
ضمانات حیاة الطھارة

االنبا موسي اسقف الشباب 

أن خطایا الجنس ال تبدأ من الجسد وحواسة المختلفھ بقدر ما تبدا من تیارات دفینة تعمل في باطن االنسان ومنھا

ولكن االحساس بالمسیح واالنفتاح لعمل السماء والنعمة ، وھو االنغالق االناني لشھوات الجسد او العالقات المنحرفة : الذاتیة *   
ھوالقادر ان یصحح تیار الحیاة ویحفظ الجنس في أطارة الصحیح لذا فالرب یسوع ھو الذي یخرج النفس من عذلتھا لتتحد بة 

.وبالبشریھ كلھا

ولكن الرب یسوع بتجسدة استطعنا ان نري ونطلب باالیمان مجد الكلمة من وراء الجسد . وھي نتیجة سقوط أدم : المادیة *   
والمادة

.ھو اساس للفتور ولالستفادة من ذلك لتكن لك رسالھ وخدمة وأخرج من بیتك لتزع الحب والسالم علي االرض: الفراغ *   

ومنھا الخوف من المستقبل اوالمعاناة المادیة او االجتماعیھ ویحاول بعض الشباب التخلص من ذلك باالنعكاف والتلذذ : التوتر *   
.بالخطیھ للھرب من ذلك التوتر

 

الغریزة بندائاتھا الملحة التي ال تھدأ والمجتمع یعثراتة الخطیرة التي ال تنتھي : ھناك بالفعل قوي جبارة تدفع االنسان للسقوط 
لیحول قدر إمكانة إفساد خطة اللة  من خلق االنسان وقصدة ، والشیطان كرئیس شریر یعمل في ھذا العالم ضد اللة  وضد القداسة 

.المبارك من نحوة 

وھناك ضمانات قویة تساندنا نحن الشباب في جھادنا المقدس ان كنا قد عقدنا العزم علي الجھاد ضد الخطیھ ولو حتي إلي الدم

 

 

انھا ساكنھ في . فھي الطاقة الجبارة التي ترفع النفس فوق معاكسات الجسد وإغراءات العالم وایحاءات العدو :....  عمل النعمة 
َألنَّ ُكلَّ الَِّذیَن َیْنَقاُدوَن ِبُروِح . َألنَُّھ ِإْن ِعْشُتْم َحَسَب اْلَجَسِد َفَسَتُموُتوَن َوَلِكْن ِإْن ُكْنُتْم ِبالرُّوِح ُتِمیُتوَن َأْعَماَل اْلَجَسِد َفَسَتْحَیْوَن" االنسان  

)١٣ :٨رو ." (َالرُّوُح َنْفُسُھ َأْیضًا َیْشَھُد َألْرَواِحَنا َأنََّنا َأْوَالُد اِهللا...اِهللا َفُأوَلِئَك ُھْم َأْبَناُء اِهللا

 

للتعبیر ، الطاعھ والقبول الصادق للرب یسوع رئیسا للحیاة والشركة  المستمرة معة  : أما وسیلة الحصول علي ھذة النعمھ فھي 
.بالصالة والشبع  باالنجیل واالتحاد المستمر بجسدة ودمة االقدسین ، عن ھذا االختیار عملیا 

وھذا یأتي دور ، إذا كانت لنا نیھ صادقة للحیاة حسب المسیح  فترجم ھذا عملیا بالشركھ الحیھ والطاعة العملیھ لتعلیمات الرب 
َفِإنَّ َمْن َتَألََّم ِفي . َفِإْذ َقْد َتَألََّم اْلَمِسیُح َألْجِلَنا ِباْلَجَسِد، َتَسلَُّحوا َأْنُتْم َأْیضًا ِبَھِذِه النِّیَِّة" الجھاد الذي نحصل علي النعمة الالزمة لخالصنا 

)١: ٤بط ١." (اْلَجَسِد ُكفَّ َعِن اْلَخِطیَِّة،  ِلَكْي َال َیِعیَش َأْیضًا الزََّماَن اْلَباِقَي ِفي اْلَجَسِد ِلَشَھَواِت النَّاِس، َبْل ِلِإَراَدِة اِهللا

 

لتخرج كل مرة من مخدع الصالة  وفي یدیك زوفا ، وانسكب تحت قدمیھ  وسلمھ حیاتك المسكینھ المائتھ ، ھیا أقترب من السید 
.جدیدة  تغسل یھا خطایاك وذخیرة  جدیدة تحارب بھا في الیوم الشریر

 

"  الذي یفدي نفسي من الموت وحیاتي من الحفرة " أیاك واالستسالم لخدعة العدو ولكن كل الفائدة في السید الرب:     روح الرجاء 
وثق في الحنان الذي بال حدود المنكسب من أحشائة تجاھك انت الضعیف ، تشدد بالحب المذھل الذي في قلب المسیح من نحوك . 

یفرح بعودة ، أنھ دوما في انتظارك . فال تتأخر وال تسلم لماضیك وال لضعفك وال لخداعات العدو "ثق قم ھوذا ینادیك "المستعبد 
التائب مھما كان ماضیھ

 

أي ان . أخي واختى لنضع أھدافا مقدسھ لحیاتنا مثل التدریب علي الصالة الدائمھ واالھتمام بالدراسھ وبمھنتنا في الحیاة العامة 
.نكون أمناء في حیاتنا من كل الذوایا ویجب ان تكون دوافعك في السیر وراء المسیح نقیة تھدف الیة في ذاتة ال  الي عطایاة 

انشغل بة أساسا فتنحل الخطیة من . ثق أن الر ب الذي یري جھادك من السماء سوف ال یتخلي عنك بل سیسندك بقوتھ الفائقة 

http://coptic-treasures.com



.أن صراعنا لیس ضد الخطیة لنصرعھا بقدر ما ھو مع المسیح لنقتنیة وأذا اقتنینا المسیح أخذنا كل شئ. أعضائك بسھولة 

http://coptic-treasures.com




