية و شابة كانت  عالقات  هلا  كانت 

بعد ومل تثق  -تزوجت    أنوبعد    ،هاقبل زواج  وأمور وكالم غري مقدس
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فكان هو    ،جنوينكانت تشك ىف زوجها بشكل    -ىف الغفران الكامل
العمالء   بطبيعة خدمة  ىف  الرجال   ،عمله  منهم  مع كثريين  يتعامل 

جمرد    ،سيدات وال يرد  إفكانت  املوبيل  نه  تؤول   أيعلى  يف  امرأة 
خر   ،انه على عالقة  إنه يوجد بينهما عالقة حب و إاملوضوع  ولو 
ليس هلا    الىت  سيناريوهاتالج القصص وخترتع  تنسسبب    ألىخلارج  

حلقيقة  أي الشك    هلوس ومتلك عليهاا  فيها  دخلمع الوقت  و   ،عالقة 
وىف    ،حد وشوهت صورة زوجهاأوكانت تشتكى لكل    ،سوالوساو 

 األفكار بسبب  سوى    ءلشيالنهاية تركت البيت وانفصلت عنه ال  
املاضى الىت مل تستطع   تاعف وضداخلها نتيجة خربات ىف  اليت كانت

  تغفرها لنفسها.  أن 
املسيح   ،أىباملوضوع فعال خطري     قلت: قبول  وثقة  فالغفران 

ت. ضرورة وليس اختيار على كل الكامل    املستو
وقبول الغفران الكامل هلا نتائج مدمرة سواء   عدم ثقةفعال    قال: 

  . الزمىن  أو األبديعلى املستوى 
شاب كان ىف فرتة اجلامعة له عالقات عاطفية كثرية تطور بعضها  

مباركة لكن و   ةمينأ  ةإنسانتزوج وكانت زوجته    ،للسقوط ىف اخلطية
لرغم من ثقته الكاملة ىف    ،التخوين مل تكن تفارق ذهنه  أفكار  ةأمانو
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امتلك   لكن  اخليانةعلى  زوجته  هوس  منه أو   ،كيانه  سينتقم  هللا  ن 
وتعبه   يف عذابهوظل    ،وسيجعل زوجته ختونه كما هو سقط ىف اخليانة

لتايل   دائما ىف كل  حياربه  فكان روح التخوين    ،أثر ذلك على زواجهو
لرغم من تعقل زوجته وحكمتها    ،ءشي حتافظ على   واحتماهلا حىتو

وتتعبه أغلب   أن   األفكارذلك مل مينع    أن  إال  ا،بيتها وأوالده متزقه 
  . األوقات

  فعال؟ أمور صعبة  ،احلاالت هلا حل  أىب هذهوهل  قلت:
وقبول أنفسنا ك    نقبول الغفراهو "  واألوحداحلل الوحيد    قال:

املسيح يقدمف  ".قبلنا  أن  ويرجع    ضرورى  توبة   ألحضان الشخص 
هكل % ل100كامل املسيح ويثق ىف غفران     . خطا

قلت: حىت ولو كانت توجد بعض اخلطا خيجل الزوج أو الزوجة 
  أحد؟ أليأن تقوهلا 

وتكرارا  مرارا  أوضحنا  اخلطورة، كما  منتهى  يف  املوضوع  قال: 
عندما تقدم توبة وتقول كلمة أخطأت يغفر لك املسيح غفران كامل  

، وهللا ال يريد أن يذل األشخاص اخلجولة  ألخر الشهر  كولن يرتك
أو جيرح مشاعرهم، فكل ما يتوبون عليه يغفره غفران كامل سواء قالوا 
أو مل يقولوا، فهو يسمع مهسات القلب وخفقاته، وبدون ذلك لن 
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وسيخسر  األبدية.  احلياة  يف  وال  الزواج  جناح  يف  أمل  هناك  يكون 
  الشخص نفسه دنيا وآخرة. 

  ؟ بسهولة تنتهيأفكار التخوين هذه سلكن هل  :قلت
  وحرب املشاعر ستأخذ وقتها،   ،طبعا املوضوع ليس سهالً   قال: 

تشفى نفسيته وتريح قلبه ومع  سثقة ىف غفران وقبول املسيح له  اللكن  
دأ متاما مل   مْن   أما   ،يتمتع بفرح املسيح وبزوجته  ويبدأ أن   ،الوقت 

له وال يغفر لنفسه يظل معذب    %100الكامل    يقبل غفران املسيح
  . واألفكارالوساوس من 

الثالثة لعدم قبول الغفران وقبول املسيح   قلت: النتيجة  وما هى 
  لنا؟ 

  النتيجة الثالثة هى   قال:
  واألبدي ضياع الهدف الزمنى 

أنفسنا   قبول  وعدم  الذنب  بشعور  نعيش  لتايلفعندما  عدم   و
وثقل  البيوت ويتحول الزواج هلمّ  منتضيع روح احملبة  ،اآلخرينقبول 

تىلجمرد إرضاء    أو ونعيش ليس كالبشر   ،لشهوات اجلنسية عندما 
نفسه    ،األخرىلكن كالكائنات   يقبل  ال  لن   لتايلفكل شخص 

 واألعياد ينتظروا فيها املواسم    ،ة وكئيبةمرّ هلم  وتصري احلياة    اآلخريقبل  
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عمق أي  ليس هلا  و أفراح سطحية  تكون    لألسفلكن    ،حىت يفرحوا
ا    تنتهيو    . وقتها ويرجع البيت للملل والكأبة  نتهاءمتعتها وسعاد

جة أل ن املسيح موجود فيه بينما البيت املسيحى احلقيقى كله فرح و
(لو   هنا  من  امللكوت  م  21:17ويعيشون  مهم كأ أ وتكون   (

م إيعرفوا  ) و 21:  11كما هو مكتوب (تث  األرضالسماء على  
 األسرة  هذهويكون املسيح هو رب وقائد    ،ولإلجنيل شهود للمسيح  

لرتمن والصالة   عائلي  مذبحوهناك    إالوال مير يوم   لرب و يفرحون 
ا من التواجد معا وال يكونوا وحيبون بعضهم وال ميلون أبًد   ،واإلجنيل

: 6(غالقل على بعض بل على العكس حيملون بعضهم أثقال بعضث
بعضهم وال يطلب كل  جتاهويكونون ىف منتهى احلساسية والرقة   )،2

  واحد ما هو لنفسه بل ما هو لشريك حياته. 
توفر كافة   من  لرغم  هلم كل  أسرة  الراحة  فقدوسائل  انوا ك  ، 

و  راقية  منطقة  ىف  و هلم  يسكنون  مرموق  ىف   عندهمعمل  ت  حسا
وا  ،كو البن مللل  يشعرون  دائما  وكانوا    سأمللكن كانوا  احلياة  من 

ميعيشون معا ولكن   ن يكونوا أم البد  أل  يعيشون معا  ،منفصلني   كأ
وال سعادة  ،معا   يعيشون  فرح  منهم    ،ال  كما حيرتم    اآلخرحيرتم كل 

يشعرون بضياع اهلدف    ا.محب بينه  لكن ال يوجد  ،شخص غريب
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 األعياد   ينتظرون   !!احلياة  هذهملاذا حنن موجودين ىف  ويقولون ألنفسهم  
 لألسفلكن    ،يفرحهم  ءشييكسروا هذا امللل ويعملون    لكيواملواسم  

  وماء ماحلة ال تروى.  وقيتكله متتع 
  نوعية حياة الكثري من الناس ما هو السبب؟  هذه أىب  قلت:

املسيح   أمامقال : السبب ىف عدم قبول الغفران وتقدير قيمتنا  
،  له ولنا امللكوت  أبناء   ري بنا جدا وصح أنه  إننا صر قديسني بدمه و إو 

يستوعب حب املسيح وغفران املسيح ويثق ىف قيمته أمام املسيح   فمْن 
يسحياته   وفكره  على    رتقىت  وأهدافه  تجددتتغري  السماء  ويعيش 
وحيبه حب ره  ويقدّ نه صورة املسيح  إويرى ىف شريك حياته    ،األرض
الكنيسة مساوي املسيح  أحب  أبدى    7كما  معىن  م  حليا ويصري 

ال خيافون املوت بل يشتاقون   ،من هنا  األبدية  ايعيشون له بل يبدأو 
م  ال يشعرون بثقل احلياة بل يفرحون ألأيضا  ليكونوا مع املسيح و 

يشهدون له ويعملون من أجل من اآلن وعليهم دور أن  مع املسيح  
  منو ملكوت هللا. 

 الكامل فقط بثقة قبول املسيح وىف غفرانه حيدث  هذا كل   قلت: 
  لنا!! 

 
:  5أف  (   ألجلھاسلم نفسھ  أالكنیسة و   أیضا حب المسیح  أحبوا نساءكم كما  أالرجال    أیھا  7

25(.  
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ثقة الغفران الكامل والقبول تعطى فرح ما بعده   ابينفعال     قال:
لكن   ،اآلن علنا نعيشها من  جيالسعيدة بل    األبديةرجاء    ىفرح ويعط

 ،شك ىف غفران هللا الكامل له وىف قبول املسيح له  همازال لدي  مْن 
وفاقد  تعب  ىف  يظل 
الفرح وفاقد اهلدف من 
من  وخائف  احلياة 

وتكون   واألبديةاملوت  
همّ   أسرته له   لنسبة 

أقل   أووثقل   على 
ىف املستقبل  أو األبديى نصيبة ىف العذاب قحىت يل وقيتتقدير متتع 

هول    يعرفه. ال  الذيا
البعض أمرفعال    قلت: ونقبل بعضا  قبولنا  ىف غاية   أن نثق يف 

تم به غاية أحنتاج مجيعا  ،واخلطورة األمهية   االهتمام. ن 
  اليوم. نلخص ما قلناه  ابينفعال   قال:

املسيحية ىف ظل الظروف احلالية   األسرتكلمنا عن كيف تنجح  
  القبول: وتكلمنا عن 

صئ بصئ ش ا ب سثم ا علظا

عثف  ع ا غ
جطظ  ا
ثى واف

اثعغظ ا
ظ ثغ ئ حسعر ا
وخش 
ج ظ ا
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الكامل والقوى  والثقة ىف قبول املسيح لنا وغفرانه   -1
اىن .    وا

 ألنفسنا. قبول أنفسنا وغفراننا  -2
 هم. كما   اآلخرينقبول  -3
  : األسرعن نتائج عدم القبول ىف  أيضاوتكلمنا 

  النفس. شعور اخليانة وصغر -1
  التخوين. شعور  -2
 والزمين.  األبديضياع اهلدف -3

  ؟أىبوما هى تدريبات اليوم   قلت:
شخص    جيلس كل  أن تدريب اليوم هو    قال:

عن كل  توبة  ويقدم  نفسه  ويفحص  نفسه  مع 
نيا   ه و املاضى ويثق ىف غفران كامل لكل خطا

 ىف أسرته. عائلييبدأ ىف عمل مذبح 
موعة  قى ا  PDFللحصول على 

          mbade2.comمن خالل هذا املوقع  

  أو لسماع األجزاء مسجلة بشكل درامي 
Soundcloud.com/mbade2  
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  أو من على صفحة الفيس بوك "مبادئ احلياة الروحية". 
  أو التطبيق على املوبيل "مبادئ احلياة الروحية". 

-  


