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  مبادئ يف احلياة الروحية.الكتاب: اسم 

  )٢كيف أتعامل مع العاطفة(                
  خدام بيت حمبة اهللا للطلبة املغتربني. إعـــداد:

  ٢٠١٦األوىل  الطبــعة:
 ٧٤٥٥/٢٠١٦اإليداع:رقم 

   I.S.B.N ٩٧٨-٩٧٧٩-٠٣-٨٥٩-٩الترقيم الدوىل:

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

.تكلفة
يمكنك ان تشاركنا هذا الرجاء *

.بإهداءها  ألصدقاءك واحباءك



٣ 

 

  

 
  )١١٨بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية (
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  تقدمي
كمل كالمنا عن التعامل مع العاطفة. واألمر الثاىن الذى سن

طورة خوهو ال يقل حنذر منه يف التعامل مع العاطفة هو التركيز. 
عن الكبت بل رمبا خطورته أكثر أنه يأخذ شكل الرباءة والصداقة 

  واملحبة
وضع  وثانيا ىف .والوقاية من تكون بالتعامل يف إطار جمموعة.

  لالسرار). -للتالمس-حدود (للتواجد
ىف للتواجد وقت كا-تعبري عن احلبوأخريا يف الشبع باملسيح (

 ثقة األبدية السعيدة).-معه
عطينا الشبع احلقيقى من حمبته واالرتواء بنعمته الرب يسوع ي

اسة البابا دكل أيام حياتنا بشفاعة أمنا العذراء مرمي وصلوات أبينا ق
  تواضروس الثاىن وإلهلنا املجد يف كنيسته إىل األبد آمني.

  
    



٥ 

 

  
  إىل أىب ألكمل ما قد بدأته عن التعامل مع العاطفة

والصراحة بعد القصص املرعبة اليت مسعتها املرة اللى فاتت خفت 
سواء من جهة التوقيت والطاقة فبدأت يف تنفيذ مبدأ أنا للرب 
والصراحة استرحت جدًا وبدأت أيضا أتعامل حىت أحتارب بالكبت 

معى يف اخلدمة ومش  ولكن حصل أن يظهر ميل ألحد الصديقات
عارف إيه الغلط وأبعد وال أقرب وكل شيء يف إطار الكنيسة 
واخلدمة والصراحة املوضوع حمري. وصلت وسلمت على أىب رحب 

  ىب وقال إيه األخبار. 
قلت: نشكر ربنا بدأت أقرأ يف سفر أشعياء وبدأت أجترأ شوية 

يه فوأتعامل يف الكنيسة واخلدمة واخرج من اخلجل اللى كنت 
يا أىب فيه بعض امليول واألعجاب بدأت ولكن الصراحة خايف 

تظهر كل ما أفتكر اخل بتاع الشعاع أخاف أعاوز أكمل موضوع 
  العاطفة يا أىب الصراحة شكله خطر جبد.

املوضوع احتياج وكل مرحلة هلا احتاجها. املرة اللى فاتت قال: 
ملصدر من جهة: ابدأنا باحلروب اليت حتاربنا يف موضوع العاطفة(
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والتوقيت والطاقة) وأول شيء حنذر منه وكان الكبت والنهاردة 
  هو الذى حنذر منه الشيء الثاين نكمل 

ضغج ا   ا
 روجواخلكن بعد أن يبدأ اإلنسان يف التعارف واالختالط فمم 

ون أن دالتركيز فخ دائرة اآلخرين، أن يقع يف  من دائرة نفسه إىل
  يدري.

  أيب؟!قلت: كيف يا 
قال: التركيز يف التعامالت العاطفية فخ خطري جدًا ومن ال 

منه، يسقط فيه ويكون أخطر من الكبت فمن يبدأ خيتلط  حفظيت
دون أن يدري يسقط يف التعلق بويركز على شخص واحد، ف

بد أن ال العاطفي، ألن ذلك طبيعة العاطفة عندما حيدث التركيز
  يأيت بعده التعلق العاطفي.

مهذبة وحمترمة وتعمل ُمدرسة وكانت مدرستها يف بلدة إنسانة 
درس بنفس املدرسة، أخرى فكانت تركب السيارة مع زميلها امل

وكل يوم يذهبوا مع بعض ويرجعوا مع بعض، حدث التعلق 
  العاطفي تركت أسرا وأوالدها وهربت معه.
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  !!قلت: كل مشاكل العاطفة هكذا ُمدمرة ومتعبة يا أيب
لك من قبل إا خطرية جدًا، لذلك يقول  قال: كما ذكرت

: ١٧(ارالكتاب "القلب أخدع من كل شيء هو جنيس من يعرفه"
 :٤ام(قلبك ألن منه خمارج احلياة" احفظوأيضًا "قبل كل حتُفظ  )٩

٢٣(  
   



      

 

طالب ثانوية عامة من مركز صغري يف صعيد مصر مشاس هادئ 
األوائل دخل  ٣٠٠حاله يف حال نفسه(زى ما بيقوله) طلع من ال

طب القصر العيىن خترج بتقدير امتياز. وىف سنة االمتياز(التدريب) 
  ترك املسيح.

ه تخربكدا يا أىب. املوضوع مش فجأة.  فجأةقلت(مصدوم): 
بسيطة يف التعامالت فكان كل يوم يكون مع املمرضة وحدمها 
وحيكوا وحيتكوا وأنت أخويا الكبري عاوز أاخذ رأيك يف موضوع 
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عاوز أستشريك يف حاجة وشوية شوية حدث تعلق عاطفى مث بعده 
  االيار والسقوط العظيم. 

  وهذه الطريقة لكل من ترك املسيح ألسباب عاطفية. 
التركيز يولد التعلق الذى يأيت بعده اإلدمان فيغيب العقل وال 

   إال بعد الكارثة.الشخص يفيق 
  ؟وما هو احلل ملشكلة التركيز قلت: كيف يا أيب

  قال: 
 

 
فالتركيز نتائجه خطرية ولكن الوقاية منه سهلة، مثل شعاع 
الليزر، عندما يكون مركزًا جدًا يكون يف غاية اخلطورة ويكون 
حادًا جدًا، يقطعوا به احلديد ولكن عندما يكون تركيزه متسع 
على مساحة كبرية يكون شعاعًا عاديًا يلعب به األطفال يف 

التركيز البد أن تكون نقي أنفسنا من حرب الشوارع، فلّكي 
عاطفتنا موزعة بشكل صحيح، حب لألسرة، حب لألصدقاء، 

  .حب لألخوة، حب ملجموعة الدراسة، حب ملجموعة الكنيسة
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أن نرجع خطوة للخلف. البد 

أيت علم أن الشيطان لن يتول: حنذر من الثعالب الصغريةوأيضا 
باخلطية بشكل مباشر بل بالثعالب الصغرية مث يبدأ بالتوحش خطوة 

لتركيز حىت او ً يكون شيئًا خطريًاووحش كاسر خطوة حىت يصري 
بدون حدود (كما ذكرنا يف سر قوة الشباب ميكن  يف إطار الصداقة

 إطار األسرةحىت يف  أو أن يسقط الشخص يف خطية الشذوذ)
  .أيضا

  يب؟أقلت: كيف يا 
قال: عندما يركز االبن على عالقته مع أبيه أو أمه يكرب ويتعلق 
بأمه وكما يقولون يف املثل "ابن ماما" ويكرب ويتزوج ولكن تعلقه 

ن أكل زوجته بأكل أمه وتعامالت زوجته أمه، ويقاربيكون 
بتعامالت أمه، وأمه تتصل به يف كل كبرية وصغرية وزوجته تتضايق 

  .وتقول له خالص "روح ملاما"
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قصة موجودة يف بستان الرهبان، عن راهب بعدما ترهنب كان 
متعلق بأمه وحدثت جماعة فقلق جدًا وقال أذهب ألطمئن على أمي 

هتم باجلميع، ماذا تفعل هلا، صلي هلا وجلميع اهللا ي اآلباءقالوا له 
الناس واهللا يهتم ا، مل يسمع وذهب ليطمئن عليها ورجع، بعد 
أسبوع جاء أناس معهم شخص عليه شيطان فنادوا على هذا األب 
ألنه كان عنده هذه املوهبة، وعندما بدأ يصلي وينتهر الشيطان قال 

رج. أصيب الراهب له الشيطان "ماما. ماما" باستهزاء ومل خي
  باإلحراج واخلجل وترك املوقف ورجع لقاليته.

قلت: حىت الرهبان مل ينجوا من 
  التركيز؟

قال: العاطفة هي شيء يف تكوين 
عنده عاطفة، لذلك اإلنسان، كل إنسان 

  كل إنسان حيذر من التركيز.
  قلت: وكيف حيارب التركيز الرهبان؟

لكن عمومًا كما هو موجود يف بستان  ؟!قال: هل أنت راهب
من الدالة (التعلق العاطفي) الذي ينتج من  اآلباءالرهبان، حيذروا 

أن الدالة تشيبه ريح 
السموم. عند هبوبها 

يهرب الناس جميعا من 
أمامها وهي تهلك ثمار 

 األشجار
٢٠٠بستان الرهبان ص  
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التركيز، فريكز الراهب على صداقة راهب مثله وحتدث دالة وبدًال 
يضًا تركيز ، وأباملسيح وصداقة املسيحتعلق باملسيح والفرح من ال

على الزوار سواء األسر أو شباب اخللوة،  الرهبان (أو الرهبات)
جيعل الراهب خيرج خارج دائرة الشبع باملسيح وبدل من أن يأخذ 

واء مبقابلتهم س تعزياته من املسيح، يصري الزوار والشباب هم تعزيته
النت ويصري الراهب غريب عن املسيح  أو أو من خالل التليفون

، فالبد من وضع حدود كل شخص وعن تعزيات الروح القدس
لنفسه سواء راهب أو علماين، شابة أو 

كل شخص شاب، متزوج أو عازب، 
عرض اجلميع حبسب دعوته وظروفه ف ُم

  هلذه احلرب ما دمنا يف اجلسد.
وكما ذكرنا من قبل أن التركيز خطر عندما يغيب األب عن 
املشهد ويتعلق االبن باألم بطريقة مرضية ويكون هذا من أسباب 

 لغياب األب)(ونرها بكثرة يف الدول الغربية (الشذوذ اجلنسى)املثلية
 وزجتوعاوز أ يكرب الولد وهو مترىب تربية ماما ويقول "أنا بنت"

  راجل!!

ال يوجد وجع أردأ منها 
مصدر كل  نها(الدالة)أل

  األوجاع
بستان الرهبان  

 ٢٠٠ص
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  قلت(باستغراب): كيف يا أىب؟
قال: عندما يترىب الولد الصغري تربية ماما ومن صغره يلبس 
مالبس بنات ويلعب بالعرائس وتكون ماما هي املسيطر يف البيت 
ختتفى فيه شخصية الرجل ويكرب وهو يأخذ شكل ماما ويتشبه مباما 

 ال يكون متاعالكتاب "وأظن هذا كان السبب منذ القدمي أن يقول 
الن كل من يعمل  امرأةو ال يلبس رجل ثوب  امرأةرجل على 

وأيضا الكتاب قال . )٥: ٢٢تث ذلك مكروه لدى الرب اهلك (
  . )٢٣: ٥أف (املرأة"س أن الرجل هو رأل"

  

      





 

قلت: افرض األب مش موجود ألى سبب مثال متوىف أو 
  مسافر؟!

األب هو اهللا يكون  ،ب مش موجودقال: عندما يكون األ
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علي  أراملكو أحييهم أنا أيتامكاترك ويعوض عنه فيقول الكتاب "
 اهللا يف األراملاليتامى وقاضي  أبو"وأيضا . )١١: ٤٩ار ليتوكلن (

الرب حيفظ الغرباء يعضد اليتيم " )٥: ٦٨مز ("مسكن قدسه
  . )٩: ١٤٦مز (" األرملةو

  ع خطري؟وقلت: طلع املوض
قال: فعال املوضوع خطري جدًا وهذه احلرب خطرية ومدمرة 

  ولكن يكره اهللا. اإلحلادوجتعل اإلنسان مش بس ينكر اهللا مثل 
  قلت: كيف يا أىب؟

ة يقنعون ينكر اهللا. ولكن يف املثلي اإلنسانجيعلون  اإلحلادقال: يف 
 بنت) ويقولون له اهللاأنه الولد  (يقنعوااإلنسان أنه هذه طبيعته 

خلقك كدا وبعدين جيد أن الكتاب يقول مثل هذه األمور خطية 
ا له) و. فيكره اهللا الذى خلقه هكذا(كما يصور١وتؤدى جلهنم

 نأوبعدين سيلقيك يف جهنم فيبدأ يكره هذا االله وال يعرف 
  السبب كله يف خطأ يف التربية.

                                                             
الذين يحجزون  إثمهممن السماء على جميع فجور الناس والن غضب اهللا معلن ١ 

اشتعلوا بشهوتهم بعضهم لبعض فاعلين الفحشاء ذكورا " )١٨:   ١(رو   باإلثمالحق 
  )٢٧:   ١(رو  "لين في انفسهم جزاء ضاللهم المحقنائو بذكور
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دور كبري يف األيام (وخصوصا الغرىب) وسيلعب اإلعالم  
ذه  يةلتدمري البشر ندرى) أن(دون ر هذه اخلطيةالقادمة لنش

  اخلطية فلتنتبه الكنيسة واألسر هلذه احلرب.
  قلت(باهتمام): كيف يا أىب؟

قال: سريكزون يف األفالم على أن يكون البطل مثلى(شاذ) 
ويصورونه بطل عظيم وأن هذه طبيعته وبذلك يطبعون يف ذهن 

ن ا عظيم وقدوة حيتذواألطفال أن املثلية شيء طبيعى بل شيء 
  ويتشبهون ا.

  قلت: شيء يف منتهى اخلطورة على أطفالنا.
قال: فهذه مسئولية األسرة بالتوعية والتمييز ما هو جيد وما هو 

لتدمري العامل ونشر النجاسة واخلطية  ردئ. فاحلرب شرسة جدًا
واإلباحية بكل صورها. مسعت أن يف مدارس كندا يعملون مقابلة 

فال وهم يف سن ثالثة ابتدائى ويقولون هلم هل حتبون أن مع األط
جال وما حيدث يف الغرب يصل إلينا إن أ و مثليني؟أتكون طبيعيني 

  أم عاجال.
سليمة  بالوعى يف التربية أن يترىب األطفال بطريقة بدأي لعالجفا
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 الغفران بالرب يسوع وبالثقة يفوالشبع وباملذبح العائلى واالرتباط 
عرف عن هذه تاألبدية ألن الوقاية خري من العالج وسنواحلياة 

  احلرب (أسباا وعالجها) بالتفصيل مرة أخرى.
لتركيز لثانية لعالج موضوع االنقطة اف نرجع تاىن لعالج التركيز

  : هى
  

شاب سافر إىل األردن بعد زواجه بأربع سنوات سعيًا وراء 
لقمة العيش، ترك زوجته مع ابنهما 
الصغري، أحد األقرباء بدأ يهتم ا 
ويساعدها، ولكن مل يكن هناك حدود 
واضحة، زاد التعامل وبدأ التركيز 

ساعدة واإلطار اخلارجي هو تقدمي امل
 ، وبدل من أنهقريبوالعون يف غياب 

، حىت توجد احلدود بدأت احلواجز تنكسر، احلاجز وراء اآلخر
حدث ما مل حيمد عقباه، تعلق عاطفي وحب وإدمان مث سقوط يف 

  .ممارسة اخلطية، قبالت وأحضان مث اخلطية بالتدريج

قال القديس برصنوفيوس: 
ال تأخذ وال تعط مع إنسان 
يقاتلك به العدو، بل انظر 

مصيرك لنفسك واعلم أن 
 أن تموت وتلقي الديان

٢٠١بستان الرهبان ص  
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  قلت: أمور متعبة وخمزية يا أيب؟
ولكنها حقيقية وموجودة يف املجتمع قال: بالفعل أمور متعبة 

 .جدًافوضع حدود للتعامل مهم  ،ويف الواقع البد من مواجهتها
لألسرار حدود  ،واأللفاظ حدود للتالمس للتواجدحدود 

  واخلصوصيات.
فعندما يزيد التواجد مع  .أوًال حدود للتواجد واأللفاظ

  .شخص معني البد من وضع حد
ة دون أن ظثرى  ضب ث ط حث  اعا   إظةثاب وصئعل. صث غتثثش

قلت: افرض كان هذا التواجد مش بإرادتى بسبب ظروف 
  العمل، الدراسة أو شيء آخر؟

قال: كما ذكرنا يف موضوع الوسط. الوسط الذى يفرض علّى  
اطلب من اهللا أن يعطيىن حكمة يف التعامالت وأكون شهادة ونور 

دور حدود الكالم واأللفاظ فلنحذر من البداية  وملح. وهنا يأيت
فما نقبله من  .من كلمات احلب واملديح واالطراء ونعمل حدود

خوتنا غري ما نقبله من أصدقائنا غري ما نقبله من شخص يف إ
ب أ الشارع. وما نقبله من مؤمنني غري ما نقبله من غري املؤمنني.
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تاع ابن فالتاكس بغىن وابنته حتب اخلروج وهو مش فاضى كتري. 
اجلريان جاهز وموجود الليل قبل النهار وىف كل مشوار ويوم وراء 

كما ويوم تركيز وحكايات والبقية معروفة وال داعى للتكملة!! 
ذكرنا يف قصة املدرسة والطبيب أن التواجد بدون حدود يؤدى 

  للتركيز وبدوره للتعلق واإلدمان مث الكوارث.
األمور اخلطرة هي أن يترك  فمن .حدود للتالمسوثانیا 

اإلنسان جسده وأعضاءه دون وضع حدود. يف أحد الدراسات 
أوضحت أن الزحام من أسباب زيادة حرب املثلية. وأيضا جيب 
تربية األطفال على احلفاظ على أجسادهم حىت ال يتعرضوا 

و الشذوذ هي اللمس لذلك كما قال أللتحرش. وبداية خطية الزنا 
و أذر من عثرة العني حنذر من عثرة اللمس(اليد الرب يسوع أن حن

 شيءبأي  -واآلباء قالوا "ال متسك يد رفيقك بدون داعىالرجل) 
 ولكننا جند شبابنا وشباتنا يف اجلامعاتيسبب لك خطية وتعب) 

هللا ويئنون ينطفئ فيهم روح االطبيعية والنتيجة  ،ال يتحفظون لذلك
  .اإلجنيلومن اخلطية وتفتر حيام الروحية ويبتعدون عن الصالة 

فليعلم كل إنسان أنه ملك للمسيح وكما يقول بولس الرسول  
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عذراء  مألقدخطبتكم لرجل واحد ألين عليكم غرية اهللا  أغارفاين "
  .)٢: ١١كو ٢عفيفة للمسيح (

ظ عع غ غ غ وس ط   .ععشظتظ طط 
له بفتخيل شاب جيد خطيبته متشى يف الشارع وكل من جتده تقّ 

وتترك نفسها له ماذا سيكون موقفه منها؟! هل بذلك تكون أمينة 
هل سيكملوا مع بعض؟! فنحن ملك للمسيح وأجسادنا ملك له 

خذ أفأاملسيح  أعضاءهي  أجسادكم أنلستم تعلمون فمكتوب "أ
. )١٥: ٦كو ١زانية حاشا ( واجعلها أعضاءاملسيح  أعضاء

مس لفليحافظ كل إنسان على جسده ويضع حدود صارمة حلاسة ال
وعندما يبكته روح اهللا يقدم توبة بسرعة حىت ال يدخل يف دائرة 

  ر علينا فهو عريسنا السماوى.خيانة فاملسيح يغّي
  قلت: معلش سؤال وماذا عن الزواج؟

واحد وليس بعد قال: الزواج سر مقدس. ويكون االثنان جسد 
وهذا هو الفرق بني فالروح القدس يقدسهما  )٦: ١٩(مت اثنني

  الزواج والزىن.
 التالمس، فع اللمس خطوة خطوةووالغرب تساهل يف موض 
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ن ميكبعد ذلك و ،رجعية وختلف اإلجنيلوكالم  وحمبة صداقة
انتشرت ف ،ميارس اجلنس قبل الزواج طاملا بيحبوا بعض أنلإلنسان 

اإلباحية وكثر األطفال الذين بال أب وبعدها جاءت املثلية(الشذوذ) 
ومن يدرى رمبا يعملوا تشريعات  وعملوا هلا قوانني وتشريعات

 . فالبداية برفض اإلجنيل والتهاون معمارسة اجلنس مع احليواناتمل
الثعالب الصغرية(اللمس) أدت إىل اإلباحية(الزىن) وبالتهاون أدت 

الن غضب اهللا معلن من لشذوذ. وعن هؤالء يقول الكتاب "إىل ا
 إذ.اإلمثبالذين حيجزون احلق  وإمثهمالسماء على مجيع فجور الناس 
غري املنظورة  أمورهالن .هلم أظهرهامعرفة اهللا ظاهرة فيهم الن اهللا 

 هوتهالترى منذ خلق العامل مدركة باملصنوعات قدرته السرمدية و
يشكروه كاله  أوالم ملا عرفوا اهللا مل ميجدوه .حىت ام بال عذر

وبينما هم يزعمون ام .واظلم قلبهم الغيب أفكارهمبل محقوا يف 
و ابدلوا جمد اهللا الذي ال يفىن بشبه صورة .حكماء صاروا جهالء

لذلك اسلمهم .الذي يفىن والطيور والدواب والزحافات اإلنسان
 بني أجسادهم إلهانةسة النجا إىليف شهوات قلوم  أيضااهللا 

الذين استبدلوا حق اهللا بالكذب واتقوا وعبدوا املخلوق دون .ذوام
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 أهواء إىللذلك اسلمهم اهللا .أمني األبد إىلاخلالق الذي هو مبارك 
استبدلن االستعمال الطبيعي بالذي على خالف  إناثهماهلوان الن 

 لطبيعيا األنثىتاركني استعمال  أيضاوكذلك الذكور .الطبيعة
اشتعلوا بشهوم بعضهم لبعض فاعلني الفحشاء ذكورا بذكور 

 يبقوا أنوكما مل يستحسنوا .ونائلني يف انفسهم جزاء ضالهلم املحق
ذهن مرفوض ليفعلوا ما ال  إىلاهللا يف معرفتهم اسلمهم اهللا 

وزىن وشر وطمع وخبث مشحونني حسدا  إمثمملوئني من كل .يليق
منامني مفترين مبغضني هللا ثالبني .ءاوقتال وخصاما ومكرا وسو

: ١(رو.متعظمني مدعني مبتدعني شرورا غري طائعني للوالدين
٣٢-١٨(.  

  قلت: الوضع خطر من زمان!!
: ١٧ر(خ قال: فعًال فللرب حرب مع إبليس من جيل إىل جيل

. تكلمنا يف وضع حدود للتواجد واأللفاظ مث وضع حدود )١٦
  للمس. 

فيجب أن  .لألسرار والخصوصیاتثالثا وضع حدود و
يكون الشخص حكيم وال يشارك كل أحد بكل أسراره فلكل 
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شخص خصوصياته وأسراره. لكن من يسلك بدون حكمة ويقول 
: ٢٥ام (كل شيء لكل أحد يف أي وقت يكون كمدينة بال أسوار 

فما يعرفه إخوتى غري ما يعرفه أصدقائى غري ما يعرفه جرياىن . )٢٨
ما أشارك به املؤمنني غري ما أشارك به غري املؤمنني. لكن لألسف 
جند أسر غري حكيمة وآباء غري مسئولني يسببون التعب بل اهلالك 
ألسرهم. أسرة يف قرية ليس ا كنيسة وبعيدة عن اخلدمة وأسرارهم 

  لبنت األوىل ومل يتحفظوا وضاعت التانية!!.مع جريام وضاعت ا
  قلت: آه يا أىب آه؟

الرب يسوع قال كون بسطاء ولكن أيضاء كونوا حكماء. قال:
  وليس عبطاء.

أنه للوقاية من  ذكرنا
  حرب التركيز 

التعامل يف إطار  أوًال
جمموعة، فتوزيع العاطفة يهدأ 

   من حدا وخطورا.
 الشخصمهما يكن هذا  للتعامالتوضع حدود ف .احلدود ثانيًا

الحدود

حدود 
للتالمس 

حدود 
للتواجد 
وااللفاظ

حدود 
لالسرار
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  .جيعل كل األمور يف مكاا الصحيح
  ، وهوجدًا مهممبدأ هو و اثالث

 
ح املسي عندما نشبع باملسيح ندوس العسل، عندما يكونف 

ضع كل شيء يف مكانه الصحيح، نالصديق األلصق من األخ، 
خنضع و، بكتناعندما يعندما ننقاد بالروح القدس ونسمع لصوته 

ب ولكن من يعاند وميشى حبس عندئذ نأخذ قوة ونتحرر ،لتحذيراته
شهواته الرديئة فإنه حيزن ويطفئ الروح القدس ويتذوق املرارة 
وحده ويعيش التعاسة األبدية والندم الدائم بعد أن تنطفئ العاطفة 

  الومهية والشهوة الوقتية. 
العالج ألي مرض يف  روحىقلت: دائمًا تركز على دخول جزء 

  أيب؟يا  نفسي
ن أ بين. ألننا وحدنا ضعفاء وحدنا ال نستطيعاقال: بالفعل يا 

وإن تكلمنا عن األمور من وجهة نظر نفسية  )٥: ١٥نفعل شيء(يو
حبتة يفرح األنسان بذاته ويدخل يف الكربياء الذي بعده تكون أكرب 

، ومن يسقط يف اهلرطقة لمه"من يتكرب بع مار اسحقسقطة فيقول 
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  (أو بضبط نفسه) يسقط يف الزنا" ه كسبنيتكرب 
  قلت: وما هي اخلطوات العملية للشبع باملسيح يا أىب؟

  ثالثة أمور:الشبع باملسيح يأيت ب قال:
  :العشرة معهب أوًال:

أن التركيز(أي التعامل بشكل كثري ومركز) يؤدى وكما نقول  
عر بيه وتشبع وتشاملسيح بتعلق هكذا أيضا لكى ت ،املشاعرإىل تعلق 

مع  يبدأ احلب والشبع وينموهنا  ًاتتعامل معه كثري حببه البد أن
وكلما كانت العالقة بسيطة وتفصيلية وبدون تكلف يزداد  ،األيام

يبته تعامالته مع خط اخلطوبة وكلاحلب. فتخيل شاب يف مرحلة 
ول هي تق يف الشارع رمسية كما لو أنه يتعامل مع شخص غريب

 أهال. ازيك يا آنسة" هي تقول" يك يا حبيىب وحشتىن" وهو يرد"از
إذن ب شكرا حلضرتك أنا خبري" "إيه أخبارك طمىن عليك" وهو يقول

عاوزة أشوفك أنت وحشتىن" وهو يقول "عندما  ا" هي تقول "أناهللا
تتسىن لنا الظروف". هل مثل هذه العالقة اجلافة تؤدى لنمو يف 

  احلب والتعارف.
  .قلت(بابتسام): طبعا ال. أكيد هاتقول له أنت إنسان بارد
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. هو يقول هكذا يف عالقتنا مع اهللاقال: 

يقول  اهللا بربود الشخص فينا يقولو

 إحناو )١١: ١٣ار 
: ١٥يويقول  اهللا نقول 

يقول  اهللا قول ي الشخص) و١٣

   قول ي الشخص) و٦٦:١٢اشع
 يقول اهللا    ٤: ٤٣اشع( 

 ١٥يو(يقولاهللا  الشخص يقول و
) وحنن يف بالدة واحتقار نقول له ١٣: 

 

     

 

      

 

أنا أعرف أن اهللا  ،قلت: الصراحة فيه حاجات أول مرة أمسعها
والتصويرات دى ما كنتش  واأللفاظبيحبىن لكن بالشكل دا 
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  .متصور. حب كبري وعظيم
  !!؟حس بيهوأكل هذا احلب أقبل أعمل إيه علشان  لكن 

  املوضوع بسيط. علشان تقبل حب ربنا وحتس بيه قال: 
بض خثق ضقط   .ورد سطغ 

  قلت: يعىن إيه؟!
يقول ملا تقرأ يف الكتاب املقدس ربنا بقال: يعىن 

خذ الكالم عليك مبحمل شخصى مش حلد تاىن ٢: ١(مال (
  قول و .

  !قلت: افرض مش حاسس بكدا أقول كالم وخالص؟
قال: متام. قول        

 يقول قل له 

 " يقول املسيح

" ) قل له" )٣١: ١تث



".  يقول لك املسيح "زى األم ما بتطبطب على
) قل له ٦٦:١٣أطبطب عليك"(اشع اابنها أن  
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.  يقول لك
 قول له )١٣ :٤١(اش املسيح
  

وهکذا

   



    



 

حابب يسمع صوتك حابب تقول كلمة "بابا  فاهللا
يسوع" هو حابب تقول له" بأحبك يا يسوع. أو 

  خلينى أحبك أكثر وأحس بيك أكثر".
عاوز قلبك هو  ،)٢٥: ٥(عاربنا مش عاوز طقوس وفروض 

مش عاوز أصنام تردد كلمات اهللا  ،)٢٦: ٢٣)(ام٥:٦(تثوحبك
 هو مش إله عنده نقص بنكمله ليه ،مش بتفكر فيها وال حاسة بيها

هو عاوز أبناء وأحباء بإختيارهم وإرادم  ،وطقوس بشوية فروض
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كل  هلك منإحتب الرب "علشان كدا أول وصية بيعربوا عن حبهم 
وأيضا مكتوب  )٥: ٦تث ("من كل قوتكقلبك ومن كل نفسك و

هو  ألنه وتلتصق به وتسمع لصوته إهلكاذ حتب الرب "
الرب يسوع أا  قال عن وصية حمبة اهللا،و .)٢٠ :٣٠(تث"حياتك

ولن نستطيع أن حنب اهللا  .)٣٨: ٢٢(مت والعظمىالوصية األوىل 
فضًال(يعىن مش أنه حيبنا و). ١٩: ٥يو١(أوالإال لو قبلنا أنه حيبنا 

ية يف اخلطحنن مازلنا أيضا حيبنا و). و٤: ١٤منتظر مننا حاجة)(هو
  ).٨: ٥حيبنا(رو

هو يف كلمته بل قال وإقبل حب اهللا لك زى ما صدق فأوال  
رب عن عوبرهن عن حبه بصليبه(طيب يعمل إيه تاىن!!!). وأنت 

  حبك
طض ط ا ضحث طح ضحأ   .س

ومش بس شخص بل مرة أبونا داود ملعى يف أحد عظاته بيقول 
 اهللابل كله حب فمكتوب عنه " ،أن اهللا شخص رومانسى حيب

  .)١٦: ٤يو١("فيه اهللاو يثبت يف اهللا من يثبت يف املحبةحمبة و
د ر   هو بيقول لك 
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أو قل له  عليه

 ا اللى هو داملهم يبقى فيه رد
  . خيلى العالقة تنمو احلب يزيد

  .وخذ الكالم بكل جدية يا ابىن .بهانت
دا هو سبب اجلوع العاطفي للشباب وسبب أم يضيعوا  ألن 

زف مدى احلياة(إن ـشبام يف أمور جترحهم وتظل جروحهم تن
  .مل ييلجأوا للمسيح ليشفيهم)

السبب أن البنت تبحث عن احلب حىت لو يف مكان  هو دا 
ملوث وقذر (أي مع شخص غري مؤمن وبشكل غري أخالقى 

  .كالم ال يليق)وب
السبب احلقيقى أن الكنيسة فاترة وغري ملتهبة بالكرازة  هو دا 

فطاقة الشباب كلها موجهة لألمور العاطفية اللى  ،وبعمل املسيح
 االختالطمش يف وقتها وكلمات العظات واملؤمترات كلها عن 

  .ة واحلبوالعاطف
قلت: يعىن الكالم عن هذه األمور غلط أو مضيعة للوقت يا 

  أىب؟!
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قال: طبعا ال. فنحن نتكلم اليوم عن العاطفة لكن اخلطر أن 
االهتمام واملشغولية  ضضن تصري هي أتأخذ أكثر من حجمها و

األوىل للوعظات واملؤمترات واألخطر أن نتكلم عنها بدون ذكر أن 
  هو الشبع باملسيح والعالقة معه.والعالج احلقيقى 

ة الصالة وقوا وعن مسئوليفاعلية الكالم عن  .نسینافقد  
  .الكنيسة عن خالص الشعوب والكرازة وعن ثقة الغفران الكامل

حب يسوع والشبع بيه وأنه عن الكالم  لوأساس الح 
العالج احلقيقى واحلماية احلقيقية لشبابنا وشباتنا من قذارة العامل 

 اطفيةالعشاكل املأن فإن مل تنتبه الكنيسة لذلك ويعرف اخلدام 
هو  احلقيقىكل هذه األمور عالجها و ...واملثلية واإلحلاد واإلباحية

  .فالنفس الشبعانة تدوس العسل آخرالشبع باملسيح وليس شيء 
من اخليال واجلهل واملستحيل أن تقول لشخص  فشیء 

فأوًال قدم له  ،تأكل طعام ملوث أو قذر أالهاميوت من اجلوع 
ده عندها وح طعام بديل وأخربه عن فائدته ومجال طعمه ولذة مذاقه

   يدوس الطعام القذر بقدميه.
بل  ليس شخصاهللا بالنسبة هلم شخص صعب بل  لشبابفا
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لكن  ،صعب وكل ما يهمه طقوسه وعشوره ووصاياهوشئ شيء 
أمام  قديسني وإنناالكالم عن مجال املسيح وحب املسيح وقيمتنا 

صالتنا هلا قيمة وفاعلية أمام املسيح وعن غفران املسيح أن املسيح و
  .فأصبح غري موجود واألبدية السعيدة اليت جيهزها لنا املسيح

قلت(بتعب وحزن): غفران مني!! وأبدية مني يا أىب!! الشباب 
كله منتظر جهنم احلمرا ويفتخر أنه حاجز فيها شالية!! وكله شاعر 

  .بالدونية وجناسة اخلطية
وري بسبب عدم الثقة يف الغفران الفكله ودا فعال يا ابىن.  قال:

يكون الواحد شبع من قذارة دا  ،وأن آخر الشهر احلساب جيمع
مجال و سى الواحد حب املسيحوين ،اخلطية وامتأل قلبه جناسة وشر

قذر فيلجأ ألى شيء يسد بيه جوعان واإلنسان وطاملا  ،املسيح
عه حىت لو مسمم. زى ما يكون إنسان جوعان وما معهوش جو

فلوس يلجأ ألى مقلب زبالة ويأكل منه. لكن لو الشباب عرف 
ليه أب وحبيب طيب ومجيل وحاسس بيه ومهما سقط يقول  أن
 اهللا له
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ها يفضل جوعان للحب ولو ما شبعش الشباب بدون كدا و 
  حبب يسوع ها يدور يف قذارة اخلطية علشان يشبع. 

اجلميع جوعان للحب وحمتاج إليه وإن صدقنا كالم  والصراحۀ
نا جهلة ألنأو املسيح وقبلناه نشبع ولكن إن مل نصدقه ألننا خطاة 

ألننا مل نتعود عليه سنظل يف جوع ونبحث على احلب يف بيه أو 
أمور العامل الزائلة وكالم الكذب املعسول اللى شكله حب ولكنه 

كنه هو بيأخذ وكل هدفه كله شهوة وجناسة اللى شكله بيعطى ل
هو ف زف يف جراحه وأمله وجوعهـلذته ومتعته مث يترك الشخص ين

  ماء ماحل ال يروى.
  قلت وما الشئ الثاىن لكى نشبع باملسيح؟

قال: كما قلنا لنشبع باملسيح أوال بالعشرة معه وأن تكلمه بنفس 
  كلماته 

   :ثاىن شيء هو
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  من الوقت.كافية مساحة  أن تعطي املسيح
  قلت: يعىن إيه؟

ب وكرب يف السن وأح ،قال: شخص كله مهه ىف الشغل والفلوس
كل مهه يف الشغل ف ،أن خيطب ولكن ال يعطى للموضوع أمهية

ن نتقابل عاوزي"وملا خطيبته تقول  ،كرب يف السوقيوازاى يكسب و
 ، يهتمالعاوزين نتكلم حىت يف التليفون" عاوزين خنرج مع بعض 

ألحد يقول "أنا مش معاوزها حاجة أنا كل هداياى  وملا تشتكى
دهب وأغلى مالبس. ولكن أنا ماعنديش وقت للكالم الفاضى 
واحلب واخلروج". هل تتصور أن كدا يكون بيحبها أو أا ها 

  حتبه؟!
  قلت: بالطبع ال. كدا هو عاوز حد خيدمه مش عاوز حد حيبه.

 ش وقت وكليقال: وحنن مع اهللا إن قلنا مش فاضيني ما عند
 النذور.وملنا معه بيكون على مستوى الطقس والشكل والعشور اتع

مش ممكن ها حنب ربنا وال هانشعر بيه كل تعاملنا ها يكون 
خذ شوية صالة علشان تعطينا جناح. خذ  ."خذ وهات"مصلحة 

شوية صوم علشان حتل املشكلة. وتصبح كل عالقتنا مش مع إله 
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تكلم ي حمىن مع صنم ال يشعر البيحس بيشعر ولكن مع شيء وسا
نة ويصبح اهللا مثل ماكي ض وطقوس،وال يباىل سوى مبجموعة فرو

يب مش هاجتلو املاكينة و ،أضع الفيزا لكى أسحب فلوس ،الفيزا
حنن  نظلإن تعاملنا مع اهللا بنفس الطريقة س فلوس مش عاوزها!!

ذى ال لجوعانني للحب واملعىن فنلجأ لقذارة اخلطية واملاء املاحل ا
ال لن نرتوى ال من املال وف .يروى ونظل يف عطش وال نرتوى أبدًا

لن  ياجاحت الشهرة وال العالقات العاطفية فيوجد يف داخل اإلنسان
  .هللايسدده سوى عالقة حب حقيقى مع ا

  طيب إيه احلل يا أىب؟الوضع خطري. قلت: 
أن حندد  ٣كما ذكرنا من قبل يف ج احلل وحيد وبسيطقال: 

مش الزم وقت بالساعات وقت بسيط  ،وقت ثابت للكتاب املقدس
مع نس .(كل يوم يعىن كل يوم)ستمر ولكن اابدأ خبمس دقائق 

صوت حبيبنا يسوع ونرد عليه بنفس املشاعر ومستوى احلب وبغري 
يزرعه اإلنسان إياه  جوع ومرارة ألن ماذلك لن نشبع ونظل يف 

يعطى وقت لدراسته ينجح فيها (ومن و) فمن يهتم ٧: ٦حيصد(غال
مل يعطى وقت يرسب) ومن يعطى وقت لعمله ينمو فيه(ومن مل 
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يعطى وقت يفشل) ومن يعطى وقت ألسرته يقترب منهم ويرتبط 
م(ومن مل يعطى وقت تتفكك أسرته وتبحث عن احلب يف 

  .اخلارج)




      

  

 

لكل ما نقوله إن مل يكن وسيلة  ال معنىف انتبه یا ابنىف
إن مل تتالمس معه وتسمع صوته  ،لتعرف أنت املسيح بنفسك

 لإلجتماعات أو العظاتوتتعلم لغته مش تسمع عنه، فال معىن 
واألنشطة والقنوات املسيحية وحىت القداسات لو مل تكن أنت 

ن م بنفسك لك وقت جتلس فيه لتسمع كالم اهللا لك شخصيًا
غري ف ،صالة وجيرى حديث حب بينكم ىلوحتول وعوده إ اإلجنيل

كمثل إنسان يسري يف شارع ويتفرج  .ذلك وهم وكالم ال معىن له
اجلميلة واللذيذة املعروضة لكنه ال يشترى وال يأكل على الفاكهة 
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لة رحنا لربنا ومل نشبع، املشك ،ويقول مش شباعنني فيظل حمروم
  عاوزين تيك أوى. ،مش يف ربنا، املشكلة مش عاوزين نتعب

  قلت: ميكن علشان املشغولية ومافيش وقت يا أىب؟
  قال: دا امسه وهم املشغولية.

  قلت: يعىن إيه؟
قال: يعىن الواحد ملا حيب يعمل حاجة بيعملها. فيه وقت 

  .للفيس ،للمباريات ،للشرب ،لألكل
افيش منقول مع ربنا ليه قلت: عندك حق يا أىب لكن إيه السب 

  وقت؟
شعر عدم الثقة يف الغفران فعندما يباختصار،  ،قال: أسباب كتري

اإلنسان بأن اهللا قرفان منه ومش قابله يبعد فلكل فعل رد فعل اللى 
يقرف مىن أقرف منه، ودا بيؤدى أن الصالة ليس هلا فعالية (ما أنا 

مش قديس فأكيد اهللا مش ها يسمعىن طيب أصلى ليه!! خاطئ 
 وحيب أن أن ما عرفناش بشكل كاىف أن اهللا له مشاعر .وأیضا

 بوهأاالبن حيب  .نكلمه ونعرب عن حبنا ليه زى ما بنحب بعض
  والزوج والزوجة حيبوا بعضهم. ،والصديق حيب صديقه
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دى أهم األسباب اللى ختلى الواحد يقول أن ما فيش وقت و
   .احلب يف قذارة العامل ووهم التليفونات بحث عنيويبدأ 

مة قي افعال لو الواحد وثق أنه مقبول وأن صلواتنا هلقلت: 
وفعالية مش هايبطل صالة(زى ما بيقولوا أبو بالش كتر منه) 

وتفرق معاه كلمات  وكمان أول مرة أالحظ أن اهللا عنده مشاعر
ليه فعًال شيء رائع يا  حىب
يعطى للواحد معىن.  دا أىب

معىن لذاته وأنه مش جمرد 
خملوق زى احليوان أو 
النبات يأكل ويشرب 

 .وميوت دا ليه مشاعر وإرادة وأن اهللا بنفسه منتظرها
 األول للشبع باملسيح هو العشرة معه وتعبري عن حمبىت الشيءنكمل. 

 تثبيت وقت يومى لالتصال بيه من خالل الكتاب نله والثاىن البد م

أسباب عدم وجود وقت هللا فى 
حياتنا

عدم ثقتنا 
فى فاعلية 

صلواتنا

عدم 
معرفتنا أن 
اهللا يطلب 

حبنا 
وينتظره

عدم الثقة 
فى 

الغفران 
الكامل
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  وما هو الشئ الثالث للشبع باملسيح يا أىب؟! قدس.امل
  قال: الشئ الثالث ميكن حاجة غريبة شوية.

  ا أىب؟): إيه هي يم ومتنيت أن يقوله أىب وال يؤجلهقلت(باهتما
   الشئ الثالث للشبع باملسيح هوقال: 

  االشتياق لألبدية السعيدة
يه ارتباط إ قلت: ساحمىن يا أىب داميا بتقول نقط غريبة، مش فاهم

  االشتياق لألبدية بالشبع باملسيح؟!
قال: زى ما يكون إنسانة خمطوبة إلنسان غىن وىف الكلية 

املال باهلدايا وشخص شرير بيحاول يستميلها إليه وحياول إغراءها 
ولكن ألا واثقة يف خطيبها اللى كل يوم تتصل بيه وكل يوم 

ال اللى يها الفيبتقرأها وتفرح ملا يوصف ل رسائلبيبعت ليها 
بيجهزها واملكان الرائع واجلميل اللى ها يعيشوا فيه، فعندما تفكر 
يف كل هذا الغىن واملجد والروعة تفرح وحتتقر كل إغراءات 
الشخص الشرير مهما إن كانت، وبالرغم من إا يف الوضع احلايل 
يف إحتياج وفقر لكن ثقتها ىف وعود خطيبها هي السند الذى يعزيها 

  ربها. ويص
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إن كنا هنا يف فقر وعوز وحولنا إغراءات وحنن أيضا  .اهکذ
العدو الشرير كثرية لكن ثقتنا يف حبيبنا يسوع وىف وعوده األمينة 

 حنن سنذهب ويأخذنا أووإنه ذهب ليعد لنا مكان وإنه سوف يأيت 
 أعددتون مضيت أولكم مكانا  ألعدامضي  أنافهو قال " إليه

تم تكونون ان أنا أكونحىت حيث  إيل أخذكمو أيضا أيتا لكم مكان
ب ننجذ هذه الثقة هي اليت تعطينا شبع فال. )٣: ١٤يو ( أيضا

  لإلغراءات الشريرة والكاذبة. 
لذلک    
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قلت: كالم خطري يا أىب، يعىن عدم الثقة يف األبدية هو سبب 
اجلوع العاطفى الذى يؤدى لتضيع الوقت وراء عاطفة كاذبة أو 

  حىت وراء شهوة مدمرة!!
ناه ى ذكرففي املثل الل ،قال: نعم يا ابىن. هذه هي احلقيقة

فاإلنسانة إن مل تصدق خطيبها بأنه سيأتى ويرتبط ا لن تصمد 
  .غراءات الشريرةأمام اإل

  :هو أنهالشخص الشرير  ني كان يستخدمهمأهم حربلذلك  


 



 

فقلت: آه يا أىب دا فعال اللى بيعمله معى إبليس بيحاول 
قول ىل و يأيشككىن يف وعود اهللا ويقول دى للقديسني مش ليك 

اهللا قدوس لكن إنت خاطئ قذر!! فهمت يا فهمت حيل إبليس 
  !اخلبيثة!

ولكن ازاى يوفق اإلنسان بني الشبع باملسيح واالرتباط يف  
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  منه أنه رهباىن!!الزواج حلسن كالمك يا أىب يبان 
هذا السؤال مهم جدًا يا ابىن ألن إبليس حياول بأن يظهر قال: 

فقط ما يهمه هو األمور  ،أن اهللا ال يهتم وال يباىل باحتياجاتنا
الروحية بينما احتياجاتنا املادية أو العاطفية والنفسية ال مه أو ال 

  .باألمور الروحيةمه على نفس مستوى اهتمامه 
فعًال اهللا يهتم باحتياجايت العاطفية مثل اهتمامه  قلت: وهل

  باحتياجايت الروحية؟!
قال: اهللا ينظر لإلنسان كيان واحد غري منفصل، فال معىن 
إلنسان روحى وال يهتم بصحته ويكون مريض باستمرار بسبب 

كيف يركز يف الصالة أو كيف  ،عدم اهتمامه جبسده وبصحته
ا ال معىن إلنسان يهتم بأموره وأيض !!أو يكرز يستطيع أن خيدم

الروحية ونفسيته غري متزنة، فيحتاج مثًال ملعني نظريه(شريكة حياة) 
  ولكن ال يعطى للموضوع أمهية بسب أن الروحيات أهم.

أب وأم عندهم ابن وحيد حيبونه جدًا، خترج من كلية اهلندسة 
وأصبح مهندس ناجح، يف يوم اإلجازة وهم على مائدة الغذاء نظر 

البن يف خجل وقد امحر وجهه وقال "بابا ماما عاوز أخذ رأيكم ا
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ط" وقبل أن ارتبفكر أنا بأ" يف حاجة" قالوا "اتفضل يا حبيىب". قال
يكمل كالمه قالت أمه بانفعال" وتسيبنا" مل يتوقع الرد االبن وقال 
"مش الزم أسيبكم ممكن أكون يف نفس العمارة" قال أبوه حبزن 

حاجة" قال "طبعا ال أنا بأحبكم جدًا" قالت  "وإحنا زعالناك يف
األم "وأنا أعمل أكل ملني" قال "كل يوم نيجى نأكل معاكم". 

باحتياجه للزواج  بن باإلحباط ألم مش مقتنعنيوأصيب اال
الوالء ليهم. تقول إيه عدم واعتربوا أن دا نوع من عدم احلب أو 

  على األب واألم؟!
وض أم يفرحوا إلبنهم قلت: نوع من األنانية. املفر

  ويساعدوه.
 نأليس جيدا قال: اهللا مش أناىن أبدًا. دا اهللا هو اللى قال "

  .)١٨: ٢تك ("دم وحده فاصنع له معينا نظريهآيكون 
  الذى خلق حواء آلدم ولیس الشیطان.فاهللا هو 

خلق اإلنسان ويعرف احتياجاته مجيعها الروحية اهللا هو الذى  
ة الزواج سر مقدس ووصيو ويفرح بأن يسددها.واملادية والعاطفية 

: ٥(افكما أحب املسيح الكنيسة امرأتهجل رحيب ال الكتاب أن
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فتخيل شكل بيت فيه حيب الرجل إمرأته كما أحب املسيح  )٢٥
(مش الزوج منشغل وكل مهه الكنيسة(بذل نفسه ومات عنها)

فلوس وشغل وحىت مافيش كلمة حمبة وال اهتمام زى ما يكون 
 وتطيع زوجته جارية او حد شغال عنده مقابل األكل واملعيشة)

(مش )٦: ٣املرأة رجلها كما أطاعت أمنا سارة أبونا إبراهيم(ابط
زى زوجة عنادية وترد الكلمة خبمسني وحتاول تنرفز الزوج وتعامله 

. ختيل بيت حسب الكتاب يكون !!!بالند وتعمل فيها راجل)
  شكله إيه!!

  حب وسالم وفرح. قلت: أكيد بيت كله
مثل حب األب  ،هو نوع من احلبفاحلب يف الزواج قال: 

 كل هذه ،والصديق لصديقه ،واألخ ألخوه ،واالبن ألبوه ،البنه
 ،يححب املسبعضها البعض وال مع أنواع من احلب ال تتعارض مع 

دا كمان ملا منتأل حبب املسيح نستطيع أن حنب حىت أعدائنا. لكن 
 ال حب من كلأيضا والذى يسبب التعب واألمل. عدم االتزان هو 

هذه األنواع يغىن عن حب املسيح فبدونه نظل يف جوع ولن نشبع 
   أبدًا.
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والشبع باملسيح هو الذى يعطى اتزان للعاطفة فال ينساق 
االنسان وراء عاطفته سواء وراء الشخص الغري مناسب أو يف الوقت 

اجلرى وراء الوهم الغري مناسب ويضيع أهم سنوات عمره يف 
والشرب من املاء املاحل لريوى عاطفته وينسى قول الكتاب اذكر 

 ،خالقك يف أيام شبابك
وأن لكل شيء حتت 

وأن من ، الشماء وقت
يشرب من هذا املاء 

يعطش، ولكن من يشبع باملسيح من خالل عشرة حقيقة وليس 
طقس وشكل كاذب ومن خالل كلمة اهللا الصادقة ومن خالل 

 الوقت ن يضبط عاطفته وىفأيستطيع  ،يف األبدية السعيدةالثقة 
املناسب خيتار الشخص املناسب وحييا حياة كلها حب حقيقى 

بارتباط بشخص يثق أنه اختيار من اهللا فيعيشوا ليس شهر وفرح 
يدة أبدية سعيف لكن عسل بل عمره كله عسل وجة مش بس هنا 

  تنتظرهم معا.

كيف أشبع بالمسيح
وقت 
كافى

الثقة فى 
االبدية

بالعشرة 
معه
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قلت:متام يا أىب 
ل ريا. فلنكمأرحتىن كث

وما الشئ الثالث الذى 
حنذره منه يف التعامل مع 

  العاطفة؟
قال: أتركك اآلن ونكمل املرة القادمة بنعمة املسيح. اليوم 
تكلمنا عن ثاىن شيء للتعامل مع العاطفة وهو التركيز واحلل هو 

  التعمل يف إطار جمموعة واحلدود والشبع باملسيح وركزنا عليه.
Website: mbade2.com       facebook.com/mbad2 

 قرشا فقط٢٥سعر النسخة من أى جزء: 
  

حل مشكلة التركيز

الشبع الحدود
بالمسيح

التعامل 
فى إطار 
مجموعة


