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  مبادئ يف احلياة الروحية. سلسلةالكتاب: اسم  
  .)الرمادياملنطقة (سرطان احلياة الروحية                

  ملغرتبني.اخدام بيت حمبة هللا للطلبة  :ــدادـــــــــــــــــــــــإعـ
  ٧٤٥٥/٢٠١٦داع:ــــــــرقم اإلي
  I.S.B.N ٩٧٨-٩٧٧٩-٠٣-٨٥٩-٩ :الدويلالرتقيم  

  

  
ــــتفادةمالحظة:   ـــ ــ ا   لإلســ ــــة الرجاء قرأ ـــ ــ ــــلســ ـــ ــ الكاملة من هذه الســ

ـــــويش وعدم   ــبب تشــ ـــ برتتيب األجزاء كاملة فعدم الرتتيب ميكن أن يســ
  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 
  ) ١١٨ اإلسكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية (
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  تقدمي
أكثر خطورة  سرطان احلياة الروحية هو شبه الشر وهو قد يكون  

من الشر نفسه، ألن الشر يكون واضح ومن السهل معرفته، لكن شبه  
خذ شكل الفضيلة وشكل احملبة الشديدة.    الشر يكون متسرت بل وقد 
ألخص اخلدام  يركز الشيطان يف حربه على املسيحيني عموما و
لشر بشكل مباشر سيقاومونه ويتوبون   م  بشبه الشر، ألنه لو حار

  بسرعة. 
  طورة شبه الشر:خ
  غري معروف. -
  ميكن التعايش معه يف الوسط الروحي. -
  خذ شكل احملبة الشديدة. -

  يف هذه النبذة جتد خطوات عملية للوقاية ولعالج شبه الشر. 
الرب يعطينا احلماية واالستنارة بشفاعة أمنا العذراء مرمي وبصلوات 

وي قداسة البا تواضروس   د يف كنيسته من  أبينا الطو الثاين. وإلهلنا ا
  االن وإىل األبد أمني. 
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ي  وىف الصحراء   ءانتظاري  سكون  وسط  وىف  الروحي  أيب 

وهدؤها، سرحت يف بعض األمور اليت افعلها ولكن أتشكك فيها هل  
لرغم من إين ال أسرتيح هلا لكن هي   لألسف مع الوقتشر أم ال. و

ا شيء طبيعي. فعال شيء متعب   أصبحت أبررها وأتعايش معها وكأ
مشغوليات احلياة  بينما وسط  بنفسيومقلق وال يظهر إال عندما اخلو 

  بل يبدو وكأن كل األمور طبيعية. ءال أشعر بشي
جاء أىب وسلمت عليه وقلت له ما جال يف خاطري فقال اليوم 
سنتكلم عن هذا األمر املهم وهو شبه الشر والذي قال عنه الكتاب 

" " )  ١٤ام  :
١٢(  .  

  شبه الشر؟ قلت: وما هو 
طريقني يوجد  طريق   ،قال:  الشيطان،  وطريق  الرب يسوع  طريق 

ال يريد  والشيطان  ،  ١طريق احلياة وطريق املوت ،  الظلمةالنور وطريق  
و   أن نسلك يف القداسة  األوقات  أيضا  طريق  بعض  أنيف  يريد    ال 

  اخلطية.  طريق نكمل
 

الحیاة لكي تحیا انت    واللعنة البركة    والموتقد جعلت قدامك الحیاة   ١ تث  (  ونسلكفاختر 
١٩: ٣٠( .  
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  ‼اخلطيةطريق نكمل  أن  يريد ال الشيطان  ،قلت: معقول
عندما يشعر إننا  الشيطان ال يريد أن نكمل طريق اخلطية  قال:  

ا خطية    سنكتشفلنا طريق الشر واخلطية  كمّ أ  لو نرجع ونتوب سو إ
هذا ما  و   ،صف طريق الشرنقف يف منت  جيعلناالشيطان    هنا  ،بسرعة 

 ُ "  وأوصا أن منتنع عنه  شبه الشر  يه الكتابسمي

")٢٢: ٥تس ١( .  
الشيطان يف حربه مع هذه االسرتاتيجية (شبه الشر) يستخدمها  و 

و  الروحية،  ذأخ  ذينالاخلدام  احلياة  طريق  تربوا    ذينالو وا خطوات يف 
خلطية   يحاربه ف  يكون متعايش مع اخلطية  مْن لكن  .  الكنيسة  داخل

  بشكل واضح دون حياء.  
  ؟!رث أك  حىت تتضح األمور  مثال  أىب على شبه الشر  أعطينقلت:  
  قال:  

   الشیطانف
   لکن

    ضایوأ  

 

  لکن   
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 أیضا 

   لکن
لو قال كلمة قبيحة جدًا سيشعر   الروحيمن يسري يف الطريق ألن 

لو جمرد شتيمة   لكن  توبة  ويقدم  لندم 
يف الز لو سقط و  لكن يفكر إنه أخطأ.

بسرعةس ويتوب  داود  يندم    ) النيب(مثل 
ال ا  نظرةلكن  يشعر خبطور   . الشريرة لن 

سيحزن ولن يهدأ  لو سقط يف الشذوذ  و 
ل حىت ويرجع ألحضان  يقدم توبة    له 

ا  املسيح  جيعلالشيطان  لذلك  .  لكن اللمسة الشريرة لن يشعر خبطور
منت يف  اخلطية  الشخص  طريق  الصف  خطية  حىت  ا  إ  يكتشف 

  ويتعايش معها
  



‼

‼ 

بطن تمنع عنھ الخبز ال 
یطلب لحم، وفم تمنع 
عنھ الماء ال یطلب 

 خمر"
 األم سارة

 بستان الرھبان.
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عن  ويقدم توبة بسرعة    وواعى  يقظو   ٢مدقق   اإلنسان كلما كان  و 
 .ينمو يف حياته الروحيةو   ةخطي   كلمن    يتحررسمع الوقت  ف  ،أقل خطية

لو تعايش الشخص مع أي خطية سواء صغرية كل اخلطر اخلطر  لكن 
د النجاسة يعتاسمع الوقت  ألنه    ،شر أو شبه شركانت  ، سواء  أو كبرية

اإلمث كاملاء  ويكون ٣ويشرب    مثل ك ، 
 ن ويصومو   ن كانوا يصلو   الذين الفريسني  

كانوا ذلك  كل  ومع  الشعب    ن لمو ويع
اخلفاء وز   يف  جناسة  كل  يربرون 

الرب يسوع "  هلم  كما قال  ، ودعارة

  

   

   

"  مثلما وأيضا    .)٢٥:  ٢٣(مت
م    الشعب يف العهد القدمي تعايش   كان ميارس األمور  مع اخلطية مع أ

"هلم    ، فقال هللابكل التزام ودقةالطقسية يف اهليكل  

 ")  ١٣:  ١اش(  . " يف  مكتوب  وأيضا  

 
  . ) ١٥: ٥اف فانظروا كیف تسلكون بالتدقیق ال كجھالء بل كحكماء (  ٢
  . ) ١٦: ١٥اي االنسان الشارب االثم كالماء (  وفاسدفبالحري مكروه  ٣

یھا أال تجھل نفسك 
 رأیت فأنني ب،االش
ً نُ أ یصلون بكل  اسا
رواحھم من أجل أ

ذ أثارھم لھذا إمحبوبھم 
وھم  الزنا،الحب روح 

نھم یتممون إیحسبون 
 قانون المحبة.

(القدیس یوحنا  
 .الدرجى)

كتاب الحب األخوي. 
 للقمص تادرس یعقوب.

 ص
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.

١٠-٩: ٧"(ار ( .  
  :ثالث أمورخطورة شبه الشر يف و 

  أوالً:

ليس   الذيلكن املرض    ،سهل عالجهمن العرض    له  الذياملرض  ف
ال  عرض من  دون    ،اكتشافه صعب  يكون  اإلنسان  يدمر  لتايل    أنو
الثاملقدس  الكتاب    لذلك  .يدري من  الصغرية  حذر    : ٢(نشعالب 
ت اخلطية وقال "   .)١٥ وحذر من بدا

   "" 

  ." عاجل  ٥(مت يسوع  فالرب   .(
نتائج،   إىل  يتطور  أن  قبل   عاجلو السبب 

اخلطا لوحوش    صغار  تتحول  أن  قبل 
   .جنسة 

 كالمها خادمان.، وكان  شاب كان له صداقة مع شاب صديقه
ما بينهما،  تطور وبدأت احملبة العاطفية تزدادولكن املوضوع   شباب   وأل

معروفغیر   

ال یمسك أحد منكم ید 
رفیقھ أو یلمس أي شيء 
من جسده من غیر أمر 

 ضروري. 
 أنبا باخومیوس

(بستان الرھبان 
 )٢٢٢ص
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ومع الوقت بدأ يزداد بينهما    ،مل يالحظوا التطورات ومل يضعوا احلدود 
 على ذلك فرتة طويلة واألحضان والقبالت، وظّال   اجلسديالتالمس  

املنطقة  لتواجد فرتة طويلة يف  مع او   تزايد شبه الشر،ومها ال يالحظان  
شبه    متعايشني مع، وملا كا هلم فرتة  ٤يف خطية الشذوذ   سقطا  الرمادي

ضمريمها قد مات و   ٥ قد فقدا احلس الروحي الشر عندما جاء الشر كا
لذنب    ومل يلومهما على السقوط تنعوا ومي  يقدموا توبة  وأأو يشعروا 

ما  ،  عن اخلطية    افتخروا دولة أجنبية  ل  قد سافرا  كان ولكن لألسف أل
ما سيتزوجان "خلطية وبرروا إمثهم وقالوا     .  "إ

فالبداية صداقة وحمبة مث   !!الشر  هشبإىل أين طرحهما    هل رأيت
،  ابطو تالمس بدون حدود وال ض

  ه شب  على  بعد أن يتعود اإلنسان و 
وي الوجه  الشر  يظهر  هنا  دمنه 

واخلطية.   للنجاسة  لذلك  القبيح 
خوميوس " أنبا  القديس  قال 

     

 
وكذلك الذكور ایضا تاركین استعمال االنثى الطبیعي اشتعلوا بشھوتھم بعضھم لبعض   ٤

  ). ١:٢٧رو ( .المحقجزاء ضاللھم  أنفسھمفي   ونائلین فاعلین الفحشاء ذكورا بذكور 
:  ٤اف نفوسھم للدعارة لیعملوا كل نجاسة في الطمع ( أسلموا الذین اذ ھم قد فقدوا الحس  ٥

١٩( .  

احرس ثیابك لئال تمشي عریانا 
وال  ..في یوم الحكم فتفتضح

تمسك خد قریبك وال یده ال 
 ً ً كبیرا ولیكن جلوسك   وال صغیرا

 .بأدب
 أنبا أنطونیوس
 )١٩٨(بستان الرھبان ص
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 "والقديس مار اسحق  ٦ .
ين أسباب السقوط يف خطية النجاسة ثالثة أمور "  إن قال    السر

       

 ."  
  ؟! ظهر فجأةيف أور  اجلنسيل تظن إن تربير الشذوذ هف

  ؟ ظهر وما هي تطوراتهكيف عرف  أىب،  أال قلت: 
فبدأ  معهم  طان  الشي  تدرجقال:   الز وتقنني خطوة خطوة  بتربير 

 girl( "شاب صديقة   يكون لكل   أصبح من املقبول أنو اخلطية  هذه  
friend(   تمع  وتعايش  .يعيش معها يف اخلطية ممارسة اجلنس   مع  ا

الزواج   هو    ،طبيعيكأنه شيء  و قبل  الز  تم  يف  الطبيعيوأصبح   عا
لتايل   جد فهو جمرد  وإن وُ   ،أصبح سر الزواج املقدس ليس له وجودو

هل تظن أن    .جنوينعقد بني إثنني. وتزايدت حاالت الطالق بشكل  
م  الكنائس األوربية هل تستطيع ن   أن جتاهر يف تعاليمها  هذه األ

  ممارسة اجلنس قبل الزواج خطية؟ 
  ال يستطيعون أن يقولوا ذلك!!  قلت: حىت داخل الكنيسة

 
  . ٢٢٢الرھبان صبستان  ٦
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ال يستطيعون أن يقولوا   األوربية  قال: لألسف حىت داخل الكنيسة
من يفعل ذلك ولكن يف النهاية   فقدواوكانت حجتهم حىت ال ي  ذلك
  مسيحيتهم.  فقدوااجلميع بل و  فقدوا

 تسايرقلت: وهل كنيسة ال تستطيع أن تعلم بتعاليم اإلجنيل حىت  
تمع ميكن أن تسمى كنيسة!!!    فساد ا

وألن الشيطان يريد هالك اإلنسان فعال شيء حمزن ومؤسف.    قال:
النجاسة أكثر   اجتاهيف    توجيههملكن بدأ يف    ذلكلم يكتفى بف  هوتدمري 

ر ،  م رجوعهعب  حىت يّص  -  خطية الز حتت غطاء احلرية  وافبعد أن برّ
هو    احلقيقية  ولكن والنجاسة كما  للشر  ستار  بل  حرية  ليست  هي 

" مكتوب      

 ")بعدها أخذوا   .) ١٩:  ٢بط  ٢
و  الثانية  اجلنسية   وبرروا  واجترأاخلطوة  (املثلية  وقالالشذوذ  حمبة   وا)  ا  إ

ومن    طبيعيوحق   اليوم    يدري لإلنسان،  جيئ  فيه  يربرو   الذي رمبا  ن 
ت    ‼7ممارسة اجلنس مع احليوا

  ‼إهلي قلت:  

 
فاحشة  نھ  إمام بھیمة لنزائھا أ امرأةتقف   والوال تجعل مع بھیمة مضجعك فتتنجس بھا   ٧
  . ) ٢٣: ١٨ال (
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ليس له حدود يف جناساته وشروه، ر و مدمّ جنس و فالشيطان    قال:
ووسيلته   ،عن هللا   ماً  انفصاالً وفصله  ىفهدفه هو تدمري اجلنس البشر 

  . طبيعي كشيءيف ذلك هي تربير اخلطية والتعايش مع اإلمث  
فكلنا ضعفاء وكلنا   ،السقوط يف اخلطيةاألعظم ليس هو    فالخطر 

هو  لكن اخلطر كل اخلطر    ،٨سواء كانت صغرية أو كبرية   لنا سقطاتنا
اخلطية   مع  اإلنسان  يتعايش  أن 

الكتاب "  لقا   لذلكويربرها.  

   



 ")  اش
٢٠: ٥ (  .  

اخلطيةف ُ   تربير  الشفاء  أي  دمري يف  وجيعل    ،منها   واحلرية  فرصة 
ي أمر  اإلنسان  وكأنه  الشر  مع  قال  طبيعيتعايش  لذلك  ألهل  هللا  ، 

النيب   أورشليم إرميا  أمي  "  يف    

 ")  هذه هي اخلطوة ف   الشخص خطيتهيعرف  ن  أ). ف١٣  :٣ار

 
ً إن قلنا "إ ٨  . )١٠: ١یو ١( " وكلمتھ لیست فینا ننا لم نخطئ نجعلھ كاذبا

السقوط في ذاتھ لیس باألمر 
الخطیر بل یكمن الخطر في 

ً بعد السقوط وعدم  البقاء منطرحا
 القیام مرة أخري 

 ق. یوحنا فم الذھب 
 )٤٨٩(الحب الرعوي ص 
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معوالرجوع  ءالشفا  طريق  يفاألوىل   والتعايش  اخلطية  تربير  لكن  ها  ، 
   ).٢٣: ٦رو ( األكيد اهلالك  نهايتهاف

إلسقاط  إبليس  ووسیلۀ  حربه  واملتديا  يف  شبه   ننيخلدام  هي 
مباشر   لشر  ملو حار إبليس  ألن  الشر.   سوف بسهولة  ف  ،بشكل 

رجع وي  بسرعة  يتوبسوف    أحدهم  سقط  ولو  ،ه ونويقاوم  ونهكتشفي
يتلكن  .نيةمرة  جلهاده شبه الشر  حتت ستار متخفىالشر  عندما 

ومع مرور الوقت يتدرج    ،معه ويقبلهويتعايش  الشخص    خدعنيبسهولة  ف
حىت لو مل يتدرج فاستمرار الشخص  ، و تعايش معهيربره و يو   الشر  إىلبه  

  . عن هللا وانفصاللشر هو موت يف شبه ا
ملسيحية يف أفريقيا وآسيا يف يوم ما   فدول أور اليت كانت تبشر 
مع تربيرها شبه الشر خطوة خطوة وتدرجها يف التعايش مع اخلطية من  

(اجلنس قبل الزواج) مث املثلية اجلنسية ... ختلت  شرب اخلمر و  تربير الز
ريخ ومتو  قع يف خالل  عن املسيحية وأصبح اآلن املسيحية فيها جمرد 

أور  تتغري  أن  لإلجنيل  ورجوع  توبة مجاعية  حتدث  مل  لو  قليلة  سنني 
غبية أمة  يتزوجون   ٩وتغيظها  م  بالدهم(أل أقلية يف  األوربيني  ويكون 

  وإن تزوجوا ال ينجبون فنتيجة طبيعة سيظلوا يتناقصون حىت يفنوا). 
 

بما لیس  أھم  " ٩ اغاظوني  إغاروني  لیس شعبا  أ فانا    بأباطیلھملھا  بما  غبیة    بأمة غیرھم 
  . ) ٢١: ٣٢تث ( "غیظھمأ
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لعني  "كان شديد الوضوح وقال  الرب يسوع    لذلك أو إن العثرة 
ليد بداية يف    نكون بذلك  فبدون توبة عن شبه الشر  خطية.  "العثرة 

سقطا يف    لذينقصة الشابني ال ففي  عن هللا.    واالنفصالاهلالك    طريق
معه كحياة  الشذوذ هوان  ك  ،وتعايشا  الرئيسي  وضع    السبب  عدم 

قادهم   الذيهو    )الرمادي (املنطقة  ضبط للعاطفة عدم  و   حدود للتالمس
  ية. يف اخلط سقطوالللتدرج 







      

 

ا جمرد   ظيربر الشتيمة واأللفا  الذيأيضا الشاب   اخلارجة بدعوى إ
يف   مع شبه الشر كلمات على سبيل اهلزار هو ينجس لسانه ويتعايش

" فمكتوب. يدرياملنطقة الرمادي دون أن 

.

 ٤-٣: ٥"(أف  .(  
قلت: لكن هل جمرد الشتيمة وحىت إن مل تكن بدافع شتيمة أو 

  كراهية بل جمرد هزار تكون خطية؟ 
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  قال: السؤال هو هل أنت قديس أم ال؟
  .١٠لذلك من قبل  يلقلت: قديس. فأنت أثبت 

لقديس أن  قال: وهل   يقول هذه الكلمات حىت ولو على  يليق 
  سبيل اهلزار!!  
  قلت: ال. 

يقول هذه الكلمات إذن أنت ال   أن لقديس  ال يليق   قال: فطاملا
املسيح م. سؤال آخر  أيضا  تقوهلا ألنك قديس معك   تواجدهل لو 

  هل كنت ستقول هذه الكلمات؟  ،أنت وأصدقائك
  قلت: ال. 

املسيح موجود معك يف كل وقت وأنت يف حمضره   ن أقال: طاملا  
  لكي تقول هذه االلفاظ؟  معك، فهل تضحى حبضوره يف كل حلظة

أقول    لكي   معيقلت: ال طبعا. ال ميكن أن أستغىن عن وجوده  
  هذه األلفاظ ابدا. 

لث. هل هذه االلفاظ تكون عثرة لغري املؤمنني عندما   قال: سؤال 
ن املسيح أم سيجدفون عليه  و سيمجد  نقول ذلك أم ال؟ هل  سمعونناي

  بسببنا!! 
  كون عثرة. فعال سيعثرون يف املسيح بسببنا.نقلت: لألسف س

 
  برجاء الرجوع لكتاب قدیس مش خاطئ في سلسلة مبادئ الحیاة الروحیة.   ١٠



١٧ 
 

قال: فهل من أجل ألفاظ نقوهلا ولو على سبيل اهلزار نعثر من 
حولنا وجبعلهم جيدفون على املسيح!! هل بدل من أن نكون شهادة  

اوننا!! املوضوع ليست وكرازة حية للمسيح نكون سبب عثرة   بسبب 
ألفاظ أو هزار املوضوع هو حرب شبه شر يستخدمها الشيطان لتدمري  

  دون أن ندرى. املسيح جنعلهم جيدفون عليه  عن هلم وبدل من نشهد
  من الشر. كثريًا  أىب شبه الشر أخطر   فعالقلت: 

ت والسيدات. يدخل  قال: على نفس املستوى هو مالبس الشا
  يف إطار شبه الشر. 

قلت: كيف؟ لكن نصيحة لك  أىب أال تتكلم يف ذلك حىت ال 
لتزمت والرجعية؟نيتهم   وك 

ال تقلق  ابين سأتكلم عن املوضوع بشكل روحي موضوعي قال:  
يف البداية سؤال هل تكلم االجنيل عن وليس جمرد انتقاد ورفض فقط. 

  احلشمة أم ال؟
  !! قلت: أظن أنه تكلم لكن ال أتذكر أين

قال: قال بطرس الرسول "



     

وأيضا بولس الرسول قال ")٤:  ٣بط  ١ .
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 ")أظن أن الكالم واضح جدًا والوصية    .)٩:  ٢يت  ١
  واضحة. 

واضح  الكالم  فعال  قلت: 
أن   أحد  يقول  قد  لكن  جدا. 

لكننا اآلن   ،ذلك كان يف القدمي 
تمع أي ليس   جيب أن نساير ا
يف  يلبسون  كان  ما  مناسب 

   القدمي أن نلبسه اآلن.
أن   قال: فعال ليس مناسب

ما كان يلبسون قدميا   نلبس اآلن 
ال حتدد نوع اللبس هل   فالوصية

بنطلون،   أم  جلباب  فهذه هو 
الوقت  حبسب  نسبية  أمور 
تمع، فما نلبسه يف الريف قد  وا

 ُ ي وما  املدينة  يناسب  لبس يف ال 
أفريقيا ال يناسب أور والعكس، 

ن بنات أجل أوقال الرب من 
یمشین وصھیون یتشامخن 

ممدودات االعناق وغامزات 
بعیونھن وخاطرات في 

 .بأرجلھنمشیھن ویخشخشن 
یصلع السید ھامة بنات 
صھیون ویعري الرب 

ینزع السید في ذلك  .عورتھن
الیوم زینة الخالخیل 

والحلق  .ھلةوالضفائر واأل
 .والبراقع واألساور

والعصائب والسالسل 
والمناطق وحناجر الشمامات 

والخواتم وخزائم  .واالحراز
والثیاب المزخرفة  .االنف

 .والعطف واالردیة واالكیاس
والمرائي والقمصان والعمائم 

فیكون عوض  .واالزر
الطیب عفونة وعوض 
المنطقة حبل وعوض 
الجدائل قرعة وعوض 

الدیباج زنار مسح وعوض 
 .الجمال كي

 ٢٤-١٦: ٣أشع 
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لكن الطريقة نفسها هي املهمة وهي "احلشمة". وأال يكون املغاالة يف  
   التزين هدف يف حد ذاته.

ين هل هذه املالبس عثرة   تمع    يف ملن حولنا  وهنا ينقلنا لسؤال  ا
جتديف   سبب  أم  للمسيح  شهادة  املالبس  هذه  جتعلنا  هل  ال!!  أم 

  عليه!! 
اليت قد تكون مؤملة  الصراحة  املالبس عثرة    ،قلت:  هي أن هذه 

ابدًا  املسيح وليس شهادة  وأيضا سبب جتديف على اسم  للكثريين، 
  عنه. 

م بسبب  حد  نعثر  أن  يصلح  وهل  أن    ؟!البسناقال:  يليق  هل 
هل بدل   ؟!نكون سبب جتديف على اسم املسيح بسبب عدم حشمتنا

تم  فعالنا وكالمنا  من أن نكون نور وملح للعامل ونكرز عن املسيح 
ونفور   جتديف  سبب  ونكون  مجاله  ويفىن  سيذبل  الذي  للجسد  مبا 

  ؟١١للناس من املسيح ومن معرفة االجنيل 

 
  . )٢٤:    ٢(رو  األمم"الن اسم هللا یجدف علیھ بسببكم بین  “١١
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جيعلنا سبب جتديف  قلت: فعالً أمر حمزن. شبه الشر شيء مدمر.  
أن   من  بدل  املسيح  اسم  على 

لكن   عنه.  ونشهد  ملاذا نكرز 
  تفعل الفتيات والسيدات ذلك؟ 

ن  قال: لثالثة أمور   أوال: أل
ن قديسات . فلو ال يصدقن إ
قديسات ن  إ طول -صدقن 

طبيعتهن  من  شيء  وال  الوقت 
سيكون كل   -يقلل من قداستهن

سيكون   يلبسون  أو  يفعلونه  ما 
. وستقول  ١٢كما يليق بقديسات 

لنفسها   واحدة  "كل  

 

  

      

 

ن ترضى الناس   تم    املسيح؟ على حسابهل القديسة 
 

  . )٣:   ٥و طمع فال یسم بینكم كما یلیق بقدیسین (اف  أما الزنى وكل نجاسة أ و  ١٢

اھتمام فأولئك الالئي یتزین ب
زائد، ویسرن كما لو یرغبن في 
جذب انتباه اآلخرین، جاذبات 
عیون الشباب الصغار ورائھن 

مشعالت لھیب الشھوات 
ویتسببن في ھالك اآلخرین، إذ 

أنفسھن كما لو كانوا یقدمن 
سیف أو سم للناظر إلیھن، حینئذ 

ال یمكنھن أن ینتحلن عذرا 
ألنفسھن بحجة إنھن عفیفات 

نھن، الن ثوبھن وتقیات في اذھا
المخجل وزینتھن المفرطة 

تدینھن، وال یمكن أن یعتبرن 
 ضمن عذارى وعرائس المسیح.

 ق. كبریانوس
 كتاب مقاالت القدیس كبریانوس

 مقال للعذارى
 ١٧٠ص 
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لطبع    . ال قلت: 
، فمن تثق إن  هو عدم الثقة يف احلياة األبدية  الثايناألمر  قال:  

أما  هلا حياة أبدية سيكون شغلها الشاغل املسيح وحبه وعالقتها به  
ال تثق أن هلا حياة أبدية   لكن مْن   ،اجلسد فتهتم به يف حدود التعقل

ويكون كل   الروح  وتنسى  األرضية  ا  حيا على  تركيزها  فسيكون كل 
جلسد. وال يهمها أن تكون عثرة أم ال املهم مجال اجلسد    ،اهتمامها 

  ألن ذلك أصبح كل رجائها.   ١٣ومنظره
ت  قلت: فعال عدم الثقة يف احلياة األبدية جعل الشباب والشا

الروح ثقل  ال يهتمون إال مب الروح بل صارت أمور  ا للجسد. ونسوا 
فلنأكل   تنتظرهم  جهنم  فطاملا  جدوى  بال  ا  سيعملو م  أل عليهم 

ا منوت. أمر حمزن وىف منتهى اخلطورة ونشرب ونلبس بل وخنطئ ألننا غًد 
  .١٤كما شرحت ىل  أىب عندما تكلمنا عن احلياة األبدية 

األ أما  الثالث  قال:  الفت  الذيمر  بوصية جيعل  يهتممن  ال  يات 
عليهن    (احلشمة)االجنيل ثقل  عليهن وتكون  أنه  إدراكهن  هو عدم 

مسه والكرازة  للمسيح  الشهادة  لثقة مسئولية  نتيجة  تى  وهذه   ،
سم املسيح وعليهن مسئولية  و األبدية السعيدة. فلو   ن كارزات  ثقن إ

مسه سيكون الوضع سهل أن يواجهن أي انتقاد ويقدم ن أي الشهادة 
 

بط  ١الن كل جسد كعشب و كل مجد انسان كزھر عشب العشب یبس و زھره سقط ( ١٣
٢٤:   ١ ( .  
  ) من سلسلة مبادئ الحیاة الروحیة. ٨برجاء الرجوع لكتیب الحیاة األبدیة (ج  ١٤
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المسه  والشهادة  املسيح  األول  هدفهم  ويكون  وسيبعدن    ،تضحية 
  بسهولة عن أي شيء يعثر وأي شيء يكون سبب جتديف على امسه. 

  ،لذلک



       

  
"يقول  فاإلجنيل
 ") وأيضا "  )٢١: ١٤رو
"  )كو  ١

١٣: ٨ ( .  
األبدية وعليهن    وثقنقلت: فعال لو   احلياة  ن قديسات وهلن  أ
وخصوصا أن للمرأة مكانة متميزة يف املسيحية -دور كبري يف الكرازة  

يف   أو  هنا  ونسائناس  -األبديةسواء  فتياتنا  وجيذ  تشهد  بن  للمسيح 
  الكثريات بسهولة للمسيح وملعرفته. 

  يف خطورة شبه الشر؟!  ما هو الشيء الثاينلكن 
  شيء يف خطورة شبه الشر هو:  ينقال: 

 التعایش معه فی الوسط الروحی إمکانیۀ
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يعيش يف    ال يستطيع أن  وعلينفمن يفعل اخلطية بشكل واضح  
ويعلن    ومن املمارسات الروحية  ١٥لكن يهرب من النور  ،الروحيالوسط  
ميكنه  يتحارب بشبه الشر    الذيلكن    ،أنه رافض للحياة الروحيةصراحة  

م بكل املمارسات  يقو هو داخل الكنيسة و و تعايش مع النجاسة  أن ي 
  . التوبة  يفته فرص من ا يقللهذو  ،١٦شيءوكأنه ال يفعل  الروحية

له التوبة صعبة    اذا تكون قلت: مل
الروحية  ملمارسات  إنه يقوم  لرغم 

  ويكون داخل الكنيسة؟! 
إنه   يظنو   ةطياخل  ربريقال: ألنه  

و  للعالجحي  السليم    كمثل   . تاج 
الوقت    ،الفريسيني طوال  يف  فكانوا 
و  والشريعة    حيفظون اهليكل  الناموس 

يوم   يرددون و  مع  لكن    ،املزامري كل 
متع ذلك   مع  اكانوا  و كل  يشني  وجناسة  الشر  م  إ  حيتاجون   يظنون 

هو  للتوبة،   هللا كما  من  مرفوضني  " لذلك كانوا  مكتوب 



 
  . ) ٢٠:  ٣یو  عمالھ (أ الى النور لئال توبخ    یأتي   وال ن كل من یعمل السیات یبغض النور  أل ١٥
ً إكلت ومسحت فمھا وقالت ما عملت أ الزانیة  المرأة كذلك طریق   "١٦   . )٢٠:  ٣٠ام (  "ثما

 الخاطئ الواضحأن 
یتحول  أنوالمعروف یمكن 

سھولة من  بأكثرالصالح  إلى
ٌ وھو  یخطئ الذي ، مختبئسرا

 منظورة.تحت قناع فضائل 
 ثیوفان الناسك

 ١(المحاربات الروحیة ج
 )٢١ص
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")  قال هلم "  والرب يسوع.  ) ١٥:  ١٦لو



"  )  لكن    بفريوس  أصيبشخص    يكونوا كمثلو .  )١٧:  ٢مر
الوقت   ف  ذأخمع  احليوية  املضادات  من  منمناعة  يقلل  فرص   ذلك 

كما قال القديس ثيوفان الناسك" .  هشفاء



 "١٧.  
لفتيات يف سن    أحد يهتم  بدأ  نوي  إعدادياخلدام  وأخد   ،و

فرتات   لس معهوبدأت الفتيات جت ،الروحي على عاتقه مهمة إرشادهم 
ومع الوقت بدأ يسمع قصصهم العاطفية ومشاكلهم النفسية   ،طويلة

لتعلق   الوضع  مل  كان  وألنه    ،عاطفيوتطور  والدهم  سن  يتحفظ  يف 
التالمس   من  الروح ،  العاطفي م  والكال  اجلسديلنفسه  وعندما كان 

يبكته   يقول  القدس  ن    لنفسهكان  بناته"إ سن  يف   يف  حيبهن  وإنه 
حتاربه اخلياالت    تفبدأ   .ولكن احلقيقة مل تكن كذلك أبداً   ".املسيح

سوى   الروحية  احلياة  من  له  يتبقى  ومل  بزوجته  عالقته  وتفرت  النجسة 
العمق دون  أن   ، الشكل  الشيطان  يريد  ومل  احلياة.  دون  واملمارسات 

 
  ).٢١ص  ١(المحاربات الروحیة ج ١٧
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املنطقة  يف  يستقر  ن جعله  لك  ،يسقطه يف خطية الز لئال ينتبه لنفسه
ار من ضياع عمقه  وبدأ  تعايش مع شبه الشر  ف  ،الرمادي يشكو ليل و
يار الروحي سرته وهو ال يعرف السبب.  وا   عالقته 

لذلک 

     

    







 

مع املقدس    الكنيسة منعت رمسياً   لذلك   ان الرهببقانون من ا
  .١٨اعرتافات فتيات أو سيدات من أخذ 

الشر   الكنيسة  فخطورة شبه  داخل  معه  التعايش  هو يف خطورة 
 فيمكن للشخص أن وداخل اخلدمة ومع ممارسة كل الوسائط الروحية،  

بل   ،ومع ذلك كله ال يرى خطيته أو يالحظها   ،خيدم ويصلى ويصوم
خذ  لكن اخلطية هي اخلطية وشبه لتربيرها.  الروحيالغطاء أيضا قد 

  إن مل يكن أخطر.  متاماً الشر قادر على تدمري الشخص كالشر 
 

  . ١٩٩٧قرارات المجمع المقدس لسنة  ١٨
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  للخدام من شبه الشر.  اً قلت: فعال  أىب شبه الشر أكثر تدمري 
لث شيء يف خطورة شبه الشر:   قال: أما 

بدل الشيطان حيول احملبة الشديدة    وهذه النقطة خطرية جدًا ألن 
املقدس االجتاه  اخلإىل    من  و اجتاه  تكون  .  نجاسة الطية  أن  من  فبدل 

تكون   املقدسة"  الشديدة  النجسة" "احملبة  الشديدة  لذلك   .١٩"احملبة 
ا البد بطرس الرسول  أوصىعندما  أن حنب بعض حمبة شديدة ركز أ

بط ١("أن تكون بطهارة "
  فقبل أن تكون بشدة البد أن تكون من قلب طاهر. )٢٢: ١

  قلت: ماذا تقصد  أىب؟ 
ريخ الكنيسة حدثت بدعة امسها بدعة النقوالويني قال:    ٢٠  يف 

نيقوالوس  )٦:  ٢رؤ  ( إىل  أحد   نسبة 
السبعة الشمامسة. فبالرغم من إنه أحد  

مع   اختارهمالذين   للخدمة  الرسل 
لكن    .) ٥:  ٦اع  (   استفانوسالقديس  

 
ن مصیرك أن  أال تأخذ وال تعط مع انسان یقاتلك بھ العدو، بل انظر لنفسك واعلم  " ١٩

  . ٢٠١. بستان الرھبان ص برصنوفیوس  ق "تموت وتلقي الدیان 
  ). ٦:  ٢رؤ (  أیضا  أناالنقوالویین التي ابغضھا   أعمال عندك ھذا انك تبغض  ولكن ٢٠

الذي یتھاون بعفة جسده 
 یخجل في صالتھ
 أنبا موسى األسود

 )١٨٩(بستان الرھبان ص

 .له شکل المحبۀ الشدیدة
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الشر وتربيره للخطية أهلك  بسبب عدم حكمته يف تعامله مع   شبه 
  كثريين معه. أهلك  نفسه و 

  قلت: وما هي بدعة النقوالويني  أىب؟! 
املؤمنني بعضهم حمبة شديدة  البد أن حيب  قال  وس  قال: نيقوال

  وأن ال مينعوا شيء عن بعضهم البعض. 
  ؟! ذلكاخلطأ يف  ما هوو : قلت
ففي الكنيسة األوىل كان كل شيء   ،خطأحىت اآلن ال يوجد  قال:  

لكن الوضع تطور   .)٤٤: ٢اع (  يف إطار القداسةلكن  بينهم مشرتكاً 
عن املؤمنني   شيءمينع الشخص أي    أالإنه البد  "وقال مع نيقوالوس  

الزواج  (النساء  الرجال متزوجني كل  كل    مبعىن أن يكون   ".‼امرأتهحىت  
  ‼  املشاع)

  ‼إهلي قلت:  
اية شبه حتت ستار احملبة الشديدة.    ذلكقال: وكل   هل رأيت 

يكون خطورة  ‼الشر مدى  أي  إىل  رأيت   ‼دود احلعدم وضع    هل 
 همن  شدالشيطان يدوس بنزين أخطورة أن    ه منأن"  ذكر كثرياً   فكما

  . يوقف العربية"
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مع إنسانة  يف الغالب    ‼ يسقط؟يسقط يف الز فمع مْن    مْن  ألن
  حيبها حمبة شديدة.  

الشذوذ    مْن أو   يف  مع  يسقط  يسقط  مع لتأكيد    ‼ ؟مْن فهو 
    .حيبه حمبة شديدةشخص 

   ‼خطورة احملبة الشديدة هل رأيت
مرأة أخوه  اشخص   سافر   الذيهتم 

ا  واهتم  ،للخارج   واحتياجات  حتياجا
الصغار أخيه  احملبة    ،أوالد  ستار  وحتت 

واللمسات للمشاعر  مل يضع حدود  فرتة يف  و   ، الشديدة  املنطقة بعد 
يف اخلطية  معها    النهاية   سقط يف   الرمادي

ا حامل منه  مراراً      ‼واكتشفت إ
  ‼قلت: الوضع خطر جدًا 

وشبه   ،الوضع خطري جداً   فعالً قال:  
أن   وممكن  ،تائجه أخطر من الشرالشر ن

يت سوى ، واحلقيقة هولنا من أقرب الناس  يت   ‼من أقرب الناس ال 

ن فخ الشیطان بالنسبة إ
للرھبان ھم الصبیان 

 أكثر من النساء. 
(بستان الرھبان 

 )٢١٩ص

حیث یكون شرب النبیذ 
لي الصبیان إ أو النظر

فال حاجة ھناك الي 
(بستان الرھبان  .شیطان

 )٢١٩ص
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يسقط  والذي الز يسقط مع إنسانة حيبها يسقط يف الذيقلنا  فكما
شخص  يسقطالشذوذ  يف   وعدم    .حيبه  مع  احلدود   الوعيفكسر 

وهو ال يعلم أو ال يريد   يسقط يف أشر اخلطا  جيعل الشخصوالتحفظ  
   .يعلم ن أ

حدثت مشاكل   ،املاضيمن القرن    يف أور يف أواخر التسعينات
هناك شباب ال الكثري من   جعلتيف الكنيسة الكاثوليكية  كبرية جداً 

  . . وكل ذلك بسبب "احملبة الشديدة"إحلادهم  نالكنيسة ويعلنو   نيرتكو 
  قلت: كيف حدث ذلك  أىب؟

أن    قال:  الشيطان  على  الصعب  من  ألن ( الكهنة  حيارب  كان 
م    ذلك ل  ،بشكل مباشر  لسقوط يف الز  الكهنة هناك رهبان) حار

  املنطقة الرمادي وتدرج معهم واستقروا يف  حبب األطفال "حمبة شديدة"  
عاملية    قضية  أصبحتو   ،مع األطفال   اجلنسيحىت سقطوا يف الشذوذ  

نتائج  هلا  وكانت 
  ومدمرة،   خطرية

االحلاد  ف نسبة  زادت 
أور   شباب  بني 
وأعثر   مرعب  بشكل 

خطورة شبھ الشر

لھ شكل 
المحبة 
الشدیدة

یمكن 
 التعایش
معھ فى 
الوسط 
الروحى

غیر 
معروف
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    .بال رجعة الكثريين من الكنيسة وتركوها
أحد   قال  "   القديسنيلذلك     

 "خذ األن الر   .٢١ هب من السهل أن خياف و
 بيقرت قد حذره يف التعامل مع النساء لكن حتت ستار احملبة الشديدة 
  .يدريمن األطفال بغري حتفظ فيسقط يف الشهوة واخلطية دون أن 

شريف    قطاس  إينأعرف    لكن كيفقلت:    توجدهل    ،شبه 
  ؟! ذلك وضحميكن أن تمؤشرات 
  : لشبه الشر مؤشرات توجد  فعال قال:

  :  أول مؤشر هو
  . ضیاع السالم

ضطراب توتر وا  حيدث لهشبه الشر  مع    الشخص  عندما يتعايشف
املوت،    ،خوف من املستقبل   .وفيدخل يف أعماقه اخل و  خوف من 

ن سالمه  أ الشخص    ندما يشعر، فعخوف من هللا   ،خوف من الشيطان 
  على وجود مهم    مؤشر  هذاف  ،اخلوف  يف أعماقهبدأ يضطرب ويدخل  

  داخله. يف عدو 
أفراد  يف شقتكم و وحدك  ختيل إنك كنت    ،ينأسرتك مسافر كل 

ال تعرف وأنت    اختفىلكن يف حلظات    ،الشقة  يفلص    رأيتالليل  ىف  و 
 

  . ٢١٩بستان الرھبان ص  ٢١
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هل    ،الشقة  داخل مازال موجود    هكنت متأكد إن  كلكنأين اختفى،  
  ؟طمأنينةن لديك سالم أو و سيكهل وهل لو منت  ؟تنام تستطيع أن 
ال قلت:   و   ‼مستحيل  ‼لطبع  م  أ طوال  لن  قلق  يف  سأظل 

  الوقت. 
  ، عماقهأأن يستقر يف  يسمح لشبه شر    ملن  مثل ذلك متاماً قال:  

من   يكون كمثل  ُ فهو  إبليس  ي قلبه  إىلدخل  يضيع    ،داخل  فسوف 
مكتوب "كما هو    متاماً   ،يف خوف وقلقسالمه ويعيش  

")  وأيضا  .) ٢٢:  ٤٨اش  "

") ٢٠: ٥٧اش (.   
  





 

  لشبه الشر؟!  الثايناملؤشر وما هو قلت: 
  : هو  الثاينقال: املؤشر 

  . غیاب المشاعر فی العالقۀ مع اهللا
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أال   الضروري  من  من قبل إنه  يلذكرت  قلت: لكن  أىب أنت  
ألن املشاعر متغرية وكل يوم   ،يف العالقة مع هللا  مشاعريعلى    أعتمد

  يف حال؟! 
ا متغريةال    قال: فعال يف عالقتنا مع هللا ، نعتمد على املشاعر أل

  ، بشكل دائم  اختفتبشكل مؤقت لكن    اختفت ليسلكن لو املشاعر  
وروتني وممارسات جافة  أصبحت  و  مع هللا جمرد شكل  طوال  العالقة 

 دثن مشاعر حأ  لىع   مؤشر خطري  فهذا  ،جيب أن ننتبه  هنا  ،الوقت
عندما  ف  ،طاقة حمدودة ومشاعر حمدودة   ألنناو آخر.    اجتاههلا تسريب يف  

  . مشاعر  له أيال جند  نتعامل مع هللا    عندما  ،يف اجتاه معني   تتسرب
نوي   إعدادياهتم بفتيات    كمثل ما حدث مع اخلادم الذي   دث وح  و

فهواجلسدي والتالمس    العاطفيالتعلق   مع هللا    ،  عالقته  يف  استمر 
بشكل   حب  روتيينولكن  أو  عمق  الروحية بل    ،دون  املمارسات 

 ما هو مكتوب  كماأصبحت غطاء يتسرت وراءه ليتعايش مع شبه الشر،  
"…

… "٩:   ٧(ار( .  
م   يصلون بال   أيضا  كانوا  ،يسرقون ويقتلون ويزنون كانوا  فبالرغم من أ
م ليس   عن شرهم  وندم تقدمي توبة  و   رجوع  أي خجل بدون  فكان صال

وأيضا  .  هلا معىن لكنها كانت خمدر تشجع على استمرارهم يف اخلطية 
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مكتوب "

   )  ٢٩اش  :
١٣(.    

 



     

    

 

يف أور سقطوا    (يف الكنيسة الكاثوليكية)الكهنةرأينا أن    کماف
ممارستهم الطقسية وخدمة   بالرغم منفمع األطفال،    اجلنسية  يف اخلطا

    .ظلوا متعايشني مع الشر والنجاسة املذبح والقداسات
حلذركلنا  علنا  هذا جي   کلف فال يوجد شخص   واخلوف  نشعر 

. وشبه ٢٢وال يوجد أحد بعيد عن مرمى السهام   ،معصوم من اخلطية
على  خطر  الشر  أن  واملتدينني كما  اخلدام  على  جدًا  خطر  الشر 

 
ً أبلیس خصمكم كإن اصحوا واسھروا أل"٢٢ :  ٥بط ١( "من یبتلعھ ھو  سد زائر یجول ملتمسا
٨( .  
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هللا البعيدين اسم  على  وجتديف  عثرة  جيعلنا  ألنه  خطورة  أشد  بل   ،
تى به العثرات. ٢٣بسببنا   والويل ملن 

لفعل أمور خطرية  لشبه   وخميفة لكن ما هو املؤشر الثالثقلت: 
  ؟ الشر

  قال: املؤشر الثالث لشبه الشر هو 
  أن تفعله فی النور ما تستحىتفعل فی الظالم  نأ

أ  الذي  فالشيء نستطيع  النور  نفعله    ن ال  الناسيف  من   ، أمام 
يكون شبه شر.    ألنه قد  ،ًا وتكرار   مراراً   فيه  أن نعيد التفكري  الضروري
حيب أن يعمل يف الظلمة حىت ال ينتبه االنسان ملا يفعله لكن  فإبليس 

كما هو مكتوب "  أعمال هللا تكون يف النور

   





  ")  ومْن   يسرق ومْن   فمْن   . )٢١:  ٣يو  يزين 
على  و   .يفعل ذلك بعيد عن األنظار ألنه يعرف أنه يفعل شر  ،يقتل

  نفس املستوى شبه الشر دائما يكون يف الظالم.  

 
  . )٢٤:    ٢(رو  "ممن اسم هللا یجدف علیھ بسببكم بین األأل  “٢٣
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فضروري    لذلک ألنفسنا،  ال ننتبه  أمر  يوجد  أنه  نشعر  عندما 
فلنراجع أنفسنا مرارا   ،نستطيع أن نفعله أمام الناس ألننا نستحى منه
  وتكرارا ألن هذا مؤشر خطري على شبه الشر. 

  دائما يف الظالم؟  شبه الشر قلت: لكن هل يظل
احل ألنه  قال:  ال.  وقتقيقة  يت  ويتعايش و   قد  األمر  يتطور 

بدأ  اللذان  الشخص مع األمور القبيحة ويفعلها بال حياء. فالصديقان  
 عالقتهما مبحبة شديدة وبدأ االجنذاب يزداد والتالمس اجلسدى يزداد

أمام   أن يظهرانه  يف اخلفاء وكا يستحيان   هذا يف البداية  كان   ،بينهما
خلطية   ،لكن بعد أن مات الضمري وأنطفئ الروح القدس  ،الناس جاهرا 

ن تكون األمر الطبيعي هلما.   وطالبا 
مرأة أخيه املسافر، يف البداية كان يستحى   الذيالشخص   اهتم 

  ء لكن بعد وقت صارت النجاسة الشي  ،يف تعامله معها وتالمسه معها
  احملبة واالهتمام.  حتت ستار -حىت أمام الناس-الطبيعي 

وهكذا مع اخلادم، كان يف البداية يتعامل بوقار يف الظاهر ويستحى 
لكن مع الوقت صار يعلن عالقته مع الفتيات أمام الكل    ،من الناس 

  بدعوى أنه حيبهن مثل بناته. 
نشعر أنه يوجد أمر نستحى وخنجل أن نفعله أمام الناس فعندما  

ونعلنه أمام هللا يف النور ونستشري أب   البداية  منبسرعة  رب  ننتبه و فل
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حىت ال نسري يف طريق تبدو مستقيمة وتكون عاقبتها    ،روحيأو مرشد  
الضمري    ميوت نطفئ الروح القدس فينا و ي قبل أن  لننتبه  طريق املوت.  

.  ءويصري الشر هو الشي   الطبيعي وقتها يكون الرجوع صعب جدًا
  قلت: كيف  أىب؟

. ففي البداية كانت هذه   نا مثلماكما أوضحقال:   ما حدث أور
إلجني  ،وترسل بعثات تبشريية ألغلب دول آسيا وأفريقيا  لالدول كارزة 

والتالمس   التدرج يفولكن   الشر مثل شرب اخلمر  التعايش مع شبه 
الغري عفيف مث اجلنس قبل الزواج (الز املقنن) مث الز الواضح بعدها 

املثلية مث املثلية املقننة 
الدولة  اختفت   ،من 

هذه  من  املسيحية 
من  وأصبح  الدول 

ترجع    ٢٤الصعب  أن 
إىل   الشعوب  هذه 

مسه مرة أخرى.   املسيح وإىل الكرازة 

 
عند هللا مستحیل، فلو قدمت ھذه الدول توبة ورجعت إلى هللا ستعود بقوة  بالطبع ال یوجد   ٢٤

أعظم، وھذه یجب أن تكون رسالة ورؤیة كنائسنا القبطیة في المھجر أن تكرز وتقود ھذه  
  الشعوب للرجوع للمسیح مرة أخرى. 

مؤشرات شبھ الشر

أن نفعل فى 
الظالم ما 
نستحى أن 
ورنفعلھ فى الن

غیاب المشاعر 
 فى العالقة مع

هللا
ضیاع السالم



٣٧ 
 

 فكلما تعمق الشخص يف طريق الشر يكون من الصعب رجعوه.
شب من  رب  أن  األفضل  من  من   هلذلك  وحنذر  البداية  من  الشر 

الثعالب الصغرية وإن وجد شيء خنجل أن نفعله يف النور لنبتعد عنه 
رب منه هربنا من احلية  يت الوقت وميوت ضمري ونتعايش   ،و قبلما 

  معه بال حياء. 
 أمحيقلت: وبعد كل هذه األمور اخلطرية  أىب ما هو احلل كيف  

  نفسي من شبه الشر؟ 
  هو: أول خطوة للعالج من شبه الشر قال: 

  االسبوسید 
فكما شرحنا من قبل يف كالمنا عن السقوط املتكرر عندما تكون 
هناك خطا جمهولة احلل هو االسبوسيد، واالسبوسيد كما ذكر هو  

عند الشعور بتبكيت للروح القدس يف داخلنا نستخدمه  الذيالعالج 
عندما نشعر بوجود شيء غريب يف داخلنا وحدوث تسريب ملشاعر  

منا ويظهر أن يفهّ   منه  سيح ونطلب نوره ونطلبلنلجأ بسرعة للم وقتها  
ا.     لنا بشاعة اخلطية وخطور

"  ٢٥ونطلب ونقول كل يوم مع جمموعة صباح اخلري 

  ."  
 

  برجاء مراجعة الجزء األول (كیف أبدأ).  ٢٥
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  قلت: وهل مبجرد أن أقول هذه الكلمات سأحترر من شبه الشر؟ 
، وهللا ي سمع صالتك قال: هذه ليست جمرد كلمات لكن صالة 

 ُ ن يساعدك لكن املهم هو أن تقوهلا من قلبك وليس جمرد أن  وي سر 
  تركيز.  أوبدون فهم  تكون كلمات بلسانك

  شيء يف العالج هو:  ين ماأ
  الحدود

  . فيجب أن توجد حدود للمشاعر والتالمس والتواجد
جند أن احلدود بدأت تنكسر البد أن نرجع خطوة للخلف دما  نفع

  مشاعري حدود واضحة قبل فوات األوان. فعندما أجد    عونعيد وض
حية شخص معني بشكل زائد عن الطبيعي فيجب أن أنتبه   تتجه 

  لئال أدخل يف نفق شبه الشر أو الشر.  
درس  سأقول لك قصة مذكورة يف كتاب احلب الرعوي للقمص 

خوميوس "  ةيعقوب ملطى عن أخ كان يف أدير  كان ملا القديس أنبا 
  الذي   األخمكان املرضى، وكان    إىل  مضوا بهحسن الصورة    صيبمرض  

سكاً  فلما   األفكار،. وكان حيسن فرز  زويدةامسه    كان خيدم املرضى 
هتمام   وفرح،مبحبة   الصيبشطه خبدمة نظر ضمريه ينّ  فيعد له الطعام 

؟  األخحنو هذا    االهتمامنفسه "ملاذا هذا    يفصار يتنهد قائال    زائد،
من هللا   خمتار  هو  منهم    أكثرمريض    أو؟  األخوةمن كل    أكثر هل 
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ىل قاليته  إمضى    املرضى،من خدمة    األخفلما فرغ ذلك  ال!".  مجيعهم؟  
كل طعاما وال شرب ماء    وبقي الوقت   املساء، وكان ذلك    يفصائما مل 

هذا    يل  رىب يسوع املسيح اظهر  ":  قائال الليل كله مصليا    فأقام  صيفا،
ليس   قليب  يفصار    الذيالن هذا النشاط    هو؟  ااعرف م  حىت  األمر

ها  علمين  اليتحسب التعاليم    أماميمبستقيم   خوميوس"   إ  .عبدك 
به ينظر روحا قائما   إذ  صالته،  يفوزويدة مستمر    الصباح،وملا قرب  

املنظر    امرأةشكل    يف  أمامه "ملاذا  واللباس، وقالتحسنة  تداوم   له: 
روح    أىن  أن اعلم  كول  لك،ن اظهر  أ  إراديتلفت بغري  كُ   الطلبة حىت

، وأ ختدم ذلك  لكيقلبك  يفزرعت ذلك الفرح والنشاط  الذي الز
    ."مبحبة واجتهاد  الصيب

فلن لذلك   ما  شخص  حنو  غريبة  حمبة  مبشاعر  نشعر  تبه  نعندما 
، فبداية طية الز أو الشذوذ خلبداية  ال  ذلك قد يكون هو  ن أل  ،ألنفسنا

الشهوة "هي    خطية  الرسول  يعقوب  يقول  االجنذاب كما  
 ")  ما    . وهي)١٤:  ١يع

بعد.  "الكميا"  ىيسم فيما  لتفصل  عنها  ملف  وسنتكلم  ننتبه    إن 
دوء  ونضع حدود سيسحبنا الشيطان لشباكه  لالجنذاب وراء العاطفة  

شد   خطوة خطوة حىت جند أنفسنا يف عمق اهلاوية مكبلني ومربوطني 
  القيود. 
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شابة صغرية انتهت من دراستها الثانوية يف مدينته الصغرية وانتقلت 
اب إىل القاهرة لتكمل دراستها، وهناك يف اجلامعة مل تكن منتبه لالجنذ

العاطفي، فاجنذبت عاطفتها مع شخص غري مؤمن بسبب التواجد مع 
بعضهما فرتات طويلة، وتدرجت وراء شبه الشر خطوة خطوة، بداية 
من املكاملات الطويلة مث الكالم العاطفي مث التالمس اجلسدى وظلت  
ما تفعله وتواظب على  الشر وهى تربر  يف ذلك فرتة طويلة يف شبه 

والصوم  العاطفة  لك  ،الصالة  ألن  ورتني  شكل  جمرد  لألسف كان  ن 
ا كانت   الكانت متسربة يف اجتاه شبه الشر وكانت صالة ب فاعلية أل

وىف النهاية سقطت يف اهلوة واخلطية    ،ترفض تبكيت الروح القدس هلا 
  أنكرت املسيح.مث 

ما حدث مع مششون القوى عندما اجنذب وراء دليلة   أيضا  وهذا
، وأيضا ٢٦حلقوا رأسه وقلعوا عينيه وصار ذليال حىت  فلم ينتبه لنفسه  

اية  سليمان احلكيم اجنذب وراء النساء األجنبيات   وتزوج منهن وىف 
جذبنه   مه  ن أ لألو وخبر  أهلتهن  الشخص   .٢٧فعبد  ينتبه  مل  فإن 

بدايته فهو    نلالجنذاب العاطفي بسرعة ويكون حساس لشبه الشر م
  يف خطر عظيم. 

حدود   ،أنت تضع حدود. حدود لعاطفتك   ابينفنصيحيت لك   
نك  ،للتالمس حدود للتواجد وعندما يبكتك الروح القدوس وتشعر 

 
  . ١٦قضاة  ٢٦
  . ١١ملوك األول    ٢٧
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طبيع شيء  احلدود  يصري كسر  قبلما  سريعا  انتبه  احلدود  ي  كسرت 
  وتنتقل من شبه الشر إىل التعايش مع الشر والرضى به. 

 ءالشيلكن ما هو  فعال شيء يف منتهى اخلطورة والتدمري.قلت: 
  الثالث يف عالج شبه الشر؟ 

  هي: شبه الشر  يف عالج  ءشيلث قال: أما 
  الشبع بالمسیح.

ملسيح ندوس  ملسيح هو وقاية وعالج، فعندما نشبع  فالشبع 
ملسيح ال جنوع  ٢٨شهوات العامل كل   حمبة غريبة،   ألي، عندما نشبع 

ستمرار ولن نقول أو  وأيضا نكون حساسني جًد  ا لوجود يف حمضره 
يرضى  نفعل شيء ال 
يقول  كما  قلبه. 
مكسيموس  القديس 

املعرتف "
  
 ."  

صحبته لن يتجرأ أن يقول أي  ن املسيح يف أيدرك  الذيفالشاب 
ألن ثقته واحساسه أن املسيح معه مينعه    ،لفظة خارجة مهما إن كانت 

    من أن يفعل ذلك.
 

  . ) ٧:   ٢٧(ام   " شبعانة تدوس العسل و للنفس الجائعة كل مر حلوالنفس ال “٢٨

الوقایة من شبھ الشر
الشبع 
حبالمسی األسبوسید الحدود



٤٢ 
 

من   عاطفي تعلق    أليحساس    من يكون املسيح حبيبه سيكون 
  ويهرب من أي شيء معثر.البداية 

ا عروس  أيضا الشابة اليت تدرك أ
املسيح وأن املسيح مسئول عنها وعن  
ارتباطها وتدبري مستقبلها لن تلجأ أن 
االنتباه   العامل لتجذب  تفعل مثل أهل 
هللا   ألن  اآلخرين  عثرة  يف  تتسبب  أو 

  يكون شبعها وصديقها.  
تعلق  أليوأيضا ستكون حساسة 

ا من   رب منه هر واجنذاب عاطفي و
املسيح   احلية عروس  ا  إ تعرف  ا  أل

عاطفة   له،  مقدسة  تكون  أن  وجيب 
  وجسدا وروحا. 

ملسيح؟   قلت: وكيف أشبع 
قال: حتتاج أن تراجع ما قلنا يف البداية عن القطاعي وحمبة هللا الغري 

لصالة   يت  ملسيح  فالشبع  الصالة.  والتكلم مع  مشروطة ومراحل 
وحتويل   االجنيل  من  املستمرة  التغذية  ومن خالل  هللا كصديق حبيب 

  الوعود والكلمات لصالة كما شرحنا من قبل. 

ال نبخل عن بذل كل جھٍد 
واستخدام كل وسیلة لتعلیم 

اطفالنا العلوم الزمنیة 
لیخدموا السلطات الزمنیة 
اما معرفة االیمان المقدس 
وخدمة الملك السماوي 

ت فھي امور لیست بذا
قیمة عندنا ان كنا نحاسبھم 
عما تعلموه في المعاھد 

 نسألھمالعالمیة فلماذا ال 
 .عما سمعوه في بیت الرب

 ق. یوحنا فم الذھب
 .٤كاتیكیزم ج

 ٩ص
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أم   الريح ومعرض أجال  الشخص يف مهب  ملسيح  فبدون شبع 
سيكون   واضح  بشكل  يكن  مل  إن  العامل،  تيار  يف  لالجنراف  عاجال 

سيكو  والعاطفية  اجلسدية  خلطا  يكن  مل  إن  مسترت،    نبشكل 
  . وهذه أيضا من شبه الشر ملشغولية

  قلت: كيف  أىب؟
املاد حتياجاتنا  واالهتمام  املشغولية  ليس قال:  ذاته  حد  يف  ي 

خذ كل الوقت وكل االهتمام هنا تدخل يف طريق  خطية لكن عندما 
شاب ترىب يف أسرة بعيدة عن الكنيسة وعن املسيح، فكان شبه الشر.  

له   يوفروا  اهتمامهم أن  الدراسة كل  املادية وأن يتفوق يف  احتياجاته 
م اكتفوا بذلك ومل يهتموا  وهذا ليس عيبا وال خطية ولكن اخلطية إ
النجاح  يف  الشاب  تدرج  االجنيل،  وعن  املسيح  عن  يعلموه  أن  ابدا 

بتقدير    الدراسي الكلية  من  املاجستري   امتيازوخترج  دراسة  وأكمل 
وال وجود للعشرة   إلجنيلفة  والدكتوراه، لكن لألسف مل يكن له معر 

ويعمل  ويشرب  كل  انقضت حياته  املسيح يف حياته،  مع  احلقيقة 
كان من السهل أن يقول أن   ألمريكاواملسيح بعيد عنه وعندما هاجر  

هللا ليس مبوجود أو ال يدرى هل هو بوجود أم ال. وذلك كان نتيجة  
  .طبيعية ألن هللا فعال مل يكن موجود يف حياته من قبل

ا على   فاألسر ضروري أن نتنبه للمذبح العائلي وتربية أبنائها وبنا
ملسيح االجنيل والصالة ، لئال يفقدوهم وبدل من أن جيعلوهم والشبع 
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األبدية.   وجلهنم  إلبليس  أبناء  م  األبدية جيعلو واحلياة  للمسيح  أبناء 
  حتت ستار املشغولية. 

ملسيح ال  يوجد معىن حلياتنا ومن  قلت: فعال  أىب بدون الشبع 
  خطية دون أندرى. أيالسهل أن نسقط يف 

  نلخص ما قلناه اليوم: قال: 
  اليوم تكلمنا عن خطورة شبه الشر وهي: 

  ميكن التعايش مع يف الوسط الروحي.-٢         غري معروف.-١
  خذ شبه احملبة الشديدة. -٣

  مؤشرات شبه الشر:
املشاعر يف العالقة مع غياب -٢     فقدان السالم الداخلي.-١

  عمل يف الظالم ما نستحى أن نفعله يف النور. -٣      هللا بشكل دائم.
  الوقاية من شبه الشر:

ملسيح.-٣           االسبوسيد.-٢        احلدود-١   الشبع 
  PDFللحصول على باقى المجموعة 

املوقع                      هذا  خالل  من 
mbade2.com                    

  أو لسماع األجزاء مسجلة بشكل درامي 
Soundcloud.com/mbade2  

  قرشا فقط. ٢٥سعر النسخة من أى جزء: 
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