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االلحاد اسباب

وراء كل الحاد شهوة-
)القديس اغسطينوس(                          

تعارض العلم مع الدين-
)1789الثورة الفرنسية  –مارتن لوثر (الثورات -
الكبرياء-
الجهل-
فشل االديان فى تفسير االلم و الكوارث-
)الثورة الجنسية(االباحية -
عدم االحتياج لربنا-
)الملحدين ال يؤمنوا وجود اللة النهم ال يريدون المنافسة(المنافسة -
التدين المنحرف-



االلحاد اسباب

العثرة-
الفكر الخاطىء عن هللا-
الجرح و االلم -
)الموضة(المشى مع التيار -
او احد افراد العائلة )صورة األب- (جرح من األب-
مشكلة الشر-
المجتمع-

)فى كل الحاالت تقريبا يكون البشر معتقداتهم ال على اساس البرهان بل على اساس جاذبية المعتقد(
(people almost invariably arrive at their beliefs not on the basis of proof but on the 

(basis of what they find attractiveبليز باسكال   



اسباب االلحاد
تقدم الدول الملحدة -
)سنة1500اعتراف روما ان الدين اخر من تقدم روما (
ارتباط الدين بالسلبية و عدم النمو-
السياسة-
التبشير بااللحاد-
السطحية-

يغلقون  عدد الملحدين فى ازدياد بسبب هؤالء الذين يعترفون بالمسيح بشفاهم و عندما يخرجون من بيوتهم و(        
)يختلف تمامااالبواب نمط حياتهم 

اللة ال يموت و لكن نحن نقتلة فى نفوس الكثيرين من البشر, اللة لم يمت
رويز غيمنيز



الصالة
)نقط الشك-الحجج الموجودة-المصادر -مصادرك -كتاب المقدس(أعرف

)الردود المختذلة–الجواب الخطأ (  إحذر

)الصبر-تفقد المحبة-تستحقر فكر-تستهين بسؤال( ال

.....),التضاد,المنطق الدائرى(المغالطات المنطقية-نبرة اإلدانة (تجنب

)الذى ال يقال(وضح

))األلم( المشكلة الفكرية و الوجدانية ( افصل



اختار االلفاظ و كيفية طرح الفكرة-اختار مصدر الكالم-اختار أسلوب(اختار 

)اختار الوقت المناسب

كون عالقة•
توصيل المحبة دائما•
الحجة بالحجة•
ابحث فى فكر االخر ال فكرك•



المشكلة

)اآلباء القديسين( عدم اإلطالع على ما يحيط بنا -
حرام -
الثقافة المحيطة-
الجيل المعاصر-
األسئلة-
).21: 5تس  1." (نِ تََمسَُّكوا بِاْلَحسَ . اْمتَِحنُوا ُكلَّ َشْيءٍ "مبدأ -
.التفكير و التغيير الفعلى -



المشكلة
ن لديه فإن االنسان ال يكو, انه حينما يكون المسيح المرشد الى الوصايا مجهوال -

)البابا اثناسيوس الرسولى( االستعداد لحفظها   

 social mediaتوظيف التكنولوجيا و -
ُك َونُوَجدُ " يَّتُهُ ألَنَّنَ : بَْعُض ُشعََرائُِكْم أَْيًضا َكَما قَالَ . ألَنَّنَا بِِه نَْحيَا َونَتََحرَّ ."  ا أَْيًضا ذُّرِ
).28: 17أع (



المشكلة

)فصالال يمكن العزل و االن( علمهم يعيشوا وسط العالم و لكن ال يمتلكهم العالم -

ا التفكيرلقد كانت المأساة الكبرى في عصرنا أن الناس تعلموا القراءة ولم يتعلمو
)شيسترتون.ك.جى(                                                                    

)قصة الراهبين(و اإلخماد الكبت-



المشكلة

و لكن عندما , ال يجب ان تولوا إهتماما كثيرا لكل ما يصدر عنهم من اقوال 
وهم و ان يقصون عليكم ماثرا او اقوال رجال صالحين فيجب فى هذة الحالة ان تحب

ن اما عندما ينبرون لمحاكاة آناس اشرار فيجب أ, تتمثلوا بهم قدر المستطاع 
تعرضوا عنهم و أن تسدوا آذانكم

القديس باسيليوس الكبير

القدوة و المثال -



ِسِريَن  دَّ َمْعِرفَِة ِهللا، َوُمْستَأْ َهاِدِميَن ُظنُونًا َوُكلَّ ُعْلٍو يَْرتَِفُع ِض  
فِْكٍر إِلَى َطاَعِة اْلَمِسيحِ،

)5: 10كو  2(


