السقوط ببلفكر
هناك أفكار خاطبة قد تحارب العقل .فٌنجح أحٌا ًنا فً اإلنتصار علٌها .وقد ٌسقط فً الفكر
الخاطا فً أحٌان آخرى ...
فما هً أسباب السقوط فً الفكر؟
توجد أسباب عدٌدة تساعد على السقوط بالفكر ،نذكر من بٌنها :الفراغ ،واألسترخاء،
والضغف الروحً ،واإلستسالم ،ومحبة الحكاٌات ،والشهوة أو الرغبة...

 -1حبلة الفراغ:
فإن حورب أي شخص بفكر خاطا ،وبقى فً حالة فراغ وإسترخاء ،فالبد أن ٌشتد الفكر
علٌه ،وقد ٌقوى على إسقاطه.
ألنه فً حالة الفراغ ٌنفرد الفكر باإلنسان ،وهو بال مقاومة وال دفاع ...وقد قٌل فً بعض
األمثال "عقل الكسالن معمل للشٌطان" .وهكذا ٌأخذ الفكر معه وٌعطى...
لذلك أحترس فً وقت فراغك من األفكار التً تأتً إلٌك .واألفضل أنك ال تترك فكرك فً حالة
فراغ.
فالعقل -من طبٌعته -أنه داب ًما ٌعمل .وهو فً إنشغال مستمر ،إما بأمور هامة ،أو بأمور
تافهة .ولكنه ال ٌتوقف..

-2اإلسترخبء:
فً حالة اإلسترخاء ،قد ٌفكر العقل فً أي موضوع ،وربما ٌعبر على عدٌد من القصص
واألخبار واألفكار .وهنا قد ٌستغل عدو الخٌر أسترخاءه ،فٌلقى إلٌه بفكر خطٌة أو بفكر ٌؤول
إلى خطٌة ،دون أن ٌشعر...

فٌنبغً أن ٌكون اإلنسان فً ٌقظة روحٌة ،وٌطرد هذا الفكر الخاطا بسرعة ،قبل أن ٌستقر
وٌستمر.
وٌحس فً حالة اإلسترخاء ،أن ٌشغل اإلنسان نفسه بفكر هادئ بسٌط ال ٌقود إلى خطٌة...
واإلسترخاء هدفه إراحة األعصاب ،ولٌس إلقاء النفس إلى األفكار.

 -3حبلة الضعف الروحي:
فً حالة الضعف الروحً ،ال ٌقدر العقل على مقاومة الفكر الخاطا ،فٌستسلم له!
لذلك إن وجد اإلنسان نفسه فً هذا الضعف الروحً ،علٌه أن ٌهتم بنفسه باألكثر ،وٌكون فً
حالة حرص شدٌد ،وٌراقب أفكاره بكل دقة .وفً نفس الوقت ٌحاول أن ٌقوي ذاته من
ضعفها ،بأن ٌقدم لها كافة األغذٌة الروحٌة التً تساعدها على طرد األفكار الخاطبة...
لهذا كله ،إحترس جدً ا من حاالت الضعف الروحً ،وأهرب أثناءها من كل مسٌبات العثرات
واألفكار..

 -4األستسالم للفكر:
مهما كنت ضعٌ ًفا ،ال تستسلم إلى الفكر الخاطا .بل إثبت فً قتالك مع عدو الخٌر ،إلى أن
تأتٌك قوة من فوق لكً تنتشلك مما أنت فٌه ...بعمل النعمة من أجلك...
والضعف الروحً لٌس هو حجة للسقوط ،إنما هو حجة لطلب المعونة التً بها
تقاوم الشٌطان وأفكاره..

 -5محبة الحكبيبت الخبطئة:
ال تكن مح ًبا لتألٌف قصص خاطبة فً ذهنك ،تحاول بها أن تشبع رغبات خاطبة داخل نفسك!
وهنا تكون الخطٌة فً داخلك ،نابعة منك!

وكثٌرون من هواة إشباع أنفسهم بلذة الحكاٌات اآلثمة :إما أنهم ٌبدأون بها ،أو أن الشٌطان
ٌلقى إلٌهم بفكر ،فٌؤلفون حوله حكاٌات طوٌلة ال تنتهً!
وتكون أمثال هذه األفكار هً عمل إرادي إلشباع ما فً نفس من رغبات أو شهوات ،تتمثل
أحٌا ًنا فً أفكار إنتقام ،أو عظمة ،أو زنا أو أحالم ٌقظة ،وما إلى ذلك..

بداية الفكر الخبطئ:
 -1إن فكر الخطٌة قد ال ٌبدأ بخطٌة!
ألنه لو بدأ هكذاٌ ،كون قد كشف عن نفسه .وعندبذ ٌهرب منه القلب النقً ،أو ٌطرده ،أو
ٌقاومه بكل السبل حتى ال ٌثبت..
مصدر ا لمقال :موقع األ نبا ت كالهٌمان وت.

إنه قد ٌبدأ بصورة خداعٌة .مثال ذلك بالعطف على الساقطٌن ومحاولة إنقاذهم .وهنا
ً
إنفعاال أله ًٌا،
ٌستعرض نوعٌة السقوط ودرجته وأسبابه وقصصه .وربما ٌنفعل بكل ذلك
فٌسقط فكر ًٌا فً نفس األمر! لذلك لٌس كل إنسان ٌصلح فً العمل على إنقاذ اآلخرٌن ،وال
فً مٌدان اإلصالح...

 -2والفكر الخبطئ قد يبدأ ضعيفًب!
بحٌث ٌخٌل إلٌك أنك تستطٌع بسهولة أن تنتصر علٌه ...ولكنك كلما تستبقٌه داخلك ،وكلما
تأخذ وتعطى معهٌ ...ثبت هو أقدامه وٌقوى علٌك ،ألنك مكنته من وضع الٌد على أرض
مقدسة فً داخل نفسك .كما أنك -باستبقابك للفكر -قد أشعرته بأنك ترٌده ،إذن فأنت عاجز من
طرده!
كذلك فً إستبقابهٌ ،كثر إلحاحه علٌك ،وضغطه على مشاعرك وحٌنبذ قد تضعف أمامه ،ألنك
لم تعد فً قوتك األولى التً كانت لك فً بداٌة الفكر ،ولم ٌعد هو فً ضعفه الذي بدأ به!
فتصبح الحرب غٌر متوازنة ،وتحتاج إلى مجهود أكبر للسٌطرة علٌها!

نقطة اخرى فً سٌطرة الفكر علٌك بعد أن كان ضعٌ ًفا ،وهى أنك تخون الرب باستبقابك فكر
الخطٌة .وبسبب هذه الخٌانة ،تتخلى عنك النعمة التً كانت مصدر قوتك ،فٌسهل بهذا
سقوطك...
وهناك سبب آخر فً تخلً النعمة عنك ،هو أنه ربما كان فً داخلك لون
من الكبرٌاء والشعور بالذات ٌقنعك انك أقوى من الفكر ،وأنك تستطٌع طرده فً أٌة لحظة
أردت! لذلك تتركك النعمة ،لتشعر بضعفك ،فتهرب فً المستقبل بسرعة من أي فكر خاطا
ٌحاربك ،وتصلً طال ًبا من الرب معونة.

