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لنا رجاء فى المسيح ان تصل هذه * 
السلسة إلى يد كل شاب مسيحى بأقل 

.تكلفة
يمكنك ان تشاركنا هذا الرجاء بإهداءها  *

.ألصدقاءك واحباءك
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  )١١٨بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية (
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  تقدمي
هي من أمجل فترات العمر وأكثرها إمثار على كل فترة الشباب 

  املستويات، الدراسية والعملية، العاطفية والروحية.
والعاطفة وكيفية التعامل معها من األمور اليت تأخذ إهتمام كبري 
بني الشباب وعندهم حق كبري. فبدون مشاعر وبدون حب ال 
يوجد للحياة معىن أو طعم ويصري اإلنسان مثل اآللة املربجمة سواء يف 

 -اخلطيبة -األصدقاء-األخوة -األم–تعامالتنا مع بعض (األب 
  الزوجة..)

ة ستجد منظور روحى وعملى للتعامل مع وىف هذه النبذ
  العاطفة مع عدم إمهال الناحية النفسية واإلنسانية.

حروب العاطفة من ثالثة اجتاهات. من جهة املصدر ومن جهة 
  التوقيت ومن جهة الطاقة.

الرب يسوع يعطينا الشبع احلقيقى من حمبته واالرتواء بنعمته 
صلوات أبينا قاسة البابا مرمي ومنا العذراء أ شفاعةكل أيام حياتنا ب

  تواضروس الثاىن وإلهلنا املجد يف كنيسته إىل األبد آمني.
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امة ا : مالحظة  دون قراء ذه السلسلة تكملة للمبادئ الروحية و

ذه السلسلة سوى  ناك أى فائدة تر من قراءة  ون  ً لن ي أوال

ق الرو لذلك ير  ة الطر قراءة السلسلة الشعور بالذنب وصعو

زء السادس) األو (بداية من كيف أبدأ ع ) السالم(ح ا

ذه السلسلة  .األقل، قبل البدء  قراءة أى جزء من 

  
         

  مجيل و نسيم خفيفيف طريقي إىل أيب، وأنا يف الطريق هب
نفسي رمبا تكون هي  قلت يفبدون رمال، شعرت بدوخة وتعب، و

يقولون عنها، ابتسمت وقلت رمبا تكون مثل رياح السموم اليت 
الغاز املضحك الذي يستنشقه يظل يضحك حىت أن ميوت دون أن 

وقلت يف نفسى "غريبة هذه الرياح فممكن أن تكون مجيلة يدري، 
وصلت أليب يارب امحيىن يارب امحيىن".  يف نفس الوقت و قاتلة

السموم السموم، فابتسم وقال رياح وقلت له عن أفكاري ورياح 
سنتكلم ملصر، تأيت إلينا فقط رياح اخلماسني أما اليوم فنحن ال تأيت 

  من نوع آخر.عن ريح السموم ولكن 
   قلت: وما هي هذه الرياح يا أيب؟

اجلميلة جدًا وأيضا قال: هي العاطفة، فالعاطفة من األمور 
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ألنه بدون عاطفة وحب تصري احلياة مملة وكئيبة  .اخلطرية جدًا
ل اآلالت أو األصنام سواء يف تعامالتنا مع بعضنا أو يف ونصري مث

 تعامالتنا مع اهللا. لذلك أول وأعظم وصية أوصنا ا اهللا ناحيته هي
"حتب الرب إهلك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل 

العشور  أوالصوم  أوومل تكن وصية الصالة  )٥: ٦(تثقدرتك"
  .والطقوس لكن احلب

سثه غ  تإ أوقً وغ   ضض حغء. ش

وقال الرب يسوع عن الوصية الثانية وقال إا مثل األوىل وال  
. )٣٩: ٢٢(متتقل عنها أمهية هي أن "حتب قريبك كنفسك"

وعن تفصيلها "أكرم أباك وأمك" و"حيب الرجل امرأته كما املسيح 
. وحيب اإلنسان )٢٥: ٥(افالكنيسة (يعىن حب حىت املوت)"

(ولكن بالطبع وصينا الرب أن حنبه) وحىت العدو ي١٤: ٣يو١أخوه(
الذى و حبكمة ونبعد عن شره ومعاشرته الرديئة حىت ال يفسدنا).

جيب علينا أن يكون خلق فينا العاطفة هو اهللا وليس الشيطان ولكن 
فوق كل حتفظ عندنا حكمة كبرية يف التعامل معها فيقول احلكيم "

لقلب اوأيضًا " .)٢٣: ٤(ام"ن منه خمارج احلياةاحفظ قلبك أل
  )٩: ١٧ار ( "من يعرفه وهو جنيسخدع من كل شيء أ
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قلت: وعدتين يا أيب أن تكلمين يف هذا املوضوع وأنا يف أشد 
احتياج إليه، ألن أجد الكثري من زمالئي يدخلون يف مشاكل 

والفشل والبعض اآلخر  كتئابواالعاطفية تؤدي م إىل التعب 
لديه كبت وتزمت شديد وأشعر بتعبهم وعدم راحتهم، وأنا كثريًا 

  ما تكون مشاعري متقلبة ما بني الطريقني.
ء مقدس وهي جزء من قال: بدايةً البد أن نعرف أن العاطفة شي

مثل اجلسد حيتوي على الرأس واليدين  إلنساىناالتكوين 
  والقدمني...
كما ولى املشاعر والعقل واإلدراك، النفس حتتوي ع .عضثا

أن اجلسد له نظام، فلكل عضو عمل، القلب يضخ الدم، املخ ينظم 
العمل بني األعضاء، وإن مل تعمل األعضاء يف تناغم ال يتم منو 

غري تنمو خاليا بسرعة  عندما مثًالفاحلياة فيه،  تستمر اجلسد وال
  .حيدث السرطان واملوتطبيعية 

النفس البد أن يتم العمل بشكل متناغم حىت يف موضوع  .أغد
 .عقل واملشاعر البد أن يعمال معًاحيدث تناغم بني األعضاء، فال

يتعب وحتدث له صدمات عاطفية قد قد فمن يسري مبشاعره فقط 
إىل يف بعض احلاالت حزن وفشل وقد تؤدي كآبة وتؤدي إىل 
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خثر  ا  

حول إىل انفصام يف الشخصية وجنون، أما من يسري بعقله فقط فيت
طاء ويتحول إىل آلة بال مشاعر ال يعرف معىن احلب والفرح والع

فقط. والشيطان يعرف ذلك لذلك حياربنا  عملماكينة تدور وت
  .بشراسة يف هذه النقطة

  قلت: وكيف حياربنا الشيطان يف هذه النقطة؟
قال: فترة الشباب من أهم فترات احلياة، وهي فترة الطاقة وفترة 

كل املستويات، الروحية االجتماعية الدراسية والعملية، اإلمثار على 
 )١: ١٢(جالذلك يقول الكتاب "أذكر خالقك يف أيام شبابك"

وألن . )٤: ١٢٧(مزالشبيبة" كسهام بيد جبار هكذا أبناءوأيضًا "
زفها ـالشيطان يعرف ذلك يريد أن يبدد هذه الطاقة ويستن

  .بثالثة أمورفيحاربنا 
  ؟قلت: وما هي يا أيب

  قال: أول حرب للعاطفة هي من جهة
  
  

  قلت: يعىن إيه؟
منذ اليوم األول لوالدته طوال عمره  حيتاج للحباإلنسان قال: 
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دا حىت وهو يف بطن أمه حيتاج حلب والديه فالطفل غري  ،حىت املوت
يهملوا يف تربيته وال يهتموا بتقدمي املحبة  الذى أواملرغوب فيه 

يشعر بذلك ويؤثر على نفسيته. والفىت أو الفتاة يف سن املراهقة 
يكون يف أشد احتياج حلب األب واألم 

  الغري مشروط.
قلت: افرض مل جيد شخص هذا احلب 

. لعدم وجود إلمهال ضتعريا أىب. إنسان 
  لظلم. إيه احلل؟! األهل.

سئول عن تعويضه. هو الذى خلقه. وهو مقال: اهللا مسئول. اهللا 
) حىت كل ٩: ٦١واهللا عندما يعوض تعويضه بيكون كبري قوى(اشع

من يراه يقول إيه التعويض دا ياريتىن تعرضت هلذا الظلم املهم أأخذ 
التعويض. شخص كان يعمل يف مصنع نسيج يف إجنلترا وتعرض 
إلصابة بسيطة يف يده نتيجة خللل يف اآللة اليت كان يعمل عليها. 

 اآللةسرعة ولكنه رفع قضية على املصنع بسبب خلل تعاجل ب
  فحكموا له مبليون جنيه استرليىن.

  قلت: ياه!! أكيد كل العمال يقولوا ياريت نصاب إحنا كمان.
قال: كل من يتعرض لظلم أو تعب أو جمرد إمهال ونقص احلب 

 أيتامكترك ا
 أحييهم أنا

علي  أراملكو
 ليتوكلن 

)١١  :٤٩ار (  
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يف حياته فليطالب اهللا حبقه اهللا قادر على تعويضه وعلى إشباعه يا 
ل جائعا وهنا يتدخل الشيطان ويعرض طعامه الفاسدة إما سيظ

بعد والته مباشرة ومات أبوه  ماتت أمهطفل  وبضاعته املسمومة.
  وهو صغري وترىب مع أخوه الكبري.

ة وحض األب. أكيد يقلت: ومن يعوض عن حنان األم ورعا
  طلع شخص حمطم أو جمرم!!

 عوضه واحتضنه فصار البابا شنودة الثالث. قال: الرب هو الذى
بالطبع يوجد من ال يطالب حبقه ويظل جائعا فيأتى الشيطان بطعامه 
املسموم ويدمره وممكن يصري يف طرق الشر واخلطية أو يف تذمر 
واكتئاب طوال حياته. إنسانة بسيطة تزوجت بشخص شرس 

  متعب ال يعرف معىن احلب والشفقة بل ضرب وسب وتعذيب.
  يإما قديسة!!! ،احنرفت يف طرق الشر ،قلت: أكيد انتحرت
حقيقى وتعويض  جلئت للرب فأعطها شبع قال: هي أم الغالبة.

ويشكو الزوج متعب بينما من يظل يف يأسه وتذمره وجوعه  كبري،
لن مش بيقدم حمبة مش بيشعر بينا وال يشكو للرب ويطالب حبقه 

  طريق النجاسةنه سلك طرق الشر وعاش يفإتسمع عنه سوى 
وعن أخرى  ،ونسمع عن الذى أحبت سائق تاكسى وهربت معه
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سقطت يف فضيحة أخالقية مع ابن البواب أمور تأتى باخلزى 
  .)١٢: ٥من العار(اف أيضا وذكرها 

  قلت: كل دا من العاطفة؟!
قال: العاطفة شيء مهم وكما يهتم اآلباء واألزواج 

فنفسية  ،وشرب وأغلى مالبسباالحتياجات املادية من أحسن أكل 
 ،كلمة املحبة لزوجاتكم أهم من كل كنوز الدنيا .أوالدكم مهمة

  .مال العامل كله ال يعوضها ألوالدكمملسة احلنان 
ئ لكل أب وكل زوج أهتموا بنفسية أسركم كما موا  خ

بأمورهم املادية بدل من تتركوهم جائعني فيجولوا متسولني للمحبة 
ال تبخلوا أن تقولوا كلمة حمبة  يف األماكن القذرة ومن أتباع إبليس.

وملسة حنان ألسركم ولتهتموا أيضا باملذبح العائلى فإن مل يوجد 
  ليس.املسيح يف البيت سيوجد إب

ظغئ ئ ب لكل أم أن تم بابنتها وتقدم هلا كل حمبة واهتمام  خ
  بدل من أن تركها جائعة متسولة يف شوارع العامل امللوثة.

ئ ا خ غ لكل من تعرض لتعب وظلم ال تترك نفسك  وأ
زف لئال يأيت العدو ويعرض بضاعته ـجوعانا أو تترك جروحك تن

 كويكون سقوطك عظيما. أمام وقت ضعف فتسقطاملسمومة يف 
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فرصة عظيمة ال تستسلم للظروف وتندب حظك العاثر من أب 
  . أو بارد شرسأم عنيفة أو زوج  أوجاحد 

: ٦٤اشععنده عالجك عنده شبعك عامله كأب(يسوع الرب 
اصحاحات سفر .()٥: ٦٢اشع) كزوج (١٣: ٦٦) كأم(اشع٨

وخذ  رأهاكلها مملؤة بالتعويضات ياريت تق ٦٦- ٤٠اشعياء من
 تدريب أن تكتب كل وعد وتأخذ بشكل شخصى وتتطالب بيه)

فيه كل احتياج ويشعر بك وحيبك أكثر مما حتب أن نفسك.  الربف
  هو الذى خلقك وهو مسئول عن معاناتك وتعبك.

فاهللا هو مصدر كل حب وفيه كل كفاية ومن يقبل 
  إليه ال يجوع لقذارة العالم وال يعطش لسمومه.

 أخذت وفرحت وإن تركت نفسك جلروحكإن طالبت 
وجوعك ستظل تعاىن يف تعبك وآالمك. وسنتكلم بالتفصيل عندما 

  نأخذ فوائد التجارب والضيقات.
هذه األمور لآلباء واألمهات إحنا شباب يا أىب والسلسلة قلت: 

  أمسها مبادئ للشباب؟
أنت النهاردة شاب لكن بكرة هاتكون مسئول قال(بابتسام): 

  والوقاية خري من العالج. ولسة املوضوع مطول.زوج وأب 



١٣ 

 

اعصغئ  ا  

حياربنا به شيء  ثاىنمن جهة املصدر. نتحارب بيه أول شيء 
  من جهةليستنـزف طاقتنا العاطفية هو إبليس 
  
  

  أيب؟! يعىن إيه ياقلت: 
مر حتت ألكل لكل شيء زمان وقال: مكتوب يف الكتاب "

   .)١: ٣(جا"السماوات وقت


 


 
فعلى سبيل املثال فىت صغري يف اإلعدادية أو الثانوية عندما يقول 

  .فهذا يف حد ذاته ليس خطية .أحب"ب"أنا 
  ممكن حيب وهو يف سن إعدادى؟!قلت: يعىن اإلنسان 

حيتاج أن و .قال: كما ذكرنا اإلنسان حيتاج للحب يف كل وقت
يف  مشكل شيء يف وقته، وعندما يكون لولكن  ،بحب وَحيُي

  خطية وإمنا تدمري وعار وهالك. مش بس بيكونوقته، 
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بوعك مبا ا ليكن ي ر

ك شباب أةبامر افرح و 

)١٨  :٥ام (  

قلت (وأنا مصدوم): ما هذا الكالم املرعب يا أيب سهلت يل 
  املوضوع مث صدمتين؟!
لساعة درسة وتأخر لاملجع من ارهو ك، وقال: ختيل صديق ل

يف الشارع كان  كان ماشي ملامل يأكل من الصباح ووالرابعة عصرًا 
ومع أكل ليشتري ا ما كنش معاه أى فلوس جدًا ولكن وعان ج

يقاوم طول الطريق وتعب اليوم مل حيتمل أن 
األكل اللذيذة فدخل إىل مطعم  رائحة

كنتاكي وخطف ربع فرخة وجري، ماذا 
  سيفعلون معه؟!

وب من أيديهم قلت (بابتسام): بالتأكيد لن يستطع اهلر
  .سيضربونه

ملت ليه ع"ا والقعل جروا ورائه ومسكوه من قفاه وقال: بالف
"طيب فني الفلوس يا  واعان" يقوليبكي ويقول "أنا جفكان "، اكد
وهم يضربونه  .عان"يبكي ويقول "مش معايا. بس أنا ج .عان"ج

   .عان"رأسه وهو يبكي ويقول "أصل أنا ج وعلى على قفاه
  .أم الهل هو فعًال جوعان 

  قلت: جوعان.
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  قال: لكن هل هذا الوقت املناسب لألكل؟!
  .يبقى مش وقت مناسب مش معاه فلوسقلت: طاملا 

  قال: 
   


    





 

  ؟طيب يعمل إيه فهو فعال حمتاج جوعان أو حمتاج للحبقلت: 
 ماحدش  هناك قال: ينتظر حىت يذهب إىل بيته، ويأكل براحته

البد  .)Control، فالبد للشخص أن يعمل (بتعمل إيهيقول له ها
مالك روحه خري ممن يأخذ لذلك يقول الكتاب " ،أن يعمل ضبط

   .)٣٢: ١٦مأ("مدينة
مسع مثل آخر، ختيل صديق لك وكنتم خارجني لتشتروا مالبس ا

بدون سابق إنذار تركك والعيد يف وسط البلد أو يف مصر اجلديدة، 
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تدخل حمل املالبس وهو واقف خارجًا، مث طلعت على صوت 
ال، أصل أنا عندي إسهال" صراخ وهو يقول "أصل أنا عندي إسه

ووجدت ما مل تتوقعه طوال حياتك، وجدت صديقك كان جبوار 
املحل يف الشارع وهو عاريًا ويقولوا "بتعمل إيه" يقول "أصل أنا 
عندي إسهال" وهم يضربونه ويقولوا له "استىن تدخل محام يف أي 

أصل أنا عندي إسهال"  .مكان" وهو يقول "أصل أنا عندي إسهال
  ماذا سيكون منظره أمام الناس ومنظرك أنت أيضًا!!ختيل 

دة قلت: منظر خمزي. منظر فعًال جيلب العار، وضحكت بش
بالش منها، دي صح جتيب  وقلت "دا كله عشان العاطفة، ال

  الفضايح".
  قال: بالفعل يا بين

 
       


  

  قلت: هل هذا كله يا أيب فقط يف عدم ضبط الوقت؟!
خاطئة أو شر بل هي  إا مشاعرقال: فبالرغم من أننا مل نقل 
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ناحية الشخص املناسب قد تكون بشكل مقدس وحتياج طبيعي وإ
بين، قل ااب عنصر الوقت يؤدي هلذا الدمار والعار يا لكن فقط غي

  بين.اأحكي وأنا أحكي لك قصصًا حقيقيًة يا 
  حكي يا أيب؟!إقلت: 

قال: شاب يف كلية الطب وكان يف السنة الرابعة (يعين خالص 
). دخل يف دوامة التعلق العاطفي والتعلق يبدأ دكتورقرب يبقى 

اإلدمان معروفة، كان هذا الشاب بإعجاب وينتهي بإدمان، ونتائج 
جيلس مع أصدقائه يف املدينة اجلامعية ويف الكلية ويقول "بيحاربوين 
بيحاربوين" يقولوا له "مني" يقول "املخابرات" يقولوا "إزاي" يقول 
"بالشعاع بالشعاع. بيسلطوا علّي شعاع من القمر الصناعي. 

لشان البنت بتاعيت عاوزين يغريوا أفكاري" يقولوا له "ليه" يقول "ع
" بتحبين وأنا مش هاغري رأيي أبدًاعالء مبارك عاوز يتجوزها وهي 

  .هيهات" ويصرخ ويقول "هيهات،
  قلت: هلذه الدرجة.

  قال: نعم يا بين.
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قلت: ليس فقط أعمى، إنه أعمى وجمنون ومدمر. هل هذه 
  القصص حقيقية يا أيب أم أنك ختيفين فقط؟

قال: مل أقل قصصًا بعد. إا قصة واحدة، والصراحة مجيعها 
فقط نغري بعض  ،بالفعل يا بين ورأيتها بعيين حقيقية حدثتقصص 

  التفاصيل للمحافظة على خصوصية األشخاص.
شاب جاء من صعيد مصر ودخل كلية من الكليات املنفتحة 

، مل يكن معتادًا على االختالط مع أصدقائه وصديقاته، اجتماعيًا
ا حتبه ولكنها كانت إبزيادة، فظن  اجتماعيةوكانت هناك زميلة 

ويهتم ا بزيادة، فأحست تتعامل مع اجلميع هكذا، بدأ يكلمها 
صغريين، ملا نتخرج  ولسهخوة، إبذلك وصارحته وقالت له "إحنا 

ممكن نفكر يف األمور دي" جاءته صدمة، بدأ يبكي ويبكي، 
يف البيت ولكن  ،وميسك التليفون ويتكلم وحيب يف الشارع

نفسه، املوضوع مل  يكلمبلألسف مل يكن أحد يرد عليه ألنه كان 
ينتهي عند هذا األمر بل ختيل نفسه خترج وهو مازال يف السنة 
األوىل وذهب للعميد وطلب أن يعينه معيدًا يف اجلامعة وعندما مل 
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جيد إجابة فكر أن يذهب لقسم الشرطة يشتكيهم حىت يأخذ حقه 
  يف التعيني.

  !قلت: قصص مأساوية يا أيب؟
يا بين،  حلرب، حرب خطرية جدًابين، هذه ااا قال: الصراحة ي

وباألكثر  ،ودراستهم ،شخصيامو ،تضيع طاقة الشبابنه تأل
  الشيطان يستخدمها لتدمري حيام الروحية.

  قلت: كيف؟
    الذى حيارب بهالثاىن هذا هو الشئ قال: 

ن ظ صئ طتثودة ا   ذ
يف التعلق العاطفي ال جيد وقت كل طاقة اإلنسان  توجهفعندما ت
 ،باألصدقاء ،مبمارسة رياضة أو هواية ،بدراسة لالهتمامأو مشاعر 

ال جيد وقت أو حمبة ليعمل عالقة مع اهللا. فيعيش مثل  أيضابل و
ال عقل  فعال مش إنسان،ملدمن، صورة ال حقيقة، اسم إنسان لكن ا

  وال ضبط.
  حيب الكل.شاب آخر كان حيب، لكن ليس أحدًا معينًا، 

  قلت: وهل يوجد عيب يف هذا؟!
 لحبين، كان حيب أن يعمل عمل مصايا  قال: سأكمل
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حياول ، مبعىن أن كل اثنني يتشاجرا مع بعضهما اجتماعى
   .مصاحلتهما

  قلت: وإيه الغلط يا أىب إنه يصاحل الناس؟
بيحبوا بعض  ، لكن اتننيأى اثنني مش قال: هو كان بيصاحل

(فكان يتأثر تأثري فيسهر طوال الليل يعمل عمل املصاحلةواختاصموا 
غريهم وإن مل  يشوف واوعندما يتصاحل سلىب مثل التدخني السلىب).

جيد حياول تفقد أصدقائه أو باألحرى صديقاته ويطمئن على 
عالقتهم ويعطيهم النصائح، فشل يف دراسته يف أول سنة وهكذا يف 

يف  إىل كلية نظرية وظل هكذاة القمة ل من كليّوَح ،ثاين سنة
الرياح لإلدمان  وطاوحتهداومته مل ينجح وانتقل ملعهد خاص 

واملخدرات وضاعت آماله وآمال أسرته كل ذلك ألنه مل يعمل 
  ضبط لعاطفته.

قلت: قصص مأساوية يا أيب. لكن هل كل من حيب وهو شاب 
  صغري مل يتخرج يكون هذا مصريه، أليست هذه حاالت خاصة؟!

أي شخص يأخذ رأيي يف مواضيع احلب، أقول  صراحة قال:
  سأل ربنا.اله، 

  قلت: ملاذا يا أيب؟
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قال: ألنه يف األغلب يكون قد أخذ قرار وبدأ يسري يف الطريق 
  .أي نصيحة بشرية هولن جتدي مع

إن طلب اهللا بقلب مستقيم ونفس صادقة، البد أن اهللا  ضظ 
يرشده بل ويشبعه، فعندما يشبع اإلنسان من حب املسيح ونعمة 

هذا فقط من يستطيع أن يعمل ضبط على فاملسيح وصداقة املسيح 
  .، أم غري ذلك فيكون املوضوع صعبعاطفته

  أو نتكرس يا أيب؟! نترهنبقلت: معىن هذا أن 
ن فقط هم الذين حيبون اهللا. حمبة املسيح عندما قال: وهل الرهبا

 ،تنسكب يف القلب تقدسه وجتعله يفيض باحلب ناحية األصدقاء
ناحية  لالرتباطحىت األعداء. ويف الوقت املناسب  ،األسرة ،األخوة

حب أحبوا نساءكم كما أأيها الرجال الزوجة، بل الكتاب يقول "
فتخيل . )٢٥: ٥(افسلم نفسه ألجلهاأاملسيح أيضا الكنيسة و

كما أحب املسيح الكنيسة، حب ليس أعظم  امرأتهكل رجل حيب 
منه حب، حب التضحية حىت املوت، حب ال يذبل وال ميوت بل 

، كل أناينحب ب بال شروط، حب يعطي وليس حمبة أبدية، ح
هذا  امرأتهختيل رجل حيب  ،مسات حب املسيح للكنيسة من ذلك

سيكون كله فرح، كله  !!املسيحياحلب ماذا سيكون شكل البيت 
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سالم، كله حب وهدوء وتضحية واستقرار، لكن من حيب حب 
العامل وكالم العامل وألفاظ العامل وقباحة العامل وساحمين زبالة العامل، 
لن جيين سوى الفشل واملرارة وما يظنه حب لن جيده حب بل وهم 

انقسام واضطراب ، بعد الزواجحقيقته ظهر ت مؤقت فتتانإ، وشهوة
 ،لفتور ،مللل ،زهقإىل إلدمان العاطفي من اومشاجرة ويتحول 

للشوارع وهروب  ،وجلوء للمقاهي ،وعدم قبول ١وممكن كراهية
  .من البيت، جلوء لألفالم اإلباحية وهروب من العالقات الزوجية

     



 

نصيحتك يل وأنا يف هذا السن يا أيب حىت ال أدخل ماهى قلت: 
  ؟يف مثل هذا النفق املظلم وهذا الرعب املميت

  املسيح. اسألقال: 
ا أيب أنا سأسأل املسيح. لكن يف كل األمور ترشدين قلت: ي

وتعطيين خربتك الروحية ملاذا ال تريد أن تقول يل شيء واضح 
                                                             

  .)١٥:   ١٣صم٢(مثل قصة أمنون ١ 
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  ؟!ومالي
ولن تقبله بسهولة. وستظنه  قال: كالمي سيكون صعب

باء الربية ال يقولوا النصيحة ملن لن آكان يف القدمي وقد متطرف، 
  يسمعها.

طريق احلياة الروحية لزمن قلت: يا أيب، لقد سرت معك يف 
وجربت نصائحك وتعرفت على املسيح كأب وصديق والغفران 

 صعب. مرلتأكيد سأمسع يا أيب حىت لو كان األوأمور كثرية فبا
  وبالتأكيد سأطلب معونة املسيح فبدونه لن أستطيع أن أفعل شيء.

فترة الشباب ىف شعارك  يكون أن، قال: نصيحيت لك يا بين
  "أنا للرب".

  يا أيب؟! يعىن إيهقلت: 
قال: فترة الشباب تكون ُمكرسة للرب، احلب للرب، العاطفة 
والقلب للرب، أحب الكل لكن الذي ميلك عليّ هو الرب، ال تعلق 

  ال ارتباط ال إدمان.
  ؟أن استفسر ممكنقلت: ساحمين هل 

  بين حىت تصلك الصورة واضحة.اقال: خذ راحتك يا 
قايت وتعاماليت أو حمبيت ألهلي اقلت: هل هذا سيؤثر على صد
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  وأصدقائي؟!
قال: بالطبع ال. كما ذكرنا أنين عندما أمتأل حبب املسيح وحبه 
يقدس قليب وميأل روحي ويشبع نفسي أستطيع أن أحب اجلميع 
حىت األعداء. بل ما أقصده بكلمة "أنا للرب" أي أن الرب هو 

األول، ال األول، الرب هو حيايت، الرب هو صديقي األول وحيب 
أضع سالمي يف أسريت أو يف أصدقائي أو يف شخص آخر بل يف 

فهو الشبع  )١٤: ٢فأ(املسيح، مكتوب أنه "هو (املسيح) سالمنا"
  .)٣٥: ٦(يوهو االرتواء احلقيقيواحلقيقي 
  ؟! طريق الرهبنة مش هو دا قلت:

احلب لنفيض على ، فعندما حنبه ميألنا بقال: املسيح ليس أناين
متالء لذلك يقول "أذكر خرين، ففترة الشباب هي فترة اإلاآل

ويف هذه الفترة يبدأ فيها إدراك  )١: ١٢(جاخالقك يف أيام شبابك"
كلمة الغفران وكلمة الفداء يعين إدراك معىن املسيح واملسيحية، 
وعند الوقت املناسب اهللا بنفسه سيختار لك حواء املناسبة سيختار 

خلق حواء ألدم اهللا فالذي لك املعني اليت تكمل معك الطريق، 
دم وحده أن ن يكوأوقال الرب االله ليس جيدا . "وليس الشيطان

الذي قال "يترك الرجل أباه  .)١٨: ٢(تكصنع له معينا نظريهأف
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هو اهللا وليس  .)٥: ١٩(مت) ٢٤: ٢(تك"بامرأتهوأمه ليلتصق 
كما أحب املسيح  امرأته"وحيب الرجل  يطان، الذي قالالش

هو اهللا وليس الشيطان، فقط املوضوع مسألة وقت،  .الكنيسة"
فكلمة "أنا للرب" ال تعين أنين يف فترة الشباب لن أحب أهلي 

بل أنا للرب قبل الزواج  ،وأصدقائي، أو بعد الزواج لن أكون للرب
  :وبعد الزواج، فالزواج ليس ضد عالقيت بالرب، بل ما أقصده

      
     

     
 

 
غ  جيهزين وجيعلين أمنو نفسيًا وروحيًا وجسديًا  ش

واجتماعيًا مث يف الوقت املناسب هو بنفسه خيتار لك الشخص 
ويكون اهللا هو املسؤول عن حل كل املناسب لتكمل حياتك معه 

احلب يف األسرة ينمو والفرح  جيعلمشكلة ودئة كل عاصفة و
 عندهم والسالم والنجاح يزداد يوم وراء يوم، وليس مثل أهل العامل

  نقسام واملشاجرة والعراك.هر يسمونه شهر العسل ومن بعده اإلش
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     شهر!!ل كّمدا إن قلت: 
قال: مع املسيح العمر كله عسل، الفرح ينمو واحلب يزيد 

 ،مصدر للنمو واملعرفةيكون ومعرفة اهللا تزيد، واملذبح العائلي 
وتكون أيام هذه  .)١١: ١٦(مزوسرور والصالة اليومية شبع

الكل حيب بعضه  .)٢١: ١١(تثاألسرة كأيام السماء على األرض
آلخر أيضًا بل يضحي وال ينظر كل واحد فيما لنفسه بل فيما ل

بينما من مل  .من أجل شريك حياته ،حبياته ،بفرحه ،الشخص بذاته
لن ف ،مل يشبع حبب املسيحبعد، س سحياته مل يتأ يف املسيحيوجد 

يعرف أن حيب، بل حيتاج إىل احلب فيطلب من الشخص اآلخر 
احلب ولن جيده ألن اآلخر حمتاج هو أيضًا للحب شبهها أحد 

  القراد.اخلدام حبشرة 
  قلت: وما هي حشرة القراد هذه يا أيب؟

قال: حشرة تلتصق جبلد احليوانات مثل البقر واجلاموس 
يشبع  فهكذا كل من ال ،والكالب ومتص دمائهم وتعيش على ذلك

باملسيح حياول أن ميتص دماء شريك حياته، فيشعر اآلخر بالثقل 
نفسه وإن ظهر واهلم والتعب واألنانية ويشعر أن اآلخر ال حيب إال 

ا تنشأ املشاكل نه ومن ،يف اآلخر أنه حيب فهو حيب شهوته ولذته
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ؤدي لالنفصال والطالق أو العيش كأيام اجلحيم على توقد 
  األرض.

يفضلوا ثنني مثل القراد، أكرب لو اإل مشكلة دى تبقىقلت: 
ها يكون هل افرض دا حصل لكن  .امتصاص دم بعضهمحياولوا 

  ؟العمريف تعب وهم وأنانية طوال  يفضلوا كداها  اوال، ليهم حل
قال: احلل هو التوبة، الرجوع للمسيح هو احلل، أن يصري 

املسيح قال . املسيح هو األول هو احلل، أن يشبع اإلنسان باملسيح
 .)٣٥: ٦(يو "من يقبل إىلّ فال جيوع ومن يؤمن ىب فال يعطش أبدًا"

 فيض باحلب ولكن بعيدي ممكن هو دا اللى ميتأل حبب املسيح، فمن
   .حلةاملا ال ترويه مياه العامل اإلنسان عطشان فضلي عن املسيح
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هذا املبدأ "أنا للرب"  قيسأبدأ من اآلن يف تطب ،يا أيب متامقلت: 
سأنتبه إليه، سأقدس شبايب للرب، لن أمسح ألي عالقة عاطفية أو 
 أي ارتباط شخصي يف هذه الفترة بأن يشغلين عن املسيح ولكن

عندي سؤال. هل سأعيش منعزًال هل سأكون وحدي وال  معلش
يل كبت؟! أريد أن  يسبب مش ممكن داأتعامل مع األخرين، 

  ل مع العاطفة خبطوات عملية؟تعلمين كيف أتعام
  منها. احذرقال: ثالثة أمور يا بين للتعامل مع العاطفة 

  أول شيء هو
 

 ىنولكن(اجلنس اآلخر) أتعامل مع األخرين  أريدأي أكون  
امالت أتظاهر بأنين إنسان حمترم، وأنين ال أحتاج ملثل هذه التع

لمشاركة، لخرين ولتعامل مع اآللويكون يف داخلي ميل شديد 
ويكبتها، يكون يف خطر شتياقات واإلامليول فمن يكون عنده هذه 

  ألن الضغط يولد االنفجار.
  قلت: كيف يا أيب؟
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عنده هذه االشتياقات ويكبتها يف داخله يتعب من يكون قال: 
ورع ولكن يف الالشعور يكون ألنه حياول أن يتظاهر بالتقوى وال

باألحالم يتحارب و ،النهارىف اليقظة  بأحالمحارب توي متعب
ولكن ىف اخلفاء، ويسقط يف العادات الشبابية  ،أثناء النومالشريرة 

. تدينأمام الناس حيافظ على منظره وشكله فهو الشخص امللتزم امل
سنني من وإن بدأ يف التعامالت يتعامل بشكل جمنون كمن مل يأكل 

حىت لو أو تتعلق (أى يتعلق فتجده يأكل أي أكل حىت لو مسمم
 يأكل يف أي وقت حىت لو سيخطف من الشارع .بغري مؤمنني)

(أى الطني والترابىف ل بأي طريقة حىت لو أيديه غارقة ويأك
  .)يف وقت بأشخاص غري مناسبني

ة وأغلق على نفسه باب كل تعامل شاب ترىب يف بيئة منغلق
لكن يف داخله اشتياق شديد للتعارف والتقارب، عندما دخل و

تعرف على إحدى صديقاته وبدأ يتكلمان بكالم احلب  اجلامعة،
، أوقفته عند حده وطالبته ئوبذالعاطفة، بدأ يتكلم كالم قبيح و

 ا، جن جنونه، ذهب للكلية، وأراد أن يكلمها اتصالهبقطع 
تدخل األمن،  ،تطاول باأليدي ،ت، عّلى صوتهضفتركته وم

(كمن جن ب، ذهب للعميد بدأ يشتم ويسمع األمن حدثت مشادة
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جاء ضابط الشرطة أكمل شتائمه وهياجانه مل  جنونه وفقد عقله)
يفق لنفسه سوى وهو يف قسم الشرطة بني املجرمني ويستجوبوه 

  ألجل ثالث قضايا خطرية.
بالفعل الكبت يولد االنفجار  !!قلت: ياه هكذا الكبت خطري

فأنت قلت يل من األول أن العاطفة خطرية  لكن ما احلل يا أيب؟
طيب  والتعلق العاطفي ُمضر ويف اآلخر قلت يل الكبت مدمر وقاتل

  !؟أعمل إيه
  قال: يقول القديس األنبا موسى األسود 

  الوسطى خلصت كثريين" "الطريق
الشبع باملسيح  ىحيتاج حلكمة شديدة، فالبداية هفاملوضوع 

والعالقة احلقيقية من خالل القطاعي والوجه املكشوف وثقة 
يبدأ فجمموعات، الغفران مث بعد ذلك التعامل حبكمة من خالل 

املجموعة، جمموعة خدمة، جمموعة  ارطالشخص يتعامل يف إ
  دراسة، جمموعة عائلية،

خطري وقاتل لكن مل أقل لك التعلق العاطفي أن لك فأنا قلت 
إما نترك العامل ونسكن يف شقوق األرض، والرب يا خطري،  عاملالت

ن حتفظهم من أمن العامل بل  تأخذهمن أ لأسألست يسوع قال "
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جمموعة يف روح األخوة بدأ أن تتعامل مع إف). ١٥: ١٧(يو"الشرير
  واملحبة.

قلت: هل املوضوع ذه السهولة يا أيب البد أنه هناك معوقات 
  اإلنسان يعيش كبت؟هي اليت جتعل 

  .مستحيل مشسهل ولكنه  مشوع قال: فعًال فاملوض
  :فتوجد ثالثة أشياء تؤدي للكبت 

  :أوًال اخلجل
فتوجد بعض الشخصيات اخلجولة بطبيعتها، وهذا جيعلها تلجأ 

  ، ولكن يف داخلها اشتياق للتعارف والتعامل.لالنطواء
  قلت: وما احلل يف هذه احلالة؟

رة والكنيسة ودور فيوجد دور على األس قال: احلل مزدوج.
  .على الشخص نفسه

أن يقر أمام نفسه أنه  نفسه، فعليه على الشخص الدور األول 
وأن خجول لكن عنده احتياجات نفسية وعاطفية واجتماعية، 

ويعرف أن املوضوع لن يكون  االختالط والتعارف ليس خطية
بأن يشارك يف ، فيتدرج مستحيل مش لكن أيضاسهل يف البداية، 

على شخصيات  ،خدمة يف نشاط، يبدأ يتعارف على اخلجولني مثله
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وخطوة خطوة يبدأ يتعامل مع جمموعة  سهلة ىف التعامل، هادئة
  .وتصري األمور طبيعية

أن حيترموا عليهم على الكنيسة واألسرة،  والدور الثاين 
فهذه  االجتماعيةشخصيته وال يطالبوه بأن يكون مثل الشخصيات 

التعارف على  ودون أن يشعر ودوء يساعدوه على تهطبيع
يف جمموعات وخدمات  يساعدوه على االشتراكشخصيات مثله و
يف لكن  ،ويتابعوه ألن املوضوع سيأخذ وقت ،تناسب شخصيته

بدل أن و، النهاية سيكون املوضوع طبيعي جدًا وسهل وبسيط
إما بتهكم  !نكتفي ونقول أصله فالن خجول!نتركه يف خمبئه وفقط 

كما  وسخرية أو بالرضى باألمر الواقع وتقليل من قيمته وشخصيته
وماذا  وأكثر نساعده على الكبت أكثروبذلك ، لو أننا بنعطف عليه

  !!جار الذي يضر نفسه ويضر َمن حولهسوى االنفبعد ذلك ننتظر 
شاب متفوق يف الثانوية العامة، دخل كلية الطب وكان من 

جدًا، وال يعرف سوى  ار لكنه كان خجولتفوقني باستمرامل
ووسط -الكتاب، الكتاب فقط، خترج وبدأ يتعامل مع الوسط 

ليس لديه اخلربة الكافية والوعي  وألنه-وخطرياألطباء وسط متعب 
الكامل بدأت إحدى املمرضات تكلمه وتم به وهو فرحان 
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ومبسوط ألنه شيء جديد عليه، ومل ينتبه لنفسه سوى وهو أمام 
لنيابة يا إما أن تتزوجها وتترك دينك يا إما أن تواجه مة ا

  ترك املسيح وتزوجها.ىف النهاية أهلها، والقتل من  وأ ،االغتصاب
  قلت: املوضوع فعًال خطري يا أيب!! 

الشباب  حلةمرقال: أظن أن أكثر املواضيع خطورة يف 
العادات الشبابية،  الثاىن هوأوهلما التعامل مع العاطفة وموضوعان 

فهذان املوضوعان يف غاية اخلطورة واألمهية، ألم يبددون أهم 
   شيء عند الشاب وهو طاقته سواء النفسية أو اجلسدية.
 و اخلجل،نرجع ملوضوع الكبت، أول شيء يؤدي للكبت ه

  ثاىن شيء يؤدى للخجل هو:
  .كالم الناس 

فالشاب اخلجول عندما يبدأ يتعرف على جمموعة يقول الناس  
يتكلموا ويسخروا،  بدأوايوحوله "إيه يا فالن إيه اللي حصل" 

األقرباء واألصدقاء ومش ممكن، دا ما فيش من وممكن يكون هؤالء 
فيجعلوا الشاب يرجع إىل  ما يعرفش غريهم)،(ألنه حد غريهم

كفى  ،كفى تعب ،أقول هلؤالء كفى، كفى ظلم .وانطوائهخجله 
تدمري، تدمروا الشباب دون أن تدروا، تعلموا أن تشجعوا، تعلموا 
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كفى تدمري  ،أن تقولوا كلمة إجيابية، كفى سلبية وإحباط
لشخصيات بسيطة وطيبة خلقها اهللا على صورته ومثاله، قال أحد 

ان ال وألن جدي هو العمدة كاألشخاص، كنت خجوًال وطيبًا 
شخصييت فكان دائمًا يهينين ويتعبين، دمر شخصييت وأتعب  يعجبه

نفسييت، كرهته وكرهت نفسي وكرهت كل شيء، كان ال يناديين 
  .واالستهانةاالستهزاء بامسي بل باسم مستعار يدل على 

آخر قال ألن صويت كان رفيع ومل أكن أشبه أخي الكبري كان 
 تدتعبت وتضايقت، حىت ك باسم بنت، يب ويناديين يستهزئأيب 

  واآلن أكرهه أىب وأمتىن بأن ميوت ويرحيىن. أن أصدق أنين بنت.
  قلت: وماذا فعلوا كل هؤالء يا أيب؟

قال: سنتكلم بالتفصيل كيف نتحرر من أخطاء املاضي ومرارة 
"القشة"، موضوع كامل امسه التربية وتعب األسر عندما نتكلم عن 

ل، جيب أن نعمل بكالم الكتاب لكن عمومًا حىت نتكلم بالتفصي
ناس مل أكن عبدًا للمسيح" (غل فهو يقول "فلو كنت بعد أرضي ال

لذلك خجل أال والسيد الرب يعينين لذلك وأيضًا " .)١٠: ١
. )٧ :٥٠(اشخزى أين ال أوعرفت  جعلت وجهي كالصوان

، هو حياتنا هو قوتنا هو حيب فالنظر للمسيح وللمسيح فقط
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 بالبسطاء واستخدمهم وغّير م العاملالضعفاء ويرحب 
   .)٢٧ :١كو١(كله

ب معونته لنبدأ لنطلو ة املسيحنطلب قوأن واحلل لكالم الناس 
ن أنفسنا ونرفض ما متليه علينا الظروف واآلخرين، فقط أن نكو

لنسلك يف خوف اهللا وحنفظ وصيته أما الناس فال جنعلهم يتسلطون 
فعل ما هو صحيح، النا الكبت،  بيسب همءاستهزاجنعل  وأعلينا 

جل خت إطار الوصية ويف خوف اهللا، ال ريده طاملا هو يفتفعل ما ا
  شتاق ألمور أخرى.ت لكمور أمام الناس ويف داختظاهر بأتو

األسر واخلدام، فنصيحيت أن يكونوا حساسني جتاه  .أط
، هأو حترجو ه، ال ينوه ال حتاولوا أن جترحوالشباب اخلجول

ساعدوه لكي يتغلب على خجله، فاخلجل يؤدي للكبت الذي قد 
يولد االنفجار عندئذ الكل سينضر الشخص وأسرته وخدامه، 

  .ويندمون حيث ال ينفع الندم
بنت خجولة، وأهلها يفرحون بذلك وجمرد أن تتكلم مع أحد 
أفراد األسرة أو األقرباء تكون موضوع اليوم ويتسلط عليها 

من لكن  اخلجل العالية، أسوارب تمىوحتجلها األضواء فترجع خل
وبدل من أن تتعامل مع  ،للتعامل طبيعى داخلها احتياج نفسي
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خجلها جو أسري تركوها يف النور وىف أوالد عمها وعماا يف 
مع الكالم املعسول ولكن يف داخله حىت دخلت اجلامعة وبدأت تس

شخص غري السم ومل ينتبهوا من غفلتهم إال عندما هربت مع 
  مسيحي.

 افرض كان األصل لكنقلت: الكبت فعًال شيء صعب يا أيب. 
الوسط بكامله مينع كان وليس الشخص، فإن الوسط يف املشكلة 

  ، ماذا نفعل؟، الكنيسة واألسرة واملجتمعاالختالط
  ثالثة اليت تؤدي للكبت وهوقال: وهذه هي النقطة ال

  .الوسط
املجتمع سواء الكنسى أو  موعة للتعامل، ممكنعدم وجود جمف 

سرة يف تكون األ املجتمع العام(املدرسة والكلية) مينع االختالط أو
  .أحدًا ايف قرية ال تعرف فيه أو عزبة
أفراد  العالقة بنيفعندما تكون ، احلل هو الشبع األسري 

الرتباط والتماسك األسري هو اف، ةكون قويتاألسرة الواحدة 
صد ضد مشاكل الكبت، املذبح العائلي واللقاء اليومي مع  حائط

الكتاب املقدس حبضور كل األسرة، جيعل جو من احلب والقبول يف 
  .األسرة
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الصداقة مع الرب ف وحىت إن مل جيد الواحد كل دا وسط أسرته
يسوع والقديسني جتعل اإلنسان يف راحة نفسية وفرح روحي 

أبونا والقديسني أهلنا  . فالعالقة مع املسيحوشبع حقيقي
تعطينا شبع وراحة للروح والنفس وجتعل )١٩: ٢وأحبائنا(اف

اإلنسان يشعر براحة نفسية وقوة روحية حىت إن مل يتوفر الوسط 
  االجتماعى سواء األسرة أو األصدقاء.

كل هذا مع االستعداد أنه إن توفر مناخ صحي لالختالط ال  
كبت ال يصيبناوجوده  مش لعدملكن  ،وال رب منهنرفضه 

وجد نتعايش معه يف حدود وإن  شيء مجيل إنالوسط ضغط، فالو
  لنا شبعنا يف املسيح ويف اإلطار األسري.فيوجد لن منوت، مل 

 قلت: لدّي سؤال يا أيب، وهل الرهبان أو املتوحدين لديهم
أم  مبعىنمع الناس،  البعض منهم منذ صغرهم ال يتعاملكبت، ألن 
  هبنة وهم يف العامل أليس هذا كبتًا؟يعيشوا الر
ليس يف كل احلاالت فمن ذهب للرهبنة نتيجة الكبت يظل قال: 

تعبان طوال حياته ويسبب تعب للرهبان وعثرة للشعب طوال 
يسمونه (تسامي) هكذا ليس كبتًا إنه حياته ولكن يوجد نوع آخر 

  يف علم النفس.
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  كلمة (تسامي)؟قلت: وما معىن 
احتياجاته ألجل عن الشخص  (يرتفع)يتسامى : تسامي، أيقال

غرض أعمق وأهم، مثل شخص ُمتعب وحيتاج للنوم ولكنه يسهر 
ويتفوق فهو يتعب ويسهر بإرادته  يذاكر حىت يأيت بأعلى الدرجات

، ومثل هم وأمسى وهو التفوقلكن من أجل غرض أ وهّمكبت  مش
تقر الزواج أرملة ال تريد الزواج من أجل تربية أبنائها؛ فهي ال حت

ي ذا حتضأمسى فقد تزوجت من قبل لكن من أجل غرض 
ع عمره كله من أجل اكتشاف يفيد مثل عاِلم يضّي .االحتياج

 هالبشرية، فال يهتم بأن يكون له أسرة أو أوالد من أجل غرض
مثل ُمكرس يقضي حياته يف اخلدمة أو كارز يقضي حياته  .مسىاأل

ويضحى  متجول يف كل العامل ليبشر بالغفران واألبدية السعيدة
براحته واستقراره من أجل راحة أمسى واستقرار أبقى للناس 

  .ولنفسه
  كبت؟!كان هذا تسامي أو قلت: وكيف نعرف إن 
وال  ال يشبهه أنه ال حيتقر من أوهلما قال: سؤال رائع، بشيئني

ال حيتقر االختالط ال حيتقر الزواج، لكن يقول ويشعر باستعالء، 
 طرق خمتلفة ووزنات متنوعة وكل واحد سيأخذ حبسب أمانتهإا 
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حروب العاطفة

التوقيت الطاقةالمصدر

وكلنا أعضاء يف اجلسد الواحد فال العني أفضل  )٨: ٣كو١(وتعبه
من األذن وال الرجلني أقل من اللسان، الكل أعضاء يف اجلسد لكن 

  .)١٤: ١٢كو١(لكل واحد وظيفته
البد أن يوجد شيء يشبع اإلنسان حىت ال يكون  الشيء الثاين

فارغًا من الداخل وُمتعب، حىت أن نسميه تسامي فعًال، البد أن 
ويكون هو  هذا اإلحتياج يف داخل الشخص يعوضبديل  يوجد

على ذلك هو قبوله  ؤشراملو .بالفعل ُمكتفي بذلك وشبعان
النفسي وإجنازه  واتزانهقبوله لنفسه، سالمه الداخلي ولآلخرين 

الدراسي أو العملي واألهم هو النمو الروحي فعًال والصداقة 
بل هو األب  احلقيقية مع املسيح الذي هو الصديق األلصق من األخ

واألم والعريس واحلبيب، هو لنا كل شيء هو حياتنا وبالفعل من 
لكن من أغلق على  ،حيبه فال جيوع ومن يؤمن به فلن يعطش أبدًا

لن يشبعه ولن ونفسه مع نفسه يعيش يف تعب وحزن واحتياج 
  يفرحه سوى الرب يسوع بوجوده وصداقته.

قلت: تكلمنا عن الكبت 
إليه وهي مور اليت تؤدي واأل

 كالم-اخلجل(
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ثالثة أمور تؤدى للكبت

كالم 
الناس الوسطالخجل

  ) ما هو الشيء الثاين للتعامل مع العاطفة؟الوسط- الناس
يف منتهى اخلطورة يف حرب العاطفة  ثالثة أمورقال: تكلمنا عن 

  *من جهة املصدر.:وهم
  *من جهة الوقت 
   .*من جهة الطاقة

(أي تظل عاطفىت مكرسة .وأخذنا مبدأ مهم وهو "أنا للرب"
  .) الوقت املناسب لالرتباطللرب وحده حىت يأيت 

وأسباب الكبت 
كالم -(اخلجلهي

  الوسط)- الناس
أتركك اآلن لنكمل املرة 
القادمة عن تكملة كيفية 

  .التعامل مع العاطفة
Website: mbade2.com       facebook.com/mbad2 

 قرشا فقط٢٥سعر النسخة من أى جزء: 
  


