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  ... هناك خلط واضح فى مفهوم العاطفة والحب
  

 " " :  
  

١-" ) "Eros ...(أى الحب الجسدانى الشهوانى .  
٢-" ) "Phily ...(أى الحب اإلنسانى العادى .  
٣-" ) "Agapi ...(حب الروحانى المقدسأى ال .  

  

والعاطفة هى طاقة الحب، التى تتشكل بنوع من هذه األنواع، حينما يقودها اإلنسان إلـى الوجهـة التـى                 
فهو يمكن أن يتدنى بها إلى مستوى الحسيات والخطيئة، أو يكتفى بمحبة إنسانية نشاهدها كل يـوم      ... يريدها

 لتصير محبة روحانية مقدسة،     -سيح وعمل روح اهللا القدوس       بنعمة الم  -فى الحياة العملية، أو يتسامى بها       
  .من خاللها يتعامل مع كل الناس فى األسرة والكنيسة والمجمع والصداقة والزواج

  

EEE  
  

 
  

ومن كثرة تكراره يتثبت ...  هى انفعال متكرر نحو شخص أو شئ أو قيمة- حسب علماء النفس -العاطفة 
  . ويصير عاطفة

  

ويتكرر هذا االنفعـال  ... فيشعر نحوه بالقبول واالرتياح   ...  ما ألول مرة    فمثالً يتعرف اإلنسان     ?
  . فيصير هذا االنفعال عاطفة حب لهذا الشخص... عدة مرات كلما ألتقى مع هذا الشخص

  

ويتكـرر  . ..حينما يشعر اإلنسان بانقباض أو عدم ارتياح نحو شخص آخر   ...  ويمكن أن يحدث العكس    ?
  ). (هذا االنفعال فيتحول إلى عاطفة سلبية هى الكراهية 

  

فيحبهـا  )... ( ما    كذلك حينما ينفعل اإلنسان بارتياح نحو        ?
(و شـئ آخـر      وبالعكس إذا انفعل بعدم ارتياح نح     .. وتتحول عنده إلى عاطفة مستقرة    

 (فال يحبها، بل بالحرى يرفضها .  
  

ويكره النجاسة والتهـور  .. فيحب اإلنسان الطهارة والشجاعة والوداعة   ...  ونفس األمر فى مجال      ?
  . الخ... والعنف

  

يثبت فيتحـول  ... مةنتيجة النفعال متكرر، نحو شخص، أو شئ، أو قي  ) (وهكذا تصير العاطفة    
  .إلى عاطفة
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١-  ...تتصل باهللا وباإليمانيات والسماويات ..  
٢-  ...يفكر ويدرس ويحلل ويستنتج ..  
٣-  ...تكرهتحس وتشعر وتحب و..  
٤-  ...يسعى ويتحرك على هذه األرض ..  

  

 
  

١- )  ...(       كالجوع والعطش والجنس وحب االستطالع واألبوة واألمومة وحـب االقتنـاء
  . الخ... وحب الحياة

٢-  ...كالحاجة إلى األمن، والحب، التقدير، واالنتماء، والتفرد، والمرجعية ...  
٣-  ...أى المشاعر التى نكتسبها نحو أشخاص أو أشياء أو قيم ...  
٤-  ...التى تتكون لدينا بفعل التكرار، سواء العادات السلبية أو اإليجابية .  
٥-  ...فواحد ... ئيسية التى يتبناها اإلنسان فى حياته، وتكون سائدة على تصرفاتهأى الخطوط الر

  . الخ...  يحب المال والمقتنيات- لألسف -يحب اهللا والكنيسة والخدمة، وآخر 
  

 لقيادة اإلنسان، بل اإلنسان     - وحدها   -العاطفة إذن هى جزء من الجهاز النفسى لإلنسان، وهى ال تصلح            
كما يعلمنا قداسة   " روحه تقود جسده، والروح القدس يقود روحه      "سان الروحى، هو من     الحكيم، وبخاصة اإلن  
  . البابا شنوده الثالث

  

 
  

 
  

اإلنسان الروحى عنده ضوابط ثالثة غاية فى األهمية، من خاللها يقود عواطفه، لتسير فى الخـط الـسليم         
كثيراً ما قادت العاطفة اإلنسان فى طريق هادم ومدمر، حينما سلم قيادته للمشاعر، وربمـا               الروحى البناء، ف  

لألمور الحسية، كما يحدث فى عالقات الشباب مثالً التى تقودهم أحياناً إلى الخطيـة، وربمـا إلـى تـرك                    
  .. الم الحاضرحتى أن ديماس ترك المسيح وبولس، ألنه أحب الع.. أو فى محبة المال والعالم... المسيح

  

 
  

١-  :      هل يوافق : وكمثال. أعطاه اهللا لإلنسان لكى يدرس األمور، ويوازن فيما بينها، ليختار األصلح
العقل أن يرتبط اإلنسان بعاطفة مع آخر خارج الحظيرة، أو إنسان غيـر روحـى يمكـن أن يـدمر              

يم حدوث ارتباط عاطفى بين شاب وشابة فى سن مبكر، وهما بعد       هل من السل  : ومثال آخر ! روحياته؟
والتى فيها يمكن لإلنسان أن " "قبل أن يدخال إلى " "فى 

عند اختيار شريك الحياة،    : يكون فى استقرار نفسى جيد، يسمح له باختيار شريك الحياة؟ ومثال ثالث           
  ... توافق روحى واجتماعى وثقافى وتربوى، أم أن هناك مجرد عاطفة؟ وهكذاهل هنالك 



-٣-  

٢-  : مع الدراسة العقلية –بمعنى أن من يشعر بعاطفة معينة نحو شخص، أو شئ، أو قيمة، عليه – 
أن يصلى ويسترشد برأى أبيه الروحى، هل هو يسير فى الطريق السليم أم ال؟ إن الزوجة الـصالحة                 

د الرب، لذلك فالشاب المسيحى الروحانى عليه أن يصلى كثيراً، ومن أعماق قلبـه، لكـى   هى من عن  
يعطيه الرب اإلرشاد المناسب واالستنارة الجيدة، ليعرف مشيئة اهللا فى كل أمر، مستعيناً فـى ذلـك                 

  .الصالة الحارة وإرشاد أب االعتراف: بأمرين
٣-  :     ان النهائى، بل الضمان الالنهائى، فى حيـاة اإلنـسان   وقد ذكرنا ذلك أخيراً ألنه الضم

إن عقل اإلنسان محدود، ومن الممكن أن يخطئ، وهو ال يستطيع أن يعرف األعمـاق، وال   . وقراراته
وروح اإلنسان محدودة، ويمكن أن تتلوث أو تتوه أو        . لذلك يمكن أن تكون قراراته خاطئة     ... المستقبل
واإلنسان الذى يريد   ... والفريد هو عمل روح اهللا، وقيادته المضمونة      لذلك فالضمان األكيد    ... تخطئ

أن يقود عواطفه حسناً عليه أن يرجع إلى اهللا، فى الكتاب المقدس، وفـى الـصالة، وفـى االرشـاد           
وبعد كـل ذلـك   ... الروحى، وفى المثابرة على االستنارة المسيحية من خالل االجتماعات والقراءات     

نفسه وعواطفه وأفكاره للسيد المسيح، طالباً منه أن يكون القائد الوحيـد لـسفينة              يجب أن يسلم قيادة     
وهكذا يسلِّم اإلنسان إرادته بإرادته هللا، تتحد إرادة اإلنسان بإرادة اهللا، ويضمن اإلنسان سـالمة   . حياته

  .  ".. "مسيرته
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وف يجعلها اهللا عاطفة سليمة منطقياً وروحياً، ومقدسة طاهرة، تتوزع          إن اإلنسان الذى يسلم عاطفته هللا، س      
  . على الناس والخدمة واأللحان والقراءة والفنون واآلداب فى نقاوة كاملة، بنعمة اهللا طبعاً

  

 
  

  . فى تسليم...  أن يصلى-١
  . فى نضج...  أن يفكر-٢
  .  أن يسترشد فى طاعة-٣

  

 . ذا يتعرف على مشيئة اهللا، ويسير فى الطريق السليموهك


