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 (2)سر قوة الشباب
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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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 قداسة البابا تواضروس الثاني
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سرت

الخطوات العملية للتخلص من 

العادات الشبابية
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الواضح واملعروف  الخاطئ 

لى الصالح إن يتحول أيمكن 

 يخطئسهولة من الذى  بأكثر

 وهو 
ٌ
، تحت قناع مختبئسرا

 .منظورة فضائل 

21ص   1ج ثيوفان الناسك  
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وحدناحاولنافمهما

مننتحرر نستطيع أن لن

بعضمنظاهريانتحرر فقد.أبداالداخل

لالداخفيالفاسدةبيةعالطبقىتلكنالخطايا

كنىبسهللافينايعملهفقطوهذالتجديدتحتاج

القدوسروحه

                                                           
  1الجميع زاغوا و فسدوا معا ليس من يعمل صالحا ليس و ال واحد )رو  3 :  12(

مته في بر عملناها نحن بل بمقتض ى رح بأعمالال  إحسانهو ولكن حين ظهر لطف مخلصنا هللا 2 

الذي سكبه بغنى علينا بيسوع املسيح .تجديد الروح القدسخلصنا بغسل امليالد الثاني و 

 (4: 3تى)امخلصن

بدون معونة النعمة اإللهية 

يستحيل على اإلنسان أن 

 .....يحيا القداسة ويبتهج بها

.أوغسطينوس ق  
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هذايفقدومنرجاؤناهووهذامسيحناهوهذا

يفويعيشاليأسفييعيشتعيسسيظلالرجاء

واملهانةوالذلالعبودية

 ظهروا أالذين 
 
 في شرورهم  عنفا

 
زائدا

يظهرون نفس الغيرة عند عودتهم إلي 

الحياة الصالحة وذلك لشعورهم 

 بثقل الدين العظيم املدينون به

 يوحنا فم الذهب. ق   

 29ستعود بقوة أعظم ص 
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ألنالبدولكنيحرر أنيستطيعهللاأنثق

شخص ىبشكلثقةتكون 

فعالداوبسيحرر أنيستطيعهللامش

وبحالتىباسمىأنايحررنىس
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 .أننا نتناول ألننا خطاة محتاجين وليس أبرار مستحقين 5كما شرحنا في محبة هللا الغير مشروطةج3 

ومن يظن أنه غير مستحق بسبب خطاياه سيظل هكذا طوال العمر ألنه لن يأتي وقت سنكون بدون 

 .فقط نرفض الخطية ونجاهد ضدها. خطية
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 ن الموضوع يحتاج وقتأإدراك 

االدراك

ريقداهلل
الموضع
يحتاج
وقت

مشأنا
هأقدر
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تىحالشفاءطريقفيوأنتيقبلكاملسيح

 جدبكلويحاليومفيمرةمليون تسقطلو
 
ا

تحررتقدلومماأكثربكيعتنيب

 جيحبكالشافيوطبيبكأبوكهوهللاهكذا
 
،دا

ولحتىالعادةهذهفيسقطاتكتكنمهماويقبلك

نمتكنمهماخطيةكلويغفر،اليومفيمرةمليون 

ينظرونكانواكما) إليهتنظرأنفبمجرد،نوعأى

تقول أنقبل14: 3يوفيتعافون النحاسيةللحية

كفثقتابني،لكويقول أحضانهفييأخذكأخطات

 (أسبوع بعد مش)الكامل والغفران القبول هذافي

 تتقوى  يوم وراء يوم تجعلك املفتوحة واألحضان
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 وثقة الرجاء هذا وبدون  الخطية وتقاوم وتتشدد

 .والرفض بالدونية تشعر  ستظل القبول 
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يا أوالدي اكتب إليكم هذا 

لكي ال تخطئوا و إن اخطأ 

 اآلبشفيع عند احد فلنا 

:  2يو1)يسوع املسيح البار

1)  
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 .كما تعلمنا أن الشيطان عندما ال يعرف أن يوقف العربية يدوس بنزين4 

 ".أكثر من حذرك من النساء الناعمة احذر من الصبيان ذو الوجوه"فى بستان الرهبان يقول -



23 

 

                                                           
 .كانت الحالة وصلت إلدمان األفالم اإلباحية لفترة طويلةثالثة شهور لو 5 
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 Delay

 

Delay

 

)(Delay 

العادة فإنها اذا ما طالبت مرة 

ولم تجبها إلي طلبها، فانك تجدها 

في وقت أخر ضعيفة أما إن 

صنعت لها ما طلبته فإنها تتقوى 

 في الثانية أكثر مما سبق

 .مار اسحق السريانى 

 235صبستان الرهبان 
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ويحبكصالتكلهللايسمعوقتأكثرهذا

زي ،إبليسبتحارببتكون ألنك،عليكويعطف

مواردكلالقتالجبهةعلىبيكون ملاالعسكري 

يتعاطفكلهوالشعبأمرهتحتن بتكو الدولة

،شهيدانجرحتوإن،بطلهللاأمامفأنتمعه،

.ستنتصراملسيحةوبنعم
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لعملباالقيامقبل

 يناعلصعبةإنهامظهرهابحسبوالسهلةالبسيطةاألمور لناتبدو
 
جدا

اليأس،و الريبةمكانالثقةوتحتلاملخاطرةتزولالعملنبدأإذالكننا

كنتولو.الصالحرجاؤناويقوي العمل،سهولةوتزدادالخوفويقل

مننلكاواحدةدفعةاألوليحالتكإلىتصعدأنمنكاطلببالحقيقة

تستعدأنهومنكاطلبهماكللكنصعبهذابأنتشتكيأنالطبيعي

 6"وتتقهقر؟وترتجفتترددفلماذااملضاداالتجاهإلىوترجع

                                                           

 14ستعود بقوة أعظم ص 6
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ليتنا نرجع إلي هللا أيها الحبيب ونتمم 

فقد خلقنا وأوجدنا لنكون . مشيئته

شركاء في الحياة األبدية وليس لكي 

 نمنا للنار أل و يسلأيطرحنا في جهنم 

جهنم للشيطان وليست لنا وأما نحن 

 عد لنا امللكوت منذ زمن بعيد   أفقد 

 يوحنا فم الذهب. ق 

 15ستعود بقوة أعظم ص 
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كما أن الجنين فى رحم أمه ال يتشكل إلى إنسان 

بل تتكون فيه الصورة  كامل مرة واحدة،

فعند والدته ال يكون رجال كامل .بالتدريج، 

ر ويصي, بل يحتاج إلى سنوات لينمو, النمو

 فى األمور الروحانية فإن فيها 
 
 هكذا أيضا

 
رجال

 , حكمة ودقة عظيمة
 
واإلنسان ينمو رويدا

 إلى أن يصل إلى إنسان كامل
 
 إلى القامة, رويدا

يخلعون , س كما يقول البعضالتامة، ولي

 ."همعطفا ويلبسون آخر بدل

 أنبا مقاريوس. ق

 (159,160ص :العظة الخامسة عشر)
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 يضاأفليس ش يء طاهرا بل قد تنجس ذهنهم  وغير املؤمنينللنجسين  أماكل ش يء طاهر للطاهرين و 7 

 (15: 1وضميرهم )تي 

 .هكذا أيضا من يقرأ سفر نشيد األنشاد قبل أن ينمو محبة هللا ويتقدس ذهنه8 

اجعل ذكر املوت واملناجاة بصالة يسوع 
ينامان معك ويستيقظان أيضا معك 
فإنك ما تجد مثل هذين املعينين 

.لحراستك في نومك  
(182السلم ص)يوحنا الدرجى. ق  
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 (14: 5والشر )عب بسبب التمرن قد صارت لهم الحواس مدربة على التمييز بين الخير 9 
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"ينمو الصبى بعدما اجتاز طفولة بريئة عاش فيها 

بال نضوج، سمت أفكاره فى عفة وطهارة بال مقاومة وال جهاد؛ ظن في 

نفسه أن يبقى هكذا فى جسده الهادئ وحواسه الساكنة من جهة الجنس 

لة جديدة قصيرة يجتاز مرح وبنفس بريئة ال تميز بين ذكر وأنثى. وفى فترة

ليقف أمام أحاسيس وانفعاالت وغرائز لم يكن يتوقعها. هنا ينتابه 

الخجل أمام نفسه وأمام هللا وأمام والديه وأمام الكنيسة واملجتمع؛ يظن 

إنه أشر الناس، وقد انحط إلى رتبة الزناة والفاسقين، وال يستحق الحياة 

طبيعة هذه املرحلة والطبيعى أن بعد مع املسيح)بالرغم بالطبع أن دى 

الكل يتحارب بهذه األمور(. أمام هذا اإلحساس املّر الذي يجتازه الصبى 

يلتجئ إلى وسيلة أو أخرى؛ فقد يستتر تحت ظالل شجرة االنطوائية 

 سنوات 
 
واالنعزالية ليختفى عن نظرات هللا والناس؛ فيحيا مجاهدا

رمان فسه، وكبت غرائزه، وحطويلة بمجهوده الذاتى بكل طاقاته لضبط ن

عواطفه؛ ومعاداة جسده. واذ هو )قد( ال يصنع الخطية بأعضائه 

الجسدية يحسبه الناس قديسا بريئا؛ وهو فى عينى نفسه إنه مجرم أثيم، 

 ال ينتهى، وغالبا ما ينتهى بفلت الزمام 
 
 وصراعا

 
 ثائرا

 
يحمل فى أعماقه بركانا
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فيكره اإليمان وينبذ العفة ليرتد إلى النجاسة فى أعنف صورها؛ 

 ش .10والطهارة."

                                                           
عدم قبولهم ألنفسهم فى هذه املرحلة أسمع عن كثيرين أصيبوا بأمراض نفسية صعبة بسبب  10

 .وعدم قبول اآلباء والخدام لهم أو مساندتهم وتوضيح قبول هللا لهم مهما كان مرات سقوطهم
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الإلباحيةاالفالممناتحرركيف

االشباع

صالة 
الجوع

االمتناع

دقيقة 
تأخير 

االقتناع

االسبوسيد 
لمدة ثالثة 

شهور
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