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  سلسلة مبادئ يف احلياة الروحية.:   باسم الكتا
  الوسط                  

  ملغرتبني.اخدام بيت حمبة هللا للطلبة  :إعـــداد
  2016األوىل عة : ــالطب

 7455/2016رقم اإليداع:
  978I.S.B.N-977-903-859-9الرتقيم الدوىل:

  
ــتفادةمالحظة:   ــ ــ ا  لإلســ ــة الرجاء قرأ ــ ــ ــلســ ــ 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 
  ) 118 اإلسكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية (
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من النوم وجدت نفسي متضايقي وكأين كنت يف   استیقظت

ألمس فقد  كابوس، وملا انتبهت لنفسي وجدت ذلك ما حدث 
يقولون  وكانوا  القسم  يف  الزمالء  من  اجلديدة  موعة  ا مع  كنت 
ماذا أفعل؟  فتضايقت ومل اعرف  وألفاظ خارجة،  أحاديث ال يليق 

أم أبعد عنهم هل أشاركهم أحاديثهم حىت ال يقولوا أىن غريب عنهم  
خذين املوجة وأسري يف تيار الشر، قلت موضوع حمري البد أن   حىت 
أسال أىب الروحي. وفعال عندما ذهبت حكيت له عما حدث وقلت  

  له ماذا أفعل  أىب؟ 
مهية ويؤثر  موضوع يف غاية األ  علىبين  االيوم سأكلمك     قال:

ومهما كان إدراكنا أو وعينا الروحي فإن   بدية،واألحياتنا الزمنية    على
مع الوقت ننجرف كن  مونسلك حبكمة من اململ ننتبه هلذا املوضوع  

التيار وتسحبنا املوجة ونغرق مع أهل العامل يف الشرور واخلطا   مع 
  !!ندري دون أن كاملاء   اإلمث ونشرب 

  موضوعنا اليوم هو 
  الوسط.

  وخطورة الوسط يف ثالثة أمور: 
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  . معدي-1
فكما هو مكتوب "

 ")1  لكن  .  ) 33:  15كو جيدة  أخالقنا  لو فمهما كانت 
 . سنتأثر عاجالً أم  أجالً ف يئةرد كانت معاشرتنا

م ال  يقولون  البعض لكن قلت:   يتأثرون؟إ
ولكن مع الوقت البد أن    ،يتأثرون يف البداية   قد الفعال    قال:

ب  يتأثروا، ثر  ا من أهل سدوم وكان قريب جًد وجوده وسط  فلوط 
وبناته أخالقهن   ملححتولت لعمود    وامرأتهاهلالك وخسر كل أمواله  

خالق أهل سدوم     .ثرت 
العامل    قلت: امل  ممتأللكن  العامل   ،رديئةالعاشرات  من  نرتك  هل 
  أخالقنا؟ فسد تال  حىتونرتهنب 
"  :قال يقول  الكتاب  أن  أبين  يقول املعاشراتالحظ   ومل   "

  . " املعامالت"
  قلت: وما الفرق؟ 

  قال:  
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مع تعامل أن أكمثل    سطحي،تعين التعامل بشكل    التعامالت
مع زميلة  الدراسة،يف الكلية يف حدود مع زميل  الشارع،شخص يف 

  يف حدود العمل.  العمليف 
فنأكل معا   قرب،املعاشرات تعين الصداقة والتعامل عن    بینما

ون معا  تلك   ،خصوصياتنا  وحنكيأسرار  يف    تشاركونشرب  فمثل 
  . املعاشرات هي اليت تفسد 

" داود النيب لذلك يف أول مزمور يقول

 ".   فعندما جلس بطرس وسط خدام
معهم، كما هو مكتوب "  يتدفأ)رئيس الكهنة ليصطلي (

  55:  22"(لو( .  
داب ابن    املسيح.  وأنكرخارت قواه   عمه  وملا مسع أمنون ملشورة يو

من    يل). وكما يقول املثل "قل  2:  13ص  2سقط يف اخلطية والشر(
شيء يف منتهى الرديئة  فاملعاشرات    أصدقائك أقول لك من أنت".

ملعلومات الشريرة واآلراء الرديئة.اخلطورة وجتعل أذهاننا    تفسد 
عالقة له  حقيقي،  مسيحي  بيت  من   إلجنيل   يومية  شاب 

ة تعرف  ، ولكن عندما تغرب للدراس لصالةالقداسات وا  علىويواظب  
ء  عن الكنيسة و   جمموعة من االصدقاء البعيدين  على  حمبة عن  الغر
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هي    ،هللا ما  ونسي  القداسات  حضور  عن  تكاسل  الوقت  فمع 
وتدرج   يقول    يفالتسبحة  فبدأ  معهم،  ويتصرف أاالنزالق  لفاظهم 

وصل   قد  الدراسة كان  سنوات  اية  ويف  م  الباجنو    إلدمان تصرفا
  واحلشيش مثلهم. 

"  فخطورة أنه  يف  مثل  معديالوسط  مل ف  ،الكوروفريس  "  إن 
لكحول   يديه  ويطهر  الكمامة  ويلبس  لنفسه  الشخص  يتحفظ 

خمالطة   عن  ويبتعد  فاملصابنيستمرار  ينتقل  ب،  يدري  أن  ليه إدون 
  . وعدوي الوسط أخطر من عدوي كورو  .الفريوس

 !!   قلت: أخطر من عدوى الكورو
لعالج ألنه أوال : قال  ، ينتقل تدرجييا فال نالحظ املرض فنسرع 

نيا  .حياتنا  إىللكن يدخل قليال قليال   ثريه ليس    و أجساد   علىأن 
حياتنا    وعلى عالقتنا     على  أيضا  يؤثر  هولكن  ،األرضية فقطوحياتنا  
  . األبدية

الثانية يف خطورة    أيب،قلت: ربنا حيمينا    لكن ما هي النقطة 
  الوسط؟
    .مبادئنا علىإنه يؤثر -2
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جتعلنا مع الوقت   الرديئة،وساط منحلة ومعاشرات  أفوجود يف  
مبادئنا    نتخلى مبادئ    عنها،  ونتنازلعن  الوقت نصري بال  و  أومع 

 نفسنا فيه. ألنا مبادئ الوسط الذي وضعنا  ألحرى
تمع كما   ألمريكاهاجرت  مسيحية  سرة  أ ا يف  اندجموا  وهناك 

لوط أهل سدوم  اندمج  يكونوا  مع  إنه كان  ف-  كإبراهيم، ومل  بالرغم 
لكن   الكنعانيني  جيداً كان  وسط  حدوده  مبادئه كان  و   يعرف  له 

مع الوقت كربوا وتربوا حبسب  الذين ، بنائهملم يهتموا ف به. اخلاصة
وليس حبسب   تمع  أنه اإلجنيل ا الشاب  أعلن  اجلامعة،  ويف سن   ،

ا ملحدة، بينما األ ستسلموا لألمر الواقع ام  ب واألمثلي والبنت إ
  . هذه حرية شخصية  قالواو 

يؤثر   إنه  الوسط  قدمنا إو   ومقاييسنا،مبادئنا    علىفخطورة  ن 
او  تبقي لنا أي مبادئ بل سننجرف مع الوقت لن  ف  ،تنازالت و

  . مبادئنامع التيار وتصري مبادئ العامل هي 
   أىب؟ "تقدمي تنازالت"قلت: ماذا تقصد بكلمة 

من يف أوساط غري مقدسة  على الوجود    إن فـُرّضقال: أعىن أنه  
ن يتعداها أبدًا   حدودي  يليكون    الضروري أن   اليت ال أمسح ألحد 

حىت ال أجنرف وأجد نفسى مع الوقت فقد مبادئ بل فقدت مسيحيت 
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، لكن وضع احلدود من البداية جيعلنا نور وملح يف وسط  ومسيحي 
العامل اليت   .ظلمة هذا  املكتب  شابة بدأت تعمل بعد خترجها، وىف 

لكن من    ،سة والكلمات غري مقد  ءرديبدأت تعمل فيه كان الوسط  
معها الكالم  يف  لزمالئها  حدود  وضعت  حدود   تووضع  ،البداية 

  . اللمدير يف تعامله معه 
  قلت: وهل كان املوضوع سهل؟ 

لطبع ال. أل مل يكونوا متعودين على ذلك، بل كان كل   مقال: 
جهم ويتشكل بشكلهم وسلوكهم، لكن   مْن  يتواجد معهم يسري يف 

وضعت يف  ا  ألو قة حقيقية مع املسيح ألن هذه الفتاة كانت هلا عال
، أعطها  1كمثل دانيال والثالثة فتية   قلبها أن تكون أمينة مع املسيح

واحلماية النعمة  مضايقتها  ف  ،املسيح  أرادوا  األول  يف  م  أ بالرغم 
لكن بسبب أمانتها   الشر  يف تيار  هموالضغط عليها لرتضخ وتسري مع 

ا  اوكانت هلا هيبة أمامهم وكانوا يع  ،واحلمايةاملسيح القوة  أعطها   ملو
 ومْن   ابينفاملسيح ليس ضعيفا     .حرتام شديد وكأن هلا سلطان 

  اإلهلية ه  اتيكون أمني معه يف حدود إمكانياته يعطيه املسيح إمكاني
ويقاتل عنه كما هو مكتوب "القوة واحلماية  من  

 
  ). 8: 1.(دا الملك وال بخمر مشروب بأطایب اما دانیال فجعل في قلبھ انھ ال یتنجس  1
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 العني ).  14:  14"(خر وحيفظه كحدقة  به  وحييط 
"   ")  وجيعل  .  ) 10  :32تث

ر من حوله فال يستطيع أحد أن يقرتب منه أو يؤذيه كما هو   سور 
" مكتوب

 ")  وأيضا ")5:  2زك .

 ")  فاملسيح ليس ضعيفا    .) 19:  1ار
  الرب، الرب يكون أمني مع    وحدهم بل مْن   يعانون   ابين وال يرتك أبنائه

ميسه    مْن ونعمته وحيارب عنه و   2يكافأه ويعطيه هيبتهبل س  لن يرتكه 
عينه حدقة  "  ،ُمتس  مكتوب  هو  كما  

")  فا ليس ضعيف وال عاجز يف أن حيمى من )8:  2زك  .
ه   وحافظيحمبيه  كل  ليشهد له بل هو إله أمني وحافظ العهد   وصا

كما هو مكتوب " 

") تث
7 :9 ( .  

أىب ومعزية   رائعة  وعود  ذلك   ،قلت:  معرفة كل  بدون  فعال 
  يكون من الصعب أو املستحيل أن يفكر شخص أن يسري ضد التيار.

 
راضي التي حول یھوذا فلم یحاربوا یھوشافاط  وكانت ھیبة الرب على جمیع ممالك األ  2
  . ) 10: 17اخبار 2(
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  هو: أما اخلطر الثالث من الوسط قال: 
  .الالشعور علىثريه -3

  األوان وهذا التأثري قد ال نشعر خبطورته أو ننتبه إليه إال بعد فوات  
ه شعوب  ولكن يوّج فقط    األفراد  علىوهو يؤثر ليس    ،بوقت طويل

 ل مستقبل أمم. ويشكّ 
  أيب؟! كيف    قلت: 
هذه   قال:  نعيشه  عما  مرارا وتكرارا  قبل  لك من  فكما ذكرت 

م وىف املستقبل، ور يف  أ واملثلية انتشروا يف    اإلحلادهل تظن أن  ف  األ
التخطيط يوم وليلة؟ قد أخذ الوقت سنوات طويلة من العمل اجلاد و 

  سرتاتيجية عالية وطويلة املدى. 
تعمل   منفامليد  واأل   وختطط  املسلسالت  وكرتون  خالل  فالم 

فالزرع    اآلن، ما وصلوا إليه    إىلعام ليصلوا    50طفال منذ أكثر من  األ
 علىن جاء وقت احلصاد. فهم يعملون  وقت طويل واآلكان منذ  

مثلي   الالشعور،برجمة   أو  ملحد  يكون  مسلسل  بطل  خالل  من 
اليت تصل ل إنه لكي يكون  لفالرسالة  يدري  والطفل دون أن  شاب 

ثري  مثل البطل  بطل من الضروري أن يكون أقوي من   الالشعور. و
  . ثري الشعور
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  قلت: معقول؟! 
ثري ال  قال: الشعور يدخل إيل العقل الباطن ويصري يقني ألن 

ال ميكن تغريه   ءببطيتشكل  يفكما    ،داخلي ال ميكن تغريه بسهولة
 أن ننتبه هلا فنواجها وأيضا احلرب اليت بشكل مباشر ميكن    .ءببطيإال  

تؤثر وتشكل األذهان دون أن    خفيلكن لو أتت بشكل    ،بسهولة 
  ندرى.

لعاب اليت والكرتون واأل  األفالم  علىن  الذين يرتبون اآل  فاألطفال
ا جًد   سيجدون مقاومة كبريةحية ومثلية، عندما يكربون  إا مشاهد  

وارتباطهم الروحية  م  حيا على  شرسة  وحرب  اخلطية  أو   من   
م نبدأ  و   تنتبه األسرة املسيحية وتنتبه الكنيسةفإن مل  للكنيسة،    وذها

من هذه التيارات الشريرة واململؤة خطية ونوجد البديل   أطفالنا  حنمى
  ونتعايش مع الشر   أور  نصبح مثلسستكون النتيجة إننا    ألطفالنا،

سوي   فارغة  خاوية  مثل كنائسهم  ستكون  جمموعة  من  وكنائسنا 
  العجائز.  

والقنوات   إىلفـصـرخــة   املسيحية  امليد  عن  املسئولني 
ن يكون لديهم خطة ومنهج أديهم اسرتاتيجية و أن يكون ل  املسيحية،

للعالقة    إجيابيةوأيضا به أمور    واخلطية،به أمور مضادة لتيارات الشر  
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وثقة الغفران ورجاء    املقدسمع املسيح وقوة الصالة وأمهية الكتاب  
السعيدة السطحية    ألمور  نكتفي  وال  ،األبدية  لرسائل  و املباشرة 

 20لكن من الضروري أن يكون لدينا اسرتاتيجية ل    ،والعمل اجلزئي
ريد توصيلها،  نأهداف غري مباشرة  للمستقبل ويكون لنا  سنة    30و
بدون    ألنه تعمل كل الوسائل وكل الربامج يف توصيلها قليال قليال.  و 

يمة. فنحن مجيعا ذلك سيكون احلصاد مرّ والنتيجة مرعبة والنهاية أل
  ، عطي من مسئولياتأيف موضع مسئولية كل واحد منا حبسب ما  

  ستطلب من أيدينا.  األجيالمسئولني أمام هللا ودماء هذه  كلناو 
حية   الذيفالطفل   ا مشاهد إ فالم الكرتون اليت  يتشكل اآلن 

تعاليم اإلجنيل لكن سيتصرف مبا تشكل   قبلعندما يكرب لن ي  ،ومثلية
  ذهنه يف سنوات طفولته. به 

غاية   يف  أمور  فعال  الوسط   اخلطورة.قلت:  أنواع  هي  ما  لكن 
  عليها  أيب؟ أتغلبوكيف 

  قال: أول نوع من الوسط هو: 
  "الوسط اللی بیفرض علّی 

أو املدرسة والكلية  فيه، أسريالشارع الذي من الضروري أن مثل 
وزمالئي يف العمل الذين جيب أن أعمل   فيها،اليت جيب أن أتواجد  
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،  افرض عليّ ومن الضروري أن أتواجد فيهتُ ط اسذلك أو كل   معهم،
  شخاص خمتلفني من حيث املبادئأوجد فيه عثرات أو  قد ينه  إلرغم  و 

، لذلك سيعطى احلماية يف مثل هذه األوساط  واألخالق لكن املسيح  
قال الرب يسوع " 

  الرسول يف إنه   9:5كو    1" وبولس  أوضح ذلك وقال 
يكون   أال  ختتلف أينبغي  س  أ من  منا  القريبة  موعة  وا صدقائنا 

أال نتعامل  أو  خنالطهم  أال  يعين  ولكن هذا ال  مبادئنا  مع  مبادئهم 
فمكتوب "  معهم.



. 



.

.

 "  
 الذيتعامل مع الوسط  ما هي اخلطوات العملية يف القلت: لكن  

؟    يفرض علىّ
  قال: أول شيء هو:  
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  " مبدأ دانيال"

وكان داخل  جناسةكان يف وسط كله شر و   دانيال فبالرغم من إن 
هو   السن  فىت صغري  مازال  وكان  أمره،  على  مغلوب  القصر كأسري 

 ءوالوسط اململو   ر امللكواماستطاعوا أن يتحدوا أ  هموالثالثة فتية لكن
  وحيفظوا أنفسهم من عبادة الوثن ومن اخلطية والنجاسة.  شر

م وكيف فعلوا  قلت: وما سر أىب حىت نفعل مثلهم ذلك     قو
م؟   ونتمثل 

السر هو يف  قا به ل:  عاشوا  الذي  مبدأ يف   ،مبدأهم  أهم  وهو 
 .   التعامل مع الوسط الذي يفرض علىّ
  قلت: وما هوز هذا املبدأ  أىب؟

م طايب   قال: املبدأ هو إ "وضعوا يف قلبوهم أال يتنجسوا 
" فما كان يستطيعون أن يفعلوه هو أن يكونوا أمناء يف داخل امللك

إراد تكونوا  وأن  م  القوة قلو منح  دور هللا يف  يت  وهنا  م مقدسة 
ئح األ ن والنعمة، فعندما أراد املسئول عنهم أن جيربهم على أكل ذ و

رتك هلم  ف فأعطاهم هللا نعمة يف عينيه    أعلنوا رفضهم،وشرب اخلمر  
عندما  .احلرية جتربة    لذلك  قوة  الأتت  هللا  أعطاهم  للوثن  سجود 

  للشهادة ولو خيافوا من أمر امللك وال من أتون النار. 
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تت اليت  يف وسط  فالشابة  أن    شرير،واجد  قلبها  يف  وضعت  إن 
مقدسة  نفسها  وحتفظ  أمينة  حيميها ،  تكون  ن  دور هللا  يت  هنا 

لكن لو هي يف داخلها    .) 14:14خر  (أجلها  ويدافع بل يقاتل من  
الوسط   تتعايش مع  كانت تريد أن 
وال يهمها أن حتفظ نفسها مقدسة  

تفرض    ،للرب لن  الرب  نعمة  هنا 
و  عليها،  هذا  نفسها  ا  يعطى  او

أن   ثغرة  عليها   يشتكيالشيطان 
يقول "كأنه  و  



والعجیب فى الوصیة اإللھیة  
أن قوة الملكوت تكمن فیھا فإذ  
یبدأ اإلنسان فى التنفیذ بقوة  
الروح القدس الساكن فیھ 

یكشف اإلمكانیة القویة التى  
  فیھا 

  ق. مكاریوس الكبیر 
 .947الحب اإللھي ص 
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 وهنا تكسر قلب هللا وترفض ."
ا لتيار الشر.  راد   حبه وترتك نفسها 

، لكن رمبا ال ميان  لديها اإليكون    قلت: فعال شيء قاسى جدًا
ن هللا ميكن أن حيميها؟   كايف 

ا  سيعطيها    ،قال: فعال ميكن ذلك  لكن لو قدمت ضعف إميا
ا رافضة هللا  ال تريد، لكن لو هي من داخلها  اإلميان  حب    ، وإراد

  ، هنا تكون املشكلة الكربى. هللا
  وما الذي جيعل الشخص يرفض النعمة ويستسلم للشر؟قلت: 

لكتاب املقدس  . وأيضا 3قال: أمور كثرية منها اجلهل مبحبة هللا و
"عدم   أنه  فيظن  اين  وا والفوري  الكامل  الغفران  الثقة يف  

لثا عدم الثقة يف األبدية السعيدة وأنه ابن للملكوت،    ليس  " و
فال يكون داعي للجهاد ضد اخلطية والشر ويقول "

  وإن "
مل يقوهلا عالنية يقوهلا يف الالشعور الذي يرتجم يف أفعال وسلوكيات.  

  .4األمور كلها أوضحناها يف كالمنا من قبل وهذه 

 
  ). 6: 4"(ھو قد ھلك شعبي من عدم المعرفة  3
برجاء الرجوع لنبذات محبة هللا الغیر مشروطة وسالم الغفران والحیاة األبدیة من نفس   4

  السلسلة. 
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جيب أن أفعله للوقاية من الوسط   الذي  الثاين  ءقلت: وما الشي
؟  الذي   يفرض علىّ

ين شيء أقال: أول شيء " ن تضع يف قلبك" أو "مبدأ دانيال". 
  هو:  

  وضع حدود 

ُ   الذيففي الوسط   من الضروري أن أوجد فيه   والذيفرض علىّ  ي
اليت تسري يف حدود الطريق تصل   ةفالسيار أحتاج بشدة لوضع حدود،  

ا البد و  قد  ن تصدم و أبسالم لكن إن مالت عن احلدود املسموح 
يف  تُ   ، حلدود جدًا  واعيني  نكون  أن  فيجب  يف  ألفاظنادمر،   ،

، يف تالمسا     ، يف الكالم عن خصوصياتنا.تنامشاعر
ألنه   ،يف أي وسط  كذلك من بداية تواجدأن يكون    وضروري 

مور من البداية   ال تريدها  إن أعطيت لآلخرين مساحة ومسحت هلم 
ية اصعب وحتتاج جمهود النتزاعها منهم، لكن من البدبعد ذلك  يكون  

إلجب واحرتام  بوضوح  شيء  يف كل  وأسوار  حدود  على اأضع  رهم 
  حدودي. احرتام 

م  أسرة انتقلت حديثا من قرية إىل املدينة، ومل يتحفظوا لتعامال
م بل تعاملوا معهم كما    ببساطة  مع اجلريان األغراب الذين ال يعرفو
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واليت كانوا كلهم  و  القرية  يف  يعيشون  مازالوا  م  أ و لو  ء  عائلة أقر
نفسهم إال يفيقوا أل  واحدة، ومع الوقت ازداد التداخل والتعامل ومل

اجلريان  بن  العاطفي  التعلق  يف  ابنتهم  وقعت  ظلوا   ،عندما  وهم 
م   !!ن مشلولني ال يعرفون ماذا يفعلو  ستمرار أل م  ر يت لز فهو 

  ممسحوا له ورحبوا بذلك من أول يوم سكنوا فيه، وهم الذين تركوا ابنته
تذهب معه للتسوق والفسح، وكانوا يقولون عنه أنه أخوها الكبري، 

لرغم من إدراكهم للشر واخلطر مل يفعلوا شيئا   أن أخذها وهرب    إىل و
  وتركت املسيح وتزوجته.  معه

الرب يسوع قال ف  ،فوضع احلدود شيء يف غاية األمهية من البداية 
"

.  فنحتاج  17-16  10"(مت .(
الرب يسوع ننتبه لوصية  إننا يف وسط   أن  الناس ونعرف  وأن حنذر 

ب وحنتاج حلكمة ووضع حدود واضحة.    ذ
  قلت: ولو شخص يفتقر للحكمة ألي سبب ماذا يفعل؟ 

" مكتوب  احلكمة  فيعطيه  يلجأ   قال:   



  فليصلى ويقول ").  5:  1" (يع
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 ."  
إلجنيل والصالة املستمرة   فالشبع مبحبة املسيح والعالقة اليومية 

فمكتوب "  تعطينا احلكمة وتعطينا االنتباه لصوت الروح القدس

    14:  8رو (  .
  فكل أبناء احلقيقيني الروح القدس سيقودهم ويرشدهم بسهولة.

أن  ولنفرتض  قلت: 
عدم  أو  جلهله  شخص 
حدود   يضع  مل  حكمته 
أن   لآلخرين  وترك 

حىت ايتد حياته  يف  خلوا 
لتيارهم هل   ،جذبوه 

  يوجد عالج؟
لطبع   . البداية يعرف خطأه ويرجع للمسيح ويقول ابينقال: 

ويرحب به   هن املسيح يقبلأويطلب النعمة واملعونة، ويثق    "أخطأت "

علىّ  الوسط اللى بیفرض

قوة 
ةللشھاد

وضع 
حدود

مبدأ 
دانیال
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احلماية الكاملة، وسيفرح به كمثل ابن  احلرية و وسيقاتل عنه ويعطيه  
فال يوجد وقت .  ويطلب احلرية من أبوه امللك العظيم  يف أسر األعداء

، وال توجد قوة تستطيع أن  ضنا هللا طاملا مازلنا يف اجلسدميكن أن يرف
  خالص هللا لنا إن طلبناه. تقف أمام 

الشي  وما  ُ   ءقلت:  ي الذي  الوسط  مع  التعامل  فرض الثالث يف 
؟    عليّ

  " قوة للشهادة"

فمهمة   .رض" و "أنتم نور العامل" الرب يسوع قال "أنتم ملح األ
ومهمة    الطعام.النور هو أن يضئ يف الظلمة ومهمة امللح أن ميلح  

بسلوكهم املسيح  عن  يشهدوا  أن    مبظهرهم   ،بكالمهم  ،املسيحني 
م.    وتعامال

  رسالة. أعرف أن لك    عليك.فعندما توجد يف وسط مفروض  
كما هو مكتوب "   ونورأعرف أنك ملح 



 ")  15:  2يف (.  " أيضا  ومكتوب   

 ")  أعرف أن الرب يسوع ينتظر أن تشهد له  ف.  )12:  43اش
  . بسلوكك وتعامالتك ويف أوقات أخري بكالمك عنه
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  قلت: لكن املوضوع ليس سهل  أىب؟ 
ننتبه ونطلب القوة واملعونة ل  لكن  ،املوضوع ليس سهالً قال: فعال  

كما هو   ،ولن نقدر أن نقاوم ءشيوحد ال نستطيع أن نفعل  ألننا
لكن  ،  ) 5:  15يو  ("مكتوب "

بنعمة املسيح وقوته نكون شهود أمناء وأنوار للعامل وجنذب الكثريين 
املسيح ومعرفة إجنيله حىت أقصى األرض كما هو مكتوب معرفة    إىل
"

   " )  1اع  :
8( .  

وتشكّ  التيار  مع  إن سر  العامل  ولكن  هل  ألوساط لنا  اليت   و
ونفقد ملوحتنا    5اسم املسيح  علىنوجد فيها، نصري سبب جتديف  

  . 6ألقدام ونداس 
    

       

  

 
  . ) 24: 2رو مم كما ھو مكتوب ( الن اسم هللا یجدف علیھ بسببكم بین األ  5
ن یطرح  ال ألإ ن فسد الملح فبماذا یملح ال یصلح بعد لشيء  إنتم ملح االرض ولكن  أ 6

  . )13: 5مت من الناس (  ویداس خارجا 
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7 

  خوفتين  أيب!!!  قلت:
فنحن مسئولون أن نكون    ابين،فعال ضروري أن ننتبه     قال:

ملح ونور ال أن نكون ظلمة وعثرة. فمعنا القوة ومعنا النعمة ومعنا  
كما هو مكتوب "   مكانيةاإل

)"2    فإن مل نكن   ).7:  32أخ
(وليس نعمة مثل هذه النعمة أن ندعى نعمةمن    خناأمناء بقدر ما أ

فيما بني  مداننيسنكون    )8أبناء هللا  أمناء  يدينا سنكافأ أ. وإن كنا 
 ،نت لست وحدكأفانتبه لكن ال ختف ف األكثر.وسيقيمنا هللا علي 

أن   " يومكل  أعلن اشتياقك "  واحلماية،أعلن احتياجك للمعونة  
 

  تأتي الذي بھ   اإلنسانالعثرات ولكن ویل لذلك    تأتي  أنویل للعالم من العثرات فال بد  7
  . )7: 18مت العثرة (

ذا اظھر  إنھ  إ  والد هللا ولم یظھر بعد ماذا سنكون ولكن نعلمأن نحن  حباء اآلیھا األأ 8
  . ) 2: 3یو 1سنراه كما ھو ( ألننانكون مثلھ 
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مني له. كل يوم قبل أن تبدأ وتدخل يف معرتك احلياة أتكون شاهد  
  صلي صالة احلماية والشهادة وقل  

كون شاهد أمني أرب امحيين من كل وسط شرير واديين "
  ليك" 

القرن   الستينات من  املطاحن   املاضيقصة حدثت يف  يف أحد 
وكان    -وكان اسم على مسمى-امسه وديع  مسيحيكان يعمل شاب  

الوحيد   الشخص  العمل   املسيحيهو  يف  زميله  وكان  املكان،  يف 
شخص ال حيب املسيحيني وال يطيقهم فكأن حياول بكل الطريق أن  

يعامله بكل حكمة يتسبب له يف مشاكل وأذية، ولكن كان وديع  
يف  أبداوحمبة، وحياول أن يساعده يف العمل بكل إمكانياته وال يفرح 

ثر هذا الشخص وذهب إىل وديع وقاله له ملاذا  أذيته، مع الوقت 
متاما  على عكسي  ذييت  تفرح  وال  احملبة  هذه  بكل  تعاملين هكذا 

انتظر أذيتك   له    وأخططالذى  قال  السر يف ذلك  ما  املقالب  لك 
وصلوا مل    أعدائكمديع "املسيح" قال له كيف؟ املسيح قال أحبوا  و 

كل يوم وأحبك كما قال املسيح،   أجلكيسئ إليكم فأ اصلى من  
يف العظة على اجلبل   اإلجنيل قال له وأين قال املسيح ذلك قال له يف 

له   أقرأ    أريدقال  له موجود يف كل مكان سهل أن   اإلجنيلأن  قال 
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ي وبدأ  عليه،  وتغري   اإلجنيلقرأ  حتصل  قليلة  شهور  سوى  متضي  ومل 
إلجنيل كمثل بولس الرسول.    وصار كارز 

فهذه ى رسالتنا أن يرى الناس فينا صورة املسيح ويتنسموا فينا  
الذكية كما هو مكتوب كو  ")2"  رائحته 

مكتوب". ونعرف رسالتنا إننا سفراء عن املسيح كما هو  )15:  2



 ")2  تم الدول بسفرائها وتعطيهم من    .)20:  5كو فكما 
بنا    ،كرامات يهتم  املسيح  منثله،   ويعطينا كراماتجدًا  هكذا  ألننا 

مع  ويتماشى  يليق  مبا  يتصرفون  سفرائها  أن  الدول  تنتظر  وكما 
ومكانتهم  م  منا    ،سياسا ينتظر  املسيح  ه    إن هكذا  لوصا نشهد 

  . وإجنيله 
قلت: لكن ملاذا ال نعرف كل ذلك  أىب وال نتصرف كسفراء 

  للمسيح؟
 والفوريقال: ألننا ال نصدق ذلك وال نثق يف غفراننا الكامل  

نظن أنه يوجد فاصل بيننا وبني املسيح وأن السماء ليست مرياثنا،  و 
فصر كالسفري املطرود من دولته واخلائن لوطنه فيعيش كيفما اتفق 
وينسى  األساسي  وطنه  وينسى  بينهم  يتواجد  الذين  ويصري كالناس 
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تذكر   وإن  لنفسه كخائن    يبكيرسالته  وينظر  عجزه  ويندب  حظه 
  لعهد. لوكاسر 

إن دم املسيح يطهر وإننا سفراء و   كرامتنانثق يف    إننا  فالحل
وإننا   نقوم ونرجع من كل خطية  وإن سقطنا  املسيح  عيين  أبرار يف 

ملكانتنا األوىل ونثق أن وطننا احلقيقي هو السماء كما هو مكتوب 
"

     

 ")2  فإن مل نثق إن   .) 1:  5كو
لنا بناء يف السماوات فسنعيش وبال  
رجاء وكأن األرض هي وطننا ونصري  
مثل أهل العامل وال نكون سفراء وال  
ونداس   ملوحتنا  ونفقد  شهود 

كما هو مكتوب "ألقدام، فسر قوتنا معرفة وطننا  

" )  كرامة  إن لنا    نثقو .  ) 14:  13عب
وفوري   وغفران كامل  يوم  وجماينعظيمة  بيننا    كل  يوجد حاجز  وال 

وبني أبو السماوي بل حنن دائما يف أحضانه وىف ملئ حمبته وهو  
م يقوينا ويشددنن   . ويطهر امعنا كل األ

مسیحى وعقلھ وطریقة قلب ال
تفكیره ھى دائما فى المجال  

ینظرون  نالسماوى فالمسیحیو
الخیرات األبدیة كما فى مرآة  
وذلك بسبب حصولھم على  

ق.   الروح القدس وشركتھ
  مكاریوس الكبیر 

 .974الحب اإللھي ص 
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" لكن ما هو النوع الثاين   هذا يف الوسط اللي "بيفرض  قلت: عليّ
  من الوسط؟ 

  : النوع الثاين من الوسط هو   قال  
  روح له برجلّي" الوسط اللي " 
من   جمموعة  أعرف  األصدقاءمثل  عندما  إ،  معهم   أتواجدنين 

ماكن أأو    ،هللا  ىمور اليت ال ترضأشرتك معهم يف الكالم القبيح واأل
وتكون   تعب روحياً أ عثر و أسوف  فيها    تتواجد  لومعينة أعرف أين  

درك أن النهاية  عالقة مع شخص أُ   ، أوعليّ   إبليسحرب  يف  سبب  
  إن مل يظهر ذلك يف البداية. حىت قد تكون مؤذية أو مهلكة 

هذه    قلت: من  توجد  ما    األمور.فعال  افعل  ماذا  هي ولكن 
  ؟! اخلطوات يف التعامل مع هذا الوسط

خطورة من الوسط قال: الوسط الذي أذهب إليه برجلي أشد  
 ُ ي أذهب الذي  الذي  فأ  اإلرادة،  نقطة  توجد  فيه  ألن  علىّ  فرض 
  أ الذي أأخذ القرار. ،راديت

  لكن ال أقدر أن أمنع نفسي!!  ،ال أريد قد أكون قلت: 
قال: ممكن  ابين، لكن هذا حيدث بعد فرتة من الوقت لكن 

راديت الكاملة ، ومع الوقت ضعفت  البداية كان قرار إرادي أ اختذته 



28 
 

إراديت وحتول املوضوع إىل تعود. لذلك أو خطوة عملية للتعامل مع  
 ُ   فرض على هو الوسط الذي ي

  إدراك خطورته 

فالبد أن أنتبه من البداية كما قال الكتاب "

    ")  فاالنتباه  .  )12:  14ام
ش و ا قبل أن تتوحش وتتحول لوحالصغرية مهم جًد والوعي للثعالب  

، فتوجد نقطة مهمة جدا من الضروري أن ندركها وهي أن مفرتسة 
" فهو ال جيذبنا  شوية شويةإبليس يف حربه معنا يستخدم اسرتاتيجية "

شوية  "شوية  لكن  فجأة  الشر للشر  من  خناف  وال  ننتبه  ال  " حىت 
رب منه.     و

شابة ذهبت للجامعة وهناك تعرفت على الكثري من الزمالء من 
كل مكان، فأغلب الكلية من املغرتبني، وبدأت يف االجنذاب لشاب  

كما يقول يعقوب الرسول    ،البدايةهي  معها يف الدفعة ومل تنتبه أن هذه  
"  14:  1"(يع  .(

فبداية كل جتربة هي اجنذاب، وتدرج الشيطان يسحبها "شوية شوية"  
غري  بلمسات  السماح  مث  العاطفي  التعلق  مث  االجنذاب  من  بداية 

خلطر لكن ألن احلرب جاءت "شوية   ،مقدسة  لرغم من شعورها  و
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شوية" كانت قد متلكت منها وكانت النتيجة كما أكمل الكتاب "

  1"(يع :
15 .(  

وجدت نفسك يف يوم يف عالقة مع شخص أو جمموعة    فإن
م سيقودنك أشخاص إىل طريق الشر، اهرب للرب يسوع  وتعرف ا

واطلب منه أن حيررك منهم. ملاذا تظل عبد منقاد يف طريق تعرف أن  
ايته اهلالك!!! تذكر مششون، فبالرغم من قوته العظيمة ولكن بسبب 

ايته مؤملة وخلعوا ائعالقته بدليلة وعدم مساعه لنص ح والديه صارت 
ت.  وأذلوهعينيه    مثل احليوا

ايته؟ قلت: لكن     هل كل اجنذاب عاطفي تكون هذه 
لطبع ال. لكن جمرد أن أبدأ يف طريق الشر فمعىن هذا    إنينقال: 

هي اكتفت لو  وليس يف طريق احلياة األبدية، فهل  يف طريق اهلالك  
ا يف طريق احلياة األبدية!!    ،للمسات الغري مقدسة   هل معىن ذلك أ

  قلت: ال. 
احلقيقية ه قال:   السؤال،  وفاخلطورة  هل أ    اإلجابة على هذا 

  !!ابن للمسيح أم ال هل أ يف طريق احلياة األبدية أم ال
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فالشاب الذي يرتك نفسه للتواجد مع أصدقاء ليس هلم عالقة 
فهل لو تواجد معهم دون أن    ،ملسيح، ويدخنون الباجنو واحلشيش

  م كالمه  شاركهميقول ألفاظهم وي  كان   لكن   ،يدخن الباجنو واحلشيش 
القبيح، هل هو بذلك يف طريق األبدية أو هو ابن حقيقي(قديس)  

  للمسيح!! 




 

الطريق  وهذه  الوسط خطر  هذه  إذن  "ال"  اإلجابة  فإن كانت 
عاقبتها املوت األبدي، فال يوجد أخطر من أن أفقد حيايت األبدية 

  وأفقد قداسيت وبنويت للمسيح. 
 قديس وأن يل  أىنقلت: الصراحة لو مل تقنعين من قبل  أىب  

وكنت أشعر أنه ضرب من    ،احلياة األبدية مل أكن أقبل كالمك مطلقا 
  اخليال وأنه جمرد كالم مثايل. 

الرسول يف (أف   قال بولس  ابين. فكما  ) 3:  5قال: فعال  
"

  ."  
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58

       

113 
الوسط    فحتى عن  الشاب  يبعد  أن  فيه كالم   الذييستطيع 

قديس وىف    اآلن   ابن النور وإنهصار  السفاهة واهلزل البد أن يدرك أنه  
  . طريق امللكوت

أن   عتستطي  ولکی عن  الشابة  عثرات   تبعد  فيه  وسط  أي 
ها   عاطفية وأمور معثرة  وتعلقات ا قديسة وكل خطا البد أن تدرك إ
ا بدم املسيح و مغفورة    األبدية السعيدة.ىف طريق ابنة للمسيح و إ

شيء أخشى أن أفقده وأدرك خطر الوسط عليه،   أخذأ  فلو مل
  فما اخلطورة إذن!! 

ال يثق إنه قديس وال يثق يف أبدية سعيدة تنتظرنه،    الذيفالشاب  
ا الكامل  الأو الشابة اليت  ن تقول أ بسبب خجلها يف    تثق يف غفرا

اعرتافها  خطية معينة امللكوت، فما  يف  هلا فرصة يف  لتايل ليس  و  ،
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أن نكلمهم عن خطورة الوسط وخطورة اخلطية وضرورة اجلهاد   الداعي
  !! الروحي

لفت  فعال  ن!!  واهلذ اجلنون  من  درب  سيكون  لطبع  قلت: 
مهم  أىب، فالكثري من    ءلشي  نظري

ال   اجليل  هذا  ت  وشا شباب 
يرفضون احلياة الروحية لكن بسبب  
م  إ احلقيقية  املفاهيم  هذه  ضياع 
ولو   السماء  هلم  وإن  قديسني 
بسرعة   يقومون  الطريق  يف  سقطوا 

اين   والفوريوحضن املسيح يف انتظارهم والغفران الكامل   يكون    وا
لألسف تعايشوا مع الشر   ،ذلكربهم بخيمن    ه مل يوجدفسبب إن  هلم،

م ال يريدونه. فحقا هلك شعيب من عدم املعرفة.   لرغم من إ   واخلطية 
طبيعته احلقيقة هي شخص أدرك أنه  أن  لكن سؤال  أىب افرتض  

ذه املفاهيم لزمان ولكن بسبب جهله ينتظره  لكوتامل وأن  القداسة
  شرير، ماذا يفعل!! متعلق متاما بوسط أصبح هو اآلن 

تى  قال: هذه اخلطوة الثانية فبعد أن يدرك خطورة ما هو فيه، 
  وهي  الثانيةالنقطة 

نا بالرب یسوع  فخالل صداقت
فى مصالحة   اآلبمع  نلتقي

سریة بدم المسیح غافر  
  الخطیة  

  ق. یوحنا التبیاسى 
 الحب األخوى. 
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  قوة للحرية"طلب "
يت دور طلب  فعندما يدرك لشخص وجيد نفسه ضعيف هنا 

وعد املعونة من هللا، فالرب يسوع  
وقال " 

 فكل  .) 32: 8"(يو
من يلجأ للمسيح ويلقى بنفسه يف  
الضال  االبن  فعل  أحضانه كما 
وكل  قبول  وكل  فرح  سيجد كل 

ا عن املسيح، حرية. فال حرية بعيًد 
العامل  لشهوات  ال  نقول  أن  فقبل 

حضان مفتوحة مهما انتظار  نه يف  املسيح ونثق    نلجأالبد أن  
، نثق   إنه سيعطينا غفران كامل وفوري مبجرد تكن خطا وشرور

، نثق أن  (وليس آخر الشهر أو آخر األسبوع)أن ننطرح يف أحضانه
  نا وحير مهما كان تعود أو إدماننا للخطية، الرب يستطيع أن خيلص

  . )8:  2تس 2(فهو قادر أن يبيد الشيطان بنفخة فمه
و طلب  بر  فاصرب  تفعل   .متاما تتحرر    احلرية حىتيف  فالصالة 

"  املستحيل مكتوب  هو  فكما    

فى الحقیقة لم یقل القدیسون قط  
ومجھوداتھم ھى   أعمالھم  أن

التى ضمنت اتجاه الطریق  
فیھ یسیرون نحو التقدم   الذي

والكمال فى الفضیلة بل  
  أمام  ألجلھاصلوا  بالحري

الرب قائلین دربنى فى حقك  
  . ودرب طریقى فى عینیك

  األب بفنوتیوس. 
 .313الحب االلھى ص 



34 
 

تنتقل  ف  ).14:  18"(تك أن حيررك  املسيح  من  تطلب  عندما 
عليك   من  مبسئولية يف    إىلاملسئولية  يقوم  واملسيح   أحسن املسيح، 

استسلمت ملشاعرك   إن  لكن  بعدها حرية.  ما  ويهبك حرية  صورة 
حاولت لو  الواقع ستكون النهاية مؤملة ومدمرة، أو    ولألمروليأسك  

وىف  فشل بعد فشل ستحصد لن تستطيع و  بقوتك الشخصية وحدك
ملسيح  .لم تسستسالنهاية    ،اجلأ إليه  ،فاحلرية احلقيقية هي يف املسيح و

يودك، أعلن احتياجك للحرية، فهو يشعر بك أعلن ق  ،له  أعلن تعبك
مه. فهل يوجد أب يرى ابنه   أموركهو أبوك السماوي الذي كل  

  ن يساعده وحيرره؟ أسري ويرتك دون أعبد و 
  !! قلت: مستحيل

حلري أبو   حىتفهو لن يسكت أو يكف  السماوي،قال: كم 
كامال ويعطيك الشبع والكفاية لتستمر يف احلرية وال ترجع   يرا حيررك حتر 

  العبودية وذهلا.  إىلمرة أخري 
و جمموعة تبعدك عن طريق أفإن وجدت نفسك مرتبط بشخص  
حيررك املسيح ويعطيك    حىت املسيح اطلب كل يوم وصلي صالة احلرية  

متالئك مبحبتهالبديل ويعطيك الشبع احلقيقي بوجوده معك  . قل  و
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رب من  يوم "  كل   رب الشبع  .  جمموعة) شخص او  (حررين  اديين 
رب يسوع "    بيك وااللتصاق بك وحدك 

املوضوع سيكون    قلت:  الشخص فقد يكون هذا    سهالً.وهل 
ولنا وحنن    صديق  طويلة  سنوات 

موعة معها من    أصدقاء، أو هذه ا
أوفرتة   تعلقت   طويلة،  فتاة  أن  لو 

من وقت    عاطفيا بشخص غري مؤمن
  ؟طويل

 وتصرخ، دورك هو أن تطلب    قال:
عماقك قوة املسيح ستعمل فيك أكثر وطلبت من  أوكلما صرخت  

وضحنا "الصراع مع هللا " أن الصراخ واللجاجة  أسرع. فكما  أو كثر  أ
احتياجك ووضعت ثقتك    أعلنتتعرب عن االحتياج والثقة، فكلما  

به، كمثل   ينطق  ال  وفرح  وحرية حقيقية  نعمة  فيه، ستجد  الكاملة 
سراحه  وأطلق  قفص  يف  داوم    ،عصفور كان  بسيط    على املوضوع 

  .وأكيدةالصراخ وصلي كل يوم صالة احلرية ولكن النتيجة مبهرة 
قلت: هل الصالة والصراخ كفاية!! فقد يصلى شخص ويستمر 

  فيما هو فيه؟ 

تأكید صداقة هللا لإلنسان فھو  
یعمل مع حبیبھ اإلنسان على  

یملك   ال الرغم من األخیر 
القدرة على أي عمل صالح  

  بدون نعمة هللا 
  العالمة أوریجانوس. 

 .318الحب اإللھي ص 
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لذلك بعد  ،تحريرلالصالة والصراخ ستعطى املعونة والقوة ل  قال:
تى اخلطوة الثالثة للتعامل مع الوسط   روح له   الليالصراخ والصالة 

  : وهيبرجليه 
  استثمر القوة

قوة الاملسيح سيعطيين    ،االستمرار يف الصالة وطلب احلريةبعد  ف
أهرب بسرعة  أن  هنا ضروري  قوة يف داخلي  لعونة، فعندما أشعر املو 

ا  واستثمر النعمة ، فخطر جدا أن يعطيين هللا القوة والقوة اليت أخذ
 ألسنوات طويلة و   وأذلين   من وسط قيدين  أحترر  لكي ويهبين الفرص  

اون  تى    ةأن استثمر الفرص  من الضروريأو أؤجل، لكن    أ فقد ال 
من وسط سدوم    رراهليحفلوط عندما أرسل هللا له املالكان  مرة أخرى،  

  يهرب حلياته هللك مع أهل سدوم. يستثمر الفرصة الشرير لو مل 
أن   بعد  التهاون  أو  التأجيل  يف  اخلطر  القوة فاخلطر كل  خذ 

  واملعونة من هللا. 
أن هللا  أعرف  أىب، كيف  هذه   املعونة  قلت: وما هي شكل 

  أعطاين املعونة والنعمة؟ 
تعرفها   والنعمة  املعونة  قوة   أوال:قال:  داخلك  يف  جتد  عندما 

منه،   والتحرر  الوسط  هذا  لرتك  أسرع فتدفعك  بذلك  تشعر  عندما 
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أن يقف أمام   أحد  لن يستطيعفال ختف    ،وخذ القرار واهرب حلياتك
  عالقات بقى على  قوة هللا اليت أعطها لك، ال تنظر لكالم الناس وال تُ 

و  الكل  ارفض  ستهلكك،  ففيه  أقدمية كان  لواحد(املسيح)  لتصق 
  الكفاية والشبع. 

انزلقت  شاب 
رجليه يف شباك اإلدمان  
السوء،   أصدقاء  بسبب 
يف   كان  ألنه  ولكن 
عالقة   له  طفولته 

ب لكنيسة  و دأ ملسيح 
ولكنو يصلى   للحرية  يشتاق  وفعال كان  احلرية،  يقول   هيطلب  كان 

ي   تى السنة القادمة فيؤجل ويقول بعد أ ليس اآلن، السنة القادمة و
الدراسة، وبعد أن ينهى الدراسة يقول بعد أن اخطب، لكن لألسف 

  كان الوضع قد تطور لألسوأ وتناول جرعة زادة وفقد حياته. 
تينا املع خذ خطوة ونستثمرها.  فبعد أن  ونة والنعمة البد أن 

). فالقوة 15:3شيء"(يوتفعلوا  ان تقدروا أن    بدوينفاملسيح قال "
من  وحنظر  هذه القوة ونفعل شيء.    ر نستثمالبد أن    نامن عنده لكن

لیھالوسط اللى بأروح لھ برج

استثمر
طلب 
قوة 
للحریة

إدراك 
خطورتھ
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نتحرر أن  قبل  حياتنا  تنتهي  فقد  فقد كل   ،التأجيل  نكون  وقتها 
شيء ويكون الباب قد أغلق. لذلك يقول الكتاب "

 ") 7: 4عب ( .  
جمموعة  أيضا   أو  شخص  خالل  من  والنعمة  املعونة  تى  قد 
ب لنهرب. فكما أرسل هللا مالكان من خالهلم  مساعدة   يفتح لنا هللا 

و  اهلالك  من  وحذراه  يف  مسك أللوط  ليساعداهم  أسرته  هو  يديه 
اهلروب من سدوم، هكذا يرسل هللا لنا معونة من خالل شخص أو 
وابنتيه   فلوط  نرفض.  أو  نقبل  أن  اإلرادة  معنا  تظل  لكن  جمموعة 

امرأة لوط مل تشاء ومل    ،معهما  وااملالكان ومش  بيدي  واأمسك لكن 
  تستثمر الفرصة ورفضت املعونة. 

رد ا قلت: وهل    نظرها للوراء صارت عمود ملح؟  إ
لطبع    ال  اخلروج ابينقال:  تريد  ال  لتأكيد كانت  لكن   .

م تباط   ،وأرادت إعاقتهم لرغم من  أفنالحظ يف القصة أ وا يف اخلروج 
لرغم من  رأوه من أهل سدوم وهج  الذيالشر   ومهم على البيت و

فاملوضوع مل يكن جمرد نظرة لكن تعلق   الشديدة  املالكان  حتذيرات 
  بسدوم ورفض اخلروج. 
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الشابة اليت تكلمنا عنها من قبل عندما بدأت تتواجد يف الوسط ف
املؤمن  غري  الشخص  حاولوا ا صديق  ،مع  املسيحيني  وأصدقاءها  ا 

لكن  وقيوده  الوسط  هذا  من  لتتحرر  يساعدوها  أن  الطرق  بكل 
بعد الدراسة كل منا سيذهب ملدينته وكل "لألسف كان تؤجل وتقول  

كها خلطورة املوقف وخوفها ورفضها  درا إفبالرغم من    سينتهي".شيء  
فيه هي  ا-ملا  لصديقا أعلنت  وعدم   -كما  التأجيل  بسبب  لكن 

استغالل فرصة احلرية اليت أعطها هلا هللا من خالل أصدقاء وصديقات  
وضاع    بنيوحم  مناءأ فضاعت  الشرير  الوسط  يف  استمرت  هلا، 

  أبديتها.لو ظلت فيما هي فيه ستفقد ف ،يدري مستقبلها، ومْن 
  قلت: أمور مؤسفة وقصص حمزنة  أىب؟

 9وقراره اإلرادي، فا أمني جداً  ابين  اإلنسان قال: هذه حرية 
  أو إدمانه للخطية،   وال يتأخر مع أي شخص يطلبه مهما كانت حالته

 
للذین یحبونھ ویحفظون   واإلحسانمین الحافظ العھد  لھ األ لھك ھو هللا اإل إ ن الرب  أفاعلم   9

  . )9: 7تث جیل ( ألفلى إ وصایاه 
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كما أرسل موسى وحرر الشعب من   ويعطى قوة ومعونة حىت نتحرر
ان متفوق يف دراسته فهو قد  . شاب كذل وعبودية فرعون واملصربني

مر  منحة يف جامعة  معها  أخذ  يعمل  اليت كان  موعة  ا ولكن  موقة 
مشاريع الدراسة كانوا يدخنون الباجنو على مرأى ومسمع من أسرهم،  

حيضر هلم الباجنو    الذي يتجمعون يف منزل أحدهم وكان أبيه هو    واكانو 
خلطر وأن رجليه بدأت تنزلق يف هذه اهلوة هذا الشاب  بنفسه، شعر  

أن   وجد  الصالة   إرادتهلكن  سوى  ب  أمامه  يكن  ومل  ضعيفة، 
والتضرع إىل هللا ليحرره منهم، وفعال مل ينقضي الرتم حىت سافر أحدهم 
قسم  إىل  والثالث حول  أخرى  إىل جامعة  والثاين حول  اخلارج  إىل 

ائيا، آخر. وعندما جاءت الفرصة قطع كل اتصال  م وحترر منهم 
وجنح  ملسيح  وعالقته  الروحية  حلياته  ورجع  ودراسته  لنفسه  وانتبه 
املرموقة   اجلامعات  احدى  يف  ماجستري  منحة  على  وحصل  وتفوق 

  بعدها منحة دكتوراه.  
ضعفه أكان    نفم فمهما كان  مع هللا  داخله  فليصلى مني يف   ،

تى املعونة والقوة حيت بسرعة  اج أن يستغلها  ويتضرع ويطلب وعندما 
   وال يؤجل أو يتهاون.

  الوسط؟ متام  أيب وما هو النوع الثالث من  قلت:
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  النوع الثالث هو   :قال
 "   "وسط امليد

لتايل فما نراه وما نسمعه وما نقرأه يشكّ  ل شخصيتنا وأفكار و
ا تشكل الالشعور أوخطورة امليد كما  وتصرفاتنا.سلوكنا  وضحنا إ

وإن مل نري نتائج سريعة ستكون نتائجه بعيدة املدي يف منتهي اخلطورة 
الذي   الصغري  فالطفل  تغيريها.  عن    يرتىبوصعب  بعيد  وسط  يف 

وملشاهد عائلي  مذبح  وجود  لعدم  مع هللا  العالقة  وعن   ته الكنيسة 
 الصالة عندما يكرب سيجد صعوبة يفف  ،امليد العاملية طوال الوقت 

قراءة   النتيجة    اإلجنيلويف  وتكون  للقداس.  لوالذهاب  يأكل يعيش 
ليس  ألنهغدا ميوت، ويعيش بال رجاء يف أبدية  ألنهويشرب ويعمل 

وإن كان امسه مسيحي لكن املسيحية تتوقف   ،له عالقة حقيقية 
والناس هناك كانت تدعي    فأورو.  االسمعنده عند هذا   مسيحية 

بعد ما يكونوا عن املسيحية أ هم  اآلن  لكن احلقيقة    مسيحينييدعون  
امليد اليت نشاهدها ونسمعها   منوعن العالقة مع املسيح، فلننتبه  

راداتك   أن و ال، لكن بعد  أ تشاهد    أن   فبإرادتك تشاهد لن يوجد 
  أن تتأثر أم ال.



42 
 

فهم يف سن التشكيل   أطفاهلم،مبا يشاهده ويلعبه    األسرولتنتبه  
كاملة عن   ة مسؤوليمسئولة  فاألسرأسرهم،    ىومسئولية تشكليهم عل

فيا  أطفاهلم  أ هللا    إما مام 
م   أن    إما  لألبديةبناء  أجيعلو

ال  أجيعلوهم   جلهنم،  بناء 
الطفل   تستهينوا مبا يشاهده 

  أو اليت يلعبها،    أللعابو  أ
يسمعه   فهو    ،يراه  وأ مبا 

يسجل   التسجيل،  كجهاز 
يف عقله كل ما يراه وكل ما  
يفهمه   يكن  مل  وإن  يسمعه 

ن، ولكن عندما يبدأ ينمو  اآل
يدركها   ويبدأ  ا  خز اليت  املعلومات  سيسرتجع كل  وإدراكه  فهمه 

  وحيللها. 
يب أمدمن للميد الشريرة     شخص أصبحلكن لو يوجد    قلت:

  يفعل؟ ماذا 
  لميد هو لحل أول قال: 

عن الذین ال یتجاوبون مع روح   ماأ
بعدم   –  اإللھيروح الحب  –الرب  

تسلیمھم الطاقات الطبیعیة لعطیة الروح  
فینحرفون بھذه   الحب، أيالقدس  

هللا. غیر  أخر الطاقات الطبیعیة نحو 
لحظة االنفصال    االنحراف،لحظة  ففى

الذاتیة عن التجاوب مع روح    ةباإلراد
لھا  إینحرف القلب طالبا   اإللھي،الحب  

  أو " األناااللھ ھو "  لھ. ھذابتعبد  أخر 
الذات" تتجسم فى تصرفات جسدیة  

قریبا كان   أخر،مع   أو خاطئة مع نفسھ 
  .  لیھ ویتعبد لھ إ غریبا، یشتاق  أو

  . سق. أوغسطینو
 . 26الحب األخوى ص 
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  االستبدال. 

ن نري أمور مقدسة،   فنحتاج أن نستبدل ما نراه من أمور شريرة 
أن نصرخ ونعلن أمام هللا عبوديتنا ونطلب طلبة احلرية. ونوجه طاقتنا 

الناحية   ضة    املقدسة،يف  ر منارس   -سباحة    –قدم    (كرةن 
  ......).    -لغة    –عزف  –رسم    (تعلم.......) وأن نستثمر مواهبنا  

  من وسط امليد هو: ىن شيء للتحرر 
  املذبح العائىل

العائلى   امليد علينا  أهم األمورمن  فاملذبح  ،  للتحرر من متلك 
ليصلوا ويقرأوا كل يوم  معا    األسرةفعندما جتتمع  

البيت   اإلجنيل سيتقدس  يوم  معا كل  ويرمنوا 
البيت منه    ويهرب هذا  ويصري  كل روح شريرة، 

القدس، لكن إن تالهت األ للروح  سرة مسكن 
موم العامل واندجمت يف امليد الشريرة وكل واحد  

صبح له عامله اخلاص به وغابت روح الوحدة يف البيت، فال عجب  أ
البيت وصار مسكن لكل    فراد هذاأ  علىالشريرة    األرواحإن تسلطت  

  األقل   على و  أروح جناسة وشر، ويبدأ االنقسام والشجار والكراهية  
    الالمباالة.

بیوت صالة بیوت  
طھارة بیوت  

  بركة. 
 (القداس اإللھى)
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وصراحۀ وضوح  مذبح األ  فبکل  وتعمل  تتعب  لن  اليت  سرة 
ا  عائلي يف بيتها، النتيجة التلقائية أن   معرضني    ون سيكونأوالدها وبنا

حية  إلدمان  للشر  اإل واالستسالم  لليأس  ومعرضني    ، بنسبة كبرية 
  . األبدية والنهاية هي احلرمان من 

ا  األسرة   أدركتلو    لکن ن املسيحية إو   األبديةمدعوة للحياة    إ
ستتشجع وتبدأ   هنا وسنكون معه هناك  من  ن نعيش للمسيحأهي  

عائلى مذبح  عمل  بيتها  10يف  يوم يف  خمافة  أ  يرتىبو   كل  والدها يف 
مسه. أشهود  وسيكونون املسيح ويف ملئ الشبع حببه    مناء وكارزين 

ء واألمهات لن يقصروا حلظة يف  قلت: فعال لو عرف ذلك اآل
ت أصبحوا عمل مذبح عائلى   م، فالكثري من الشباب والشا يف بيو

مدمنني للنت وما فيها من شرور وقباحات واجلميع يصرخ ما احلل  
وال يدرون أن احلل بني أيديهم وإنه تقصريهم يف املذبح العائلى وهو  

  السبب يف ضياع أبناهم واجنرافهم يف طريق اهلالك.  
 

نصلى". لمعرفة الخطوات العملیة    برجاء الرجوع لنبذة "المذبح العائلى" ونبذة "یالا  10
  لكیفیة عمل مذبح عائلى. 
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  امليد هو: لث شيء يف التعامل مع وسط قال: 
ر    االستث

وهذه خطوة متقدمة البد من يطبقها يكون أنتهى من قراء  (
تطبيقه عمليًا البدء يف  املنهج (منهج مبادئ احلياة الروحية) كامال و 

ن وأحالم  حىت ال يكون هذا الكالم ثقل عليه أو كأننا نقول هذ
  . )يقظة بعيدة املنال 

الستثمار  أىب؟   قلت: ماذا تقصد 
الكرازة.  قال: يف  امليد  إبليس   استثمار  نرتك  أن  من  فبدل 

يستخدم امليد ووسائل التواصل االجتماعي يف بث مسومه وشروره 
وحنن نرتك له الساحة فارغة، نبدأ حنن نستثمر هذه الوسائل لتوصيل  

نقطة   إىل  نقطة الضعف  تحوللكل العامل وت  اإلجنيلكلمة هللا وبشارة  
قوة وبدل من أن يستخدمها إبليس يف تدمري البشر يستخدمها أبناء  

  .  اإلجنيلهللا يف خالص النفوس والكرازة بكلمة 
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يكون  قلت: كيف 
  ذلك خبطوات عملية؟ 

تاج حنال    فاآلن قال:  
أو نأن   للصني  ذهب 

بل    ،كرزنملوزمبيق حىت  
من بيته ومن  أي شخص  

 العامل دون رقيب أو حجرته يستطيع أن يتواصل مع أي شخص يف
وجتاوب عن سبب الرجاء  اإلجنيلحسيب، وتستطيع أن تقدم كلمة 

كم هو مكتوب "  فيك  الذي



" )1  ن أن  . فال أحد يستطيع أن مينع أحد اآل)15:  3بط
طاملا ال جيرح  ويعرب عن رأيه بشكل شخصي مع شخص آخر  يتكلم 

 ةبل كما يقول الكتاب بوداعة ومراعا ،أحد وال يتعدى حدود اللياقة
    مشاعر اآلخر.

   أىب؟ عمليقلت: وكيف يكون ذلك بشكل 
  مرة أخرى:  وقال: أول شيء ه

  مبدأ دانيال  

یاكیف استثمر المید

اعرف 
حدودك 
كومسئولیت

خذ خطوة مبدأ دانیال
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هذا االشتياق أمام هللا   واجعل  ،فضع يف قلبك أن تشهد للمسيح
عنه   تعرب  االشتياق  وهذا  قليب  اشتياق  لديك  يكون  فأن  يوم.  كل 

االشتياق هذا  سيعطيك  املستمرة هللا  مكتوب   ،لصالة  هو  فكما 
"")  وأيضا مكتوب ") 24:  10ام .

")1  يو
. وهذه مشيئة هللا ومسرة قلبه أن النفوس ختلص وأننا نتمم )14:  5

إلجنيل للخليقة كلها ن نكرز  كما أوصا الرب يسوع "  وصيته 

  16"(مر  :
15 .( 

  الثاىن؟  ءالشي قلت: وما هي 
  الثاىن هو  ءالشيقال: 

  خذ خطوة 

خطوة  خذ  ابدأ  يستخدمك  أن  واشتياق   صالة  فرتة  فبعد 
ت كثرية اآلن تتحدث عن  وجرب أن تتكلم عن هللا، وستجد جرو

-األمور الروحية بكل اللغات على الفيس بوك بلغات خمتلفة(اجنليزى
س من - روسى-فرنسى التعليقات إل عرىب....). وستجد كثري من 
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يبحث عن احلق وتكلم   دول خمتلفة، ادخل واختار شخص معتدل
  معه. 

  قلت: وهل الناس من ثقافات خمتلفة ستقبل الكالم بسهولة؟ 
  : قال: وهذه هي النقطة الثالثة

  اعرف حدودك ومسئوليتك 

ني ال جنرح أحد بل  املسيح ال  الكالم هي عن  فحدود يف 
ولنفرتض إنك حتدثت مع شخص  الكل مهما كان معتقده،  حنرتم 

الفأر   أو  البقر  يقدس  من  فهندي 
أن حترتم معتقده وال    الضروري جدًا 

ينه أو تتهكم عليه لكن بكل حمبة  
  واحرتام ختربه عن حمبة املسيح وغفران 
لنا   وهبها  اليت  السعيدة  واألبدية 

" رسالة  هي  املسيح  فرسالة 

" املسيح  قال  كما   "  

 ")  ونبدأ القصة من البداية من سقوط آدم )7:  10مت .
  كلمة هللا) ليخلصنا. (املسيح  ءواحتياجه للتجديد وضرورة جمي

  سيقتنع  أىب؟ قلت: وهل يوجد من 

لیس فیك حنوا مسیحیا فتنوح  أ
على جسد قد تركتھ الروح وال  
تنوح على الروح التى انفصلت  

  عن هللا!!!.... 
  ق. أغسطینوس. 

 .704الحب اإللھي ص 
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عن  أن خترب  فمسئوليتك  مسئوليتك،  تعرف  هنا ضروري  قال: 
املفرحة( مسئولية اإلجنيل البشارة  أما  هللا،  وملكوت  الغفران  وعن   (

االقتناع هي عمل الروح القدس داخل الشخص فكما هو مكتوب 
" ")1  12كو  :
يعمل يف داخل الشخص لينريه    الذي. فالروح القدس وحده هو  )3

فهذه  يرفض  أو  يقبل  أن  ميكن  والشخص  رب  املسيح  أن  ليؤمن 
خنرب بكل حمبة واتضاع بشارة   أنمسئوليته الكاملة أما مسئوليتنا حنن 

املفرحة وعمل املسيح ألجل لكل البشرية (الغفران واألبدية   اإلجنيل
حلرية الكاملة يف اختياره ولو رفضنا يظل  السعيدة) ونرتك للشخص ا 

الود بيننا كأخوة يف البشرية ونثق كما قال الكتاب "

  

 ")  فنحن جمرد موصلني لكلمة   .)11:  55اش
هللا أما الفاعلية فهي عمل الروح القدس لذلك لنعرف إننا "عاملني  

. فنتذكر دائما أننا لسنا أصحاب العمل لكن ) 9: 3كو 1(مع هللا"
  هللا هو صاحب العمل وحنن عاملني معه.  

  لتفصيل عن كيف أتكلم؟ تكلمينقلت: هل ميكن أن 
  نا عن قصة اخلالص.  قال: هذه سنتكلم عنها يف كالم
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اليوم    وكان    ابين،نلخص كالمنا  الوسط  تكلمنا عن خطورة 
  هم: 

  معدى.-1
 . يؤثر علي مبادئنا-2
 . يؤثر علي الالشعور-3

  هي: أما انواع الوسط 
 قوة للشهادة). -مبدأ دانيال-(وضح حدودوسط يفرض عليّ -1
2-  ." برجليّ له  روح   " للتحرير-اخلطورة  ادراك(وسط  -قوة 

 ستثمار القوة). ا
 استثمار). -مذبح عائلى-استبدال(وسط امليد حيتاج ايل -3

  ايب؟وما هو تدريب اليوم   قلت:
 ك عندما تتحارب بوسط يفرض عليك أنتدريب اليوم هو  قال:

لتعلق بت  أو خص  شصلي صالة احلماية والشهادة. وعندما حتارب 
  صلي صالة احلرية.  ت أشخاصجمموعة 

ئك ملذبح العائلى يف أسرتك وتشجع أسرك أقر تم  نيا:    و
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لثا: فطاملا انتهيت من منهج مبادئ احلياة الروحية وعرفت  أما 
يف   النت  استثمر  فابدأ  هللا،  مع  اعمل  كيف 

  توصيل كلمة اإلجنيل للشعوب احملرومة. 
موعة  قى ا  PDFللحصول على 

           mbade2.comقع  من خالل هذا املو 
  أو لسماع األجزاء مسجلة بشكل درامي 

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

  أو التطبيق على املوبيل "مبادئ احلياة الروحية". 
 قرشا فقط 25سعر النسخة من أى جزء: 

  
  


