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                           خدام الكنيسة القبطية بتنزانيا من جمموعة     
  مراجعة                   

  حنا القس داود                
ونج كونجكاهن كنيسة    القديس مرقس الرسول 
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  مبادئ يف احلياة الروحية. سلسلةالكتاب: اسم 
  اهربوا من الز                

  .خدام الكنيسة القبطية بدولة تنزانياجمموعة من  :إعـــداد
  2022األوىل  الطبــعة:

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

  
ا مالحظة:  لإلســــــــتفادة الكاملة من هذه الســــــــلســــــــة الرجاء قرأ

برتتيب األجزاء كاملة فعدم الرتتيب ميكن أن يســـبب تشـــويش وعدم 
  االستمرار قد يسبب إحباط.

  
  
  

لنا رجاء فى المسیح ان تصل ھذه * 
السلسة إلى ید كل شاب مسیحى بأقل 

.تكلفة
یمكنك ان تشاركنا ھذا الرجاء بإھداءھا  *

.ألصدقاءك واحباءك
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وس الثاني   قداسة البابا توا
  )118 اإلسكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية (
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  تقدمي
يف الوصا العشر هي "ال تزين" ومن بني اخلطا  السابعةالوصية 

، وىف العهد اجلديد  اليت سببت هالك شعوب كثرية هي خطية الز
ة والزواينمكتوب "أ "أما ت يها الز (يع علمون أن حمبة العامل عداوة 

 أعضاءهي  أجسادكم أنمون لستم تعلأوأيضا مكتوب "). 4: 4
م لستم أ زانية حاشا أعضاءجعلها أاملسيح و  أعضاءفاخذ أأاملسيح 
نه يقول يكون االثنان من التصق بزانية هو جسد واحد أل نإتعلمون 
لرب فهو روح  وأما .واحداجسدا  من  ااهربو  .واحدمن التصق 

جة عن اجلسد لكن الذي هي خار  اإلنسانكل خطية يفعلها   الزىن
  .18-15: 6كو 1" ىل جسدهإيزين خيطئ 

رب من الز و واحلال هكذا،  لكن  كيف حنفظ أجساد كيف 
  طاهرة وأروحنا مقدسة!!

 وأجساد حنفظ أنفسنا لكييف هذه النبذة جتد خطوات مبسطة 
  يف طهارة وقداسة.

د امسه. فظنا وحيفحيالرب  ظ كل شعبه يف كل قداسة وطهارة 
ويبشفاعة أمنا العذراء القديسة مرمي وصلوات أبينا  البا  الطو

د يف كنيسته من اآلن وإىل األبد. أمني.تواضروس    الثاين وإلهلنا ا
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من النوم وأ يف حالة صعبة، فأفكار الز والشهوة  استيقظت

يف هذا اليوم  حتاربين لكيتقاتلين بشدة وكأن شياطني العامل جتمعت 
لكن أشكر هللا فاليوم هو موعد  وقاومت بشدة لكن املعانة مريرة،

، يف طريق احلياة الروحية يرشدين الذي الروحيمع األب  لقائي
ا هذه احلرب.لطريقة أ يرشدينلتأكيد سوف    واجه 

هذه  أنكيف به وشكوت له حايل و  والتقيتوصلت إىل الكنيسة 
م ، قلت له ماذا أفعل بشدة تقاتلينوالشهوة النجسة  أفكار الز األ

   أىب؟!
خذها . فالشيطان يعرف ابينقال: ال تقلق   مقدار القوة اليت 

لذلك حياربنا بشدة حىت نسقط يف هذه  ،وقداسة يف طهارة ياةمن احل
ملذلة  اخلطية حىت تتنجس أجساد ونصري عبيد للخطية ونشعر 

  .ونبتعد عن هللا القدوس أمامه
قلت: لكن واحلال هكذا كيف أثبت يف املقاومة حىت أحتفظ 

أعيش فيه ال يساعد  الذيط ، وأنت تعلم  أىب أن الوسبطهاريت
ت على ذلك، فالكثري من الشباب يسقطون يف هذه اخلطية  والشا

ا، بل أن  أحد  حال بعض أصدقائي أصعب إذ أنبل ويفتخرون 
أال يسقط وحيفظ  فكيف لالبن ،نفسه يسقط يف هذه اخلطية والديه

  !!ومقدساً  نفسه طاهرًا 
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حية الشر والنجاسة  ابينفعالً  قال:  الوسط صعب والعامل يتجه 
" (رو لكن ال تقلق مكتوب "

ك هللا نعمة مضاعفة عىن كلما كثرت حولك اخلطية أعطا). مب21: 5
ا أن تقاوم وأ ن تعيش يف قداسة وطهارة وتشهد المسه تستطيع 

   حنفظ أنفسنا أطهار ومقدسني حنتاج ثالثة أمور: لكيالقدوس. و 
ملسيح  -صرت البد أن تصدق أنك-1 طاهر  -ميانك 

  .هذه طبيعتك اجلديدة يف املسيح)ف( وقديس
م  ملسيح–فالكثري ال يعرفون إ م   اً ر اصاروا أطه قد ميا

القداسة بعيدة عنهم وقاصرة فقط على فئة وقديسني، ويظنون إن 
هم مازالت موجودة قليلة من الناس أو أن  من  هوما فعلو خطا

م جناسات جتعلهم  هذه ، وعدم املعرفةيف السابق مازال ملتصق 
وىف  -يرفضوا أو ميتنعوا مهما حاولوا أن-ضعفاء وبسهولة يسقطون

اهلالك األبدي. كما هو مكتوب "النهاية جيدون 
 ألنه وأيضا مكتوب " ).6: 4"(هو   

 ميانه  فمْن  ).7 :23"(أم يشعر إنه مل يتقدس 
ملسيح وبسكىن الروح القدس يف داخله فبحسب إميانه وشعوره 

  هكذا سيكون.
ميانه فهل لو فعل الشخص جناسات كثرية و قلت:  بمجرد 

  ؟!طاهرًا مقدساً ملسيح وتوبته يصري 
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مكتوب " ابينقال: هذا ليس كالمي لكن كالم اإلجنيل  


  
.

) "1فكما نرى يف اآلية هؤالء 11-9: 6 كو .(

 ناس فعلوا أفعال شائنة من زىن وشذوذ (مضاجعو ذكور)و... ولكنال
م سم الرب يسوع وبسكىن الروح  ًا تقدسوا وصاروا أبرار  مكتوب إ

ملسيح ويقدم توبة يتقدس ويتربر  القدس فيهم. فكل شخص يؤمن 
  . )16: 3كو 1(لروح القدسيصري هيكال لو 

ظ  ضظ ئ و ظس اط ا شئ  عض وسثم طس حث شغ  ض ا إن 
، شق  وحس شغ ظ ه ططاخصئ  غ ئ  زا زال ظةج وط أظ ط

غئ أطض شغ طث وطا  ص ده وق طسظ  ، ض عع طضاعب "ض ع
     ).7: 23حس شغ ظ عضثا عع"(أم 




 
ملسيح وقبل ن كان يف حياة الشر قبل إميانه أىب ملقلت: هذا  

ماذا سيكون  سقط بعد اإلميان واملعمودية معموديته، لكن مْن 
  !!وضعه
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ب التوبة مفتوح ولو حدث وسقطنا يوما ما  قال: املسيح جعل 
لدموع  مقرين خبطيتنا وهو يغفر  -النيبكما فعل داود –نرجع إليه 

مكتوب " مرة أخرى.فنصري أطهار ويطهر 

") الرب يف هذه اآلية يؤكد لكل نفس ف. )4: 54اش

والعار  اخلزيبشرية أال تقلق مما فعلته يف الصبا من خطا جتلب 
ألنه هو بنفسه غفر ونسى  ،املاضيننسى كل  ، فا سيجعلناواخلجل

كما هو مكتوب " 


 17: 7"(مي-
ويؤكد يف  ايطمئننسوف يطارد لذلك  املاضي). هللا يعرف أن 18

مكتوب  ،توبنا عنها خطا طاملاأكثر من موضع أنه لن يعود يذكر 
"") فتأكد  .)12: 103مز

ك وطهرّ  ل ذنوبك ولن يستطيع ك من كمتاما أن املسيح غفر كل خطا
،   يشتكيأحد أن  كما هو مكتوب "عليك أبدًا

 طاهر فثق إنك اآلن  ).33: 8"(رو
وقديس وبال خطية من جهة املاضي، وأخذت طبيعة جديدة هي 

  طبيعة القداسة والطهارة. 
ب التوبة  قلت: ولكن أليس من املمكن أن يقول شخص طاملا 

  ؟!"مث بعد ذلك أتوب خطئأُ "مفتوح هكذا 
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: رب من خطية الز   قال: هذه هي النقطة الثانية حىت 
  اخلطية.البد أن تعرف مقدار خطورة هذه -2

  وأول شيء يف خطورة خطية الز هي:
1-  

فكل اخلطا هي خارجة عن اجلسد لكن خطية الز جتعل اجلسد 
يصري جنسًا كما يقول بولس الرسول " 


.)1 يفعل  الذي). فعندما يلتصق جسد الشخص 6:18كو

إلنسانة اليت يفعل معها الز يف حالة جناسة  االثنانيصري  الز 
  هما. يويتنجس جسد


    
 

اغ غ فاملتعة عا حث  اطثذ  جظ عغ ا غئ ا صعط شغ  طظ ا
ت  )25: 11(سإ ظاعغطاسئ طآصائ  تز د -شغ  ءهة طظ  اظاع

جظ ه  -شسض ا رده وغةسط غض ثظإ غزض غ جئ وا ظة ضظ حسعر ا
) ظ ع ه ظ ض ث  (أو  ة ه ا ثيوغض جظ ا   .جص طس شغ ا

(أو فعلت معه)  وقد تكون البغضة ملْن  أكثر بكثري من فعل معها الز
بعد فكما يف قصة أمنون   ،اليت دفعته أن يفعل اخلطية احملبة الشهوانية

مار مكتوب "أن سقط يف الز  مع 
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")2 15: 13صم( .  







 
وذلك  حالة يرثى هلامسعت مرة عن فتاة جاءت إىل املستشفى يف 

 سقطت معه يف الز بعد أن انتهى من الذيبسبب أن الشخص 
نون وبدأ  فعل ا ويلكمها حىت كادت أن متوت.اخلطية صار كا   يضر

 ّ  ال الذييذهب إىل الزىن كمثل الثور  ه مْن يف سفر األمثال يشب
بتة فهم له ف وهو ال يعرف إنه ذاهب إىل الذبح "يذهب خبطي 


 7"(أم :

22-23.(  
فمْن يفعل اخلطية  ابين يفقد قوته وحريته ويصري عبد للخطية 

: 8"(يو كما قال الرب يسوع "
34 .(  

  ذلة.املضعف و هي الوالنجاسة  قوةالسر  فالطهارة هي



11 

قوة جسدية ومل يكن  هللا هل تتذكر قصة مششون كيف أعطاه
ولكن عندما استسلم خلطية الز وحمبة النساء  ،إنسان يف مثل قوته

فقد قوته وصار ذليالً لألعداء وفقوا عينيه وصار يستهزءون به 
  . )25: 16(قض احليوانك

.   قلت: فعال قصة مؤملة توضح ذل ومهانة خطية الز
 اخلطيةقال: الشابة العفيفة اليت حتفظ جسدها طاهر وترفض 

ا وعفتها ،ملسة جنسةكل ترفض  و  وحيرتمها الناس  تكون قوية بطهار
الشابة اليت تفرط يف جسدها  ، ولكنمها املسيحرها املالئكة ويكرّ وتقّد 

ا و  ،لنجاسة وترضى ا وطهار ُ تفقد براء هانة وتصري تصري ضعيفة وم
، خطيةللشيطان ولل ذليلة وتصري عبدة بتهغريبة عن املسيح وعن حم

جتد اهلالك -إن مل تتوب–وتصري حمتقرة من الناس يف الدنيا وىف النهاية 
ُ  األبدي. م أو حيرتم فتاة ترتك جسدها للخطية وتفرط يف كرّ فمْن ي
ا؟عفتها    وطهار

لطبع لن جتد أي احرتام أو تكرمي ، لكن هل املسيح أيضا قلت: 
  حيتقرها؟

قال: املسيح حيب كل نفس مهما كانت خاطئة ولن حيتقرها أبدًا 
ني نفسها وحتُ   ،ر من نفسها ببعدها عن املسيحقّ لكن هي اليت 

تصري عبدة ذليلة للشيطان وتبتعد  ريطها يف جسدهاوتف فبفعلها الشر
. وهذه هي النق ،املسيح بل وختونه عن طة الثانية يف إدراك خطورة الز

ب التوبة مفتوح  شخص مهما كانت خطيته وجناسته ودم  أليلكن 
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يقبل إليه ويرفض اخلطية، فاملسيح غفر للمرأة  املسيح يطهر كل مْن 
 8(يو ومل يدن اليت أمسكت يف ذات الفعل ) 47: 7(لو اخلاطئة

 ،فاملسيح ال يشاء هالك إنسان ولكن لن يفرض حمبته علينا ).11:
طهار عريس لنفوسنا ونصري أ رار قرار أن نتبع املسيح ونقبلهفالق

ونصري أو نتبع شهوات اجلسد وإغراءات الشيطان  فنصري مكرمني
وحنصد نتائج ذلك من مذلة وإهانة للنفس  عبيد للنجاسة والشر

   !!1وأمراض وضعف للجسد
أن ى ليس سبب ضرر للروح لكن للجسد أيضا، فكما نر  فالز

، و مرض اإليدز من األسباب الرئيسية النتقاله  أيضا مرض هو الز
سقطون يف ي هم مْن  على اليت ينتشر بينهمجدري القرود النسبة األ

  املثلية اجلنسية(الشذوذ اجلنسي).
يضا، أ الشعوبثري الز ليس على األفراد فقط لكن على و

"اليت تربر الز مصريها العار كما هو مكتوب  فالشعوب
")34 :14 أم(.  

  قلت: حىت ولو كانت دول متقدمة؟!
حية العلم العار!! فمهما تقدم اإلنسان يف قال: التقدم ال يلغى 

هفوالتكنولوجيا  يلحق  إن مل يصاحب ذلك خمافة هللا وحفظ وصا
 األمة العار وبعد وقت تنحط هذه األمة ويصاحبها العار واخلزي.

ا مع الز -فالدول األوربية اليت بررت اخلطية وتعايشت شعو
                                                             

  ).19: 2"(ار مرّ ولھك شر إتركك الرب  إنانظري فاعلمي و " 1
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يف التناقص وحبسب بدأت  اسكاأعداد  إن كما نرى  -والشذوذ
وستأيت أجناس بعض األجناس  فيه وقت وتنقرض سيأيتاإلحصاءات 

م   .أخرى وحيكمو
ت، لكن ما النتيجة قلت:  نتائج خطرية ومهينة على كل املستو

؟!   الثانية خلطية الز
  قال: النتيجة الثانية خلطية الز هي:

  هي خيانة للمسيح:-2
 1"(خطبتكم كعذراء عفيفة للمسيح يسوعفكما هو مكتوب "

ملسيح تصري عروس للمسيح أي مقدس له ). 2: 11كو  فبإميانك 
 . فعل للشر واخلطية يصري خيانة للعريس  وأينفسًا وجسدًا وروحًا

اشرتا بدمه املقدس  الذيونصري سبب حزن للمسيح  السماوي
 ّ   أطهارًا له. هل لو أحب شاب فتاة ودفع فيها مهرًا غاليا جدًا وصري

بدأت  أمينة له بل هذه الفتاة مل تكن، لكن وتزوج منها كلفه الكثري،
مع شخص آخر. فماذا تكون مشاعر هذا  ختونه وتسقط يف الز

  الشاب عندما يعرف ذلك؟
حلزن واملرارة والغدر واخليانة. سيكون شعور  قلت: سيشعر 

  صعب وصفه!!
  قال: 
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حنن مقدسون للمسيح وأجساد هيكل للروح القدس كما  فاآلن

أما تعلمون أنكم هيكل لروح هللا. وروح هللا يسكن هو مكتوب "
ننجس  نسقط يف خطية الز فعندما). 16: 3كو 1"(فيكم

كما هو مكتوب "هيكل هللا   هيأجساد اليت   
     

)"1 فأعضائنا اآلن هي أعضاء املسيح). 15: 6كو ،
نا جنعل أعضاء املسيح معىن هذا إن وعندما نسقط يف خطية الز

اآلن جسد املسيح، فهذه هو  الذيوننجس جسد  ،أعضاء للز
اشرت وقدسنا  الذي السماوياخلطية هي خيانة للمسيح عريسنا 

.   بدمه فصر عروس له مقدسة نفسًا وجسدًا وروحًا
  قلت: لكن أليس الزواج أيضا يعترب خيانة للمسيح؟

 االثنان، فبحلول الروح القدس يصري الزواج سر مقدسقال: 
كما هو مكتوب "واحدا  

" ) مع ففي الزواج هللا جيّ  .)6: 19مت
هو خيانة هو فعل خطية و الزىن  لكن االثنني فيصريا جسدا واحداً،

  للمسيح.
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قلت: فعال شيء خطري جدًا مل أكن منتبه هلذه احلقيقة، أظن لو 
حىت املوت حىت ال  قوته كل شاب وكل شابة أدرك هذا حلارب بكل

  يسقط يف هذه اخلطية. 
مع  وواحدًا  نا صر عروس للمسيحقال: فعال عندما ندرك أن

أجساد هي أعضاء املسيح وأننا هيكل لسكىن روح هللا و املسيح 
رب من خطية الزىن.   داخلنا هذا أكرب دافع جيعلنا نقاوم و

 من جمموعةمرة شاب حتارب خبطية الز وأغوى عن طريق 
أصدقائه أن يذهب معهم للسقوط يف هذه النجاسة، وىف الطريق 

أن أعضائكم تذكر هذا الشاب أحد العظات اليت مسعها يف الكنيسة 
ل رْج هي "أعضاء املسيح، وبدأ الروح القدس يبكته ويقول له رجلك 

كيف متد   "يد املسيح" هي فكيف تسري حنو اخلطية!! يدك "املسيح
كيف يفعل اخلطية!!   "جسد املسيحهو "جسدك  لتفعل اخلطية!!

هي  أصابعيوعندما اقرتب ليطرق الباب نظر إىل أصبعه وقال لنفسه 
، ويف هذه اللحظة تفعل اخلطيةأمسح هلا أن كيف "أصابع املسيح "

أ استدار إىل اخللف وجرى يف الشارع وهو يصرخ يف داخله "
  ". اخلطيةللمسيح لن أفعل اخلطية، أ للمسيح لن أفعل 
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رها على الفتيات أكثر، فعندما  قلت: لكن أظن أن خطية الز أ

ري يف حرية ل وتصية محْ تسقط فتاة يف الز فقد ينتج من هذه اخلط
  من أمرها!!

: قال:   هذه النقطة الثالثة يف خطورة خطية الز
  :(حىت بعد التوبة)هلا نتائج صعبة-3

 ،نية ن نتوب ويغفر لنا هللا ويطهرأخطورة الز إنه حىت بعد 
اخلطية هي فعلينا أن نتحملها، لز خلطية انتائج  بعض قد تبقى

سقط يف اخلطية عليه أن  وكل مْن خطية سواء للفتاة أو للشاب، 
  يتحمل نتائج اخلطية. 

  قلت: ماذا تعىن  أىب؟
فعل خطية الز البد له أن يتحمل مسئولية  الذيأي الشاب قال: 

فعله ويصري أب هلذا الطفل وزوج هلذه الشابة. وهذه الشابة تصري أم 
يرفض أن يتحمل نتيجة  هلذا الطفل وزوجة هلذا الشاب، ولكن مْن 

  بسبب خطيته.أمام هللا ومدان خطيته يظل مذنب 
طية فعل معها اخل الذيقلت: وماذا عن الطفل!! إن رفض الشاب 

  أن يتزوجها؟!
لطبع موقف صعب. ولكن عندما تتوب وترجع للمسيح  قال: 

كما هو   ،يصري هذا الطفل ابن للمسيح وتصري هي عروس للمسيح
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: 49ار ("مكتوب "
هلذا  داد األمواته أبوه يصري هذا األب يف ِع رذلّ  الذي. فالطفل )11

فعل  مْن -، والشابة اليت رفضها ويصري املسيح بنفسه أب له الطفل
أن تصري زوجة  -اخلطية معها

 هيله يصري كامليت وتصري 
ئبة كاألرملة وعندما ترجع 

عارفة خبطيتها -للمسيح 
املسيح يطهرها  -وجناستها

ويتخذها لنفسه عروس 
بعد  مقدسة، املهم أن تعيش

يف طهارة وتقّدر قبول  ذلك
حتبه وتكون أمينة له وتشبع مبحبته حىت  ،هلا وتتخذه عريسا املسيح هل

تذوق حمبته يعيش  فهو فيه الكفاية وكل مْن  ،ال ترجع للشر مرة أخرى
  وطهارة حىت يلقاه يف امللكوت السعيد.يف شبع 

  فتاة محلت من الز هل هللا يغفر هلا!! قلت: لكن
قال: أي خطية نتوب عنها ونندم ونرجع للمسيح، املسيح يقبلنا 
ويغفر لنا، املهم أن نعرف مقدار بشاعة خطا ونضع يف قلوبنا أال 

من فعل نرجع للخطية مرة أخرى. فاملشكلة ليست أن الفتاة محلت 
ا فعلت هذه اخلطية فيجب أن تندم لكن املشكلة إ ،الز أم ال

خطورة خطیۀ الزنا

نتائج 
صعبة

خيانة 
للمسيح

تنجس 
الجسد 
وتذل 
اإلنسان



18 

مها يف طهارة وعفة وتوب وتضع يف قلبها قي أ  ،أن حتفظ نفسها 
  عروس طاهرة للمسيح. 

إن هذه الفتاة مل تتوب ومل تضع يف قلبها أن ترفض  لو قلت: ولكن
  اخلطية ماذا يكون وضعها؟

التوبة يرفض  الشاب وكل شخصو ليس الفتاة فقط بل قال: 
ة ييعىن أنه يقبل عبودوغفران املسيح  يرفض حبلمسيح و والعودة ل

ويكون وضعها كما هو مكتوب "الشيطان وذل اخلطية 


")2 والنهاية له تكون اهلالك األبدي والبحرية  .)22: 2بط
لنار والكربيت كما هو مكتوب " املتقدة 


 رؤ

21 :8.(  
له -خيانة للمسيح-(ينجس اجلسدفعندما ندرك خطورة الز 

رب منه وال نتائ   نعود إليه مرة أخرى.ج صعبة) هذا يساعد أن 
؟   قلت: وما الذي يساعدين أيضا  أىب أن أهرب من الز

ر األمور اليت تساعدك على أ قال: أنك  كإدرا أوالً  ب من الزن 
لثا هو:نيا إدراك خطورة الز ،طاهر وهيكل للروح القدس   ، أما 

  الشبع حبب املسيح: -3
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فكما هو مكتوب "    
 فعندما تشبع نفوس حبب 23: 7"(أم .(

رب من الز بل أن حنتقر الز ويكون  املسيح نستطيع ليس فقط أن 
شيء طيب وملذ  يف داخلنا تعفف حقيقي، ألن تذوق حب املسيح

" كما هو مكتوب-  ") 8: 34مز( 
كما هو مكتوب "  فتحتقر كل شهوة رديئة، جيعل النفس تشبع

 فمن ). 35: 6"(يو
اليت جتعل الشخص يسقط يف الز بسهولة وال يستطيع أهم األسباب 
. فعندما ال جيد الشخص حب يف أسرته، اجلوع للحبأن يقاوم هو 

من حنان األم وحب األب فذلك ال أب يهتم به وال أم ترعاه وُحيرم 
رضة للسقوط بسهولة.   جيعله عُ

طفاهلا، هنا قلت: وما احلل  أىب. فتوجد  تم  أسرة كثرية ال 
ئهم احلقيقوكثري ال  مني، ييعرفون آ بعد أن  والبعض تركتهم أمها

خر، أو األب واألم كليهما  أجنبتهم وانفصلت عن زوجها وتزوجت 
ء!! أو حىت لو األسرة مل  ترك الطفل ليعيش مع اجلريان أو أحد األقر

أخوته اهتمام أو حب بسبب أن أي ال جيد لكن الطفل  تفرتق
وأخواته كثريين قد يصلوا إىل عشرة أو مخسة عشرة، فكيف لألب أو 

ة  موا بكل هذا العدد!!األم أن يهت   شديدة ومريرة!!حياة صعبة ومعا
ه ما وهذا قال: فعال املوضوع ليس سهالً، داود النيب يف  أيضا عا

عندما جاء صموئيل النيب ليمسحه ملكًا مل يضعه والده يف فطفولته، 
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ته بل ومل يهتم أن يدعوه للذبيحة بل تركه مع الغنم واملاعز،  حسا
ن حبب هللا وقال "الكن داود كان شبع

") فعندما ال جيد الشخص حب من أب وال  .)10: 27مز
ال اهتمام من أي أحد وكأنه وحيد يف هذه الدنيا و حنان من أم، 

كما هو   ،فليتذكر أن هللا لن ينساه أبدًا  ،ًا فليتذكر أنه ليس وحيد
مكتوب "
   15: 49"(أشع .(

بنفسه هو األب  ، يصري املسيحجد األباو تفعندما تغيب األم وال ي
وهو األم ويشبع الشخص حببه ويرويه حبنانه فصري أفضل من مْن له 

  أب وأم. 
 تحقق؟قلت: هذه كالم نظري، لكن عمليًا كيف ي

  قال: ليس كالم نظري لكن إنه كالم هللا نفسه.
قلت: آسف  أيب. أ أؤمن إنه كالم هللا لكن ما أقصده كيف 

  أطبقه يف حيايت!!
فالبد أوالً أن تعرف أول شيء البد أن تعرفه وتؤمن به. قال: 

هي تعويضاته ما كتب هللا من أجلك وما هي وعوده لك وما 
تك.  ة بسبب  فبدونجلراحاتك ومعا معرفة يصري الشخص يف معا

). 6: 4"(هو هلك شعيب من عدم املعرفةجهله كما هو مكتوب "
صايف كمثل شخص يف صحراء وحيرتق عطشًا وجبواره ينبوع ماء 

ولكنه بسبب عدم معرفته يهلك بعطشه، هكذا حنن أيضا إن مل نعرف 
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ا يف اإلجنيل نلجأ ملاء العامل امل احل ولطرق الشر وعود هللا اليت وعد 
  واخلطية فنهلك ونضيع. 

أيضا حنتاج بعد أن نعرف أن نصدق هذه الوعود، فسر غلبتنا 
وعود هللا لنا كما هو مكتوب "مياننا بعلى العامل هو إ

)"1 يو
حيتاج أن فكل شخص يعاين من جحود األب وإمهال األم ). 4: 5

عندما وإن هللا بنفسه هو األب واألم له.  وحمبوب يصدق أنه غايل
  فعاليتها يف حياته. هنا يبدأ حييا هذه الوعود وجيد يصدق

الثاين لكي أعيش الوعود ويكون هللا يل  ءقلت: وما هو الشي
  الشبع من احلب؟

. فعندما شيء هو أن تطلب منه أن يتمم هذه الوعود ينقال: 
جلوع للح اهرب إىل هللا ب وبشهوة الز ضغطت عليك. تشعر 

 يف أحضانه فتشبع، احتمي حتت ظل جناحيه فتسرتيح، إلق بنفسك
  فتكون يف أمان. 

  قلت: ولكن كيف أفعل ذلك؟
" قال: ببساطة أن تقول له ذلك
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219.  

    



 

تعترب خطية ز الشريرة هل النظرة امسح ىل بسؤال. لكن قلت: 
  أيضا؟

  .بثالثة مراحل قبل السقوط يف فعل الزخطية الز متر قال: 
  :النظر-1

فكار الز عن طريق العني، فعندما  فالشيطان يدخل إىل عقولنا 
(أو تنظر ننظر الفتاة إىل  إىل إنسانة ونشتهى أن نسقط معاها يف الز

( كما قال   هنا تكون البداية شاب وتشتهى أن تسقط معه يف الز
"(مت الرب يسوع "

5 :15 .(  
لنسبة للفتيات أظن أن قلت: ولكن  لنسبة للشباب. لكن  هذا 

!! إنما املوقف، فاملسيح مل يقل    نظرت امرأة لرجل فقد فعلت الز
وصية لإلنسانية  اللرجل تعىن أ وصيةعندما قال ال املسيح قال:

(رجال ونساء) ففي  أن الرجل هو ممثل اإلنسانيةمجيعا على أساس 
  فهل هي وصية للرجال فقط!!  ،يقول ال تقتلالوصا العشر عندما 
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  قلت: ال للجميع رجال ونساء.
قال: وعندما قال ال تزىن. هل الوصية موجهة للرجال فقط وميكن 

!!   للنساء أن يسقطوا يف الز
لطبع ال.   قلت: 

لالثنني. رجال ونساء. فعندما يقول قال: أيضا الربكات هي 
" فهل 1:1.."(مز (

للرجال فقط!! هل عندما يقول "ذلك 
 دي الرجال 13: 41"(اشع ) هل هللا ميسك 

  فقط!! 
" قال املسيحأيضا 
 عثرة وىف . فالفتاة اليت تلبس مالبس مُ )1: 17لو

قال  فهي هلا الويل كما ،قلبها أن جتذب نظر الشباب إليها لتعثرهم
 ي طريقة كانت يريد أن يعثر الفتيات الذيب اأو الش .الرب يسوع

  أيضا له الويل.


     
 

 فإن مل نتحفظ ألعيننا جيذبنا الشيطان للخطوة الثانية.
؟   قلـت: وما هي اخلطوة الثانية يف فعل الز

  قال: 
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  :اللمس-2
لة (النظر) ويقبل النظرة عندما يتهاون الشخص يف أول مرحف

داخله لن جيعله  واخلطية ويقبلها يفر الشر ايفكر أفك يبدأو الشريرة 
  أن يسقط يف الز مباشرة. -يف الغالب–الشيطان 

  ؟قلت: ملاذا
ويتبع اسرتاتيجية التدرج  حربه معناقال: الشيطان ذكي جدًا يف 

حلرب ونظن أن ذلك شيء طبيعي وليس خطية ألنه  ،حىت ال نشعر 
لسقوط يف الفعل مباشرة قد ننتبه ونقدم توبة، لكن عندما  لو حاربنا 
يستدرجنا خطوة خطوة حىت تصبح اخلطية طبيعتنا وننخدع ونظن إننا 

  ة حنن يف عمق النجاسة.احلقيقنعيش يف طهارة ولكن يف 
لنظرة الشريرة  فبعد تىالرضى   وقبول الفكر النجس هنا 

ويظن -اللمسات الشريرة جلسد الشخص اآلخر  اخلطوة الثانية وهي
ا ملسات بريئة  السقوط  من لكنه يف احلقيقة هو ز وقريب جدًا  -إ

رحلة فهو بذلك يرتكب خطية وحىت إن ظل يف هذه امل ،يف الفعل
لذلك الرب يسوع  .(بل من أول مرحلة النظر هو ز وجناسة)وجناسة
قال "
") 5مت :
. فعندما نلمس أعضاء الشخص اآلخر (اللمسات املعثرة) (أو )30

نحن نكون بذلك ساقطني يف فعل الز فنسمح لشخص أن يلمسنا) 
  ونفقد طهارتنا وعفتنا.
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  شريرة أم ال؟قلت: ولكن ما هو املؤشر أن هذه اللمسة 
بداخل قلبه!!  الذيقال: كل شخص يعرف نفسه وما هو الدافع 

  ومن املؤشرات املهمة هو الالشعور.
لالشعور؟   قلت: ماذا تقصد 

ملناظر النجسة  قال: األحالم. فعندما تكون أحالمنا مملؤة 
شريرة وحتتاج إىل ضبط.  اوالشريرة هذا يدل أن نظراتنا ومالمساتن

د دافع واجنذاب للتالمس مع شخص ما نعرف أن أيضا عندما جن
هذا الدافع بداية الشر جيب علينا أن نتحفظ منه ونقمعه ألنه إن 

كما   من الضروري أن خناف من شهوات اجلسدف، طاوعناه سنهلك
وقال" خاف على نفسه بولس الرسول العظيم  

    
")1 ففي بعض احلاالت الشيطان يريد أن  .)27: 9كو

خذ  نظل يف اخلطوة األويل (النظر) أو اخلطوة الثانية (اللمس) وال 
  للخطوة الثالثة(الفعل).

  قلت: ملاذا؟
يفعل خطية  هقال: ألن يف هاتني اخلطوتني قد ال ينتبه الشخص أن

يهلك وهو ال يدري.  حىت يظل كذلكلتايل ال يبحث عن التوبة و و 
لتفصيل يف كتاب "سرطان احلياة الروحية".   وقد أوضحنا ذلك 

لفعل مع مْن  قلت: وهل يتساوى مْن  يسقط  يسقط يف اخلطية 
للمس فقط؟   لنظر أو 
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  قال: يتساوى وال يتساوى.
  قلت: كيف؟!
  يف أمر وال يتساوون يف ثالثة أمور. قال: يتساوى

ا خطية وحت يف يتساوون: أوالً  تاج لتوبة وإن مل يتوبوا إ
  ). 3: 13سيهلكون(لو 

  :أما ال يتساوون يف
يت بعد التوبة -1 لفعل قد  ،النتائج اليت  فالذي يسقط 

  ينتج محْل عليه حتمل مسئوليته!! 
لفعل قد جنّ  -2 س جسده وليس فكره والذي يسقط 

  فقط!! 
اخلطية، قدار اجلهاد للتغلب على وأيضا ال يتساوون يف م -3

لفعل سيحتاج جلهاد أضعاف ليتغلب  فالذي يسقط 
للمس على اخلطية أكثر ممْن  والذي يسقط  ،يسقط 

لنظر.    للمس حيتاج جهاد أضعاف أكثر ممن يسقط 
لكن هذا ال يعىن أن نتهاون يف أي مرحلة من مراحل الز (النظر 

ب ألن أي خطوة يف طريق الز هو ز وإن مل نتأو اللمس) 
  سنهلك.

ب وأراد  قلت: لكن لو شخص سقط يف الز من قبل ولكنه 
  أن يعيش طاهر وحيفظ نفسه مقدس ماذا يفعل؟!

  تستمر يف حياة القداسة والطهارة: لكىقال: 
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ــيــنـ(ال-1   مقدس.و تضع يف قلبك أن تعيش طاهر أي  ة)ـ
ن مل نضع يف اخل قلبنا، يف نياتنا وإرادتنا. فإفالبداية هي يف د

نكون بذلك قلوبنا أن نعيش أطهار، فكل ما نفعله يكون ال شيء و 
نفسنا لكن هللا ال ميكن خداعه فهو يعرف أعماق قلوبنا خندع أ

بل أنه وضع يف . فسر قوة ا2ويكشف نياتنا لثالثة فتية ودانيال يف 
طايب امللك كما هو مكتوب فجعل   " قلبه أال يتنجس 

. )8: 1"(دا  نه ال يتنجسأيف قلبه 
فلما وضع دانيال ذلك يف قلبه أعطاه هللا نعمة وبعد ذلك أعطاه قوة 

  :البداية كانتفأال خياف من األسود والثالثة فتية أال خيافوا من النار. 
  "وضع فی قلبه أال یتنجس"

  شخص نفسه.وهذه مسألة شخصية يعرف كل 
ب،قبالً لشاب الذي سقط ل فالسؤال ماذا وضعت يف   و

 طاهرًا  أن تعيش من اآلن !! ما هي نيتك!! هل تود حقااآلن قلبك
  يف اخلطية!! تظر فرصة أخرى لتسقطأم تن !!وعفيفًا 

(حىت ولو ل والسؤال دث محْل حلشابة اليت سقطت قبالً يف الز
عروس ك  يأن تعيش هل يف قلبك !!اآلن ولديها طفل) ما هو وضعك

ل الشر مىت يف فع يالنية أن تكمل يف داخلك أم مازال عفيفة للمسيح
  وجدت الفرصة متاحة!!

                                                             
  )23: 2رؤ ("أعمالھكل واحد منكم بحسب  والقلوب وسأعطيالكلى  ھو الفاحص أنا" 2
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مهما كان -يود أن يعيش طاهرًا  منا مسئول عن قراره!! مْن  کل
يستمر يف حياة  لكيولكن املهم اآلن  ،هللا يقبله ويطهره ،ماضيه

ماذا وضع يف قلبه!! هل وضع يف قلبه مثل  ،هوالقداسة والطهارة 
خذ هذا القرار   !!بعد دانيال أال يتنجس!! أم مازال مل 





 
معىن ذلك أن الشيطان هل قلت: سوف أضع هذا يف قليب ولكن 

  تيين حرب الشهوة مرة أخرى؟حياربين ولن ولن  سيرتكين
كد أنه لن  قال: الشيطان لن يرتكك وسيظل حياربك ولكن 

كما هو مكتوب "  ،يستطيع أن يفرض عليك شيء
 هو  )19: 1ار

 فقط يعرض وأنت معك حرية اإلرادة الكاملة أن ترفض أو تقبل.
هللا لن أيضا فالشيطان لن يستطيع أن يفرض عليك فعل النجاسة و 

  .يفرض عليك حياة القداسة
  مهمة؟ ونييتقلت: هلذه الدرجة إراديت 

حب فتاة . فتخيل شخص مهذب وذو شأن أابينقال: فعال  
يف  ها وضعتتظاهرت بقبول ذلك ولكن وهي وأظهر هلا كل تقدير،
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فهل مهما قدم هذا الشاب  ،اخلطية والشر يف تعيشو  ختونه قلبها أن
  !عن فعل الشر؟ذلك هل سيمنعها  ،من حمبة واهتمام هلذه الفتاة

لطبع ال. طاملا هي مصممة يف داخلها على فعل الشر  قلت: 
خذ هيمهما إن كان.  لن مينعها شيء القرار أن بنفسها  فالبد أن 

  تعيش أمينة يف عفة وطهارة مع زوجها.
إن مل نضع يف قلوبنا أن نعيش أطهار ومقدسني  ابينقال: هكذا  

للمسيح، فاملسيح لن يستطيع أن يفرض حمبته علينا أو يهب قوته لنا 
كما هو مكتوب "
 20: 3"(رؤ .(  

   



 
  ماذا أفعل؟! ،قلت: ولكن يف أوقات تشتد احلرب جداً 

تستمر يف حياة الطهارة  لكيهذه هي النقطة الثانية قال: 
  والقداسة:

  معونة ونعمة املسيح:-2
نستمر يف حياة القداسة والعفة، فبعد أن نضع يف قلوبنا أال  فلكي

فنحن  .تى معونة وقوة املسيحنسقط يف اخلطية ونعيش أطهار، 
شهوات اجلسد لن نستطيع أن و  ،ن أن نقاوم إبليس وحدأضعف مِ 
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كما قال الرب يسوع "  ،نقمعها بدون نعمة املسيح
 5 :15"(يو.(   

  نا هذه النعمة وهذه القوة؟قلت: ولكن كيف تكون ل
فعندما تكون صادق يف داخلك  ،قال: املوضوع أسهل مما تتصور

فقط  ،قريبة جدًا منك تكون نعمة املسيحف ،أن تعيش طاهر ومقدس
حتتاج أن تطلبها فتجدها دخلت أعماقك وأعطتك قوة ال تستطيع 

املسيح "كما وعد لشر أن تقاومها.  أي قوة ل  
   

 هللا صادق يف هل و  ،فهذا وعد ).7: 7"(مت
  وعوده أم ال؟

  قلت: هللا أكيد صادق.
قال: مكتوب أيضا "    

")1 طهارة وقداسة هذه إرادة هللا فهل أن تعيش يف . )14: 5يو
  أم ال؟!

لطبع إرادة هللا أن أعيش يف قداسة.   قلت: 
قال: هذا مكتوب "

")1 فهذه إرادة هللا أن تعيش يف قداسة وتبتعد )3: 4تس .
ا تستطيع أن  الز فإن طلبت منه عن ستجد نعمة ومحاية وقوة 

   ة وكل فكر جنس.ئتغلب كل شهوة ردي
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لث شيء لكي تستمر يف حياة القداسة والطهارة:   أما 
  احلذر والرجاء: -3

فكما يقول الكتاب املقدس " أوالً احلذر:  
  ") فلكي نستمر يف )15: 2نش .

حياة الطهارة والقداسة جيب علينا أن حنذر من الثعالب الصغرية. 
  ".فكما يقول املثل "الوقاية خري من العالج

  قلت: وما هي الثعالب الصغرية؟
قال: الثعالب الصغرية هي النظرة الشريرة، اللمسة الشريرة، 

فعندما جتد منظر معثر ال تنظر إليه مرة أخرى االجنذاب العاطفي، 
رادتك جتعله ينطبع يف داخلك  وتدخله فبنظرك إليه مرة أخرى 

عطي الشيطان احلق أن حياربك. ولكن رادتك إىل عقلك وهنا تُ 
رب من النظرة الشريرة  لن يكون للشيطان  دتكار عندما ترفض و
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حفظ أنفسنا من تنال حياربك. أيضا عندما أي أداة أو أي حق أن 
 ،وسالح يقاتلنا به وقت احلربنعطي الشيطان أداة اللمسات الشريرة 

لكن عندما حنفظ أنفسنا من اللمسات الشريرة بذلك حنمي أنفسنا 
حروب األفكار من 
من املهم أيضا أن و  النجسة.

االجنذاب حنذر من 
، فعندما جتد يف العاطفي
اجنذاب حنو فتاة  نفسك

معينة(أو الفتاة جتد نفسها 
نجذبة حنو شاب معني) م

قوس اخلطر وحنذر هنا جيب أن ت ن يف كو وتضع حدود حىت تدق 
محاية من احلرب، لكن لو مل تتحفظ ستجد الشيطان يستدرجك 

واخلطية  سقط يف مستنقع الشرحىت تدرى خطوة خطوة دون أن ت
 .رتك وعفتكوننفصل مسيحنا القدوس وتفقد طها

نستمر يف حياة الطهارة البد أن  نستطيع أن فحىت أيضا الرجاء:
نتمسك حبياة الرجاء، ففي البداية نضع يف قلوبنا أن نعيش أطهار 

نيا  نعتمد على نعمة وقوة املسيح ولكن أيضا مقدسني للمسيح و
ول كما هو نقجيب أن نتمسك حبياة الرجاء فلو حدث يوما وضعفنا 

"مكتوب    
 ونرجع بسرعة ونثق يف قبول  ) فنقوم8: 7"(مي

کیف أستمر فی حیاة 
الطهارة

الحذر 
والرجاء

نعمة 
املسيح

النية
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يشدد وحب ومغفرة املسيح فهو يقبل اخلطاة ويطهر األجناس و 
ال يتخلى عن  الذيالضعفاء، املسيح هو رجائنا وعريسنا وحبيبنا 

  أحبائه مهما إن ضعفوا يف الطريق.
ليس سهالً حيتاج جلهاد كبري ومعونة من  الطهارة طريق قلت:

لرجاء حىت املوت.   املسيح ومتسك 
أمور تساعد يف حياة الطهارة والتغلب توجد ثالثة  أيضا قال:

  :على شهوات اجلسد
  الصوم.-1

اونت مع تحارب بشدة بشهوة الز تفعندما  اعرف إنك إما 
  صوم(لضبط البطن).لحتتاج لاحلواس (النظر أو اللمس) أو أنك 

؟   قلت: وما ارتباط األكل بشهوة الز
، فعندما تزيد الطاقة عند الشخص يبدأ  قال: ارتباط كبري جدًا
خذها من الطعام  يتحارب خبطية الز ولكن إن كان الطاقة اليت 

نشطة وأعمال اجلسد فتكون  الذيعلى القدر  حيتاجه فقط للقيام 
بسهولة يتغلب عليها  يستطيع حرب شهوة الز جمرد حرب عابرة

  بنعمة املسيح. 
قلت: ولو كان لدي طاقة زائدة لن أستطيع أن أتغلب على احلرب 

  بنعمة املسيح؟
لصوم.  خذها أيضا  لصالة  خذها  قال: نعمة املسيح كما 

ًا للتغلب على حرب الشهوات وعلى االنتصار على فالصوم مهم جد
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تى حروب إبليس. فإن تركنا العنان ألنفسنا للشرّ  ه ولشهوات البطن 
.   بعدها حرب الز

  !!لكن ما هي احلدود للصومقلت: 
الصوم كما رتبته الكنيسة نلتزم به(إال يف حالة ضعف قال: 
  .الصحة)




    
 

قلت: الصراحة موضوع الصوم غري منتشر يف جمتمعنا والكثري منا 
 ُ من قبل. ولكن بنعمة هللا سأبدأ يف  درك أمهيته ألنه مل يسمع عنهال ي

أهون بكثري من  ،طاهرًا  أعيش لكيالصوم  عبفمهما كان ت ،الصوم
اآلخر  ءللخطية والنجاسة. لكن ما الشي وعبدًا  أن أعيش مذلوالً 

  أحفظ نفسي طاهر؟ لكي
  الثاين هو: ءقال: الشي

  تذكر املوت واحلياة األبدية واجلحيم.-2
فعندما تتحارب بشهوة الز تذكر املوت، تذكر أنك بعد قليل 

اجلسد بكل غرائزه وشهواته فحياتنا هي مثل ستصري تراب وينتهى 
). تذكر سعادة األبرار الذين 14: 4خبار يظهر قليالً مث يضمحل(يع 

لوجود يف السماء  كانوا أمناء لوصية املسيح وكيف سيستمتعون 
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وأن هللا بنفسه سيمسح كل  )25: 12مر (املسيح مع  كاملالئكة
م دمعة من  نار األبدية والعار وأيضا تذكر ال .)4: 21رؤ (عيو

يتبع شهواته وغرائزه ويستمع لصوت الشيطان وكيف  األبدي لكل مْن 
رؤ (والكربيت يكون مع الشيطان يف عذاب أبدي يف حبرية النار س

21 :8 .(  


      
      

 
قلت: أوقات كثرية الشخص يفعل أمور والشيطان خيدعه وخيفى 
عليه نتائجها حىت ال ينتبه ويتحذر منها. ولكنك  أىب تتكلم كثريًا 
  عن حمبة هللا وقبوله لنا وقليل جدًا تتكلم عن النار واجلحيم األبدي؟

ليأس وعدم قبول هللا لك حتتاج قال: عندما حياربك الشيطان 
بشهوة الز  كاربله وعندما حيكر نفسك مبحبة هللا وغفرانه وقبو أن تذّ 

للمس أو لنظر أو   (سواء 
كر تذّ حتتاج أن لفعل) 

لنار األبدية  نفسك 
    والعذاب األبدي.

 أمور عملیۀ تساعدنا فی
حیاة الطهارة

االنتباه 
للعاطفة

تذكر 
املوت 
والنار 
ةاألبدي

الصوم
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لث شيء    يساعدين للتغلب على الشهوة؟قلت: وما 
لث شيء هو:   قال: 

  .للعاطفة االنتباه-3
العاطفة من املؤشرات املهمة اليت توضح إننا نسري يف طريق الشر 
حية شخص معني هنا جيب  واخلطية، فعندما نرى العاطفة منجذبة 
علينا أن نبدأ بعمل حالة الطوارئ وحنذر حىت ال يستدرجنا الشيطان 

  خطوة خطوة حىت نسقط يف الفعل. 
أحدًا وال يكون له قلت: وهل معىن هذا أال حيب الشخص 

  أصدقاء من اجلنس اآلخر؟
. ليست األمور هكذا، لكن جيب أن أكون حذرًا ابينقال: ال  

لشهوة فيجب أن أضع حدود حىت ال  عندما أجد نفسي أحتارب 
لفعل وبعدها أفقد  للمس أو  لفكر أو  أجد نفسي ساقط سواء 

تى مع شخص منجذب إليه وشخص  فحرب الزوأهلك.  أبدييت
ضع حدود مع لذلك أحتاج حلكمة شديدة ووعي واستعداد أل ،أحبه

أي شخص يف سبيل أن أحيا طاهر ومقدس للمسيح. فلو يوسف مل 
ا  سيدة املنزل وماذا  حتبين وهييضع حدود مع امرأة فوطيفار وقال "إ

لحظات افعل، وال أريد أن أجرح مشاعرها" لو قال ذلك يف نفسه ل
  وفقد عفته وطهارته.لسقط يف احلال 

  **البداية من األمهات:
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تمعات ليس العفة قلت: لكن ثقافة . فمن ت سهلةيف بعض ا
  ؟ثقافة العفة والطهارة مرة أخرى تنتشرأن تكون البداية حىت 

 فنعمة املسيح، ةمستحيل تليس أيضا لكن ت سهلةليس نعم قال:
بنا ق ا ندوس كل جناسات العامل وحروب إبليس. و حتفظنا و وحنتاج ة 

  ولكن املشكلة هي يف األمهات؟لتغيري هذه الثقافة. 
  قلت: كيف!!

ن وكان  قال: مرة تناقشت مع بعض األمهات يف اجتماع خاص 
 احلوار عن كيف أن الرجال يتزوجون أكثر من زوجة، وقلت هلم مْن 

  كلة يف النساء. فتعجبوا!! املشكلة؟ فقالوا الرجال. قلت هلم املش
رادته  قلت: عندهم حق!! كيف يتزوج الرجل أكثر من زوجة 

  نساء؟وتكون املشكلة عند ال
قال: النساء هم الذين يربون الرجال. فكل رجل يف وقت ما كان 

  طفالً. هذا صحيح أم ال؟
  قلت: صحيح. 

  يرىب الطفل ويعلم الطفل وهو مازال صغري؟ الذي قال: ومْن 
  قلت: أمه. 

قال: فلو كل أم علمت طفلها وهو مازال صغري حب املسيح 
خطية ز  زوجةوتعاليم الكتاب املقدس وكيف أن الزواج أكثر من 

ممارسة أن الكنيسة، و  يفنذهب للجحيم وأنه جيب الزواج  بسبهاو 
، فلو اهتمت األم  تعلم أوالدها هذه  أناجلنس قبل الزواج خطية ز
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ت يف طهارة  جدالتعاليم لو  تمع وعاش الشباب والشا تغيري يف ا
حياة الشر يعيش الناس يف وال  ،لزجيات، وال جند بعد تعدد لوقداسة

لك الروح هالكًا ألمراض و  تنجس اجلسد وتدمرهوالنجاسة اليت 
.ً   أبد

  **مشكلة املهر:
(األفريقية) اليت جتعل الشباب ق لت: من بني املشكل هنا يف بالد

 يف الكنيسة تتزوج فلكييتزوجون خارج الكنيسة هو املهر املرتفع، 
 ً البد أن تدفع مهر يصل إىل مثاين أو عشر بقرات ومخس عشرة جد
إلضافة لكل ذلك مبلغ من املال.    وىف أوقات أخرى البد أن تدفع 

، هل ميكن أن يرفضوا تتزوج يف الكنيسة لكي قال: ماذا تعين
  ؟!الزواج داخل الكنيسة ويسمحوا به خارجها

قلت: أعين أنه ال يسمح لك أن تتزوج يف الكنيسة إن مل تدفع 
هذا املهر ولكن إن مل تدفعه يسمح لك أن تتزوج (يف الليل). أي 

  بدون كنيسة وبدون احتفال.خذ الشابة وتعيش معها كزوج ولكن 
قال: عندما تذهب شابة لتعيش مع شاب كزوجة له أليس هذا 

  زواج؟
  قلت: زواج.

  قال: وملاذا يرفضون أن يتم ذلك يف الكنيسة!!
  املهر. يدفع أن قلت: حىت جيربوا الشاب
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قال: وإن عاش كل حياته حىت مات بدون دفع املهر، ماذا 
  ؟سيفعلون له

  شيء!! قلت. لن يفعلوا له
  ال؟ قال: وهل هذا حيدث أم
.   قلت: حيدث كثريًا جدًا

قال: وأيضا سؤال. إن مل يستطع الشاب أن يدفع املهر ورفض 
يف ذهبت لتعيش معه و الوالدين الزواج ولكن الشابة تركت البيت سرًا 

  مكان بعيد، ماذا سيفعلون معهما!! وهل هذا أيضا حيدث أم ال!!
. قلت: لن يستطيعوا أن يفعلوا شيء. وهذا أيضا حيدث كثريًا    جدًا

ذلك حرب من الشيطان ضد سر الزواج، وحىت قال: أال ترى 
ينتشر الز ويصبح شيء معتاد وبذلك يهلك الناس ويذهبوا إىل 

  اجلحيم.
  قلت: كيف؟

يكون املهر مرتفع وال أي عندما  –قال: عندما حيدث ذلك 
 ُ لزواج يف الكنيسة إال بعد دفعهي يتشوه مفهوم سر الزواج يف  -سمح 

الناس ويصري سهل أن يتزوجوا(يف الليل) مرات كثرية وسهل أذهان 
ماخلطية  واأن يفعل يدركوا الفرق بني ما هو  ال وهم ال يدرون، ال

. فهذه حرب خطرية، جيب أن تنتبه إليها كل أم وكل  زواج وما هو ز
جيب أن يعلموا و ، نييإن أرادوا أن يعيشوا كمسيحيني حقيق أب

م قدسية   يفسر الزواج وأن الزواج جيب أن يكون أوالدهم وبنا
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ع املهر ميكن التفاهم فيه، و الكنيسة وزوجة واحدة لزوج واحد. وموض
قداسة أم أن  يفأن تذهب ابنتهم للسماء وتعيش  لألسرةفاألهم 

  خذون البقر واملاعز وتذهب ابنتهم للهالك!!
قلت: لو أدركوا ما هي تعاليم اإلجنيل احلقيقية وأدركوا ما معىن 

لكان األولية هلم ليس املهر من البقر واملاعز السماء وما معىن اجلحيم 
  لكن حياة القداسة البنتهم والذهاب لألبدية السعيدة.

  **الزوجة الواحدة:
 ميكن قلت: وهل ميكن للشخص أن يتزوج أكثر من زوجة، أو

خر؟!   للزوجة أن ترتك زوجها وتتزوج 
  قال: حبسب تعاليم اإلجنيل ال ميكن ذلك. 

ت من اإلجنيل إنه جيب أن تكون  قلت: ولكن ما هي اإلثبا
  الزوجة لزوج واحد والزوج لزوجة واحدة؟

قلت: هذا ما قاله املسيح بنفسه بوضوح يف إجنيل مىت "


.
. 
 فا خلق من البدء . )6-3: 19"(مت

آلدم واحدة، فلو أراد هللا آدم يتزوج أربعة نساء أو مخسة حواء واحدة 
  كان خلق له أربعة حواء أليس كذلك؟
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. شيء منطقي جدًا لو أراد هللا آلدم أن يتزوج أكثر قلت: فعال
من واحدة خللق له أكثر من حواء. ولكن سؤال ملاذا مسح يف توارة 

لطالق والزواج مرة أخرى. وكثريين يف العهد ال قدمي تزوجوا موسي 
  أكثر من مرة؟

هذا ما أوضحه للمسيح لليهود عندما سألوه "قال: 
 فقال هلم املسيح 7: 19"(مت .(

"
 ح من أجله ُمس  الذيفالسبب ). 8: 19"(مت

لطالق هو قساوة القلب وفساد الطبيعة اليت حدث بعد سقوط آدم 
لذلك بعد ما جاء املسيح وجدد طبيعتنا وصر قديسني  ،يف اخلطية

الزواج مرة أخرى  رجع). 16: 3كو 1ومسكن للروح القدس (
زوج واحد لزوجة واحدة ويكون االثنان جسد واحد  ،للحالة األوىل

لطلق إال لعلة وغري  ذلك ز كما قال وغري  ،الزمسموح 
  . )9: 19(مت املسيح

  **املشاكل اجلنسية يف الزواج.
قلت: ولكن هل ملاذا يسقط بعض الناس يف الز حىت بعد 

  زواجهم؟
 اجلنسي االحتياجقال: من بني األسباب الرئيسية االختالف يف 

. والكتاب املقدس حل هذه املشكلة يف رسالة كورنثوس بني الزوجني
األوىل "
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.. 




")1 2: 7كو-

5( . 
أن جسد الرجل للمرأة وجسد  اإلجنيلفكما هو واضح من تعاليم 

جنسي لطرف ال ميتنع  احتياجأن عندما يكون  املرأة للرجل، مبعىن
خر حىت ال يعرضه حلرب الشيطان. لكن لو كان كل منهما الطرف اآل

نية  ين وينظر لنفسه فقط ووقت احتياجه هو فقط فذلك خطية أ أ
 ويعرض الطرف اآلخر للخطية. 

بقدر –لذلك من األمور املهمة يف الزواج مراعاة فارق السن 
حىت يكون االحتياج اجلنسي متقارب وال يعرض أي طرف  -اإلمكان
  للحرب.

ين وال يراعى احتياج ق لت: ولكن لو كان شخص منهما أ
الشخص اآلخر أو أنه يوجد اختالف يف االحتياج اجلنسي بسبب 

  ما العمل؟! ،السن أو ألي سبب آخر
 ،أن حييا يف قداسة وطهارةيف قلبه قال: عندما يضع اإلنسان 

كما هو مكتوب   كفايته وحب املسيح يكون شبعه،املسيح يكون  
" 35: 6"(يو.( 
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هذا صليب حيمله فيحسب  ،فهما كانت املشاكل أو االختالفات
 واملكافأةمن أجل يسوع ويرفض كل شهوة وكل خطية ولكن التعويض 

ب شبع حب(من له احتياج) يف فرح و  كافية ومشبعة ويعيشتكون  
  .املسيح

والقداسة هو أن يضع اإلنسان يف قلبه فأهم شيء حلياة الطهارة 
أن يعيش طاهر ومقدس وأال خيطئ أبدًا مهما كانت الظروف، ولكن 

يضع الشخص ذلك يف قلبه حىت وبدون أي أسباب سيسقط  لو مل
  يف اخلطية بسهولة ويتعايش مع الشر. 

قلت: فعالً البداية كلها تكمن يف قلوبنا وقناعتنا، هل نريد أن 
  ال.نعيش أطهار أم 

  قال: نلخص ما قلناه اليوم حىت ال ننسى.
: رب من الز   أوالً: لكي 

ملسيح). ندرك إننا صر قديسني-1 مياننا  )  
(ينجس اجلسد-2 ر حىت بعد -خيانة للمسيح-خطورة الز له آ
  التوبة)
  الشبع حبب املسيح.-3

: كيف أستمر يف حياة الطهارة:   نيًا
  احلذر والرجاء.-3املسيح.       نعمة - 2النية.         -1

: مراحل الز   :لثًا
  الفعل.-3اللمس          -2النظر      -1
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: : أمور عملية تساعدين ألحيا طاهرًا   رابعًا
  الصوم      -1
  تذكر املوت واحلياة األبدية واجلحيم. -2
 االنتباه للعاطفة.-3
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