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لماذا خلق اهللا فينا هذه الغريزة التى تتعبنا؟ ها نحن نرى مع :  لتتساءل- هذه األيام -ترتفع صيحات كثيرة 
كخطايا سدوم وعمورة، ومحاربـة     : بدايات تكونى البشرية كيف كانت هذه الغريزة سبباً فى مشاكل وحروب          

ات المختلفة المسجلة فى سفر الالويين، وسقوط شمـشون، وسـبط           زوجة فوطيفار ليوسف، وأنواع االنحراف    
  . الخ.. بنيامين، وداود

  

وفى العصر الحديث نسمع ونرى تيار اإلباحية وهو يكتسح العالم سواء فى العالقات أو وسائل اإلعـالم،              
  . ال حياءوفى بالدنا نشعر بوطأة المشكلة وهى تخرج من مكان الظالم، لتسير فى الطرقات ترفع رأسها ب

  

 
  

كم من شاب يخاف اهللا ويتطلع إلى الملكوت ويهتم بخالص نفسه، ولكنه يتعثر أمام هذه المشكلة، ويتصور           
  .  ": "أن خالصه عسير، وربما مستحيل، بينما الرسول يقول

  

 
  

 أن يخلقنا بتكوين آخر يسمح بامتداد النوع وحفظه دون - لو أراد اهللا للبشرية أن تستمر -كان من الممكن 
التلقيح الذاتى مثالً، أو :  ذلك الذى نسميه- علمياً -حادة إلى هذه الشركة بين جنسين مختلفين، ونحن نعرف          

 فى  -نوع وترقد هادئة بقية العام، لكن اهللا        أن يخلق اهللا اإلنسان بغريزة تتحرك فى وقت معين بهدف حفظ ال           
 أراد بالجنس ما هو أبعد من مجرد حفظ النوع، وذلك ما انفرد به اإلنسان دون سائر المخلوقات، لقد -الواقع 

  . أراد بالجنس نوعاً من الحب والشركة واالتحاد بين اإلنسان واهللا، وبين اإلنسان واآلخر
  

 سر الزواج المقدس، حينما يعطى اإلنسان المؤمن نفسه لآلخر بـال   فى- بضرورة خاصة -وهذا يتحقق   
  . تحفظ، ويتحد االثنان بالروح القدس ليصيرا واحداً، ويصير كل واحد منهما زوجاً

  

  ". تيار الحياة"لذلك فكل انحراف بالجنس عن ذلك المسلك الطبيعى المقدس هو تعبير عن انحراف فى 
  

 
  

نس ال تبدأ من الجسد وحواسه المختلفة، بقدر ما تبدأ من تيارات دفيئة تعمـل فـى بـاطن                   أن خطايا الج  
فما .. أما الجسد فهو مجال التعبير الخارجى المحسوس ليس إال        .. اإلنسان، وتوجه سلوكه وشهواته وغرائزه    

  : هى هذه القوى الباطنية التى تجعل اإلنسان ينحرف بالجنس؟ هذه بعض األمثلة
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١-  :                  ليس من شك ان اهللا خلق اإلنسان ليحيا فى شركة معه، ولذة الطرفين تكمـن فـى هـذه
  ، لكن مشكلة اإلنسان تحدث حين ينعكف على ذاته، وينحصر داخل نفسه،  ": "الشركة

لـولى التـى   ال يعطى شيئاً للغير، وال حتى هللا، هذه االكتفائية بالذات، هذه األنانية والعزلة هى القوة ا          
تنحرف بالجنس ليصير ضاراً، هنا يبدأ الشباب يحصل على لذاته من نفسه، ويحب نفسه، ويتعبد لذاته              

  هذا االنغالق األنانى هو المحرك األول لشهوات الجسد سـواء          . وكبريائه، ويحطم اآلخرين ليرتفع هو    
، الذات هى المحرك، فهـو   )(أو مع اآلخرين    ) (ما كان منها ذاتياً     

  .يحب نفسه ويريد أن يمتعها ولو على حساب اآلخر
  

لذلك فاإلحساس بالسيد المسيح، واالقتراب منه، واالنفتاح لعمل السماء والنعمة، يصحح تيار الحياة، وهذا              
ج الـنفس  أمر ضرورى لحفظ الجنس فى اطاره الصحيح، وللتخلص من هذه االنحرافات، السيد المسيح يخر        

، الـسيد   ": "من عزلتها لتتحد به وبالبشرية كلها     
المسيح ينادى نفسك يا أخى الشاب فهل تفتح له قلبك؟ وهل تدخل فى حوار وقعى معه؟ وهل تسلم له حياتك                    

  ليخلصها من كل أنانية بغيضة فتعيش بالمحبة وللمحبة؟ 
  

 اإليمان بشخص السيد المسيح، والحديث الهادئ معه فى اإلنجيل أو المخدع أو القداس، هو دواء لكل                  أن
  ). ) ": "الشهوات الرديئة

  

 حقاً؟ وهل دخلت فى حديث معه؟ هل عرفت السيد المسيح  : لذلك فالسؤال األول المطروح أمامى كاب هو      
وهل أحبه لصفاته العذبة وعمله الفدائى ألجلى، أن لم تكن قد دخلت فى هذه الشركة مهيأ اآلن أجلـس فـى        

  !. فلن ينته.. هدوء وتصور رب المجد أمامك وابدأ حديثاً معه، وأن بدأ الحديث
  

٢-  :         ا تتحول إلى ضيق وفراغ، أن      يحس اإلنسان بنشوة خاصة فى ممارسة الجنس سرعان م
هو مارس الجنس خلوا من المحبة النقية الكائنة فى سر الزيجة، لذلك فهذه النشوة الشعورية الحـسية،       
التى كثيراً ما تشد الشباب لالنحراف، تحتاج إلى اختبار لنشوى روحية هادئة تنقل اإلنسان من مستوى       

 . الجسدانيين إلى مستوى الروحانيين


