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لماذا خلق اهللا فينا     ": لتتساءل - هذه األيام    -ترتفع صيحات كثيرة    
ها نحن نرى مع بدايات تكـوين البـشرية،       " ؟هذه الغريزة التى تتعبنا   

كخطايـا سـدوم    : وكيف كانت هذه الغريزة سبباً فى مشاكل وحروب       
وعمورة، ومحاربة زوجة فوطيفار ليوسـف، وأنـواع االنحرافـات          

جلة فى سفر الالويين، وسقوط شمشون، وسبط بنيـامين         المختلفة المس 
 .الخ... وداود

 

وفى العصر الحديث نسمع ونرى تيار اإلباحية وهو يكتسح العـالم،       
سواء فى العالقات أو وسائل األعالم، وفـى بالدنـا نـشعر بوطـأة              
المشكلة وهى تخرج من مكامن الظالم، لتسير فـى الطرقـات ترفـع          

 .رأسها بال حياء
 


 

 كم من شباب يخاف اهللا ويتطلع إلـى الملكـوت ويهـتم بخـالص             
نفسه، ولكنه يتعثر أمام هذه المشكلة، ويتصور أن خالصـه عـسير،            

 ذَا وِإنَّكُـم عـاِرفُون الْوقْـتَ       ه ":وربما مستحيل، بينما الرسول يقول    
ـ  أَ لنَّوِم فَِإن خَالَصـنَا اآلن    َأنَّها اآلن ساعةٌ ِلنَستَيِقظَ ِمن ا       رب ِممـا   قْ

 ." كَان ِحين آمنَّا
 


 

  أن - لــو أراد اهللا للبــشرية أن تــستمر -كــان مــن الممكــن 
 خلقنا بتكوين آخر يسمح بامتداد النـوع وحفظـه دون حاجـة إلـى              

 ذلك الـذى    - علمياً   -ف   ونحن نعر  ،هذه الشركة بين جنسين مختلفين    
 التلقيح الذاتى مثالً أو أن يخلق اهللا اإلنسان بغريـزة تتحـرك            : نسميه

 فى وقت معين بهدف حفظ النوع وترقد هادئة بقيـة العـام، لكـن اهللا            
  أراد بالجنس ما هو أبعد مـن مجـرد حفـظ النـوع              - فى الواقع    -

 اد بـالجنس    لقـد أر   ،وذلك ما انفرد به اإلنسان دون سائر المخلوقات       
 نوعاً من الحـب والـشركة واالتحـاد بـين اإلنـسان واهللا، وبـين               

 .وشريك حياتهاإلنسان 
 

 فى سر الزواج المقـدس، حينمـا       - بصورة خاصة    -وهذا يتحقق   
يعطى اإلنسان المؤمن نفسه لآلخر بال تحفظ، ويتحد االثنان بـالروح           

 .القدس ليصيرا واحداً، ويصير كل واحد منهما زوجاً
 

ك فكل انحراف بالجنس عن ذلك المسلك الطبيعى المقـدس هـو         لذل
 ".تيار الحياة"تعبير عن انحراف فى 
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إن خطايا الجنس ال تبدأ من الجسد وحواسه المختلفة، بقدر ما تبـدأ           
من تيارات دفينة تعمل فى باطن اإلنسان، وتوجه سـلوكه وشـهواته            

.  ير الخارجى المحسوس ليس إال    أما الجسد فهو مجال التعب    .. وغرائزه
 ...فما هى هذه القوى الباطنية التى تجعل اإلنسان ينحرف بـالجنس؟           

 :هذه بعض األمثلة
 


 

ليس من شك أن اهللا خلق اإلنسان ليحيا فـى شـركة معـه، ولـذة        
لكـن مـشكلة    " لذتى مـع بنـى آدم     "الطرفين تكمن فى هذه الشركة،      
ى ذاته، وينحصر داخل نفسه، ال يعطى       اإلنسان تحدث حين ينعكف عل    

هذه األنانيـة والعزلـة     وهذه االكتفائية بالذات    . شيئاً للغير وال حتى هللا    
 .هى القوة األولى التى تنحرف بالجنس ليصير ضاراً

 

هنا يبدأ الشباب يحصل على لذته من نفسه، ويحب نفـسه، ويتعبـد    
نغالق األنانى هـو     هذا اال  .لذاته وكبريائه، ويحطم اآلخرين ليرتفع هو     

كالعـادات   (ذاتيـاً المحرك األول لشهوات الجسد سواء ما كان منهـا          
الذات هـى المحـرك   ) كالعالقات المنحرفة (اآلخرينأو مع  ) الشبابية

 .فهو يحب نفسه ويريد أن يمتعها ولو على حساب اآلخر
 

لذلك فاإلحساس بالمسيح، واالقتراب منه، واالنفتاح لعمـل الـسماء         
 وهذا أمر ضرورى لحفظ الجـنس فـى         ، يصحح تيار الحياة   والنعمة،

 وللتخلص من هذه االنحرافات المسيح يخرج الـنفس         ،إطاره الصحيح 
ـ    ى يا ُأخْتِ  ى لِ ىِافْتَِح"من عزلتها لتتحد به وبالبشرية كلها          ى يـا حِبيبِت

 ." ى يا كَاِملَِتىيا حمامِت
 

 فهل تفتح لـه قلبـك؟ وهـل        ...المسيح ينادى نفسك يا أخى الشاب     
تدخل فى حوار واقعى معه؟ وهل تسلم له حياتك ليخلصها مـن كـل              

 انانية بغيضة فتعيش بالمحبة وللمحبة؟
 

 المسيح، والحديث الهادئ معه فى اإلنجيل        السيد إن اإليمان بشخص  
عنـد إصـعاد    : "أو المخدع أو القداس، هو دواء لكل الشهوات الرديئة        

قـسمة  " (تضمحل الخطيئة من أعضائنا بنعمتك    ،  الذبيحة على مذبحك  
 ).القداس اإللهى

 

هـل عرفـت    : "لذلك فالسؤال األول المطروح أمامى كـشاب هـو        
وهل أحبه لصفاته العذبـة     ؟  وهل دخلت فى حديث معه    ؟  المسيح حقاً 

إن لم تكن قد دخلت فى هذه الشركة فهيا اآلن         ،  وعمله الفدائى ألجلى  
وإن بـدأ  " بدأ حديثاً معهاد أمامك وأجلس فى هدوء وتصور رب المج  

 .الحديث فلن ينته
 


 

 يحس اإلنسان بنـشوة خاصـة فـى ممارسـة الجـنس سـرعان              
 ما تتحول إلى ضيق وفراغ، إن هـو مـارس الجـنس خلـواً مـن                
المحبة النقية الكائنة فى سر الزيجة، لذلك فهـذه النـشوة الـشعورية             
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ب لالنحراف، تحتـاج إلـى اختبـار        الحسية، التى كثيراً ما تشد الشبا     
  تنقل اإلنسان مـن مـستوى الجـسدانيين إلـى           ،لنشوة روحية هادئة  
 .مستوى الروحانيين

 

 مشكلة الشباب أنهـم ال يريـدون أن يحيـوا الحيـاة فـى ملئهـا                
  وهم إن تذوقوا هذه الحيـاة سـيتأكدون أنهـا أفـضل           ،ونقاوة قصدها 

ـ             ن الحيـاة جـديتها     وأعمق وأبقى من لذة الخطيـة، التـى تنفـى ع
 .وعمق مصيرها

 

أو هو فى   (وهذا السقوط إلى المستوى الحسى والمادى ينسحب إلى         
االستعباد للمادة بوجه عام، وعدم قـدرة اإلنـسان         ) الحقيقة ينبع من  

  .على رؤية غير المنظور من خالل المنظور
 

إن الوهم الذى يقع فيه معظم الناس هو أن المادة فى ذاتها تقـدر أن        
 لكن ابـن اهللا     ، وهذا الوهم كان نتيجة سقوط آدم      ،ب الحياة والسعادة  ته

 إذ لـبس    ،الكلمة الذى خلق كل شئ حسناً، صحح هذه الرؤية بتجسده         
 أو بـالحرى أسـتعلنت    ،كل منها وهكذا تقدست المادة    أالمادة ولمسها و  

 ومن ثم وهبنا بـصيرة جديـدة هـى عطيـة            -نعمة اهللا من خاللها     
نطلب باإليمان مجـد الكلمـة مـن وراء الجـسد           أن نرى و  : اإليمان
هذا اإليمان نختبره ونمارسه من خالل األسـرار الكنـسية،          .. والمادة

 وهكذا نستطيع أن    ،وفى ممارستها تتجدد فينا قوة هذه البصيرة وتشحذ       
نعيش فى الخليقة الجديدة، بالحياة الروحية أى بـروح اهللا المنـسكب            

 ومشاعرنا عند حد المادة، ولن نظـن  علينا من العالء، فلن نقف بحسنا    
 واهـب   ،أن سعادتنا وكفايتنا كامنة فى المنظور، بل فى ابن اهللا الكلمة          

 .الحياة وغاية الحياة
 

هل ذقت يا أخى الشاب حالوة صفاء الحياة الروحية هـذه؟ وهـل             
ترن فى أذنيك أنغام أورشليم، التى سـبقنا إليهـا أنطونيـوس وبـوال           

دوء بصيرة اإليمان التى فيك، حتى تـرى        وأغسطينوس؟ تلمس فى ه   
 .اهللا فى كل خليقة وكل إنسان، فيتنقى العالم أمامك ويتطهر

 


 

غ، والفراغ هنا ليس فراغ الوقـت  ايستحيل أن يعيش اإلنسان فى فر   
 هنـا الـضياع     ..بل خواء الحياة، حين تكون الحياة خلواً من رسـالة         

الفرنسى لزمـان غيـر قليـل،       والسقوط فى العبث الذى طبع األدب       
 إن من يقـرأ لـصموئيل بيكيـت أو          ،وانتشر فى بقاع كثيرة بعد ذلك     

اونسكو سيشعر بمرارة ما يعانيان من ضياع معنى الحياة والوجود فى           
 تتحـول الحيـاة إلـى    ، وحين يفقد اإلنسان رسالته فى الحياة     ،نظرهما

 .لذاتمأساة ويتحول اآلخرون إلى جحيم، ألنهم سيعطلون طموح ا
 

أحبوا بعضكم بعضاً كما أحببتكم     : "لكن الرب يفتح لنا هنا أفقاً رائعاً      
اإلنسان هنا، وجد ليخدم ويتحد بالمحبة مع البشرية كلها، وحـين           " أنا

  لإلنسانية ينسى ذاته ويتـذكر أخـاه،        "رسول محبة "يشعر اإلنسان أنه    
 .فال يعد أنانياً بل محباً للجميع من قلب طاهر بشدة
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لس متباكياً على بعض المتاعب الجنسية عندك، لكـن اخـرج       ال تج 
إلى الطرقات لتبحث عن الخراف الضالة والمجهدة، وتـدعوها إلـى           
وليمة المحبة فى بيت الرب، وإلى شركة الوجود فى حضرة اهللا، هـل    

تقدم الخدمة لكـل فقيـر أو       " ؟رسول محبة "تشعر يا أخى الشاب أنك      
 ومتـضايق، هـل تخـدم الـرب        بعيد، وتقدم من حبك لكل محـروم        

نفسك مادياً، وتمتع نفسك بمـا       نة واتساع قلب؟ أم أنك تحيا لتكو      بأمان
 - فقـراء فـى الـروح أو المـادة           -فى هذا الدهر وتترك أخوة لك       

 .يتضورون جوعاً
 

فلتكن لك رسالة وخدمة، واخرج من بيتك لتزرع الحب والسالم فى           
 .كل األرض

 


 

اب توتراً وقلقاً نفسياً من أجل المستقبل مثالً، أو من          حين يعانى الشب  
أجل متاعب مادية أو اجتماعية فى محيط األسـرة، ينعكفـون علـى             

 .الخطية الستجالب لذة تعويضية عن المرار الذى يعيشونه
 

لذلك يلزم للشباب الذى ينشد الطهارة أال يترك نفسه فى تـوتر ألى             
وء بين يدى اهللا، واثقاً أنه ابـن       سبب أو ألى مشكلة، بل يسلمها فى هد       

ألب محب يرعى احتياجاته ويعطيه الطعام فى حينه الحسن، ويعمـل           
 .كل شئ حسناً فى وقته

إن لحظات المخدع التى تتحاور مع اهللا بخصوص مشاكلك الماديـة       
تهدئ نفسك وتسكب السالم فى داخلـك،       .. والعلمية والعملية والعائلية  

بتوتر نفسى يدفعك للسقوط، خـصوصاً      فال تشعر بجوع عاطفى، وال      
فى األفكار الشريرة أو العادات الضارة، كالعادة الشبابية أو التـدخين           

 .أو غيرها
 

 ..واآلن يا أخى الحبيب
 

، والتطلـع للـسماء، والمحبـة        الذى يحبك  مزيداً من الحب للمسيح   
وهكذا تحصل على الطهـارة والقداسـة       .. لآلخرين، والسالم الداخلى  

 .نها لن ير أحد الربالتى بدو
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يتصور بعض الشباب أن حياة الطهارة أصبحت أمراً مستحيالً هذه          
الغريـزة  : األيام، فهناك بالفعل قوى جبارة تدفع اإلنسان نحو الـسقوط  

 بنداءاتها الملحة التى ال تهـدأ، والمجتمـع بعثراتـه الخطيـرة التـى       
مل فى هذا العالم ضد اهللا وضـد  ال تنتهى، والشيطان كرئيس شرير يع     

القداسة، ليحاول قدر إمكانه إفساد خطة اهللا من خلق اإلنسان، وقـصده      
 .المبارك من نحوه

 

فـالمجتمع  " روح العـصر "النغمة الشائعة فى هذه األيام هى نغمـة       
الحالى يجرى ليالحق التطور العصرى فى مجاالته العلمية والفكريـة          

 يجتهد فى استيعاب التغيرات التى طرأت       والتقدمية، والمجتمع الكنسى  
نزعة الكبرياء  : على هذا الجيل، والنزعات المختلفة التى تحركها مثل       

العقلية، ونزعة القلق، ونزعة التحرر، ونزعـة االنحـالل، ونزعـة           
 .الخ... االنفتاح الفكرى

 ولكن ثمة خدعة يحاول الـشيطان أن يتـسلل بهـا إلـى قلـوب               
 اها أن هذا العصر يختلف كثيـراً عمـا سـبقه           شبابنا هذه األيام، مؤد   

من عصور، بحيث أصبحت القداسة سراباً ال داعـى لالجتهـاد فـى             
 .السير نحوه

 


 

?  :     التى ال يرقى إليها شك أن كل مجتمع كان فـى
عصره مجتمعاً عصرياً، فمجتمع القـرن األول كـان عـصرياً         

 ...يالد وهكذابالنسبة لما قبل الم
?  :         أن التغيير الذى يطـرأ علـى المجتمعـات 

ال يصيب جوهر األمور إطالقاً، بل هو تغير فكـرى وعملـى            
وسياسى واجتماعى، ولكنه يستحيل أن يفترق عـن أى مجتمـع      

 هـذا   ،سابق أو الحق من جهة موضـوع الخطيـة والقداسـة          
 يخضع للـزمن    الموضوع روحى محض، والروح أبدى خالد ال      

 .وال للتطور بل هو خارجهما معاً
?  :       أنه ال تغيير يمكن أن يطـرأ علـى جـوهر

اإلنسان فغرائزه هى بعينها كما كانت منـذ القـديم، وطبيعتـه            
الساقطة هى بذاتها كما ورثهـا عـن آدم، وتطلعاتـه األبديـة             

 بقـدر   وضميره اإللهى، أمور ال تتغير من جيل إلى جيـل، إال          
 .أمانة اإلنسان فى استخدامها أو تجاهلها
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?  :        أنه حتى إذا افترضنا جدالً سهولة الـسقوط
ولَِكـن  "وصعوبة الخالص فى هذا العصر، فيجب أال ننسى أنه          

  فلـيس  " حيثُ كَثُرِت الْخَِطيـةُ ازدادِت النِّعمـةُ ِجـداً        
وحده، ولكنه فى يـد اهللا حينمـا تمتـد          خالص اإلنسان فى يده     

 .لتنتشل اإلنسان الباحث عن الحق باجتهاد القلب وعزم صادق
 

ولعلنا لو طلبنا من شباب هذا الجيل أن يقيم اآلن فى سدوم وعمورة             
لما وجد فرقاً بينهما وبين أحداث المجتمعات اآلن، مع أن أربعين قرناً            

 .تفصل بين المجتمعين
 

 كيف كانت القداسة مزدهرة فى العصر الرسولى،        ولعلنا نذكر أيضاً  
بينما كان السحر منتشراً بصورة مذهلة، وكانت األوثان تعبد بطقـوس        

 .نجسة شائنة
 

  الجديد هو فى تخاذل نيتنـا كـشباب         ..إذن فال جديد تحت الشمس    
 أن نحيا للمسيح، ومن هنـا نلـتمس المعـاذير تخـديراً لـضمائرنا              

 حين تنحرف؟
 


 

إذن فنحن بحاجة إلى استيعاب الـضمانات األكيـدة التـى تـسندنا      
كشباب فى جهادنا المقدس إن كنا قد عقدنا العزم على الجهـاد ضـد              

 .الخطية ولو حتى إلى الدم


 

ليس من شك أن مجهوداتنا البشرية مهمـا عظمـت، ال تقـدر أن              
ذه خبـرة حياتنـا اليوميـة،       ه. ترفعنا فوق قامتنا ولو إلى ذراع واحد      

 .وليس من شك أن قوى الشر أعتى من أن نواجهها ببشريتنا الهزيلة
 

لذلك جاء تدبير النعمة ليحل المشكلة ويلغـى التنـاقص المـروع،            
الكائن بين إله قدوس وبشر خطاة، النعمة عمل إلهى باطنى، به يصير            

ـ     ى أحـشاء  اإلنسان شريكاً للطبيعة اإللهية، وهى قوة غير محـدودة ف
اإلنسان فتنضبط الغريزة، وتهدأ الـنفس، ويـستنير الفكـر، ويخـشع       

 .الكيان، النعمة طبيب إلهى يشفى النفس من انحرافاتها وأوجاعها
 

لذلك فالشباب الذى يستودع نفسه لعمل النعمة، يحس بتغيير صادق          
فى نفسه وحواسه وأفكاره ومشاعره ونزعاته، وهذه معجزة البد مـن           

 .ى ندركهااختبارها حت
 

طاقة جبارة ترفع النفس فوق معاكسات الجسد وإغـراءات       .. النعمة
 . إنها ببساطة اهللا ساكناً فى إنسان..العالم، وإيحاءات العدو

 

الطاعة والقبول الصادق   : أما وسيلة الحصول على هذه النعمة فهى      
للرب يسوع رئيساً للحياة، والشركة المستمرة معه، للتعبير عـن هـذا         

ار عملياً، بالصالة والشبع باإلنجيل واالتحاد المـستمر بجـسده          االختي
 .ودمه األقدسين

 

إذا كانت لدينا نية صادقة للحياة حسب المسيح، فنترجم هذا عمليـاً            
 والطاعة العملية لتعليمات الـرب، وهنـا يـأتى دور           ،بالشركة الحية 

 .الجهاد الذى به نحصل على النعمة الالزمة لخالصنا
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 لشاب اقترب من السيد، وانسكب تحت قدميه، وسلمه حياتكهيا يا أخى ا
المسكينة المائتة، لتخرج كل مرة من مخدع الصالة وفى يديك زوفـاً            

 .جديدة تغسل بها خطاياك، وذخيرة جديدة تحارب بها فى اليوم الشرير
 


 

: وليكن ردك باسـتمرار   !" ال فائدة : "إياك واالستسالم لخدعة العدو   
 ِمن  ىَألنَّك َأنْقَذْتَ نَفْسِ  ")  ولكن كل الفائدة فى السيد الرب       فائدة فى  ال(

 . " ِمن الْحفْرِة حياتَِكى يفِْدىالَِّذ" ،" الْموِت
 

تشدد بالحب المذهل الذى فى قلب المسيح من نحـوك، وثـق فـى           
 أنـت الـضعيف      المنكسب من أحشائه تجاهك    ،الحنان الذى بال حدود   

 فال تتـأخر وال تـستلم لماضـيك        " هوذا يناديك  ..قم ..ثق: "المستعبد
 إنه دوماً فى انتظارك، يفرح بعـودة        ،وال لضعفك وال لخداعات العدو    

 .التائب مهما كان ماضيه
 


 

 ال أقصد" فراغ الحيـاة "من أخطر األمور على طهارتك يا أخى الشاب  
، بل الحياة التافهة، التى بال رسـالة وال مـسئولية        فراغ الوقت فحسب  

 تـستجيب  ينبغى أن. خذ من يد الرب رسالتك كخادم للمسيح    . وال تطلعات 
مسئوليتك كطالب، هـى    .. لمحبته الخالدة، وتبحث عن أوالده البعيدين     

 أن تشهد للرب بأمانتك وتطلعاتك المقدسة، حتى تمتلئ حياتـك باألهـداف   
 . المباركة واآلمال النقية، التى تهدف إلى خدمة الرب وأوالده

التدريب علـى الـصالة الدائمـة،       : ضع أمامك أهدافاً مقدسة مثل    
واستيعاب اإلنجيل المقدس، واسـتيعاب روح الكنيـسة فـى آبائهـا            
وتاريخها وعقائدها وصلواتها، واستيعاب روح العصر وفكره وثقافته،        

 والبحث عـن النفـوس البعيـدة        ، المسيح حتى تسخر هذا كله لخدمة    
 .وهكذا.. واجتذابها إلى الحظيرة

 

ـان    ،كذلك اهتم بدراستك ومهنتك، فأدرس بحب وشغف         وال تدرس لالمتح
 .فقط، بل اهدف إلى النمو فى حب عملك لتؤديه بفاعلية وسعادة

 

إن انشغال قلبك بأهداف طاهرة يسكب الطهارة فى أحـشائك، أمـا            
 !!.اغ القلب فال منفعة فيهماتفاهة الحياة وفر

 


 

 لعلك تالحظ أن اإلنسان ال يلجأ إلى الخمر والمخـدرات والتـدخين      
 ،إال بسبب القلق، كنوع من البحث الخـاطئ وراء الـسعادة المفقـودة     

كذلك أيضاً فى موضوع الطهارة، نجد أن الشقاء النفسى النـاتج عـن          
أو المتاعب المادية، يجعل النفس تلجـأ       الفشل الدراسى أو االجتماعى،     

إلى الغريزة كوسيلة متيسرة للتعويض، لذلك يلزمنا كشباب أن نقتنـى           
 النفسية الـصافية التـى تتعامـل بإيجابيـة، مـع            - بنعمة المسيح    -

مصادمات الحياة اليومية ومـشاكلها، فتأخـذ منهـا عبـراً ودروسـاً         
والمشكلة الماديـة إلـى   للمستقبل، وتتجاوزها لتحول الفشل إلى نجاح،  

وسيلة الختبار يد المسيح األمينة من نحو أوالده، وفقـد الوالـدين أو             
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األخوة إلى نافذة مفتوحة على السماء، من خاللها نتعـرف علـى اهللا،         
 .وعلى األبدية، وعلى زيف هذا الدهر

 

وهكذا إذ تهدأ نفسيتنا بين يدى اهللا ال تبقـى لـدينا     
 .الضارةحاجة إلى التعويض باللذة 

 


 

الدراسـية  : يجب أن تكون أميناً فى حياتـك مـن كافـة زواياهـا            
ويجب أن تكون دوافعك فى السير وراء       . الخ.. واالجتماعية والروحية 

وأن تكون مدققاً فـى  .. المسيح نقية، تهدف إليه فى ذاته ال إلى عطاياه       
مقدسـة، ثـم    مشاعرك وعواطفك، فترفض أن تدخل فى عالقة تظنها         

 كـذلك دقـق فـى حواسـك وأفكـارك           ،تنتظر لنفسك حياة الطهارة   
 .واتجاهاتك، حتى ال تتحول إلى منافذ للعدو، منها يتسلل إلى قلبك

 

وثق أن الرب الذى يرى جهادك من السماء، سـوف لـن يتخلـى              
انشغل به أساساً فتنحل الخطيـة مـن        . عنك، بل سيسندك بقوته الفائقة    

 .أعضائك بسهولة
 





 

 
 
 
 
 
 
 
 

الشك أن قضية اختيار شريك الحياة لها أكبر األثر، فى حياة كـل              
 من يدعوهم الرب الرتياد طريق الزواج المقدس، وهم الغالبيـة العظمـى           

 بعينها، تحتاج إلى دراسة سليمة، فـى    ولكن هذه القضية   ،من المؤمنين 
 فى السن المبكـر     -ومن المناسب أن يدرك الشاب      .. أبعادها المختلفة 

 أبعاد هذا الموضوع، حتى يصحح ما قد يتسلل إلـى فكـره             -بالذات  
 .البسيط، من مبادئ أو سلوكيات، ليست فى مصلحة الطرفين بأى حال

 


 

 أن هنـاك وقتـاً مناسـباً        -من الجنسين    -يجب أن يدرك الشباب     
 :وذلك لألسباب التاليةللتفكير فى هذا الموضوع، 

 

 طوراً جنسياً يسميه العلمـاء  - فى بدء المرحلة - يجتاز الشباب   -أ
، فيبدأ يحس بالجنس اآلخـر، ويلمـح        "الجنسية الغيرية العامة  "

زوايا معينة فى هذا الشخص أو ذاك، ويعجب بواحد لسبب، ثـم     
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تقل إلى آخر لسبب آخر، وتتدخل العاطفـة أحيانـاً، والجـسد     ين
غالباً، فى هذا االستحسان المتنقل بسرعة، لذلك فحين يظـن أى           
من الطرفين أن هذا اإلحساس اختيار حقيقى لشريك الحياة، فهو          
 يخطئ قطعاً، ألنه فى مرحلة الجنسية الغيرية العامـة، وينبغـى أن    

الجنسية الغيريـة   ( : ما يسمونه  ينتظر قليالً حتى يتجاوزها إلى    
 . وذلك فى سن العمل، وتحمل مسئوليات الحياة)األحادية

 هذا التنقل السريع يحدث مصادمات عاطفية ونفـسية كثيـرة،           -ب
تتعب الجهاز النفسى فى الطرفين، إذ يحس أحدهما أنه ظـالم،           

 .ويحس اآلخر أنه مظلوم
 خصوصاً للفتاة   -ى   كما أنه يسئ حتماً للطرفين، فاأليام ال تنس        -ج

 . ارتباطها باسم ما دون خطوات رسمية-
 أن العاطفة جزء مـن      - وهذا علمى أيضاً     - ويستحيل أن ننكر     -د

الجسد، ألنها جزء من مكونات الشخصية اإلنسانية، لهـذا فـإن     
بدأت فى نقاوة إال أنها سريعاً ما نكشف عن إيحـاءات أخـرى             

 .غريزية ال تخلو من مخاطر
فالشاب حين يرى تجاوباً من الشابة التى ارتبط بهـا          ... وأخيراً -  ه

عاطفياً، سرعان ما يشك فيها ويتركها، حتى بعد االقتراب مـن         
الخطوات الرسمية، ذلك ألن أكثر الشباب انحرافاً يختار اطهر          

 .الفتيات حين يقدم على الزواج
 

لهذا كله يجب أن يحرص الشاب والشابة، على الـسلوك المقـدس،      
ـ         وعدم ا  ن ألخضوع إليحاءات العاطفة والغريزة والحـواس، وذلـك ب

 يكون اختالطهم مسيحياً مقدساً، فما سمات االختالط السليم؟

 

االختالط بين الجنسين شئ طبيعـى موجـود اآلن فـى البيـوت             
والمدارس والجامعات وميادين العمل، وخطورة االختالط تكمـن فـى        

 سواء انحرفنا به نحو االنفالت كمـا        ،حادة الصواب االنحراف به عن    
يحدث فى المجتمعات الغربية، أو نحو التزمت كما يحدث أحياناً فـى            

أمـا االخـتالط    . المجتمعات الشرقية، بالفصل المتشدد بين الجنـسين      
 :وهذه بعضها، المسيحى فله سماته وحدوده

 

لمـسيح،  ، فكال الطرفين مرتبط با   فى حضرة المسيح   هو اختالط    -أ
شبعان بنعمته، مقدس بروحه، لذلك فهو يختلط لدواعى طبيعـة          

 أو ٤العمل والحياة، فى روح أخوية مقدسة، ومن يقـرأ فيلبـى           
نموذجاً مقدساً لالختالط المـسيحى، فالخـدام       إ يرى   ١٦رومية  

والخادمات يعملون معاً فى كرم المـسيح، فـى نقـاوة وعفـة             
 .فر الحياةوتحفظ، والجميع أسماؤهم مكتوبة فى س

 

لذلك فالشاب المسيحى ال ينزل من بيته دون أن يطمئن أنـه            
فى يد المسيح، وأن المسيح فى قلبه، وبهذا السالح ينـزل إلـى             

يفرز لـه  (الميدان، وفى كل المواقف يشعر أن المسيح هو نوره          
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يعطيـه المعونـة فـى لحظـات     (وهو قوته   ) الغث من السمين  
لَِكنَّنَا ِفى هِذِه جِميِعهـا يعظُـم   و": ، وهكذا يصيح دائماً  )االحتياج
 . " ِبالَِّذى َأحبنَا، انِْتصارنَا

، فاألحاديث ال تجـرى دون داع،  فى حدود العمل   وهو اختالط    -ب
 أو فى أى موضوع أو دالة مفسدة، أو أحاديث هدامة، ولكن فـى            
 محيط العمل، وفى مكان العمل ال خارجه، إنها عالقـة عمـل          

 بالمـسيح المنيـر     –وزمالة مسئوليات، فإذا ما أحس اإلنسان       
 أن الخط سينحرف، يتحرك سريعاً نحو الطريق        –الساكن فيه   

 .السليم، مستعيناً بالمخلص األمين، الحاضر معه فى كل حين
، فالكـل يتعـاون فـى نقـاوة         فى إطار الجماعة   وهو اختالط    -ج

، تعمـل لمجـد    وبراءة، إنها كنيسة أى جماعة متحدة بـالروح       
المسيح ولسعادة الكل، لذلك فالتركيز الفردى مرفوض تمامـاً،         
فهو خروج عن الخط السليم، وعن الجماعة المترابطة بالمسيح         

 .وداخل إطار القداسة
 

 إن أى عالقة فردية بشخص معين هى نذير بخطر يحدق بـالطرفين،           
مقـدس  أما إذا كان ذلك فى إطار اختيار الشريك، فليكن هذا بأسلوب            

 .ورسمى، وتحت إرشاد أب االعتراف، وفى النور الواضح
 

 ؟ما هو األسلوب السليم فى اختيار شريك الحياةوهنا يبقى سؤال، 
 


 

 :اإلنسان يتخذ قراراته عموماً كمحصلة لثالثة قوى تعمل فى داخله هى
 

 .أى صوت اهللا داخل النفس البشرية:  -أ
 .ى المنطق الهادئ الدارس لألمورأ:  -ب
ــو   :  -ج ــسان نح ــك اإلن ــى تتمل ــيس الت  أى األحاس

 .موضوع معين
 

والخطأ األكبر يحدث حينما تنقلب الموازين، فالشـك أن الترتيـب           
 اهللا يـضبط العقـل، والعقـل       : السابق هو الترتيـب الـسليم للقـوى       

د العاطفة كـل    يضبط العاطفة، لكن انقالب الموازين يحدث حينما تقو       
 الكيان اإلنسانى، فالعقل يجب أن يصمت، واهللا يجب أن يوافق علـى            

 !.ما أحس به
 

  فهـى متقلبـة     ،وواضح أن العاطفة ليست مؤهلة لقيـادة اإلنـسان        
عموماً، وهى جزء من النفس اإلنسانية العتيقة المعرضة للخطأ، وهى          
  جزء من الجـسد، أى تيـار اإلثـم العامـل فـى غرائـز اإلنـسان             
ومكوناته، لذلك فاالنسياق للعاطفة خطأ خطير، فربما ال يوافق المنطق          
على هذا االختيار، بل ربما ال يوافـق اهللا نفـسه عليـه وهـو أدرى                

 .بمصلحتنا ومستقبلنا
 

 فاألسلوب السليم الختيار شريك الحياة يجب أن يبدأ بـاهللا،            ...لهذا
ق، بعـدم التـشبث   بالصراخ المستمر إليه، لكى يكشف لنا معالم الطري    
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بفكر معين أو مشاعر معينة أو شخصية معينة، أى بالتسليم الـصادق،         
 .الخالى من المشيئة الذاتية

 

وبعد قيادة اهللا، يفكر اإلنسان فى هدوء، هل هذا الموضوع مناسب؟           
يفكر بمفرده يفكر مع أبيه الروحى، ويفكر مع أسرته وأحبائه، فالشك           

 إذا صاحبها التـسليم    ،قرارات سليمة أن التفكير بصوت مرتفع، يعطى      
 .هللا، وطلب مشورته وتدبيره

 

، فيكفى القليل منها، بأن تكون العاطفة هادئة ورزينـة،          العاطفةأما  
خير من أن تكون حارة مشبوبة، تخفى عنا صوت العقل، بـل حتـى              

 .وصوت اهللا
 

والمحبة المسيحية محبة إلهية تبدأ هادئة وتزداد، وفيها بذل وعطاء           
 وهكذا يلتقى االثنان فـى  ،ى تنازل عن كل ما يتعب الطرف األخر  سخ

واحداً بفعل الروح القدس    ) اثنان(المسيح، فيصبح الفرد زوجاً والزوج      
 .فى سر الزيجة المقدس

 


 

 هل البد من الزواج لغالبية الناس؟ ولماذا؟
 

 :نحن نرى فى المسيحية أهدافاً ثالثة للزواج
 

لَيس جيداً َأن يكُون آدم وحده فََأصـنَع لَـه" :        -أ
 هِعيناً نَِظيرم "    إنها وحدة حب طـاهرة مقدسـة فـى ،

 .المسيح، على مثال اتحاد المسيح بالكنيسة
 فالزوجــان يــشتركان مــع اهللا :  -ب

ذا مجد عظيم لإلنسان إنها ليست أمـوراً        فى عملية الخلق، وه   
حسية وحسب، بل هى تحوى فى طياتها مهمة حفـظ النـوع            
اإلنسانى، ولقد أوجد اهللا فى اإلنسان األبوة واألمومـة، قبـساً           
منه، لكى يستمر البشر على األرض، ويـزداد عـدد أوالد اهللا      

 .المتمتعين بحبه
 أى أن " التَّحـرقِ  َأصلَح ِمـن  جالتَّزو" : -ج

غالبية البشر طريقهم للخالص هو الزواج، ففيه استخدام مقدس         
للغرائز فى إطار الطهارة والعفة واالنضباط المـسيحى، أمـا          

 فهـم يـشعرون أن      " ُأعِطـى لَهـم   "البعض الذين   
خالصهم هو فى البتوليـة، ليكونـوا هللا بكـل كيـانهم، وهـم         

 وال فضل ألحد على اآلخر، ألنـه ال خـالص           مدعوون لهذا، 
بدون المسيح، وإن كانت البتولية تعطى فرصة أكبر لالنطـالق   
الروحى والكرازى، إال أنها دعوة خاصة، ال يشتهيها اإلنـسان          

نِّى ُأِريد َأن يكُـون     َأل"أو يفتعلها، بل يتقبلها من الرب كموهبة،        
 موِهبتُه الْخَاصـةُ ِمـن   هكُلَّ واِحٍد لَلَِكن  . ا َأنَا مجِميع النَّاِس كَ  
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 ومـا عليـه إال أن       " الْواِحد هكَذَا واآلخَر هكَذَا   . اِهللا
 .يجاهد ليحافظ عليها

 


 

 :يجب أن يلتزم الشاب المسيحى بمبادئ عامة وهامة فى االختيار مثل
 

الطرف اآلخر قريب من المسيح ويـسلك       هل  :  -أ
 فى طريقه أم ال؟ هل هو روحى النزعة أم أنه علمانى القلب؟

تقارب المستوى المادى افضل، بسبب أنمـاط    :  -ب
 السلوك المختلفة فـى المعيـشة والـسكن الثيـاب وخالفـه،            

 .وما تحتاجه هذه األنماط من مصروفات
يستحسن التقـارب االجتمـاعى    :  -ج

والثقافى أيضاً، فبيئة الريف تختلف عن بيئة المركـز، وهـذه           
تختلف عن المحافظة، فالمشارب مختلفة، ويستحسن أن يكـون         

 .الطرفان ذوى مشارب متقاربة اجتماعية وثقافية
يجب أال تأخذ أكبر من حجمها، فهـو شـئ          :  -د

 ا يزول كزهر العـشب، وكثيـراً مـا يكـون           مؤقت سرعان م  
 الجمال الجسدى سبب متاعب وغيرة، بـل أن المالحـظ أنـه            
يكون أحياناً سبب تأخر ذهنى وثقافى وروحى، بسبب انـشغال          

 .اإلنسان بنفسه
 


:هو رهن بأمور كثيرة أهمها

 

  والـصالة المـشتركة  االلتفاف اليومى حول اإلنجيل:  -أ
 فهذه وسائل أساسية لتدعيم الحياة المـسيحية فـى          ،والتناول معاً 

 .األسرة، كما أن األطفال يشربونها ببساطة مع اللبن
فما لم يخرج كل طرف عن أنانيته، يـستحيل أن        :  -ب

يبنى البيت، يجب أن يلتزم كل طرف بأن يعطـى مـن حبـه         
الشك أن اتحاد كـل طـرف       للطرف األخر فى بذل سخى، و     

أما انحصار اإلنـسان    . بالمسيح، يوحده بالطرف اآلخر تلقائياً    
فى نفسه فهو ارتداد من مركز الدائرة إلى محيطهـا الواسـع،            

 .حيث التفرق واالنقسام
فما لم يقتنع كل طرف أنه قد يكون مخطئاً فـى           :  -ج

إلـى  تفكيره، ويتحاور مع الطرف األخر فى سـعى صـادق           
األفضل، سرعان ما يتشبث كل منهما برأيه، ولو كان خاطئـاً،         

التفاهم الهادئ، واالسترشاد بـرأى المـسيح       .. وتتمزق األسرة 
 .واآلباء أساس لحفظ كيان األسرة

 فما أكثر مـا تتفـاقم المـشاكل    :  -د
 بسبب التعاطف المريض مع الطرف القريب لـى، والمطلـوب         
بدالً من ذلك أن يكون تدخل األسرتين محدوداً وللبنيـان فقـط،            



 ٢٦ ٢٥ 

بغض النظر عن انتماءات الطرفين، وإذ ترفع األسرة المسيحية         
، تصعد دائمـاً أمـام   "المسيح رب هذا البيت: "شعاراً واحداً هو 

 .كل الزوابع
 

يجب أن ندعو الشباب المسيحى إلـى القداسـة والعفـة،           ... ختاماً
ة خير صون لهم فى الطريق وأثناء الحياة الزوجية، أما          فالحياة الطاهر 

االنحراف فهو أمام اهللا والناس، وغالباً ما يدفع اإلنسان ثمنـه مـرارة            
      ر االنحـراف المختلفـة،     وهواناً، باإلضافة إلى رفض المسيح لـصو

 :باعتبارها تدنيساً لهيكل اهللا الذى هو نحن
م َأ!... حاشَـا ؟  َأعضاء زاِنيـةٍ  ا  علُهعضاء الْمِسيِح وَأج  َأفَآخُذُ أَ  "-

            ِس الَّـِذى ِفـيكُموِح الْقُدكٌَل ِللريه وه كُمدسج َأن ونلَمتَع تُملَس
 . "؟ستُم َألنْفُِسكُم لَلَكُم ِمن اِهللا وَأنَّكُم الَِّذى

ن كَان َأحـد  ِإ؟  وروح اِهللا يسكُن ِفيكُم مون َأنَّكُم هيكَُل اهللاِ   لَما تَع َأ" -
           الَّـِذى َأنْـتُم سقَدكََل اِهللا ميه اُهللا َألن هفِْسديكََل اِهللا فَسيه فِْسدي

وه ". 
 

مسكين إذن من يتصور أن اإلباحية حرية أو راحة، فهـى صـميم             
فيها، بل لذة آثمة تزيد اإلنـسان       العبودية للجسد والشيطان، وال سعادة      

حفروا "عطشاً وجوعاً، وتمأل حياته مرارة واكتئاباً، فهؤالء مثل الذين          
كُلُّ من يشْرب ِمن هذَا الْمـاِء       "،  "ألنفسهم آباراً مشققة ال تضبط ماء     

ن يعطَشَ   ُأعِطيِه َأنَا فَلَ   ىولَِكن من يشْرب ِمن الْماِء الَّذِ     . يعطَشُ َأيضاً 
 ." ِإلَى اَألبِد

 








 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


