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 مقدمة:
 بكى ٌسوع

 
، فإن تكوٌنهامن روعة  رؼمالبوكبشر، نحن أكثر مخلوقات العالم عقبلنٌة.  

 الضفادع والكبلب والٌرقات والحمٌر لٌس لدٌها القدرة على التفكٌر. 
 فنحن، باإلضافة إلى ما نمتلكه من قوة المنطق ورجاحة العقل، لكننا 

د على حٌاتنا كابنات عاطفٌة أٌضاً. وبإمكان المرء أن ٌجادل، بؤن العواطؾ تسو
 بقدر أكبر بكثٌر من سٌادة العقل علٌها.

 فمناألحاسٌس هً أمر جٌد، فإننا بدونها بالكاد نكون بشراً. )المشاعر وإن  
بإمكان الروبوت  .الخوؾ أو الحزن؟( أوالعطؾ  أوالشفقة  أوالحب  منا لم ٌختبر

 عمل ذلك أبداً.دون عواطؾ؛ أما نحن فبل ٌمكننا  ٌإدي وظابفه)الرجل اآللً( أن 
من األحٌان آالماً مبرحة إلى نفوسنا، بالطبع، تجلب العواطؾ فً كثٌر  

الخطٌة. ففً ظل األمراض واألسقام  تسوده وذلك بحكم تواجدنا فً عالم
والحروب والفقر والكوارث الطبٌعٌة واالضطرابات االقتصادٌة والمشاكل 

فً أنواع الخوؾ والحزن والجزع  تسببت األسرٌة، كٌؾ ال ٌمكن لهذه كلها
 والهلع التً نختبرها كلنا؟

َبَكى انظر كذلك إلى رد الفعل العاطفً الذي أثاره عالمنا فً المسٌح، فقد " 
ُسوعُ  هْم بؽَضبٍ (. "ٖ٘: ٔٔ" )ٌوحنا ٌَ ٌْ (. ٘: ٖ" )مرقس َفَنظَر ]المسٌح[ َحْولُه إل

ا َحتوقال المسٌح: " " )مرقس اُْمُكثوا ُهَنا َواْسَهُروا! تِ ى الَموْ ـّ َنْفسً َحِزٌَنة جّدً
ْبُكوَن، اْنَزَعَج (. "ٖٗ: ٗٔ ٌَ ُهوُد الَِّذٌَن َجاُءوا َمَعَها  ٌَ ُسوُع َتْبِكً، َواْل ٌَ ا َرآَها  فلمَّ

وح َواْضطَربَ  ُمْحتقٌر َوَمْخذوٌل ِمَن النَّاس، َرُجُل أَْوَجاع (. "ٖٖ: ٔٔ" )ٌوحنا ِبالرُّ
 (.ٖ: ٖ٘" )إشعٌاء ر َعْنُه ُوُجوُهَنا، ُمْحتقٌر فلْم َنْعتدَّ بهِ ـَّ َوكُمَستَزن، َوُمْختبُر الحَ 

إذ  عن هذا الحق المذهل بشؤن ربنا بشكل جٌد عبرانٌٌنَعبَّر سفر الولقد  
ٌب : "تقول اآلٌة ًَ لَِضَعفاِتَنا، َبْل ُمَجرَّ ْرِث ٌَ ُر َقاِدر أَْن  ٌْ َس لَنا َرِبٌُس كَهَنٍة َؼ ٌْ ألَْن ل

ٌَّةٍ  ِفً ُكلِّ  ٍء ِمثلَنا، ببل َخِط ًْ (. هذا هو الرثاء لضعفاتنا، ٘ٔ: ٗ" )عبرانٌٌن َش
  وكما نعلم جمٌعاً، فإن الرثاء لضعفاتنا قد ٌكون مإلماً للؽاٌة.

األلم واألسى... هذه جمٌعها لٌست خطؤ، وهً لٌست شرٌرة. و الحزن 
الحٌاة ثقة عندما نستجٌب الضطرابات عدم  إٌمان أونظهر عدم فنحن ال 

 بعواطفنا. فالمسٌح أٌضاً استجاب لهذه األمور بعواطفه وأحاسٌسه.
(. 9: ٕنحن، الٌوم، نبعد آالؾ السنٌن عن "شجرة الحٌاة" )تكوٌن  

متضررة، وعلى نقٌض نظرٌة وقد أصبحنا بضابع ٌتضاءل والحمض النووي 
 النشوء واالرتقاء، فإننا فً تدهور متزاٌد وحالتنا تزداد سوءاً.
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بصحتنا ندفع نحن اآلن ضرٌبة باهظة الخطٌة  ه بسببعجب إذن أن ال 
العاطفٌة أٌضاً. لذا، فإننا فً أؼلب األحٌان، نجد أن عواطفنا تسٌطر علٌنا بدالً 
من أن نسٌطر نحن علٌها، لدرجة أنها تدفعنا حتى إلى أن نتخذ خٌارات خاطبة 

لحظ، لٌس من جداً فتجعلنا نشعر بمزٌد من الحزن واألسى. ولكن لحسن ا
 الضروري أن ٌكون هذا دابماً هو الحال. فلدى الرب شٌا أفضل لنا.

سٌتطرق هذا الربع إلى العواطؾ اإلنسانٌة وسٌقدم لنا مبادئ كتابٌة حول  
كٌؾ ٌمكننا فهم عواطفنا والسعً فً طلب قوة الرب التً تضع هذه األحاسٌس 

مقدس، ونركز على المحبة. سننظر إلى شخصٌات من الكتاب السلطته تحت 
التً واجهتهم، سواء كانت جٌدة أو الظروؾ ردود أفعالهم العاطفٌة نحو مختلؾ 

من سٌبة، ومن ثم نسؤل أنفسنا السإال الهام: ما الذي ٌمكننا تعلمه من اختباراتهم 
 ٌساعدنا فً اختباراتنا نحن؟شؤنه أن 

 العاطفٌة بالطبع، بعض الناس ـ وخصوصاً أولبك الذٌن تكون مشكبلتهم 
بعض العوابق الجسدٌة، مثل عدم التوازن الكٌمٌابً ـ بحاجة إلى مساعدة  بسبب

متخصصة متى كان ذلك متوفراً، بالرؼم من أنه لٌس هناك حالة من قبل جهات 
 تستعصً على قوة هللا الجالبة للشفاء ألي نفس من النفوس البشرٌة.

ولة فهم عواطفنا التً تتناول محا صبلتنا هً أن دروس هذا الربع، 
وأحاسٌسنا، تساعدنا على االقتراب من هللا، الذي أؼدق علٌنا بؤعظم عاطفة من 
بٌن كل العواطؾ: المحبة. وبالنهاٌة، وبؽض النظر عن تقلبات عواطفنا، لٌت كل 
واحد منا ٌتعلم االستمتاع بتلك المحبة، خصوصاً فً وقت الضٌق واإلحباط، ومن 

عكس تلك المحبة نحو اآلخرٌن. ألن المحبة، وبؽض ثم ومن خبلل نعمة هللا، ن
 (.8: ٖٔكورنثوس ٔالنظر عن أحزاننا، "ال تسقط أبداً" )

 
الدكتور جولٌان مٌلجوسا هو عمٌد كلٌة التربٌة وعلم النفس بجامعة "وال  

 وال" األمرٌكٌة.
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 الثانً )ٌناٌر( كانون ٔ الدرس األول

 العواطف واألحاسٌس
 

 السبت بعد الظهر
؛ ٗٔـٕٔ: ٖ؛ كولوسً ٕٕ: ٘؛ ؼبلطٌة ٖٔصموبٌل ٕ المراجع األسبوعٌة:

 .ٕٗـٕٓ: ٙٔ؛ ٌوحنا ٗٗـٔٗ: 9ٔلوقا 
 

فَرحُ : اَْلَحقَّ اْلَحقَّ أَقولُ لُكمْ " آٌة الحفظ: ٌَ ُكْم َستْبُكوَن َوتُنوُحوَن َواْلَعالُم  أَْنُتْم . إِنَّ
لُ إلى  تَحوَّ ٌَ  (.ٕٓ: ٙٔ)ٌوحنا  "فَرحَستْحَزُنوَن، َولِكنَّ ُحْزَنُكْم 

 
إن العواطؾ هً جزء هام من شخصٌة اإلنسان. ٌمكن للعواطؾ أن تكون  

محفزاً جباراً، سواء للخٌر أو للشر. وعواطفنا هً التً تجعلنا سعداء، تعساء، 
 خابفٌن، أو مسرورٌن.

وٌمكن لؤلحاسٌس "اإلٌجابٌة" أن تجلب شعوراً بالرضا والسعادة؛ فً حٌن  
ٌس "السلبٌة" إلى التسبب فً األلم والمعاناة. وبٌنما تساعد األحاسٌس تمٌل األحاس

ل "اإلٌجابٌة" على االرتقاء بالصحة الذهنٌة، فإننا نجد أن التعّرض  المطوَّ
لؤلحاسٌس "السلبٌة" قد ٌتسبب فً إحداث بعض المشكبلت فً السلوك 

فً حالتنا  والعبلقات. وهكذا ٌمكن للعواطؾ واألحاسٌس أن تلعب دوراً هاماً 
 العامة.
ٌرٌدنا هللا أن نتمتع بتؤثٌرات األحاسٌس والعواطؾ اإلٌجابٌة. ؼٌر أننا،  

وبسبب الخطٌة، نواجه فً أؼلب األحٌان التؤثٌرات المضادة التً تنتج عن 
نة محصّ لم تكن شخصٌات الكتاب المقدس فحتى األحاسٌس والعواطؾ السلبٌة. 

ضد التقلبات العاطفٌة كذلك. نجح البعض فً السٌطرة على هذه العواطؾ؛ فً 
للعواطؾ السلبٌة أن تقودهم إلى التصرفات فقد آخرون السٌطرة وسمحوا حٌن 

 الخاطبة.
والعبلقة بٌن العواطؾ والسلوك لٌست واضحة ومباشرة. فؤحٌاناً تدفعنا  

، مصدر الدعم فً طلب هللاعواطفنا المإلمة إلى الجثو على ركبنا سعٌاً 
وفً أحٌان أخرى قد تقود الصراعات العاطفٌة إلى أن ٌتخلى  والمساعدة األعظم.

  المرء كلٌاً عن اإلٌمان.
عواطفنا والتؤثٌر الذي لها على على ؾ عرَّ تإذن أن نمصٌري كم هو  
 حٌاتنا.

 
 ادم.*نرجو التعمق فً موضوع هذا الدرس استعداداً لمناقشته ٌوم السبت الق
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 األحد ـ العواطف السلبٌة

متناقضة. وفً  ، فستجد هناك قصة مكتظة باختبارات عاطفٌةٖٔصموبٌل ٕاقرأ 
وسط هذه االضطرابات، انتهى األمر بالناس إلى إٌقاع األلم العاطفً على 

وكان لها بعضهم البعض. ولقد لمست نتابج سلوكهم كل أفراد العابلة الملكٌة، بل 
 .التالٌةاألجٌال بالػ األثر على 

 
 أٌة حالة عاطفٌة ٌمكن تمٌٌزها فً المشاركٌن التالً ذكرهم؟

  _________________________________________ منونأ
 

  _________________________________________ ثامار
 

  __________________________________________ داود
 

  ________________________________________ أبشالوم
 

حباً حقٌقٌاً، لكنه كان باألحرى دافعاً جنسٌاً قوٌاً،  لم ٌكن حب أمنون لثامار 
ا، َحتَّى إِنَّ اْلُبْؽَضَة ألنه بمجرد أن أنجز هدفه " أَْبؽَضَها أَْمُنوُن ُبْؽَضًة َشِدٌَدًة ِجّدً

اَها ٌَّ َها إِ ِة الَّتًِ أََحبَّ ٌَّاَها كاَنْت أََشدَّ ِمَن اْلَمَحبَّ (. ٌظهر اختبار ٘ٔ" )عدالَِّتً أَْبَؽَضَها إِ
شؽؾ وولع ؼٌر من أمنون التطرؾ فً العواطؾ واألحاسٌس فنرى أنها تتحول 

كراهٌة. وبشكل دابم تقرٌباً ٌكون إلى ر علٌهما )ضمن سٌاق عبلقة الزنا( مسٌط
سلوكاً ؼٌر متوازن ذا  ،السلوك الذي تم فً ظل مثل هذه الحالة من العواطؾ

ل "حب" أمنون بشكل فوري تقرٌباً إلى كراهٌة. ولقد عواقب خطٌرة. ولقد تحوَّ 
 ازدرى بالتماس أخته وطردها من مكان إقامته بالقوة.

تسمح بؤي من عروض أمنون،  كانت ثامار هً حقاً الضحٌة. فهً لم 
الشًء الذي أحبطه. ولقد قامت بتقدٌم الطعام له إطاعة للملك. وعندما اتضحت 

أن تقنعه بالعدول عما كان مزمعا أن ٌفعله نواٌا أمنون، حاولت قصارى جهدها 
وألن أمنون كان مصرا على القٌام العواقب الوخٌمة لعمل أثٌم مثل هذا. وتوضٌح 

لم ٌكن مستعداً لسماع النصٌحة السدٌدة. لذا فقد شرع فً إتمام بفعلته تلك، 
 مخططه.

وكؤي امرأة عانت من االؼتصاب أو االعتداء، فبل بد وأن تكون ثامار قد  
احترامها لذاتها كان فً أدنً  شعرت بالؽضب والمذلة واالبتبلء. ومن المإكد أن

. ولم ٌقدم لها أخوها أبشالوم كثٌراً من العون والعزاء، لكنه بدالً من همستوٌات
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ذلك، نصحها بالصمت. مع ذلك، فقد وضع أبشالوم خطة لقتل أمنون انتقاماً 
الؼتصاب أخته، باإلضافة إلى أن مقتل أمنون كان سٌزٌد من فرصة جلوسه 

 على عرش إسرابٌل.
 

غضب، أو الغٌرة؟ كٌف تعاملت مع متى اختبرت الكراهٌة، الحزن، الخوف، ال
 هذه العواطف؟ ما هو الشًء الذي كنت تتمنى التعامل معه بشكل مختلف؟

 
 االثنٌن ـ العواطف اإلٌجابٌة

إن الحاالت العاطفٌة السلبٌة مثل الكراهٌة، القلق، الخوؾ، الؽضب،  
والؽٌرة ٌنتج عنها استجابات فسٌولوجٌة مباشرة: ضربات قلب مضطربة، 

متوترة، جفاؾ فً الحلق، عرق بارد، اضطرابات فً المعدة، وظواهر عضبلت 
جسمانٌة أخرى. ولقد ارتبط التعّرض المتواصل لمثل هذه األعراض بظهور 

 تعقٌدات واضطرابات قلبٌة وهضمٌة.
وعلى النقٌض من ذلك، فإن الحاالت العاطفٌة اإلٌجابٌة مثل الشفقة،  

ها شعور بالرفاهٌة ونظرة إٌجابٌة ٌصحباللطؾ، التواضع، الوداعة، الصبر 
ومع هللا، باإلضافة إلى شعور المرء بؤن  وتكوٌن عبلقة مثالٌة مع اآلخرٌن للحٌاة

حالته العامة جٌدة. ٌهدؾ علم النفس اإلٌجابً، وهو فرع من فروع علم النفس 
قبوالً واسعاً، إلى تعزٌز العواطؾ اإلٌجابٌة لدى اإلنسان  ىالقوحدٌث العهد 

. فً الحقٌقة، هناك دلٌل على اإلصابة باألمراض العقلٌةالسعادة ولمنع  إلحراز
أن إضمار بعض المشاعر السلبٌة ٌإثر على الصحة وطول العمر بشكل عكسً؛ 
وعلى النقٌض من ذلك، فإن تعزٌز وجهات النظر اإلٌجابٌة من الحٌاة ٌمكنه أن 

اطفك أكثر ٌشجع على الصحة وطول العمر. بكلمات أخرى، كلما كانت عو
 إٌجابٌة كلما ازداد تمتعك بالصحة العامة والحٌاة.

 
ً . كٌف ٌنبغً لثمر الروح أن ٌحدث ٕٕ: ٘اقرأ غالطٌة  فً الطرٌقة التً  فرقـًا

  ______________________________ ٌختبر بها الناس الحٌاة؟
 ____________________________________________  
 

. ما هً العاطفة اإلٌجابٌة األكثر بروزاً بالنسبة ٗٔـٕٔ: ٖ اقرأ كولوسً
" كما تم التعبٌر عنها فً هذه اْلَبُسوالبولس؟ ما المعنى المقصود بقول "

الفقرة؟ أٌة نتابج ٌتحصل علٌها المرء عندما ٌضع كلمات بولس فً هذه الفقرة 
ز التنفٌذ؟ ٌِّ   _____________________________________ ح

 ____________________________________________  
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طفة، إال أنها ال تزال العاطفة د عابالرؼم من أن المحبة هً أكثر من مجرّ  

األسمى. هللا محبة، إن خطة هللا ألبنابه أن ٌختبروا محبتهم لآلخرٌن ومحبة 
اآلخرٌن لهم؛ ٌرٌدنا هللا أن نعلم ما ٌعنٌه أن نحبه وأن ُنَحب من ِقَبلِه. إن المحبة 
تصحب معها عدداً من العواطؾ واألحاسٌس اإلٌجابٌة والمشاعر التً ٌمكن 

 إلى تصرفات مرؼوبة بشدة. ترجمتها
 

؟ لماذا تصرفاتكالعاطفٌة على حالتك تؤثٌر حول مدى الخاص  ماذا كان اختبارك
هو من المهم عدم اتخاذ قرارات هامة فً وسط موجة من العواطف 

 المضطربة، سواء كانت عواطف إٌجابٌة أو سلبٌة؟
 

 ٔالثالثاء ـ إحساس المسٌح باآلخرٌن، جزء 
على تدبٌر خطة  ٖـٔ: 8التً حفزت المسٌح فً مرقس  إن "الشفقة" هً 

ر فً االحتٌاجات العملٌة للناس الذٌن لم ــَّ إلطعام الجموع. ما ِمن أحد آخر فك
ٌتناولوا سوى القلٌل جداً أو ربما لم ٌتناول البعض منهم أي طعام بالمرة على 

أماكن بعٌدة؛ مدى ثبلثة أٌام. لقد الحظ المسٌح أن البعض منهم قد جاءوا من 
  وهكذا أدرك أن قواهم قد تخور إذا هم عادوا إلى بٌوتهم دون أن ٌؤكلوا شٌباً.

 
إضافة إلى إطعام الجموع، ماذا كانت األعمال األخرى التً أجراها المسٌح 

  __________ ٖٗ: ٙ؛ ٔٗو ٓٗ: ٔمرقس  للحشود بدافع العطف والشفقة؟
 ____________________________________________  
 

بازدراء  (الجذامالبرص )بفً أؼلب األحٌان كان ٌتم التعامل مع المصابٌن  
واستنكاؾ. ولم ٌكن هناك مرض أو حالة ٌنتج عنها الرعب والشفقة أكثر من 

ٌُمنعون من أي تفاعل البرصمرض  . وكان المصابون بهذا المرض المربً 
جبرون على العٌش فً مخٌمات مخصصة لهم. وكثٌراً ما كانوا ٌُ  ،اجتماعً

على المصابٌن أن ٌصرخوا  كانومتى حدث واقترب اآلخرون من مخٌمهم، 
روا الناس لبلبتعاد عنهم وتفادي العدوى. وألن  قابلٌن "نجس! نجس" لكً ٌحذِّ
المسٌح أشفق على هذا الرجل، فقد عالجه على الفور ثم أرسله وطلب منه عدم 

لم ٌتمكن من كتم هذا حصل على الشفاء إخبار أي شخص. لكن الرجل الذي 
ؾ الناجم عن المحبة أو االحتفاظ به لنفسه، وبدأ فً إخبار الجمٌع بما  التصرُّ

 حدث له.
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أشفق المسٌح على الناس، لٌس فقط عندما كانوا ٌفتقرون إلى الضرورٌات  
الجسدٌة األساسٌة، لكنه أشفق علٌهم أٌضاً عندما كانوا بدون قٌادة أو توجٌه أو 

شعر بحاجتهم ل أن ٌوفر الؽذاء للجموع كان قد ْـ بأهداؾ. وهكذا، فإن المسٌح قَ 
 الروحٌة العمٌقة ومن ثم شرع فً تعلٌمهم حول ملكوت هللا.

د على أهمٌة ـّ ، حٌث أكٖٙ: 9ٌمكن مبلحظة شفقة المسٌح أٌضاً فً مرقس  
قد أظهر محبته وعطفه على فإظهار عطفنا وشفقتنا من خبلل اللمسة الحنون. 

ٌده ولمس  مدَّ ه نأكما حتضناً إٌاهم بؤحضان المحبة. األطفال ودعاهم إلٌه مُ 
 المرضى بلمسة قوة الشفاء اإللهٌة.

أظهر المسٌح محبته ( ٕٕو ٕٔ: ٓٔ)مرقس وعند لقابه مع الشاب الؽنً  
شعر كبلهما بؤحاسٌس قوٌة: فقد شعر  ،وفً لحظةعلٌماته. تل هرؼم عدم اتباعله 

 المسٌح بالمحبة، فً حٌن شعر الشاب الؽنً بالحزن.
 

ُ ٌمكنك أن تما هً بعض الطرق التً  ظهر العطف والشفقة من خاللها؟ مع العلم ـ
أن الفرق شاسع بٌن الشعور بالشفقة )معظم الناس ٌفعلون ذلك( وبٌن التعبٌر 
عن هذه الشفقة من خالل أعمال ملموسة. كٌف ٌمكنك، من خالل األقوال 

 واألعمال أن ُتظهر بشكل أفضل الشفقة والعطف نحو المتؤلمٌن؟
 

 ٕ إحساس المسٌح باآلخرٌن، جزءاألربعاء ـ 
. ما الذي دفع المسٌح إلى ذرؾ الدموع على ٗٗـٔٗ: 9ٔاقرأ لوقا  

مصٌر عندما رأى أورشلٌم؟ ال شك أن ذلك كان سببه الحزن الذي شعر به 
رفضوه من سكان الذٌن ذلك كان حزنه على األكثر من أورشلٌم المستقبلً. لكن 

المسٌح على الجبل وهو ٌنظر المدٌنة التً بها المدٌنة. "إن الدموع التً ذرفها 
أحباإه، عندما كان اآلالؾ منهم ٌهتفون هتافات الفرح والتسبٌح، كانت هً آخر 
توسبلت المسٌح المفعمة بالمحبة والشفقة اللتٌن رفضتا من قِبل سكان أورشلٌم" 

 (.ٕٓ، صفحة ٖواٌت، روح النبوة، مجلد ه)الن ج. 
ٌبكً الناس عادة ما مناسبتٌن بكى فٌهما المسٌح.  إلىاألناجٌل أشار كتبة  

شعوره من على أنفسهم، ولكن فً هاتٌن المناسبتٌن كانت أحزان المسٌح نابعة 
 اآلخرٌن.تجاه العمٌق 

 
ما هً بعض العواطف والمشاعر األلٌمة التً اختبرها المسٌح فً السٌاقات 

؛ 3ٖـٕٖ: ٔٔ؛ ٌوحنا ٕٔ: 3؛ ٘: ٖ؛ مرقس 3ٖو 3ٖ: ٕٙالتالٌة: متى 
. ما الذي تسبب فً أن ٌختبر المسٌح هذه المشاعر ٙٔو ٘ٔ: ٔٔمرقس 

  _____________________________________وٌعانً منها؟
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 ____________________________________________  
 ____________________________________________  
 

أن المسٌح كان رجل أوجاع  ٖ٘تإكد اآلٌات القلٌلة األولى من إشعٌاء  
اختبر الكثٌر من لحظات البهجة، إال أنه شعر  ومختبر حزن. وبالرؼم من أنه

المسٌح كانت نتٌجة بها المعاناة التً كان ٌشعر حادة أٌضاً. ومعظم عاطفٌة بآالم 
وبالرؼم من الؽامرة م تابعٌه لمرسلٌته. وبالرؼم من محبة المسٌح عدم تفهُّ لإحباطه 

أن الكثٌرٌن لم ٌدركوا أن  إالكل ما كان ٌحمله من عبلمات خارقة للطبٌعة، 
ٌّا. وقد عانى المسٌح كثٌراً أٌضاً إذ رأى نتابج  الخطٌة على المسٌح هو المس

 البشر.
 بموت لعازار الحزن إلى قلب المسٌححاطت أالتً وقد جلبت األحداث  
(. ٖٖ: ٔٔن المسٌح قد انزعج بالروح واضطرب )ٌوحنا أٌخبرنا ٌوحنا ف. أٌضاً 

ٌكون وهذه ترجمة لكلمة ٌونانٌة تشٌر إلى نوع قوي من االضطراب العاطفً 
د استخدم الكاتب المسرحً بصوت مسموع من الحنجرة واألنؾ. وقمصحوبا 

ق. م.( نفس هذه الكلمة لوصؾ شخٌر الخٌول.  ٙ٘ٗـ ٕ٘٘الٌونانً اسكٌلس )
وقد استخدمت هذه الكلمة خمس مرات فً العهد الجدٌد، أربع مرات منها كانت 

 تصؾ مشاعر المسٌح وعواطفه.
 
شؤنه أن ٌساعدنا على أن ندرك  منالتؤمل فٌما اختبره المسٌح من مشاعر  إن

ل من اضطرابات عاطفٌة. تؤمَّ  نحنمقدرة المسٌح على التعامل مع ما نواجهه 
ًَ لَِضَعفاتَِنا، َبلْ فً هذا النص: " ْرثِ ٌَ ُر َقاِدر أَْن  ٌْ َس لَنا َربٌُِس َكَهَنٍة َغ ٌْ ألَْن ل

ةٍ  ٌَّ ٍء ِمثلَُنا، بال َخِط ًْ ٌب فًِ ُكلِّ َش كٌف ٌمكن للرسالة  (.٘ٔ: ٗ)عبرانٌٌن  "ُمَجرَّ
الموجودة فً هذا النص أن تؤتً بنا إلى رابطة أقرب مع المسٌح، خصوصاً فً 

 أوقات األلم والمعاناة؟
 

 الخمٌس ـ خطة هللا للتعامل مع األحاسٌس والعواطف المإلمة
 . ما الذي وعد به المسٌح فٌما ٌتعلق باأللم والحزن؟ٕٗـٕٓ: ٙٔاقرأ ٌوحنا 

 ____________________________________________  
 ____________________________________________  
 

ٌعانً من آالم جسمانٌة أو نفسٌة. ن لكل مَ م رجاء عظٌماً الفقرة تقدّ إن هذه  
 من هذا النص: تعلمها فٌما ٌلً بعض األمور التً ٌمكن 
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 كثٌراً ما ٌنظر المإمن حوله وٌتذكر ٌبدو أن العالم ملًء بالفرح والبهجة .
من عدم إنصاؾ الحٌاة. حٌث ٌبدو أن األشرار ٌستمتعون، بٌنما ٌعانً 

ن هلل. لكن المسٌح ٌطمبننا بؤن هذا الوضع والكثٌرون ممن هم مكرساأللم 
لن ٌستمر إلى األبد. إضافة إلى ذلك، فالمظاهر دابماً تكون خداعة. فنحن 
نمٌل بصورة طبٌعٌة ألن نرى اآلخرٌن كما لو كانوا أكثر سعادة وأكثر 

 نجاحاً منا.

 د المسٌح. . هذا هو صمٌم وعسٌتحول الحزن واأللم والكرب إلى بهجة
، وهً أن الحزن لن فً قلوبهم الفكرةهذه ٌعززوا ٌجب على المإمنٌن أن 

 والفرح لٌحبل محله. ٌتبلشى فحسب، بل سٌفسح المجال للبهجة

 ًٌُنسى ألم الماض . كثٌراً ما تسبب ذكرٌات الماضً ؼٌر السارة ألماً س
أثار  وحزناً. وٌعمل العدٌد من األطباء النفسانٌٌن بشكل جاد على إزالة

الماضً من حٌاة مرضاهم الحالٌة. وٌطمبننا المسٌح بؤنه، كما تنسى المرأة 
آالم الوالدة بعد رإٌتها للمولود الجدٌد، هكذا سٌبتعد أتباعه ٌوماً ما عن 

 آالم الماضً.

 ونوع البهجة الذي ٌقدمه المسٌح لٌس ما من أحد سٌستطٌع سلب بهجتنا .
. ٌقدم لنا المسٌح سعادة تامة، حالة هو نفس نوع البهجة الذي نعرفه اآلن

 أبدٌة من الفرح ال ٌستطٌع العدو سلبها من المخلصٌن.

  ٌإكد المسٌح على أن األبرار سوؾ ال احتٌاجات أٌةلن تكون هناك .
ٌعوزهم شًء. ولن ٌكونوا بحاجة للتقدم بطلبات وتضرعات إلى المسٌح 

 ألن كل احتٌاجاتهم ستلبى دونما سإال.
 

أن الٌقٌن ل إلى فرح؟ كٌف لهذا التشبث بالوعد بؤن حزنك سٌتحوَّ كٌف ٌمكنك 
وعود استخدام ٌساعدك على تخطً مصابب الحٌاة ومحنها؟ كٌف ٌمكنك 

 المسٌح لتشجٌع شخص ما ٌعانً من األحزان؟
 

 الجمعة ـ لمزٌد من الدرس
هت كل األنظار سة، توجَّ ـَّ ق المسٌح بعٌنٌه فً ساحة الهٌكل المدن"وإذ حدَّ  

ع كل ـَّ ِمع ضجٌج المواشً. وتطلـُ تلقابٌاً صوبه. فؤُخمدت للتو أصوات الناس وق
من الكهنة والفرٌسٌٌن وؼٌر الٌهود بدهشة ُمْخِرَسٍة ورهبة ؼامضة شاخصٌن 
نحو ابن هللا الذي وقؾ أمامهم متسرببلً بجبلل ملك السماء وقد أومض الهوته 

. وقد حلَّ بالناس خوؾ ؼرٌب. اً ومجد اً متوهجاً من خبلل ناسوته فكساه سمو
وَمن كانوا بالقرب منه ابتعدوا بصورة تلقابٌة عنه بقدر ما سمحت لهم الحشود 
المتزاحمة حولهم بذلك. وقد وقؾ المسٌح وحٌداً ما خبل بضعة من تابعٌه. وقد 
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أُْخِمَدت كل األصوات؛ وبدا الصمت العمٌق ؼٌر محتمل، وعندما انفرجت شفتا 
ورن صوته بنؽمات عالٌة، كانت هناك آهة أو تنهٌدة ارتٌاح المسٌح بالكبلم 

 تلقابٌة من كل الحاضرٌن.
"لقد تحدث المسٌح بلهجة واضحة وبقوة جعلت الناس ٌتماوجون كما لو  

’. مكتوب: إن بٌتً بٌت الصبلة. وأنتم جعلتموه مؽارة لصوص‘بعاصفة عظٌمة: 
ان قد أظهرها هناك قبل تقدم المسٌح فً خطوته وبسلطة أعظم من تلك التً ك

أقمع كل معارضة، وبنبرة رنت مثل بوق عبر  وباستٌاءذلك بثبلث سنوات، 
)الن هواٌت،  ’"أخرجوا هذه األشٌاء خارجاً ‘جنبات الهٌكل، أمرهم المسٌح قاببلً: 

 (.ٕٗو ٖٕ، صفحة ٖروح النبوة، مجلد 
 

 أسبلة للنقاش
لفقرة المدونة أعبله؟ كٌؾ تصؾ مشاعر المسٌح كما تم التعبٌر عنها فً ا .ٔ

أٌة دروس ٌمكننا تعلمها من هذا االقتباس حول َكمِّ المشاعر التً ٌمكن لها 
َهت بشكل صحٌح؟  أن تكون مصدراً للخٌر والصبلح، إذا ُوجِّ

 تؤمل كٌؾ ٌمكن التعوٌض عن )استبدال( العواطؾ السلبٌة بؤخرى إٌجابٌة؟  .ٕ
فً اختبار مرٌم المجدلٌة ومرٌم األخرى، اللتٌن ذهبتا لتفقد قبر المسٌح، 

 (.8: 8ٕ" )متى ِبَخْوٍؾ َوَفَرحٍ " وخرجتا
َل ِعْنَدُهْم ـَ ت" لتذكر الوقت الذي "فُوِرٌمَ تحتفل المجتمعات الٌهودٌة بٌوم " .ٖ َحوَّ

ٌِّبٍ  ْوٍم َط ٌَ (. ناقش مع ٕٕ: 9ٌر " )أستِمْن ُحْزٍن إِلَى َفَرٍح َوِمْن َنْوٍح إِلَى 
نسٌان أعضاء الصؾ الخاص بك الطرق التً ٌمكننا من خبللها عدم 

ل فٌها حزننا إلى فرح. شارك مع صفك األوقات المرات الكثٌرة التً تحوَّ 
 التً اختبرت فٌها هذا التؽٌٌر فً المشاعر واألحاسٌس.

الوعود ك بوعود هللا فً حٌن قد ٌبدو لنا اآلن أن هذه كٌؾ نتعلم التمسُّ  .ٗ
 بعٌدة المنال؟
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 كانون الثانً )ٌناٌر( 3 الدرس الثانً

 التدابٌر اإللهٌة للتعامل 
 مع الخوف والقلق

 
 السبت بعد الظهر

: ٙ؛ متى ٕو ٔ: ٗٔ؛ ٌوحنا ٖـٔ: ٘ٔ؛ ٓٔـٙ: ٖتكوٌن  المراجع األسبوعٌة:
 . ٕٔو ٔٔ: ٗ؛ فٌلبً ٖ: 8ٔ؛ ٖٗـٕ٘

 
ُكْم " آٌة الحفظ: ْعتُملقٌَِن ُكلَّ َهمِّ ٌَ ُه ُهَو  ِه، ألَنَّ ٌْ  (.7: ٘بطرس ٔ" )نًِ بُكمْ ـَ َعلَ

 
الكتاب المقدس ملًء باآلٌات التً تحتوي على كلمات مثل الخوؾ والقلق  

والتوتر والتلهؾ والحنق والرعب والفزع. ومعظم هذه اآلٌات تشٌر إلى ما 
ٌخشاه الناس وٌقلقون بشؤنه؛ وتشتمل بعض اآلٌات األخرى على الوعود اإللهٌة 

نجد عبارة "ال تخافوا" التً تطمبن الخابفٌن وتدعوهم إلى عدم القلق أو الخوؾ. و
 .وإصرارمنتشرة عبر صفحات الكتاب المقدس بقوة 

ولم ال؟ فالخوؾ والقلق، على كل حال، كانا جزءاً ال ٌتجزأ من وجود  
اإلنسان منذ دخلت الخطٌة إلى هذه األرض. إن القلق، أو الخوؾ مما قد ٌحدث، 

ٌة. تخبر هو واحد من أكثر األحاسٌس خطورة على الصحة الجسدٌة والعقل
أسطورة من القرون الوسطى عن مسافر حدث ذات مساء وأن قابل الخوؾ 

شخص. سؤل  0ٓٓٓٓٔوالطاعون فً طرٌقهما إلى لندن، حٌث كانا ٌتوقعان قتل 
المسافر الطاعون إذا كان سٌقوم هو بنفسه بكل عملٌات القتل. فؤجاب الطاعون 

س، أما صدٌقً الخوؾ فسٌقتل قاببلً: "أوه ال، أنا سؤقتل فقط بضعة مبات من النا
 الباقً".
ٌدور درس هذا األسبوع حول كٌؾ ٌمكننا، من خبلل القوة اإللهٌة، أن  

الشعور بالرضا من الخوؾ والقلق. إن الثقة فً هللا ونتخلص بعض الشًء 
 هما العنصران األساسٌان للنظر إلى المستقبل بثقة.والقناعة 

 
 ستعداداً لمناقشته ٌوم السبت القادم.نرجو التعمق فً موضوع هذا الدرس ا *
 

 األحد ـ التجربة المخٌفة األولى
. من الصعب علٌنا تصور إحساس آدم وحواء عند ٓٔـٙ: ٖاقرأ تكوٌن 

أول مواجهة لهما بالخوؾ، ألنه لٌس بمقدور أي منا أن ٌتذكر المرة األولى التً 
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أن المتخصصون بنمو اإلنسان واجه فٌها عاطفة الخوؾ هذه. أكد علماء النفس 
األطفال الرضع ٌواجهون مخاوؾ معٌنة فً طفولتهم المبكرة جداً، وتكون هذه 

ٌختبر األطفال األكبر سنا والمخاوؾ فً الؽالب نتٌجة الجوع والضوضاء الحادة. 
مختلفة من المخاوؾ أٌضاً: الخوؾ من الحٌوانات، من  اً أنواعوالمراهقون 

االنفصال عن الوالدٌن، من الحاالت المتعلقة بالمدرسة،  الظبلم، من الوحدة، من
ٌُرفض الفرد من ِقَبِل  . وٌخضع رفاقهالخوؾ من عدم النمو، أو الخوؾ من أن 

البالؽون أٌضاً لمخاوؾ مرتبطة بظروؾ حٌاتهم: الخوؾ من عدم إٌجاد شرٌك 
 الحٌاة المناسب، أو من عدم إٌجاد الوظٌفة المناسبة، الخوؾ من الهجمات
اإلرهابٌة، أو اإلصابة بمرض مزمن أو قاتل، أو الخوؾ من االعتداء والخوؾ 

 من الموت، الخ.
ن آدم وبعد أن أكل من الشجرة "سرعان ما مؤله تفكٌره أتقول روح النبوة  

فً الخطٌة رعباً. فالهواء الذي كان إلى تلك الساعة لطٌفاً ثابت الحرارة بدأ ٌمؤل 
رٌرة... وتركتهما المحبة والسبلم اللذان كانا جسمً الزوجٌن المذنبٌن قشع

ٌتمتعان بهما، وحل عوضاً عنهما الشعور بالخطٌة" )اآلباء واألنبٌاء، صفحة 
ٖ8.) 
 

ر فً عٌنات الوعود التالٌة والتً تعمل على التخلص من الخوف والقلق.  فكِّ
ٌِّز لكل عٌنة منها. ن الُمم  حدد الُمكوِّ

  ____________________________________ٗ : ٖٕمزمور 
 

  _____________________________________ ٖٖ: ٔأمثال 
 

  ______________________________________٘ : ٕحجً 
 
  ___________________________________ ٗٔ: ٖبطرس ٔ
 
  _________________________________ 9ٔو 8ٔ: ٌٗوحنا ٔ

  
ومإلمان ومدمران  رابجانجداً فً الحٌاة. وهما شابعان إن الخوؾ والقلق 

ؾ واالنشؽال واألرق والتوتر أٌضاً. وتتضمن أعراض القلق العامة التخوّ 
س والعرق وصعوبة التركٌز ـَ والصداع واإلعٌاء والدوخة والخفقان، وانقطاع النف

فً هللا ٌرؼب واإلفراط فً الٌقظة. وقد ٌصحب القلق أٌضاً هجمات من الرعب. 
 تحرٌرنا من مثل هذه االختبارات الكرٌهة وهو ٌدعونا للوثوق به.
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 هل شعورك بالخوف منطقً؟بشكل خاص، ولماذا؟  تخٌفكما هً األمور التً 

ما هً بعض الخطوات العملٌة التً ٌمكنك اتخاذها إما إلزالة هذا الشًء الذي 
 أو إلى التخفٌف من الخوف فً حد ذاته؟ٌخٌفك 

 
 االثنٌن ـ ال تخافوا

. ماذا كان مصدر خوف أبرام؟ أٌة أسباب صحٌحة ٖـٔ: ٘ٔاقرأ تكوٌن 
  _________________________ ومقبولة كانت لدٌه ودفعته للخوف

 ____________________________________________  
 

لقد دعا هللا أبرام ووعد أن ٌجعل منه أمة عظٌمة. وعندما رأى أبرام أن  
بعد، انشؽل أبرام بهذه المسؤلة، وصارت مإرقه  ورٌثاً السنٌن تمر ولم ٌكن لدٌه 

ْعِطِنً َنْسبلً، ـُ إِنََّك لَْم تظهران جوهر مخاوؾ أبرام: "ٌُ  ٖو ٕالعددان الدابم. و
ِتً َواِرٌث لًِ َوُهَوذا ٌْ ل ". وٌبدو أن موقؾ أبرام هذا هو رد فعل متؤصِّ اْبُن َب

بالطبٌعة البشرٌة حٌث ٌحاول الناس تخلٌد شًء من أنفسهم لٌحمل اسمهم 
ا أبراموتؤثٌرهم حتى بعد موتهم. وكان رد هللا على مخاوؾ أبرام: " ٌَ أََنا . ال تَخْؾ 

ا. ْرٌس لَكَ ـُ ت (. إن مستقبل حٌاتنا، وحتى مستقبلنا ٔ: ٘ٔكوٌن " )تأَْجُرَك كِثٌٌر جّدً
بعد موتنا، هو فً ٌدي أبٌنا السماوي. وهو ٌعرؾ أن التحرر من القلق هو واحد 

 من أعظم احتٌاجاتنا، وهو ٌرٌد أن نكون راضٌن الٌوم وواثقٌن بشؤن الؽد.
 

اقرأ اآلٌات التالٌة: ما هً الظروف التً قال الرب فً ضوبها عبارة "ال 
 تخف"؟

 
  _____________________________________ 8: ٖٔتثنٌة 

 
  _______________________________ 7ٔ: ٕٓأخبار األٌام ٕ
 

  ______________________________________ 9: ٕٔلوقا 
 

  ____________________________________ 7ٕ: ٌٗٔوحنا 
 

. هذه المخاوؾ المجهولة قد المجهولالقلق عن التوتر والحٌرة بشؤن ٌنجم  
قد ال ٌحدث ما ٌخٌفنا بالمرة. وتكون فً الوقت الحاضر أو فً المستقبل البعٌد. 
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ذلك، فإن أعراض القلق حقٌقٌة  وقد تكون مخاوفنا موجودة فقط فً عقولنا. رؼم
جداً وٌظهر تؤثٌرها على أجسادنا وأحاسٌسنا، وٌمكن لهذه التؤثٌرات أن تكون 

 مإلمة جداً. فبل عجب فً أن الرب ٌرؼب فً تحرٌرنا من هذه المقلقات.
 

كٌف ٌمكنك االستفادة المثلى من تؤكٌد هللا القابل: "ال تخف" فً مختلف 
ا؟ كٌف لك أن تتذكر أنه مهما كان ما تواجهه من الظروف التً تجد نفسك فٌه

تحدٌات فإن هللا أقوى وأعظم من تلك التحدٌات وبؤنه ٌحبك محبة أعظم من تلك 
 المخاوف التً لدٌك؟

 
 الثالثاء ـ الثقة نقٌض القلق 

. ما الذي كان قد ٕو ٔ: ٗٔتؤمل فً كلمات المسٌح المعزٌة لتالمٌذه فً ٌوحنا 
  __________ ه المسٌح أفكار تالمٌذه؟إلى أٌن وجَّ  حدث قبل ذلك مباشرة؟

 ____________________________________________  
 

على الثقة. الثقة فً اآلب والثقة فً ع تشجِّ هذه الكلمات المفعمة بالمحبة إن  
المستقبل النظر إلى ر القلب المضطرب من المسٌح، ألن هذه الثقة ٌمكنها أن تحرِّ 

إلى الملكوت الذي ٌعده لهم. تبلمٌذه المسٌح انتباه ه وعلى الفور ٌوجِّ بقلق وضٌق. 
ا قد ٌصٌبك هنا، أو عن سوء أحوالك، فالملكوت وبمعنى آخر فبؽض النظر عمّ 

وهكذا، فإن المسٌح قد طلب من تبلمٌذه أن ٌثقوا فٌه وفً وعوده.  بانتظارك.
 وهذا هو تماماً ما ٌقوله المسٌح لنا نحن اآلن.

بتمثٌل أدوار ذات فً بعض الجلسات العبلجٌة النفسٌون ٌقوم المرضى  
عبلقة بظروؾ الحٌاة الواقعٌة، وتعمل هذه الطرٌقة على زٌادة الثقة بالنفس 

ن من تقدٌر المرٌض النفسً لذاته. باإلضافة إلى ذلك، ٌتعلم المرضى كٌفٌة وتحسِّ 
التعامل مع أفكارهم عندما ٌقترب القلق منهم وٌتشجعوا للتركٌز على المواضٌع 

لمرضى أٌضاً االسترخاء وتقنٌات التنفس التً تستخدم فً اآلمنة. وٌتعلم أولبك ا
 الحاالت الحرجة.

وعلى الرؼم من أن تلك االستراتٌجٌات العبلجٌة تتمتع بمستوى عال نسبٌاً  
من النجاح، إال أنها تركز على أن ٌكسب المرء الثقة فً ذاته للتقلٌل من فرص 

ألن الثقة فً أنفسنا هً  الشعور بالقلق والتوتر. هذا أمر مقبول لكنه ناقص،
 خطوة صؽٌرة نحو العبلج. نحن بحاجة ألن نتعلم الوثوق فً هللا.

 
مزمور  كٌف ٌقارن كاتب المزامٌر بٌن الثقة فً هللا وبٌن الوثوق فً البشر؟

  _____________________________________ 9و 8: 8ٔٔ
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وال تتؽٌر ال ٌتؽٌر أبًدا ٌمكن للبشر أن ٌكونوا متقلبً المزاج، بٌنما هللا  

ملك إٌطالٌا وملك بوهٌمٌا المصلح جان هس بالتنقل اآلمن  وعوده. وعد كٌل من
بوعدهما، واستشهد هاس. وفً حالة أخرى، أرسل الملك بلَّ . إال أنهما أخالحماٌةو

تشارلز األول بوثٌقة إلى توماس وٌنتورث، أحد رجال الدولة، قال له فٌها: "لك 
عانً فً هذا الحٌاة وإنما سٌكون الشرؾ والثروة من ـُ كلمتً كملك، أنك لن ت
 ذلكوٌنتورث بعد باإلعدام على  مذكرةع نفس الملك ـَّ وقنصٌبك". مع ذلك، فقد 

 بفترة قصٌرة 
 

  ____________________ ؟ٖ: 3ٔما الذي ٌقوله المسٌح لنا فً متى 
 ____________________________________________  
 

إن أول مهمة لؤلطفال الرضع هً بناء الثقة بٌنهم وبٌن أمهاتهم أو َمن ٌقوم  
برعاٌتهم. ومتى حدث ذلك، ٌشعر الصؽار بالرضا والثقة بشؤن العالم والمستقبل 
الذي ٌنتظرهم. هذه هً بداٌة الثقة. ٌطلب المسٌح منا أن نتعلق به كتعلق األطفال 
بؤمهاتهم، وأن نسمح ألنفسنا بؤن نسكن ونسترٌح فً رعاٌته الحنونة. إال أنه ٌجب 

 واعٌة للقٌام بهذا الشًء عٌنه.علٌنا، مع ذلك، أن نقوم باختٌارات 
 

ك ر األوقات التً استجاب هللا فٌها لصالتك أو أمدَّ ــ  بضعة لحظات فً تذكاقض 
بما هو األفضل لك. كٌف ٌمكن الختبارات سابقة مثل هذه أن تساعدك على 
تحسٌن ثقتك فً أبٌك السماوي الٌوم بغض النظر عن األحوال الصعبة التً 

 عما ٌجعلك تشعر بالقلق واالنشغال؟تواجهها وبغض النظر 
 

 األربعاء ـ من الطٌور وزنابق الحقل
، أٌة دروس ٌمكننا استخالصها من القلقعدم اللطٌفة بنصٌحة المسٌح بجانب 

  __________________ ٖٖـٕ٘: ٙمتى  مقاطع الموعظة على الجبل؟
 ____________________________________________  
 

م المسٌح عدداً من المبادئ التً، إذا ما تم ــِّ من خبلل هذا النص القوي، ٌعل 
 من الكثٌر من الضٌق واالضطراب. أن تحمً المإمنة، ألمكنها ٌّ إتباعها بجدّ 

قد ٌجعلنا  المرهقإن الجدول  .(ٕ٘مور فً منظورها الصحٌح )عدابق األ 
نتؽاضى عن األمور الهامة حقاً. وقد ٌصرؾ الروتٌن الٌومً انتباهنا بعٌداً عما 

له. فإذا كانت لدٌه  الذي خلق أجسادنالقد منحنا هللا الحٌاة، وهو نعتقد أنه أساسً. 



ٔ8 
 

ب هللا ـّ القوة واالستعداد لعمل ذلك، أفبل ٌمدنا بالطعام لئلبقاء على خلٌقته؟ أال ٌرت
 للمبلبس الضرورٌة ألجسادنا؟

 ٕٙ)عد تؤمل باألشٌاء البسٌطة فً الطبٌعة واجعلها مصدر إلهام لك 
. إن العصافٌر والزنابق هً من بٌن األشٌاء األكثر انتشاراً فً (ٖٓـ8ٕو

الطبٌعة. ولقد اختارها المسٌح مقارنة بالتعقٌدات البشرٌة الهابلة. من الواضح أن 
العصافٌر ال تهتم بشؤن الؽد وال تكدح الزنابق كذلك للحصول على أحدث األزٌاء 

ْلبُِسُكْم أَنتفأ"‘لترتدٌها، ومع ذلك ٌعتنً هللا بها وٌرعاها.  ٌُ ا  َس ِبالَحِريِّ جّدً ٌْ ا ـُ ل ٌَ ْم 
 (.ٖٓ)عد’" قلٌِلًِ اإلٌَِمان

قد ٌكون فحص المشكبلت  .(7ٕإن القلق عدٌم الفابدة وعدٌم الجدوى )عد 
د االنشؽال ال ٌبقً على المشكلة إلٌجاد حل لها أمر جٌد، لكن االنشؽال لمجرَّ 

 السلبً من األمور أٌضاً.دون حل فحسب بل وٌعمل على تضخٌم الجانب 
فً دوامة المادٌات أو المإمنون قد ٌقع . (ٖٖإعادة ترتٌب األولوٌات )عد 

أي شًء آخر لدرجة أن ٌصرؾ انتباههم بعٌداً عما هو حقاً ذا أهمٌة فً الحٌاة؛ 
هُ، َوهِذِه ُكللذلك ٌذكرنا المسٌح: " الً َملَُكوَت هللِا َوِبرَّ  ".َزاُد لَُكمـُ َها تـُّ لِكن اطلُبوا أَوَّ

قال وٌنستون تشرشل: "أنا أتذكر قصة الرجل العجوز الذي قال وهو على  
فراش الموت بؤنه كان لدٌه الكثٌر من المشكبلت فً الحٌاة، معظمها لم ٌحدث" 

 )المعلومة مؤخوذة من الموقع االكترونً التالً(: 
[http://www.saidwhat.co.uk/quotes/political/winst on_churchill]. 

 
ألق نظرة على األمور التً تقلقك، وبعد ذلك اركع وصلً، أطلب من هللا أن 
ٌتولى أمر كل مقلقاتك. ما هً بعض المخاوف التً ٌمكنك أن تلعب أنت دوراً 
فً تقوٌمها؟ ما هً بعض األمور الخارجة تماماً عن سٌطرتك؟ قم بما أنت قادر 

وبعد ذلك اطلب من الرب أن ٌساعدك على  على عمله لتقوٌم ما ٌمكنك تقوٌمه،
 تعلم الثقة فٌه وفً أنه سٌتعامل مع ما تبقى من أمور.

 
 الخمٌس ـ ٌوم فٌوم

. ما الذي ٌخبرنا به المسٌح هنا؟ كٌف لنا أن نتعلم القٌام بما ٖٗ: ٙاقرأ متى 
  ____________________ ٌقوله لنا؟ لماذا ٌعد ذلك غاٌة فً األهمٌة؟

 ____________________________________________  
 

ٌجلب الكثٌر من السبلم إلى الناس الٌوم.  ٖٗ: ٙما جاء فً متى تطبٌق إن  
إن المسٌح ال ٌطلب منا تجاهل التخطٌط أو أن نكون مهملٌن. هو ببساطة ٌطلب 
 منا أن ال نهتم بشؤن ما قد ٌحدث، وأن نبتعد بؤفكارنا عن عبارة "ماذا لو"
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"ماذا لو واجهت  ،ماذا لو فقدت وظٌفتً؟"" ،"ماذا لو مرضت؟" الشهٌرة:
 "ماذا لو هاجمنً شخص ما؟" ،اذا لو مات طفلً؟""م ،حادثة؟"
القابمة التالٌة النسب المختلفة التً تعتبر من أساسٌات ما ٌقلق  ظهرـُ ت 

 ٌقلق اإلنسان بنسبة:  .اإلنسان
 

 ٘ٓ  ًبشؤن أحداث لن تتحقق أبدا % 

 ٕ٘بشؤن أحداث بالماضً ال ٌمكن أن تتؽٌر % 

  بشؤن نقد ؼٌر مإكد من قبل اآلخرٌنٓٔبـ %  

  بشؤن الصحة )معظمها مخاوؾ من أمراض مترقبة لكنها ؼٌر ٓٔبـ %
 موجودة(

  بشؤن مشكبلت حقٌقٌة سٌواجهونها ٘بـ % 
 

  __ ٕٔو ٔٔ: ٗفٌلبً  بولس فٌما ٌتعلق بالقناعة؟الرسول اختبار ٌلهمك كٌف 
 ____________________________________________  
 

إن القناعة هً الطرٌقة التً ٌمكن للمرء من خبللها أن ٌعٌش حٌاته ٌوماً  
إن فعال ضد القلق واالنشؽال. الدواء هً البٌوم دون القلق بشؤن الؽد، والقناعة 

ِضَع ـَّ أْعِرُؾ أَْن أَتموقفاً موروثاً لكنها صفة مكتسبة. ٌقول بولس: " تالقناعة لٌس
ًضا أَْن أَْست ٌْ اِء َقْد ت. فِضلَ ـَ َوأَْعِرُؾ أَ ٌَ ٍء َوِفً َجِمٌع األَْش ًْ ْبُت أَْن أَْشَبَع ـَ ِفً ُكلِّ َش َدرَّ
(. هناك حاجة، فً أٌامنا هذه ٕٔ" )عدصَ ـُ فِضَل َوأَْن أَنقـَ َوأَْن أَُجوَع، َوأَْن أَْست

وعصرنا الذي نعٌش فٌه ونواجه العدٌد من المشكبلت، إلى تنمٌة روح القناعة 
  وزتنا الٌوم وعدم االنشؽال أو القلق بشؤن ما قد ٌؤتً ؼداً.والرضا بما هو فً ح

 
ٌُْعِطً اْلَعالَُم أُْعِطٌُكْم . َسالَِمً أُْعِطٌُكمْ . َسالًَما أَْتُرُك لَُكمْ قال المسٌح: " َس َكَما  ٌْ لَ

(. على المستوى العملً، 3ٕ: ٗٔ" )ٌوحنا ْرَهبْ ـَ وُبُكْم َوالَ تـُ لـُ ْضَطرْب قـَ الَ ت. أََنا
تستفٌد من تؤكٌدات المسٌح المتعلقة براحة البال؟ شارك إجابتك فً الصف  كٌف

 ٌوم السبت. ما الذي ٌمكننا تعلمه من بعضنا البعض؟
 
 
 

 الجمعة ـ لمزٌد من الدرس
بواسطتها . والطرٌقة الوحٌدة التً ٌمكن لٌس العمل هو ماٌقتل بل القلق" 

للمسٌح. دعونا ال ننظر إلى الجانب أن نسلم كل ما ٌزعجنا تحاشً القلق هً 
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المظلم. دعونا ننمً روح االبتهاج" )روح النبوة، العقل، الصفات والشخصٌة، 
 (.ٙٙٗصفحة 
بناها على امتبلك الكثٌر من اإلٌمان والكثٌر من فنا نفوسنا ودرَّ ـَّ "إذا نحن ثق 

أكمل فً  المحبة والكثٌر من الصبر واالحتمال، وإذا كنا دربناها على تنمٌة ثقة
أبٌنا السماوي، فسٌكون لدٌنا سبلم وسعادة أكثر إذ نجتاز بالصراعات فً هذه 
ٌُسُر برإٌتنا حانقٌن قلقٌن ونحن خارج أذرع المسٌح. فالمسٌح  الحٌاة. إن الرب ال 
هو مصدر النعمة الوحٌد، وهو إتمام كل وعد وتحقٌق كل بركة... إننا حقاً 

لم نتخذ المسٌح مرافقاً لنا، فهو ٌقول "الَ  سنكون وحٌدٌن فً سٌاحتنا إذا نحن
ت ٌَ ُكْم" )ٌوحنا ـَ أَتُرُكُكْم  ٌْ ث بعهوده ونصدق (. دعونا نتشبَّ 8ٔ: ٗٔاَمى. إِنًِّ آتًِ إِلَ

وعوده ونرددها فً النهار ونتؤملها فً المساء، هكذا نحرز السعادة" )روح 
 (.8ٙٗالنبوة، العقل، الصفات، الشخصٌة، صفحة 

 
 شأسبلة للنقا

كصؾ لمدرسة السبت، عودوا إلى أجوبتكم على السإال األخٌر بٌوم  .ٔ
 الخمٌس وناقشوها معاً.

هناك البعض، وبدون أي سبب حقٌقً مباشر للقلق، ٌخشون المعاناة  .ٕ
والموت؛ وهناك آخرون ممن ٌواجهون حاالت خطٌرة تهدد حٌاتهم. كٌؾ 

 ٌمكن تعزٌة أولبك األشخاص فً ظل مثل هذه الظروؾ؟
( أثناء استعداده لمبلقاة 7: ٕٖلقد أظهر ٌعقوب "خوفاً عظٌماً" )تكوٌن  .ٖ

خوة ٌوسؾ عندما أعلن لهم إ( ٖ: ٘ٗأخٌه عٌسو. وقد "ارتعد" )تكوٌن 
ٌوسؾ عن شخصٌته الحقٌقٌة. ناقشوا بعض الطرق المقبولة للتعامل مع 
المخاوؾ التً تنتج عن أخطابنا نحن. هل هناك فرق فً التعامل مع 

وؾ التً جلبناها نحن على أنفسنا من خبلل أفعالنا الخطؤ؟ وإذا كان المخا
 األمر كذلك، ما هو الفرق؟

ِزْعُت ِمْنُه َجاَء ـَ اِنً، َوالِذي فـَ َعْبُت َفؤَتـَ ألَنًِّ اْرِتَعاًبا اْرتد أٌوب قاببلً: "ـَّ لقد أك .ٗ
 ًَّ (. هل ٌمكن لمخاوفنا أن تصبح مخاوؾ حقٌقٌة من ٕ٘: ٖ" )أٌوب َعلَ
ل التؤثر بما ٌعرؾ بـ "النبوة المحققة لذاتها". بمعنى آخر، هل ٌمكن خبل

للتخوؾ المستمر من حدوث شًء ما أن ٌساعد على حدوث ذلك الشًء 
 الذي نخشى حدوثه؟ ناقشوا هذه المسؤلة.

فكر فً األمور التً قلقت بشؤن حدوثها لكنها أبداً لم تحدث. أٌة دروس  .٘
ت وٌجب أن تساعدك، بشكل مثالً، على ٌمكنك تعلمها من هذه االختبارا

 التقلٌل من قلقك اآلن بشؤن المستقبل؟ 
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 كانون الثانً )ٌناٌر( ٘ٔ الدرس الثالث

 الضغوط
 

 السبت بعد الظهر
: ٙ؛ مرقس ٕو ٔ: 9ٔ؛ ٙٔو ٘ٔو ٗـٕ: 7ٔملوك ٔالمراجع األسبوعٌة: 

 .ٖٔ: ٘ٔ؛ ٌوحنا ٕ: ٙ؛ ؼبلطٌة ٖٗـٖٔ
 

قٌِلًِ األَْحَماِل، َوأََنا أُِرٌُحُكمْ " آٌة الحفظ: ا َجِمٌَع اْلُمْتَعبٌَِن َوالثَّ ٌَ  ًَّ )متى  "َتَعالَْوا إِلَ
ٔٔ :ٕ8.) 
 

. فمتطلبات العمل، واألزمات العابلٌة الضؽوطن ضد حصَّ ما ِمن أحد مُ  
والذنب والحٌرة بشؤن المستقبل، واالستٌاء من الماضً، هذه كلها أمور صعبة 

الكفاٌة. هذه األمور، باإلضافة إلى أحداث الحٌاة العامة، تضع ضؽوطاً بما فٌه 
كثٌرة على الناس لدرجة أنها تإثر فً صحتهم الجسدٌة والعقلٌة. قام الباحثان 

. راه بتطوٌر المقٌاس االجتماعً التصنٌفً ـ. هولمس ورٌتشارد هـتوماس ه
البحث مع إدراج المعدل الذي ٌعمل على إدراج أحداث الحٌاة للشخص موضع 

قٌمة رقمٌة موازٌة من اإلجهاد )مجموعة من النقاط( تتناسب مع كل حدث منها. 
وقد وضع الباحثان التقدٌرات الرقمٌة التالٌة لكل حدث من األحداث الوارد 

 ٖ٘نقطة؛ اإلصابة الشخصٌة أو المرض ـ  ٓٓٔذكرها: موت شرٌك الحٌاة ـ 
نقطة  ٕٓٓكذا فإن الشخص الذي ٌجمع نقطة؛ الخ. وه ٕٓنقطة؛ تؽٌٌر السكن ـ 

فً أي وقت من األوقات تصل احتمالٌة أن ٌكون مرٌضاً  الضؽوطأو أكثر من 
الضؽوط أو أكثر من  ٖٓٓ%. أما من ٌصل مجموع نقاطه إلى ٓ٘إلى  هابسبب

 الضؽوطفإنه ٌكون بذلك قد وصل إلى مرحلة األزمة. إن الكمٌات المعتدلة من 
ٌصبح خطراً ٌهدد  ضؽطلكن ما زاد عن ذلك من  ضرورٌة لزٌادة األداء،

 الصحة. 
وقد أظهر المسٌح بالنصٌحة والمثال أن التماس هللا فً وقت وزمن هادبٌن  

(. وإذا نحن سمحنا له، فإن ٖٔ: ٙلئلجهاد )مرقس للضؽوط وهو أفضل عبلج 
الرب سٌساعدنا فً التعامل مع الضؽوط التً هً جزء ال ٌتجزأ من الحٌاة هنا 

 على األرض.
 
 رجو التعمق فً موضوع هذا الدرس استعداداً لمناقشته ٌوم السبت القادم.ن *
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 األحد ـ أحداث الحٌاة المثٌرة
 ر هللا أمر تزوٌد إٌلٌا بالطعام أثناء فترة المجاعة الطوٌلة فً إسرابٌل؟كٌف دبَّ 

  ____________________________ ٙٔو ٘ٔو ٙـٕ: 7ٔملوك ٔ
 ____________________________________________  
 

ال بد وأن ٌكون إٌلٌا قد شعر بالقرب الشدٌد من هللا الذي اهتم به اهتماماً  
شخصٌاً للؽاٌة فً وسط المجاعة الطوٌلة. أوالً، كانت لدى إٌلٌا فرصة مشاهدة 
الؽربان )الطٌور السٌبة عادة( تؤتً إلطعامه مرتٌن فً الٌوم. ٌا لها من معجزة! 

الخبز والزٌت مصدرها مسحة زٌت ثم رأى بعد ذلك حصصاً ال نهاٌة لها من 
، حصصاً كانت كافٌة إلطعام ثبلثة أفراد مدة عامٌن. (الدقٌقالطحٌن )وقلٌل من 

أي دلٌل أكثر من ذلك ٌحتاجه اإلنسان إلدراك تدابٌر العناٌة اإللهٌة لتوفٌر 
 احتٌاجاته؟

لقد طبقت روح النبوة دروس هذه القصة على شعب هللا المإمنٌن فً نهاٌة  
مضمونٌن فً ذلك الوقت، وبؤننا سوؾ  نام: "رأٌت أن الؽذاء والماء سٌكونااألٌ

ال نفتقر إلى الماء والؽذاء أو نعانً من الجوع؛ ألن هللا قادر على بسط مابدة فً 
البرٌة من أجلنا. وإذا كانت هناك ضرورة لذلك، فإن هللا سٌرسل الؽربان 

نبوة، الكتابات المبكرة، صفحة لتطعمنا، مثلما فعل ذلك إلطعام إٌلٌا" )روح ال
٘ٙ.) 
 

األمور األخرى التً حدثت إلٌلٌا، وأٌة دروس ٌمكننا استخالصها ما هً 
  _______ ٘ٗو 9ٖـٖٕ: 8ٔ؛ ٕٕـ7ٔ: 7ٔملوك ٔ ألنفسنا من هذه األمور؟

 ____________________________________________  
 

لقد استخدم هللا إٌلٌا إلقامة ابن األرملة. ٌا له من اختبار لئلٌمان، وٌا له من  
إثبات لقوة هللا على الحٌاة والموت! إضافة إلى ذلك، فقد كان اختبار جبل الكرمل 

 هو أٌضاً برهاناً مدهشاً ؼٌر قابل للدحض حول قوة هللا. 
اع دام ثبلث سنوات وأخٌراً، كانت األمطار الؽزٌرة التً هطلت بعد انقط 

ل هللا فً الشإون البشرٌة. لقد كانت حٌاة إٌلٌا ملٌبة ـُّ هً برهاناً آخر حول تدخ
 ٌُّ ل كٌؾ ٌمكن ألي شخص، بعد كل بالتدخل اإللهً المباشر. ومن الصعب تخ

الوثوق فً الرب؛ رؼم ذلك، فإنه بعد فترة قصٌرة من هذه األحداث، عدم ذلك، 
 بؤعراض من اإلجهاد والٌؤس واإلحباط )انظر درس الؽد(.نجد أن إٌلٌا قد أصٌب 
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لذلك نجد أن هناك درساً مهماً هنا. إنه بؽض النظر عن المعجزات فً  
ن حصَّ حٌاتنا، نحن دابماً سنواجه العقبات. ما ِمن أحد، لٌس حتى نبً مثل إٌلٌا، مُ 

 ضد المشكبلت والمعضبلت التً تجلبها الحٌاة علٌنا.
 

سلسلة من قد تإدي  الضغوط؟اإلنجاز حب من النجاح وكل ٌجلب لك هل 
اإلجهاد. فً الضغوط وحملنا من زٌادة األحداث )حتى لو كانت إٌجابٌة(  إلى 

ال نغتر أو نكون راضٌن جداً حتى الوقت ذاته، لماذا ٌجب علٌنا أن نكون حذرٌن 
 عن أنفسنا أثناء األوقات الطٌبة؟

 
 االثنٌن ـ أحداث الحٌاة الُمّرة

. سواء اشترك إٌلٌا نفسه فً قتل المبات من الناس أو ٓٗ: 8ٔملوك ٔاقرأ  
راً. هو المسبول عن العملٌة، وال بد وأن ذلك كان اختباراً عاطفٌاً مدمِّ فلم ٌشترك 

لقد تم هذا األمر بسماح من هللا كالسبٌل الوحٌد الستبصال عبادة األوثان، التً 
 (.٘: 9ٔمٌا كانت تتضمن تقدٌم األطفال كذبابح )إر

 
تلك المحنة إلٌلٌا، ما هو الشًء اآلخر الذي الضغوط التً سببتها باإلضافة إلى 
  _________________________ ٕو ٔ: 9ٔملوك ٔ واجهه النبً؟

 ____________________________________________  
 

ة أن ٌعبد زوجها البعل منذ بداٌة عهد آخاب، كانت إٌزابل الشرٌرة   ُمِصرَّ
(. وكنتٌجة لذلك، سقطت كل إسرابٌل فً الممارسات ٖٔ: ٙٔملوك ٔ) وٌسجد له

الوثنٌة. وكانت إٌزابل ذات دور فعال فً إعادة ممارسة عبادة عشتروث، إحدى 
أكثر أشكال عبادة األصنام الكنعانٌة حقارة ودناءة. وحدث بعد موت كل الكهنة 

 أن إٌزابل قد شعرت بعدم الصبر والؽضب.
 

 ٗو ٖ: 9ٔملوك ٔ كٌف كانت ردة فعل إٌلٌا على الرسالة التً أتته من إٌزابل؟
 ____________________________________________  
 ____________________________________________  
 

كٌؾ أمكن لرجل هللا هذا، وبعد أن شهد سلسلة من المعجزات المدهشة، أن  
؟ كٌؾ وصل إلى النقطة التً طلب فٌها من الٌؤسٌكون فً مثل هذه الحالة من 

التً رآها إٌلٌا بل واشترك حتى  ؟ مع ذلك، انظر إلى المعجزاتنفسههللا أن ٌؤخذ 
 فٌها!
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"وهكذا استفاد الشٌطان من ضعؾ البشرٌة، وسٌظل دابباً على عمله بنفس  
هذه الطرٌقة. فكلما أحاطت باإلنسان سحب أو أربكته الظروؾ أو آلمه الفقر أو 

إنه ٌهاجم نقط الضعؾ فً أخبلقنا  الضٌق فالشٌطان ٌقترب إلٌه لٌجربه وٌضاٌقه.
ن ٌزعزع ثقتنا باهلل الذي ٌسمح باجتٌازنا فً هذا الظرؾ أو ذاك" وٌحاول أ

 (.ٕٓٔ)روح النبوة، مشتهى األجٌال، صفحة 
 

كم مرة فعلت أنت الشًء ذاته ونسٌت الطرق المدهشة التً تعامل هللا بها معك 
فً الماضً؟ لماذا من المهم التشبث بذكرٌات قٌادة هللا لنا فً الماضً، 

؟ لماذا ننسى بسهولة ما فعله هللا من والضغوطلٌؤس خصوصاً فً أوقات ا
 أجلنا؟ كٌف للتسبٌح والعبادة أن ٌساعداك على تخطً األوقات الصعبة؟

 
 الثالثاء ـ عالج هللا

. ماذا كانت العالجات البسٌطة التً توفرت إلٌلٌا خالل 1ـ٘: 1ٔملوك ٔاقرأ 
هذا؟ كٌف تإثر هذا الوقت المجهد فً حٌاته؟ ما الذي ٌمكننا تعلمه من 
  ________ تصرفاتنا الجسدٌة فً موقفنا العقلً، سواء لؤلصلح أو لؤلسوأ؟

 ____________________________________________  
 

األكل مرة فالنوم مرة أخرى ثم األكل. وكانت تعلٌمات هللا إلٌلٌا هً: النوم  
أخرى. ثم االنخراط فً ممارسة الرٌاضة البدنٌة المكثفة وذلك من خبلل التنقل 

ل الكرمل إلى جبل حورٌب. من الشٌق مدة أربعٌن ٌوماً وأربعٌن لٌلة من جب
معرفة أن النوم والتمرٌنات الرٌاضٌة والحمٌة الصحٌة هً فً الؽالب ما ٌتم 

 وصفها لمن ٌعانون من الضؽط النفسً كوسٌلة لمكافحة هذا الضؽط واإلجهاد.
وتشمل وضع جدولة النشاط. هً للمزاج المضطرب من العبلجات الشابعة  

تدفع الشخص جدول صارم من األنشطة الهادفة والممتعة والتً من شؤنها أن 
هذا  تنظٌم األمور وتوقعها ثم تنفٌذها حسب الجدول الذي وضعه.المكتبب إلى 

الشخص على ملء الوقت بصورة إٌجابٌة وتجنب رثاء الذات. وفً ٌساعد النظام 
ٌن الرٌاضٌة، ألنها تساعد على كثٌر من األحٌان تتضمن هذه األنشطة التمار

إنتاج االندورفٌن وما ٌشبه المورفٌن وكبلهما عبارة عن مواد كٌماوٌة طبٌعٌة 
 تعمل على تحسٌن المزاج وتخفؾ، مإقتاً على األقل، من حدة االكتباب.

ولقد اقتٌد إٌلٌا بتوجٌه سماوي إلى خطوات كان من شؤنها أن تعٌد له  
صحته العقلٌة. وكما كان الحال مع إٌلٌا، نحن أٌضاً بحاجة إلى االنفتاح على 

ت أجل، لقد  َمِة، صلى إلى هللا.ـَ التوجٌه والقٌادة اإللهٌٌن. فحالما جلس إٌلٌا تحت الرَّ
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ب من هللا أن ٌؤخذ حٌاته(، لكنها على كانت النوعٌة الخطؤ من الصبلة )إذ طل
 األقل كانت صبلة، كانت رؼبة فً أن ٌتولى هللا زمام األمور.

ومع مرور الوقت تؽلب إٌلٌا على إحباطه الرهٌب، وكان هللا ال ٌزال قادراً  
(. وقبل أن ٌإخذ ٔٔـ7: ٕملوك ٕ؛ ٙٔو ٘ٔ: 9ٔملوك ٔعلى استخدامه )انظر 

ارٌة كان قد أعطى الشرؾ العظٌم بمسح خلٌفته، كما إٌلٌا إلى السماء فً عربة ن
 لٌشع عبور النهر على أرض ٌابسة.قد شهد انفصال نهر األردن، مما أتاح له وأل

فكانت نهاٌته . ٌختبر الموت بنفسهوأخٌراً، أُخذ إٌلٌا إلى السماء، دون أن  
 وقت لٌس ببعٌد، أن ٌؤخذ روحه!منذ كان ٌطلب من هللا، عكس ما 

 
ما هو الشًء الذي نفقده لو أننا صلٌنا فقط فً أوقات اإلحباط والٌؤس؟ قارن 
بٌن فوابد العٌش فً ظل الصالة الدابمة مع تلك التً ال تكون الصالة فٌها إال 

فً جمٌع ٌتسم بالصالة  بإسلوبتعلم العٌش كٌف ٌمكنك فً حاالت الطوارئ. 
 ؟األحوال

 
 الضغوطاألربعاء ـ أسلوب المسٌح فً التعامل مع 

المحمولة فً منتصؾ التسعٌنٌات، قال قس الخلٌوٌة مع ازدهار الهواتؾ  
أدفنتستً مخضرم: "أنا أبداً لن أقتنً هاتفاً محموالً! فؤنا حٌن أزور الكنابس 

. لكننً عندما أعود إلى باالكتباب والحزنواستمع إلى مشاكل الناس أشعر 
ملجؤً. فلو كان عندي هاتؾ خلٌوي، فما كنت ألجد راحة حتى فٌها ً، أجد سٌارت

فً سٌارتً". إن كل تابع للمسٌح هو بحاجة إلى ملجؤ هادئ فٌه ٌشعر بالسكٌنة 
 وفٌه ٌصلً وٌستمع إلى هللا من خبلل كلمته المقدسة المكتوبة.

 
. أي درس ٌمكننا استخالصه من هذا لحٌاتنا؟ ما مدى قٌامك ٖٔ: ٙاقرأ مرقس 

  __________________ بعمل هذا بنفسك، أم أنك دابماً تختلق األعذار؟
 ____________________________________________  
 

كتبت روح النبوة، متحدثة عن المسٌح، تقول: "وكانت أسعد ساعاته هً  
 تلك التً كان ٌنفرد فٌها مع الطبٌعة ومع هللا. وكلما كانت لدٌه فرصة كان ٌترك

عمله لٌخرج إلى الجبل أو بٌن أشجار الوعر. وفً الصباح الباكر كان أحٌاناً 
كثٌرة ٌذهب إلى موضع خبلء لٌتؤمل مفتشاً الكتب أو لٌصلً. وكان ٌعود إلى بٌته 
بعد تلك الساعات، ساعات الهدوء لٌباشر أعماله من جدٌد ولٌقدم للناس مثاالً 

 (.7٘للصبر فً العمل" )مشتهى األجٌال، صفحة 
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  _________ ٔٔ: ٔٔ؛ مرقس 7ٔ: ٔمتى  أي مالذ آخر كان لدى المسٌح؟
 ____________________________________________  
 

قد ٌكون الناس مصدراً إما لؤلسى أو للسبلم. ولقد وجد المسٌح سبلماً مع  
األصدقاء الذٌن جلبوا الراحة والمودة لحٌاته. وقد وجد هذا فً بٌت لعازر، مارثا 

وثٌقة هً ربط المحبة ومرٌم. "كان قلبه مرتبطاً بعابلة بٌت عنٌا بربط قوٌة 
الخالصة... وفً كثٌر من األحٌان عندما ٌكون متعباً وظامباً إلى عشرة الناس 
كان ٌفرح أن ٌهرب إلى هذه العابلة الوادعة... إن مخلصنا كان ٌعرؾ قٌمة 

ب بمن ٌصؽون إلى كبلمه باهتمام. كان ٌتوق إلى الرقة البٌت الهادئ وٌرحِّ 
 (.9ٖٗح النبوة، مشتهى األجٌال، صفحة اإلنسانٌة واللطؾ والحب" )رو

 
اإلجهاد على حٌاتك الضغوط وكٌف ٌمكنك تطبٌق طرٌقة المسٌح فً التعامل مع 

أنت؟ ما هً النصٌحة التً تقدمها لساكن المدٌنة الذي ٌضطر إلى السفر 
تضم لساعات طوٌلة للوصول إلى الطبٌعة؟ أو لشخص ٌعٌش فً أسرة كبٌرة 

تحت سقف واحد؟ من ذا الذي ستذهب إلٌه، من بٌن أفراد األقارب 
 وبحاجة للدعم العاطفً؟المشاعر أسرتك/أصدقابك، إذا وجدت نفسك مشوش 

 
 لآلخرٌن الراحة والعونالخمٌس ـ توفٌر 

ما هً السمات المحددة حول سلوك المسٌح والتً استخدمها بطرس لوصف 
  ________________________________ 8ٖ: ٓٔأعمال سٌده؟

 ____________________________________________  
 

لذات. ل، نمط ٌخلو من األثرة ناكراً أنانً فً جوهرهً ؼٌر كان نمط المسٌح  
س كل طاقته لخدمة اآلخرٌن، إلؼاثتهم من خبلل كلماته الرقٌقة وقدرته فلقد كرَّ 

الشافٌة. إن المسٌح أبداً لم ٌستخدم قوته اإللهٌة لصالح نفسه. وال بد وأن ٌكون 
َجاَل خص "ذلك قد ترك انطباعاً على بطرس دفعه إلى وصؾ سٌده على أنه ش

ْشِفً َجِمٌَع الُمت ٌَ ًرا َو ٌْ ْصَنُع َخ هْم إِْبلٌِسُ ـِّ َسلـَ ٌَ ٌْ  (.8ٖ" )عدِط َعل
 والضؽوط وفً معظم الحاالت، تكون األنانٌة هً السبب فً اإلجهاد 
المال، الخ. إن التركٌز على اآلخرٌن )بدالً من والعبلقات، وعن العمل،  ةالناجم

ؽوط الشخصٌة. فقد أُثبت أن هناك تزاٌداً فً الذات( هو وسٌلة جٌدة إلزالة الض
مشاعر السعادة واالرتٌاح لدى األشخاص الذٌن ٌنخرطون فً العمل التطوعً، 
والمشارٌع المجتمعٌة، وما إلى ذلك، مقارنة بمن ال ٌنخرطون فً مثل هذه 

 األعمال.
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. أٌة رسالة لنا فً هذه ٖٔ: ٘ٔوٌوحنا  ٗ: ٕ؛ فٌلبً ٕ: ٙاقرأ غالطٌة 

  ________________________________________ ات؟اآلٌ
 ____________________________________________  
 ____________________________________________  
 

( مثاالً حول كٌفٌة التعامل مع اإلجهاد 9ٖ7ٔـ8ٖ9ٔم جون روكفلر )قدَّ  
ن على الذات وتوجٌهه نحو اآلخرٌن. فبحلول عام من خبلل االنتقال بالتركٌز مِ 

% من عملٌات 9ٓأوٌل، قد استولت على حوالً  كانت شركته، ستاندرد 897ٔ
تكرٌر البترول فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة. وببلوؼه الخمسٌن من العمر كان 

أصٌب بانهٌار عصبً  89ٔٔروكفلر أؼنى رجل على قٌد الحٌاة. لكن فً عام 
وأوشك على الموت. مع ذلك، فقد تعافى من مرضه فً ؼضون بضعة أشهر 

 فقط. كٌؾ؟
روكفلر، باإلضافة إلى االلتزام بنظام ؼذابً بسٌط، والراحة وممارسة إن  

التمرٌنات الرٌاضٌة، قد قرر التخلً عن ثروته وقضاء األربعٌن عاماً الباقٌة من 
عمره مناصراً للقضاٌا اإلنسانٌة. وقد بلؽت ثروته ذروتها فً أوابل القرن 

الر. وقد قدرت ملٌون دو 9ٓٓالعشرٌن حٌث وصلت إلى ما ٌقرب من الـ 
ملٌون دوالر. ولقد ساعدت تبرعاته فً  ٕٙعقاراته عند وفاته بما ٌقرب من 

الكثٌر من التحسٌنات بالعالم. أما فٌما ٌتعلق بالصالح الشخصً الذي حققه 
عاماً،  ٓ٘الـ  من حٌاته ما ٌقرباضاؾ إلى روكفلر من خبلل هذا األسلوب، فقد 
 عاماً من العمر. 97ٌبلػ الـ عاش خبللها مطمبناً حتى وفاته وهو 

 
ماذا كان اختبارك مع البركات التً جاءت نتٌجة خدمتك لآلخرٌن؟ لماذا ال تقوم 

 ببذل المزٌد من الجهد فً هذا المجال متسماً بروح التكرٌس والصالة؟
 

 الجمعة ـ لمزٌد من الدرس
لٌسترٌح، وهناك طلب  "وإذ كان فً أشد حاالت التعب جلس تحت رتمة 

الموت لنفسه... كان هارباً بعٌداً عن مساكن الناس وخارت قواه وتبلشت تحت 
ثقل الفشل المرٌر، لذلك لم ٌرد أن ٌنظر إلى وجه إنسان قط... تؤتً على الجمٌع 
اختبارات فٌها ٌحسون بخٌبة أمل قاسٌة ووهن شدٌد. أٌام ٌكون الحزن من 

الصعب علٌه االعتقاد أن هللا ما زال هو المحسن نصٌب اإلنسان بحٌث ٌؽدو من 
الرحٌم نحو أوالده الضعفاء، أٌام تزعج فٌها الضٌقات النفس وتشرذمها حتى 

ل اإلنسان الموت على الحٌاة. وفً ذلك الحٌن ٌكؾ كثٌرون عن التمسك ـِّ لٌفض



ٕ8 
 

ٌز باهلل وٌقعون أسرى الشك وعدم اإلٌمان. فلو أمكننا فً مثل تلك األوقات أن نم
ببصٌرتنا الروحٌة معنى أعمال عناٌة هللا، لرأٌنا المبلبكة ٌحاولون إنقاذنا من 
أنفسنا وٌجاهدون لتثبٌت أقدامنا على اآلكام الدهرٌة لٌنبثق فً أعماقنا إٌمان جدٌد 

 (.7ٖٔوحٌاة جدٌدة" )روح النبوة، األنبٌاء والملوك، صفحة 
 

 أسبلة للنقاش
فٌها بوضوح ٌد هللا تعمل فً حٌاتك، هل سبق وكانت لك أوقات رأٌت  .ٔ

أوقات كان إٌمانك فٌها قوٌاً، ثم لتجد نفسك بعدها مباشرة ؼارقاً فً الٌؤس 
مملوءاً بالشكوك حول هللا وقٌادته فً حٌاتك؟ ما الذي تعلمته من مثل هذا 
النوع من االختبار وٌمكن أن ٌساعد اآلخرٌن الذٌن ربما هم ٌواجهون 

 الشًء ذاته اآلن؟
هو األمر الذي ٌجعلنا نشعر بؤننا أحسن حاالً عند مساعدتنا لآلخرٌن؟  ما .ٕ

لماذا هذا هو الحال فً أؼلب األحٌان؟ فً الوقت نفسه، لماذا هو من 
الصعب جداً أن نعطً من أنفسنا لآلخرٌن؟ كٌؾ نتعلم أن نكون أكثر 

 استعداداً للموت عن الذات لتلبٌة احتٌاجات من ٌحٌطون بنا بشكل أفضل؟
الق نظرة متؤنٌة إلى عاداتك الصحٌة الخاصة بك. ما الذي تؤكله وتشربه؟  .ٖ

أي برنامج تمرٌنات رٌاضٌة تتبعه؟ كم من وقت الفراغ لدٌك؟ أٌة تؽٌٌرات 
ٌمكنك إحداثها وٌمكن أن تساعد فً جعلك تشعر بالتحسن عاطفٌاً 
وجسمانٌاً؟ بالرؼم من أنه فً بعض األحٌان ٌكون لدى الناس حاجات 

ٌة خطٌرة ٌجب التعامل معها وتلبٌها بشكل محترؾ، إال أن التؽٌٌر فً نفس
 نمط عادات الحٌاة ٌمكنه إحداث فرق كبٌر بشعورنا.

كم من وقت "الفراغ" لدٌك؟ ما الذي تفعله بذلك الوقت؟ كٌؾ ٌمكنك  .ٗ
 االستفادة بهذا الوقت بشكل أفضل لتحسٌن وتعزٌز عبلقتك مع هللا؟
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 الثانً )ٌناٌر( كانون ٕٕ الدرس الرابع

 العالقات اإلنسانٌة
 

 السبت بعد الظهر
؛ لوقا ٕٔـ9: ٖبطرس ٔ؛ ٖـٔ: ٗ؛ أفسس ٕ٘صموبٌل ٔالمراجع األسبوعٌة: 

 .ٙٔ: ٘؛ ٌعقوب ٖٗ: ٖٕ؛ ٗو ٖ: 7ٔ
 

فَعلَ النـُ ُكل  َما تـَ ف" آٌة الحفظ: ٌَ ُ اُس بُِكُم افَعلـَّ ِرٌُدوَن أَْن  ًضا بـُ وا هَكذا أَْنتـ ٌْ ْم، ـِ هـِ ْم أَ
اءُ  ٌَ اُموُس َواألَْنبِ  (.ٕٔ: 7)متى  "ألَنَّ هَذا ُهَو النَّ

 
الضؽوط فً المدن على تنظٌم حلقات دراسٌة للتعامل مع  كارزاعتاد  

جتماعات كرازٌة. وقد وضع دراسة بسٌطة ٌسؤل من خبللها الاإلجهاد كمقدمة و
الضؽوط نوا أربعة أو خمسة أمور كانت من أكثر مسببات الحضور أن ٌدوِّ 

فوها إلى فبات عامة كالتالً ـَّ األجوبة وصنالمساعدون اإلجهاد لدٌهم. وقد جمع و
)الصحة، المال، العمل، العبلقات اإلنسانٌة، الخ(. وقبل أن تستكمل عملٌة سرد 

اإلجهاد، الحظ أحد المساعدٌن فً جمع أوراق الضؽوط واألمور التً تسبب 
مجموعة من الشرابح التوضٌحٌة التً توضح بالفعل  الدراسة أن المتحدث قد أعدَّ 

ل بِ أن موضوع "العبلقات اإلنسانٌة" هو أول المصادر المسببة لئلجهاد. وعندما سُ 
كانت  الضؽوطكل نتابج استفساراته حول أمر  إن القس عن ذلك قال موضحاً 

دابماً هً ذاتها: فقد جاءت العبلقات السٌبة بٌن الناس فً أول القابمة كالمسبب 
 .للضؽوطربٌسً ال

سواء كانت المشكبلت مع شرٌك الحٌاة أو األهل أو ربٌس العمل أو رفقاء  
األصدقاء أو األعداء، فإن الناس ٌمٌلون إلى أن ٌكونوا هم أو الجٌران، أو العمل، 

لئلجهاد. وفً المقابل، فعندما تتسم العبلقات بٌن للضؽوط والمسبب الربٌسً 
ن مصدراً قوٌاً لبلرتٌاح. ٌبدو ذلك متناسقاً فً كل الناس باإلٌجابٌة، فإنها ستكو

 مكان وفً كل ثقافة. فالناس هم َمن ٌجعلوننا سعداء وهم َمن ٌجعلوننا بإساء. 
لهذا سنقضً بعض الوقت فً التركٌز على الموضوع الهام المتعلق  

 بالعبلقات وبما ٌعمله الكتاب المقدس حول هذا الموضوع.
 
 هذا الدرس استعداداً لمناقشته ٌوم السبت القادم. نرجو التعمق فً موضوع *
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 األحد ـ رقٌق ومتواضع تماماً 
. لماذا فً اعتقادك ٌربط بولس بٌن التواضع والوداعة ٖـٔ: ٗاقرأ أفسس 

واالحتمال بالعالقات الجٌدة واالنسجام؟ اذكر أمثلة من اختباراتك أنت فٌها تركت 
  _______________ ؟عالقاتك اإلنسانٌةالمواقف أعاله أثراً إٌجابٌاً على 

 ____________________________________________  
 

. ما الذي ٌمكننا تعلمه من تصرفات أبٌجاٌل وداود بشؤن ٕ٘صموبٌل ٔاقرأ 
  ________________ السلوك المناسب فً الظروف الصعبة والمتوترة؟

 ____________________________________________  
 

نابال، وأبٌجاٌل تمدنا بمثال ممتاز حول التفاعل وإن قصة داود،  
تتفاوت تفاوتا ملحوظا أما النتابج الناجمة عن هذا التفاعل فقد االجتماعً الناجح. 

ق على ر ومتفوِّ م بها الفرد نفسه، سواء كشخص متكبِّ قدِّ وفقا للطرٌقة التً ٌُ 
 اآلخرٌن، أو كشخص متساو معهم، أو كصدٌق متواضع، أو كشرٌك. 

وكان داود قد أرسل جنوده إلى نابال متقدمٌن بطلب معقول وعادل.  
اِزٌنَ َواآلَن َقْد َسِمْعُت أَنَّ ِعْنَدَك " ٌُفقـُ ِحٌَن كاَن ُرَعات. َجزَّ ْد ـَ َك َمَعَنا، لَْم ُنْإِذِهْم َولَْم 

ٌَّام الِتً كاُنوا ِفٌَها ِفً الكْرمَ  ٌء ُكلَّ األَ ًْ ل.لُهْم َش
 

ٌَجـَ ف. ٌُْخِبُروكَ ـَ ِاْسؤَْل ِؼلَماَنَك ف ِد ـِ ل
َنا َقْد ج َك ألَنَّ ٌْ َن ٌْ ْوم طـِ الِؽلَماُن ِنْعَمًة ِفً َع ٌَ ُدَك ؤـَ ٌٍِّب، فـَ بَنا ِفً  ٌَ ْعِط َما َوَجَدتُه 

(. وكؤن داود بكلمات أخرى ٌقول: 8و 7: ٕ٘صموبٌل ٔ" )ٌِدَك َوالْبنَِك َداُودَ ـِ لَِعب
عطنا ما بوسعك إعطابنا إٌاه". لكن نابال لم أ"لقد قمنا بحماٌة رجالك وممتلكاتك؛ 

المقدس أنه كان ٌعرؾ شٌباً عن اللطؾ أو الدبلوماسٌة. فلقد قٌل لنا فً الكتاب 
رجبلً قاسٌاً وشرٌراً. وبعض ترجمات الكتاب المقدس األخرى تستخدم 
مصطلحات مثل عابس، وحشً، خشن، صعب المراس، ووقح. وهو بالفعل قد 

 أظهر هذه الصفات أمام رجال داود المحاربٌن. 
فً المقابل، الحظ موقؾ داود المبدبً. فبالرؼم من أنه كان ٌحمل سلطة  

عسكرٌة، إال أن رسالته إلى نابال كانت ملٌبة بالرعاٌة والتواضع، وقد تمنى 
م نفسه بقوله "ابنك داود" لنابال وأهل بٌته حٌاة مدٌدة وصحة جٌدة، وقد قدَّ 

 (.8)عد
ٌخبرنا أنها كانت امرأة ذكٌة أما فٌما ٌتعلق بؤبٌجاٌل، فالكتاب المقدس  

ت كمٌات وفٌرة من المواد الؽذابٌة؛ وقد وجمٌلة. الحظ سلوكها: فهً قد أعدَّ 
" وخاطبت كَ ـَ أََمتأسرعت السترضاء داود وانحنت أمامه واصفة نفسها بؤنها "

ٌِِّديداود ملقبة إٌاه " رت داود بؤنه، كرجل ـَّ " وطلبت منه المؽفرة. كما أنها ذكَس
 ب إراقة دماء ال داعً لها.ـُّ بحاجة إلى تجن هلل، كان
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ل   وكانت نتٌجة تصرفات أبٌجاٌل الحرٌصة المتواضعة هً حدوث تحوُّ
كامل فً نواٌا داود. ولقد سبَّح داود هللا من أجل أنه بعث إلٌه بهذه المرأة كما 
امتدح أبٌجاٌل لصواب حكمها. لقد أنقذت هذه الوساطة الفعالة، الملٌبة بروح 

ع، حٌاة العدٌد من الرجال األبرٌاء. أما فٌما ٌتعلق بنابال، فإن داود لم ٌكن الور
بحاجة إلى سفك الدماء، ألن نابال قد مات، ربما إثر اإلصابة بنوبة قلبٌة من 

 جراء المخاوؾ التً انتابته.
 

من السهل )عادة( أن نكون لطفاء مع من نحبهم. لكن ماذا عن الذٌن ال نحبهم؟ 
ة فعلهم إذا . كٌف ستكون ردَّ مزعجٌن وأكرٌهٌن ك الذٌن تجدهم فكر فً أولب

سم بالتواضع والرقة؟ حاول، من خالل نعمة هللا، ــَّ أنت أظهرت نحوهم موقفاً ٌت
ر أنك أنت أٌضاً قد ال تكون دابماً شخصاً ـَّ هإالء )تذكتجاه محبة أن تظهر ال
 (.محبباً محبوباً 

 
 االثنٌن ـ ال تقابلوا الشر بالشر
؟ ما هً بعض الطرق المباشرة ٕٔـ3: ٖبطرس ٔما هو المقصد الحقٌقً من 

  ________ التً ٌمكنك من خاللها تطبٌق هذه المبادئ على حٌاتك الخاصة؟
 ____________________________________________  
 

له إلى تحوٌل الخد اآلخر )متى   لقد ارتقى المسٌح بنهج "العٌن بالعٌن" وعدَّ
ال ٌزال كذلك فً مفهوماً ثورٌاً وهو المفهوم الجدٌد (. ولقد كان هذا 9ٖو 8ٖ: ٘

العدٌد من الثقافات والتقالٌد. ولؤلسؾ، فإنه حتى المسٌحٌٌن نادراً ما ٌقابلوا الشر 
لِب، ـَ ُموا ِمنًِّ، ألَنًِّ َوِدٌٌع َوُمَتَواِضُع القـَّ َعلـَ تبالخٌر. لكن المسٌح ٌواصل القول: "َ

 (.9ٕ: ٔٔ" )متى وِسُكمْ ـُ ُدوا َراَحة لُِنفـِ جـَ تـَ ف
كان هناك زوجان لدٌهما أطفال صؽار، وقد كان هذان الزوجان ٌعانٌان  

، قال وبلهجة بؽٌضةمع جٌرانهما. وفً مناسبات عدٌدة، كبٌرة من مشكبلت 
طاق رإٌة معدات اللعب هإالء الجٌران للزوجٌن الشابٌن أنه من ؼٌر المُ 

ن بسبب أجزاء ر الجٌراموضوعة فً الفناء وسماع األوالد ٌلعبون بها. ولقد تذمَّ 
معٌنة من حدٌقة الزوجٌن واشتكوا كذلك من اإلزعاج الذي ٌسببه األوالد. لم 
ٌسعد الزوجان بحدٌث الجٌران معهما بهذه القسوة الشدٌدة واللهجة الفظة. فإنهما 
ٌّرة. وحدث فً أحد  على كل حال لم ٌقوما بعمل أي شًء فٌه خرق لقواعد الج

فاح من الشجر الموجود بالساحة الخلفٌة من األٌام أن األسرة كانت تجمع الت
ل الجٌران ـِ بـَ الحدٌقة، وقررت األم الشابة تقدٌم فطٌرتً تفاح طازجتٌن للجٌران. ق

بسرور. ولقد أحدث هذا العمل البسٌط فرقاً فً عبلقة الجٌران بهذٌن تٌن الفطٌر
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خاص الزوجٌن، ربما ألن الجٌران لم ٌتوقعوا أي شًء من هذا القبٌل من األش
 الذٌن كانوا هم ٌضاٌقونهم باستمرار.

 
صموبٌل ٔتهدد حٌاته؟  تكٌف رد داود على هجمات شاول المستمرة والتً كان

. ماذا ٌخبرنا هذا عن شخصٌة داود؟ هل نحن بحاجة إلى تطبٌق نفس ٙـٗ: ٕٗ
هذا المسلك فً اختبارنا نحن، خصوصاً عندما تكون لدٌنا مشكالت مع شخص 

  ___________________ الخاصة، "مسٌح الرب"؟ قد ٌكون، بطرٌقته
 ____________________________________________  
 

ال بطرٌقة فٌها داود تصرؾ ٌدّون سفر صموبٌل األول أربع مرات  
رفع الٌد ضد "مسٌح الرب". وبالرؼم من أن فرصاً كثٌرة قد واتته إذ أخبلقٌة 

لبلنتقام، إال أنه حاول مراراً وتكراراً التودد إلى الملك ومسامحته. لقد اختار داود 
 فً تعامبلته مع شخص لم ٌكن لطٌفاً معه. طرٌقة متواضعة وورعة

 
أال ٌنبغً علٌنا جمٌعاً، أٌاً كان الظرف الذي نواجهه، أن نسعى فً الحذو حذو 

 داود؟
 

 الثالثاء ـ الغفران
، ومع ذلك ومجدٌةمن الممكن أن تظهر بمظهر َمن ٌعٌش حٌاة دٌنٌة ثرٌة  

تكون لدٌك مشكبلت خطٌرة فً عبلقاتك اإلنسانٌة. إنها حقٌقة من حقابق الحٌاة 
أننا كبشر نتعدى فً معظم األحٌان على بعضنا البعض ونسبب األلم لواحدنا 

فً الكنٌسة. ومن هنا، ٌظهر مدى أهمٌة تعلم فن  ، بل وخاصة،اآلخر، حتى
 الؽفران والمسامحة.

 
مدى إجادتك فً تطبٌق هذا الحق الكتابً فً حٌاتك؟ . ما ٕٖ: ٗاقرأ أفسس 

د من الهام والصالح بالنسبة عَ ن الناس أنت بحاجة ألن تغفر لهم، ولماذا ٌُ ن مِ مَ 
  ____________________________ لك أن تغفر لهم وتسامحهم؟

 ____________________________________________  
 

فقط فً السنوات األخٌرة، بدأت مهنة النصح واإلرشاد النفسً بالنظر  
إلى أهمٌة المبادئ الروحٌة للصحة النفسٌة والعقلٌة. فلعقود كان علماء إٌجابا 

النفس واالستشارٌون ٌنظرون إلى الدٌن واألمور الروحٌة كما لو كانت مصدراً 
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كامناً للشعور بالذنب والخوؾ. لكن األمر لم ٌعد هكذا اآلن. حٌث ٌستفٌد 
 ة للحالة النفسٌة.مما ٌقدمه المفهوم المسٌحً من تؤثٌرات واقٌالكثٌرون 

وقد صارت "عبلجات" مثل الصبلة، المجبلت الروحٌة، حفظ آٌات  
ربٌسٌة من الكتاب المقدس ومراسم المسامحة من الوسابل المعترؾ بها لمساعدة 
العدٌد من األشخاص فً التؽلب على العدٌد من االضطرابات العاطفٌة المختلفة. 

األكثر فعالٌة فً تهدبة المرضى  سامحة من بٌن االستراتٌجٌاتالمُ  عدّ ـُ وت
ٌُؽفر لنا النفسٌٌن، حتى وإن كانت القدرة على أن  حقاً تؤتً من عند هللا فقط نؽفر و

 (.ٕٙ: ٖٙمن خبلل القلب الذي تؽٌر بفضل تؤثٌر هللا علٌه )حزقٌال 
 

مه هذه اآلٌات ـِّ . ما الذي تعلٖٗ: ٖٕ؛ ٗو ٖ: 3ٔ؛ لوقا ٕ٘ـٖٕ: ٘اقرأ متى 
  ________________________________ كذلك؟حول الغفران، 

 ____________________________________________  
 

ر المرء أن الصفح هو شًء من المستحٌل تقرٌباً منحه أحٌاناً قد ٌتصوَّ  
وممارسته نحو اآلخرٌن. لكن ال ٌوجد أي إنسان على اإلطبلق احتمل آالماً 
وإذالالً مثلما احتمل المسٌح: فملك الكون وخالقه قد أهٌن ظلماً وصلب على ٌد 

تام، اهتم بمخلوقاته لدرجة أنه ٌلتمس مخلوقاته. رؼم ذلك، فالمسٌح، وفً تواضع 
  إلى اآلب كً ٌؽفر لهم.

 
أللم الذي ٌسببونه لهم. امنهم بفً بعض األوقات ٌظلم الناس آخرٌن دون إدراك 

باإلهانة( غٌر  نوفً أوقات أخرى ٌهٌن أناس أناساً آخرٌن ألنهم )من ٌقومو
التخفٌف عن  آمنٌن أو ألنهم ٌعانون من مشاكل شخصٌة، ولهذا فهم ٌحاولون

خرٌن. كٌف ٌمكن لمعرفتك بمشكالت اآلخرٌن أن اآلإٌذاء أنفسهم من خالل 
تساعدك فً منح الغفران لهم؟ كٌف ٌمكنك تعلم المغفرة ألولبك الذٌن ٌحاولون 

 ؟إٌذاءكعمداً 
 

الَتِ ـُ فرـَ ِاْعتاألربعاء ـ   وا َبْعُضُكْم لَِبْعٍض بِالزَّ
. ٙٔ: ٘بزالتنا بعضنا لبعض؟ ٌعقوب وصٌة ٌعقوب باالعتراف تكٌف تفسر 

تؤمل فً هذه اآلٌة واسؤل نفسك كٌف أنك بحاجة إلى تطبٌق تعالٌمها على 
  _________________________________ حالتك أنت الخاصة؟

 ____________________________________________  
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إن خطٌتً فً حق جاري تتطلب اعترافً له من أجل الحصول على  
د كما انها تظهر إننً على استعدا. ا الصحٌحواستعادة العبلقة إلى وضعهالصفح 
القبول والصفح.  ىالحصول علا قمت به، وبؤنً أثق وأرجو المسإولٌة عمَّ  لتحمُّل

منح النفس النبٌلة الصفح، بؽض النظر عن حجم اإلساءة ـُ وبنعمة هللا، سوؾ ت
 ت إلٌها.التً وُجهِّ 

من شؤنه أن ٌقدم لنا ، ٙٔ: ٘ثمة تفسٌر إضافً لآلٌة المذكورة فً ٌعقوب  
كبٌرة للشفاء. فاالعتراؾ بالخطاٌا واألخطاء والتعدٌات لشخص تثق به فرصا 

االنفتاح واالعتراؾ بنقابصنا لشخص مسٌحً تقً وٌعود علٌك بالشفاء العاطفً. 
ورع سٌساعد على التخفٌؾ من عبء الخطٌة. باإلضافة إلى ذلك، فإن االعتراؾ 

بعض. إن الثقة جاه تالمتبادل بٌن األشخاص ٌعمل على تعمٌق العبلقات بعضهم 
المتبادلة بٌن الشخصٌن تعمل على دعم الرباط الذي ٌجعل الصداقة حقٌقٌة 

الكبلم مبنٌة على مبدأ أن  برمتهاإن مهنة اإلرشاد النفسً وفً الواقع، فودابمة. 
للنفس. وبالرؼم من وجود اضطرابات نفسٌة تستلزم معالجة طبٌة محترفة نافع 

د من مشاعر الضٌق ٌمكن التعامل معها وتخفٌفها ومتخصصة، إال أن هناك العدٌ
فً نطاق الكنٌسة أو المجتمع الذي ٌعٌش فٌه الشخص. وٌصدق ذلك خصوصاً 
على المشكبلت الناجمة عن التدهور فً العبلقات الشخصٌة مثل: سوء التفاهم، 
االفتراء، الؽٌرة، الخ. لذلك فإن إتباعنا لنصٌحة ٌعقوب ال ٌخفؾ العبء النفسً 

 ب بل ٌعمل أٌضاً على تجدٌد القوة المطلوبة لتؽٌٌر السلوكٌات المدمرة.فحس
وهناك كلمة تحذٌر، بالرؼم من أن الكشؾ عن خطاٌانا التً اقترفناها إلى  

 ٌضعؾ من موقؾ هذا قد أن ب قد ٌجلب الكثٌر من االرتٌاح، إال قرَّ صدٌق مُ 
قاإنا آلخرٌن عرضة للخطر. هناك دابماً خطر أن ٌكشؾ أصدوٌجعله الشخص 

 ر لؤلشخاص المعنٌٌن. ، هذا أمر مدمِّ به وأتمناهم علٌهما أخبرناهم نحن 
واألكثر أهمٌة، ٌمكننا دابماً أن نعترؾ بذنوبنا للرب واثقٌن تمام الثقة  

. إن العبلقات المعٌبة قد تجلب عدم 7: ٘بطرس ٔومتٌقنٌن من الؽفران. اقرأ 
آخرون المساعدة، لكن العون األكٌد ٌؤتً  عٌالٌقٌن وحتى الخوؾ والقلق. قد ٌستط

من عند هللا، الذي هو على استعداد لحمل همومنا فً أي وقت، تاركاً إٌانا بشعور 
 من الراحة كوننا قد تركنا أعباءنا بٌن ٌدٌه.

 
 الخمٌس ـ بناء اآلخرٌن

اقرأ اآلٌات التالٌة، واسؤل نفسك حول كٌف ٌمكنك تطبٌق هذه التعالٌم على 
أنت الخاصة. لماذا ٌعد ذلك غاٌة فً األهمٌة، لٌس بالنسبة لك فقط ولكن حٌاتك 

  ____ 9ٔ: ٗٔ؛ رومٌة ٔٔ: ٘تسالونٌكً ٔ؛ 9ٕ: ٗأفسس  بالنسبة لآلخرٌن؟
 ____________________________________________  
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بتفادي تدهور العبلقات الشخصٌة بولس مجتمعات الكنٌسة األولى ٌنصح  

تنا مع فً "جسد المسٌح". العدٌد من المصاعب بٌن األشخاص تؤتً نتٌجة قسو
بؤذٌة المجتمع بؤكمله. إن األشخاص نكون قد قمنا فً أثناء ذلك، وبعضنا البعض، 

تكون لدٌهم هم أنفسهم مشاكل ؼالبا ما الذٌن ٌنخرطون فً الثرثرة واؼتٌاب الؽٌر 
مثل: الشعور بالنقص، الحاجة إلى لفت النظر، رؼبة فً السلطة أو السٌطرة، 

عرون بعدم األمان. إن أمثال هإالء هم بحاجة وؼٌرها من األمور التً تجعلهم ٌش
إلى المساعدة للتخلً عن هذه الطرٌقة المإذٌة فً التعامل مع الصراعات الداخلٌة 

 التً ٌعانون منها.
فً  عدم التورطفً الواقع، إن شعور المرء بؤنه على ما ٌرام ٌساعد على  

م بحاجة إلى اعتبار القٌل والقال وقذؾ الناس بالكبلم. إن أعضاء جسد المسٌح ه
؛ 8: 7ٔأنفسهم أصحاب امتٌاز كونهم قد تسلموا عطٌة الخبلص )مزمور 

(. وبهذا المفهوم، ٌكون تركٌز هإالء األشخاص هو على بناء 9: ٕبطرس ٔ
اآلخرون حذوهم أٌضاً. إن تـَّخذ اآلخرٌن والعمل على تثقٌفهم بشؤن هذا األمر لٌ

والتركٌز على الجانب اإلٌجابً من كلمات التشجٌع والتؤٌٌد واالستحسان، 
األمور، والتواضع، والمواقؾ البهٌجة هً سبل دعم ألولبك الذٌن ٌعانون من 

 مشاكل شخصٌة.
طرٌقة أخرى لمساعدة مثل هإالء هً العمل كوسطاء. ٌدعو هللا صانعً  

(، وٌقول ٌعقوب أن صانعً السبلم 9: ٘السبلم "المباركٌن" و"أبناء هللا" )متى 
 (.8ٔ: ٖ" )ٌعقوب بِرِّ ـْ َمُر الـَ ثسٌحصدون "

 
  _____ . لماذا ٌعد هذا المبدأ أساساً ربٌسٌاَ لجمٌع العالقات؟ٕٔ: 3اقرأ متى 

 ____________________________________________  
 

بالنسبة للعبلقات من الممكن اعتبار هذا المبدأ كجوهرة ال تقدر بثمن  
المحبة، وهو مبدأ فهو ٌعتمد على اإلٌجابٌة فً التعامل وعلى االجتماعٌة. 

عالمً، وٌمتد إلى ما فوق وما وراء القانون اإلنسانً. إن "القانون الذهبً" ٌؤتً 
 كذلك بفوابد عملٌة لكل شخص معنً.

كان هناك فبلح صٌنً ٌهتم بحقل الرز الخاص به والموجود على  
الجبل المطلة على الوادي والبحر. وفً أحد األٌام رأى الفبلح بداٌة مدرجات 

ٌة جزءاً واسعاً من عرِّ ث تراجعت المٌاه إلى داخل البحر مُ لموجة المد البحري حٌ
الخلٌج المابً، وقد أدرك الفبلح أن المٌاه سوؾ تعود مرة أخرى لؤلمام بقوة 

ولكً  .ستدمر كل شًء فً الوادي. فكر فً أصدقابه الذٌن ٌعملون فً الوادي
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قرر أن  ٌلفت نظرهم إلى هذا الخطر الذي سوؾ ٌدمرهم إذا هم ظلوا بالوادي،
ٌشعل النار فً حقل الرز الخاص به. وعندما رأى أصدقاإه النار أسرعوا إلى 
تسلق الجبل إلخماد الحرٌق، وهكذا لم ٌتعرضوا للقتل بؤمواج المد البحري 

 الشدٌد. ونتٌجة لتوفر روح مساعدة بعضهم البعض تم إنقاذ حٌاة الناس المعنٌٌن.
 الدرس واضح. 

 
 الجمعة ـ لمزٌد من الدرس

وضع خطاً تحت الكلمات التً تلمس قلبك بصور  ٕٖـٕ٘: ٗاقرأ أفسس 
مباشرة أكثر. تؤمل فً األمور التً ٌمكنك عملها، بمعونة هللا، لتحسٌن عالقاتك 

  _______________________________________ باآلخرٌن
 ____________________________________________  
 

: الكارزٌنإلى أحد  9ٓ8ٔهذه أجزاء من رسالة كتبتها الن هواٌت فً 
ثك، رقٌقاً فً تعامبلتك. "عندي هذه الرسالة من الرب لك: كن لطٌفاً فً حدٌ

راقب نفسك بعناٌة، ألنك تمٌل إلى أن تكون قاسٌاً ودٌكتاتوراً، وتمٌل إلى قول 
رة... إن التعبٌرات القاسٌة تحزن الرب؛ والكلمات ؼٌر المتعقلة أشٌاء طابشة مدمِّ 

ضة ألن أقول لك، كن لطٌفاً فً حدٌثك؛ راقب جٌداً كلماتك؛ أنا مفوَّ  تإذي الؽٌر.
 وال تدع أي قسوة تؤتً من كلماتك أو إٌماءاتك... 

"إنك عندما تختبر النظر إلى المسٌح والتعلم منه بصفة ٌومٌة ستظهر عن  
ؾ من اعتراضاتك، وال تنطق بكلمات ـِّ شخصٌة صحٌة متناؼمة ومنسجمة. خف

ن المعلم األعظم. وستعمل كلمات العطؾ والشفقة عمل الدواء، م مــَّ فٌها إدانة. تعل
وستشفً نفوساً كانت فً ٌؤس. وسٌكون لمعرفة كلمة هللا الموضوعة حٌز التنفٌذ 

ة. إن الكلمات القاسٌة لن تجلب النعمة علٌك أو على أي شخص رَّ سِ قوة شافٌة مُ 
 (.ٗٙٔو ٖٙٔآخر" )روح النبوة، خدام اإلنجٌل، صفحة 

 
 للنقاشأسبلة 
ما مدى محبتك لبلؼتٌاب والنمٌمة؟ وحتى إن كنت أن ال تفعل ذلك بنفسك،  .ٔ

ما مدى تلهفك وانفتاحك لسماع نمٌمة اآلخرٌن؟ لماذا ٌعد ذلك بنفس السوء 
كما لو أنك أنت نفسك تقوم بالنمٌمة والؽٌبة؟ كٌؾ ٌمكنك التوقؾ عن أن 

 تكون جزًء مما ٌمكن أن ٌسبب ألماً عظٌماً لآلخرٌن؟
من الممكن أن ٌكون الصفح لآلخرٌن صعباً، خصوصاً لو كنا قد تؤذٌنا  .ٕ

بسببهم أذٌة بالؽة جداً. كٌؾ ٌمكنك أن تتعلم الصفح عن أولبك الذٌن ال 
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ٌطلبون الصفح، أولبك الذٌن ال ٌهتمون لصفحك، والذٌن ربما ٌحتقرون 
 صفحك لهم؟ ما هً مسإولٌتك فً مثل هذه الحاالت؟

والبدنً داخل األُسر هو حقٌقة تجلب الكثٌر من األلم  إن االعتداء اللفظً .ٖ
على األفراد والجماعات. ماذا ٌنبؽً أن ٌكون موقؾ المسٌحً للمساعدة 
فً منع هذه المشكلة؟ ما الذي ٌنبؽً التوصٌة به عندما ال ٌسبب الصفح 

 أي تؽٌٌر فً سلوك المسًء؟
للتحسٌن من  فكر فً حٌاتك اآلن. ما هً الخطوات التً ٌمكنك اتخاذها .ٗ

عبلقاتك؟ لماذا ٌعد كل من التواضع، الثقة فً هللا، والرؼبة فً عمل 
 الصواب أموراً هامة فً مثل هذه العملٌة؟ 
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 كانون الثانً )ٌناٌر( 1ٕ الدرس الخامس

 الذنب
 

 السبت بعد الظهر
تٌموثاوس ٔ؛ ٕٖ؛ مزمور 9: ٌٔوحنا ٔ؛ ٖٔـ8: ٖتكوٌن  المراجع األسبوعٌة:

 .ٔ: 8؛ رومٌة 7٘: ٕٙ ؛ متىٕو ٔ: ٗ
 

قُِف؟ـُ إِْن ُكْنَت ت" آٌة الحفظ: ٌَ ُد، َفَمْن  ٌِّ ا َس ٌَ  ، اَرب  ٌَ َراقُِب اآلَثاَم 
  

ألَنَّ ِعْنَدَك 
ٌُخ. فَِرةَ ْـ الَمغ  ًْ  (.ٗو ٖ: ٖٓٔ)مزمور  "اَف ِمْنكَ ـَ لَِك

 
إن الشعور بالذنب هو واحد من أكثر االختبارات العاطفٌة إٌبلماً وتعجٌزاً. 

الضٌق، بل وحتى والؽضب، والحزن، والخوؾ، وفهو قد ٌسبب الخزي، 
المشاعر هً مشاعر ؼٌر سارة فً أؼلب ورؼم أن هذه المرض الجسدي. 

ة وإلى أقدام قد تستخدم من ِقبل هللا لقٌادة المذنبٌن إلى التوب هااألحٌان، إال أن
الؽفران الذي ٌتوقون إلٌه. مع ذلك، فإن الحصول على الصلٌب، حٌث ٌمكنهم 

آلٌة الشعور بالذنب قد تجعل الناس ٌشعرون أحٌاناً بالذنب تجاه شًء هم عنه 
 ؼٌر مسبولٌن. كما هو الحال بالنسبة للناجٌن من حادث أو أبناء المطلقٌن.

ره، فهو ٌعمل عمل الضمٌر لكن عندما ٌكون للشعور بالذنب ما ٌبر
بحٌث الصالح. إن الشعور بالذنب ٌنتج ما ٌكفً من عدم االرتٌاح لدى الشخص 

. واعتماداً على الخٌارات الشخصٌة، قد من أجل معالجتهٌدفعه إلى عمل شًء 
ٌكون الشعور بالذنب مدمراً للؽاٌة، كما فً حالة ٌهوذا، أو إٌجابٌاً جداً، كما فً 

 حالة بطرس. 
س فً هذا األسبوع أربع حاالت كتابٌة حول الشعور بالذنب كً نفهم سندر

هذه العملٌة بصورة أفضل ولكً نرى ما ٌمكننا تعلمه بشؤن هذا الشعور. ٌمكننا 
أن نرى كٌؾ للشعور بالذنب، إذا تم توجٌهه بصورة صحٌحة، أن ٌستخدم من 

، على موقفنا تجاه ِقبل الرب لمنفعتنا وصالحنا. وٌعتمد الكثٌر جداً، فً الواقع
 الذنب الذي نشعر به واالختٌارات التً نقوم بها.

 
 نرجو التعمق فً موضوع هذا الدرس استعداداً لمناقشته ٌوم السبت القادم. *
 

 األحد ـ الخزي
. كٌف أظهر كل من آدم وحواء شعور الذنب الذي أحسا ٖٔـ3: ٖاقرأ تكوٌن 

  ______________ آدم تحدٌداً؟به واختبراه؟ ماذا كان الخطؤ فً رد فعل 
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كان الذنب أول عاطفة سلبٌة شعر بها الجنس البشري. فبعد سقوط آدم  

بِّ اإلِلِه ـَ وحواء فً الخطٌة بفترة وجٌزة، تؽٌر سلوكهما. إذ "اْخت َبؤَ... ِمْن َوْجِه الرَّ
(. أشارت ردة الفعل ؼٌر المسبوقة هذه إلى خوؾ 8ِفً َوَسِط َشَجِر الَجنَِّة" )عد

أبٌهما وصدٌقهما، وأشارت فً الوقت ذاته إلى الخزي الذي الزوجٌن من 
اعتراهما وجعلهما ؼٌر قادرٌن على مواجهة هللا. لقد كانا، قبل سقوطهما، ٌجدان 
فرحهما فً حضرة هللا، لكنهما اآلن ٌختببان من أمامه إذ ٌقترب منهما. لقد كسرا 

لحزن واألسؾ، رباطاً جمٌبلً. وباإلضافة إلى الخوؾ والخزي، فقد شعرا با
 خاصة بعد أن أدركا العواقب الوخٌمة نتٌجة عصٌانهما هلل.

ٌَّة ْـ َها َمِعً" و"الـَ تْـ ِتً َجَعلـَّ الَمْرأَةُ ال: اَل آَدمُ ـَ قـَ فالحظ كلمات آدم وحواء: "  َح
ت ب ردة فعل آلٌة لدى المرء بإلقاء اللوم على سبِّ ". ٌبدو أن الذنب ٌُ ِنً...ْـ أََؼرَّ

شخص آخر أو لتبرٌر سلوكه بالجدال. ٌطلق سٌجمند فروٌد مإسس علم النفس 
التحلٌلً على ردة الفعل هذه اسم "اإلسقاط" وقال بؤن الناس ٌسقطون )ٌلقون( 
بذنوبهم على اآلخرٌن أو على الظروؾ من أجل التخفٌؾ من عبء الشعور 

هذا "اإلسقاط" آلٌة دفاعٌة. لكن إلقاء اللوم على اآلخرٌن ال ٌعمل  بالذنب. وٌعتبر
ل عابقاً لؽفران هللا. إن الحل ــِّ شكبشكل جٌد بالنسبة للعبلقات بٌن األفراد وٌُ 

الحقٌقً للشعور بالذنب هو قبول المرء لمسبولٌة تصرفاته كاملة والسعً فً 
َء ِمَن لذنب: "طلب مساعدة الوحٌد الذي ٌمكنه توفٌر الحرٌة من ا ًْ إِذا ال َش

َس َحَسَب الَجَسِد َبْل  ٌْ الِِكٌَن ل ُسوَع، السَّ ٌَ ُنوَنِة اآلَن َعلَى الِذٌَن ُهْم ِفً الَمِسٌح  ٌْ الدَّ
وح  (.ٔ: 8" )رومٌة َحَسَب الرُّ

الذنب لؤلسباب الخطؤ. فاألٌقرباء المقربون الشعور بعانً الناس من أحٌاناً ٌُ  
بناء زوجٌن أل وألناجٌن من حادث جسٌم ل وأألولبك الذٌن ٌقدمون على االنتحار 

حدٌثً الطبلق هذه كلها أمثلة لما هو، فً معظم الحاالت، من مسببات الشعور 
بذنب ال أساس له. ٌحتاج الناس الذٌن ٌواجهون هذه الظروؾ إلى التؤكد من أنه 
ال ٌمكن تحمٌلهم مسإولٌة سلوك اآلخرٌن أو مسإولٌة أحداث ال ٌمكن التنبإ بها. 
وإذا حدث فً بعض الحاالت وكان علٌهم بعض المبلمة، وجب علٌهم عندها 
تحمل مسبولٌة تصرفاتهم والسعً فً طلب الصفح والمسامحة من أولبك الذٌن 

ُبْعِد الَمْشِرق ـَ كابٌة مثل: "قاموا هم بؤذٌتهم، ثم علٌهم بعد ذلك بالتشبث بوعود كت
َناـَّ ِمَن الَمْؽِرِب أَْبَعَد َعن ٌَ  (.ٕٔ: ٖٓٔ" )مزمور ا َمَعاِص

 
ما هً ردة فعلك نحو الشعور بالذنب؟ هل تمٌل بسرعة، مثلما فعل آدم، إلى 
إلقاء اللوم على اآلخرٌن لتصرفاتك الخطؤ؟ كٌف تتعلم مواجهة األمور الخطؤ 

 ؟ومن خالل نعمة هللا، تمضً قدماً فً الحٌاةالتً اقترفتها ومن ثم، 
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 األحد ـ قلق إخوة ٌوسف

. ٕٔ: ٕٗأٌة ذكرٌات معٌنة مثٌرة للندم علقت فً أذهان إخوة ٌوسف؟ تكوٌن 
  _______________________________ ماذا ٌخبرنا هذا عنهم؟

 ____________________________________________  
 

إن الشعور بالذنب ٌرتبط بحادثة معٌنة فً الماضً، قد ٌكون ذلك فً  
إلى أن ٌعٌد ذاته بالعقل. وأحٌاناً بعض األحٌان صورة أو حدث وجٌز ٌمٌل 

أخرى ٌكون ذلك عبارة عن صورة ارتجاعٌة تؽزو عقل الشخص أو تظهر فً 
خوته أحبلمه أو كوابٌسه. وال بد وأن صورة ٌوسؾ فً صباه وهو ٌتوسل إل

األكبر منه سناً من أجل اإلبقاء على حٌاته كانت تتبادر إلى أذهان أبناء ٌعقوب 
 مراراً وتكراراً.

 
  _____ ٖ: ٘ٗتكوٌن ر الشعور بالذنب فً إخوة ٌوسف؟ ـَّ ؤٌة طرق أخرى أثب
 ____________________________________________  
 

ر فً ذنوبهم مراراً ـُّ ن بالذنب على التفكوٌعكؾ األشخاص الشاعر 
وتكراراً، باكٌن على حقٌقة إقدامهم على عمل ما قد عملوه، مظهرٌن الخوؾ من 

البمٌن أنفسهم على ما ارتكبوه. إن مثل هذا التفكٌر ٌنتج عنه الضٌق  ،النتابج
واإلحباط والؽضب من الذات لعدم عمل األمور بشكل مختلؾ. ولؤلسؾ، مهما 
كان تكرٌسنا السترجاع تلك األفكار، ؼٌر أن الماضً سٌبقى دون تؽٌٌر. إن 

فح والتشجٌع م الصالتوبة والصفح مطلوبان. ولقد برز نبل شخصٌة ٌوسؾ فقدَّ 
تمت لهم طالباً منهم أال ٌؽضبوا من أنفسهم. وقد طمؤنهم بؤن هذه األحداث قد 

من هللا إلنقاذ حٌاة الكثٌرٌن. وحقٌقة أن هللا كان قادراً على استخدام  بقصد
تصرفاتهم الشرٌرة للخٌر ال تؽٌر، مع ذلك، حقٌقة أنهم كانوا مذنبٌن بارتكاب 

 جرٌمة مروعة.
 

: ٌ٘عقوب  تنا لهذه اآلٌات على التعامل مع الشعور بالذنب؟كٌف تساعد طاع
  __________________________________ 9: ٌٔوحنا ٔ؛ ٙٔ

 ____________________________________________  
  

إن كل الخطاٌا تجلب األلم على الخاطا وكذلك على هللا. كما تطال الخطاٌا 
العدٌد من األشخاص. وهناك حاجة للتعامل مع كل زاوٌة من زواٌا المثلث )هللا ـ 
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طاء الماضً. ٌخبرنا ٌوحنا أن هللا اآلخرون ـ الذات( ألجل تحقٌق تسوٌة ألخ
رنا من عدم البر. باإلضافة إلى ذلك، ٌخبرنا ٌوحنا أنه مستعد ألن ٌؽفر لنا وٌطهِّ 

علٌنا االعتراؾ لواحدنا اآلخر بالزالت؛ علٌنا القٌام بذلك، خصوصاً إلى أولبك 
 الذٌن أخطؤنا فً حقهم وجورنا علٌهم.

للتحرر من الشعور بالذنب. "قد  إن االعتراؾ المتواضع هو السبٌل الوحٌد
تكون خطاٌاك كجبال أمامك، ولكن إذا كنت تتضع وتعترؾ بخطاٌاك متكبلً على 
استحقاقات المخلص المصلوب والمقام، فسٌؽفر لك وٌطهرك من كل إثم. هللا 
ٌطلب منك االمتثال الكامل لشرٌعته. هذه الشرٌعة هً صدى صوته القابل لك: 

. اطلب ملء نعمة المسٌح. لٌمتلا قلبك بشوق حار إلى كن أقدس وأقدس مما أنت
بره الذي تعلن كلمة هللا أنه ٌنشا سبلماً وٌنتج عنه الهدوء والٌقٌن إلى األبد" 

(. ما الذي تحتاج إلى االعتراؾ به من 9ٕٗ)روح النبوة، أعمال الرسل، صفحة 
 أجل أن تختبر الوعود المذكورة هنا؟

 
 الثالثاء ـ قوة ُمستنزَفة

. ماذا ٌعلمنا هذا عن الذنب واالعتراف؟ ماذا قصد داود بقوله ٕٖقرأ مزمور ا
"؟ ماذا ٌحدث عندما ٌلتزم اإلنسان الصمت؟ ماذا كان حل داود للشعور َسَكت  "

  ____________________________ بالذنب الذي كان ٌعانً منه؟
 ____________________________________________  
 

إن االعتراؾ الصادق مفٌد للروح، ومفٌد على ما ٌبدو للجسد أٌضاً. ٌشٌر  
كبلم داود بوضوح إلى أن شعوره الذهنً بالذنب كان ٌسبب له ألماً جسمانٌاً، 

و الصحة ص(. وٌدرك متخصٗ(، ووهنت قواه )عدٖكذلك: فقد بلٌت عظامه )عد
. ولقد كان المصطلح الٌوم الصلة الوثٌقة بٌن الضؽط النفسً واألمراض الجسدٌة

"المرض النفسً الجسدي" جزءاً من لؽة مختصً الصحة لعقود، وهو ٌشٌر إلى 
أعراض مرضٌة جسمانٌة ناجمة إلى حد كبٌر عن عملٌات نفسٌة. وفً اآلونة 

 ."ةحقل "علم المناعة النفسٌة العصبٌاألخٌرة حدد 
psychoneuroimmunolog  العقلٌة فً حالتنا تلعبه الدور المحوري الذي

 حماٌة أجسادنا من األمراض أو تعرٌض أجسادنا لها.
ٌسبب الشعور بالذنب، كؽٌره من العواطؾ السلبٌة القوٌة األخرى، تدهوراً  

ر الصحة البدنٌة. لكن فورٌاً فً السلوك وٌمكن له، على المدى البعٌد، أن ٌدمِّ 
ظهر ـُ خطر. إذ تبالنسبة لمن ٌعرفون الرب، لٌس هناك حاجة لوضع أنفسهم فً 

ِتً... َوأَْنَت َرفـِ َك بـَ ِرُؾ لـَ أَْعتشهادة داود ترٌاق الشعور بالذنب: " ٌَّ اَم ـَ ْعَت أَثـَ َخِط
ِتً ٌَّ  (.٘" )عدَخِط
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الناتجة عن اإلحساس الخزي والندم والحزن والٌؤس مشاعر وبالتالً فإن  
من خبلل صفح هللا المدهش، وٌمكن للفرح والبهجة أن  اٌمكن اختفاإهبالذنب، 

 (.ٌٔٔحبل محل هذه المشاعر السلبٌة )عد
 

  _________ . ماذا ٌقصد بالضمابر الموسومة؟ٕو ٔ: ٗتٌموثاوس ٔاقرأ 
 ____________________________________________  
 

مون المإمنٌن ـِّ ٌعل نلقد حذر بولس تٌموثاوس مسبقاً من األشخاص الذٌ 
" كما بحدٌد ساخن َمْوُسوَمًة ْبتعالٌم ؼرٌبة. وهم ٌفعلون ذلك ألن ضمابرهم "

(. فكما بإمكان النار أن تحرق أطراؾ األعصاب وتجعل أجزاء من الجسم ٕ)عد
عدٌمة اإلحساس، هكذا الضمٌر قد ٌصبح هو أٌضاً موسوماً وذلك من خبلل: )أ( 
االنتهاك المتكرر للمبادئ الصحٌحة حتى ال ٌبقى هناك شعور بارتكاب الخطؤ، 

الشًء الخطؤ بعدم إلى قوٌة تتسبب فً جعل الشخص ٌنظر )ب( تؤثٌرات بٌبٌة 
 اكتراث أو ربما حتى ٌرى أن الشًء الخطؤ جٌد.

 
ما هً األشٌاء التً كانت تزعجك لكنها لم تعد تفعل ذلك اآلن؟ وإذا كان األمر 

ب(؟ ـِّ كذلك، أٌمكن أن ٌكون السبب هو الضمٌر الموسوم )المحروق أو الُمَصل
نظرة فاحصة على األمور التً تقوم بها والتً لم تعد حاول التمعن وإلقاء 

 تسبب إزعاجاً لضمٌرك فً حٌن أنه كان ٌنبغً لها أن تفعل هذا؟
 

 األربعاء ـ البكاء المرٌر
. ما الذي جعل 3٘: ٕٙواحد من أعظم مظاهر الشعور بالذنب نجده فً متى 

مماثالً؟ وإذا شعور بطرس بالذنب عظٌماً جداً؟ هل سبق لك وأن اختبرت شٌباً 
كان األمر كذلك، ما الذي تعلمته من هذا االختبار وٌمكن أن ٌساعد فً جعلك 

  _____________________________ تتجنب ارتكاب خطؤ مماثل؟
 ____________________________________________  
 

أكد بطرس فً مناسبتٌن عن نٌته فً أن ٌكون حازماً وأن ال ٌنكر سٌده  
أبداً. وقد جاءت مناسبة تؤكٌده الثانٌة حتى بعد أن كان الرب قد تنبؤ بؤن بطرس 

ره ثبلث مرات فً تلك اللٌلة بالذات. وبعد مرور عدة ساعات تعرفت سٌنك
سٌدتان على بطرس على أنه واحد من تبلمٌذ المسٌح، وفً كل مرة أنكر بطرس 

" لَْسُت أََنافت جماعة من جند ربٌس الكهنة علٌه، فصاح بطرس: "ذلك. ثم تعرَّ 
ر، إناث، وـُ (. الحظ أن متهمٌه كانوا )قٕ٘: 8ٔ)ٌوحنا  عبٌد( وكانوا فً هذا صَّ
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السٌاق ٌعتبرون من مرتبة اجتماعٌة متدنٌة. وٌجب أن ٌكون هذا قد أضاؾ إلى 
 خزي بطرس وشعوره بالذنب فٌما بعد.

النقطة الحاسمة، مع ذلك، هً أن بكاء بطرس قد قاد إلى التوبة، إلى تؽٌر  
، بؽض النظر عن مدى إٌبلم العملٌة نفسها. أحٌاناً ٌكون هذا هو ما ٌتطلبه حقٌقً

األمر: نحن بحاجة إلى أن نرى أنفسنا كما نحن علٌه حقاً، لنرى ما بداخل قلوبنا 
حقٌقة ولنرى الخٌانة التً نحن قادرون علٌها، وعندها سنطرح أنفسنا بانسحاق، 

 مثل بطرس، أمام الرب. 
دموع مضى ]بطرس[ فً طرٌقه إلى خلوة بستان جٌثمانً "بعٌون مؤلتها ال 

وهناك انكب ساجداً فً المكان الذي رأى فٌه هٌبة مخلصه حٌن انسكب العرق 
الدامً من مساماته نتٌجة معاناته العظٌمة. تذكر بطرس بندم نومه بٌنما كان 

المتكبر وانهمرت  المسٌح ٌصلً خبلل تلك الساعة الرهٌبة. ُسحق قلب بطرس
التربة المصبوؼة مإخراً بقطرات العرق  الندم والتوبة تبلل عٌنٌه دموع من

. فكان متبدالً متؽٌراً  إنساناً وقد ؼادر بطرس هذا البستان  الدامً البن هللا الحبٌب.
مستعداً بعدها أن ٌشفق على المجربٌن. لقد أتضع فؤمكنه الرفق بالضعفاء 

 (.ٙٔٗصفحة واآلثمٌن" )روح النبوة، شهادات للكنٌسة، 
وٌمدنا النصؾ األول من سفر األعمال بشهادة ال رٌب فٌها حول تحول  

أدت إلى و ،فوق العادةتومعجزاته تبشٌره وقٌادته  تبطرس وتجدده. فلقد كان
الكثٌرٌن. كما أدى عمله إلى تؤسٌس الكنٌسة كجسد للمسٌح. وقد تقبل  خبلص

بطرس الموت الذي سبق وتنبؤ عنه المسٌح كشرؾ، إذ أنه مات بنفس الطرٌقة 
 التً مات بها سٌده ]مات مصلوباً[.

 
بؤٌة طرق جعلتك سقطاتك ومفشالتك أكثر إحساساً بسقطات ومفشالت اآلخرٌن؟ 

اآلخرٌن فً آالمهم كنتٌجة لمرورك أنت بآالم من  كٌف ٌمكنك أن تتعلم خدمة
 قبل؟

 
 الخمٌس ـ الغفران التام 

َس " ٌْ الِِكٌَن ل ُسوَع، السَّ ٌَ ُنوَنِة اآلَن َعلَى الِذٌَن ُهْم فًِ الَمِسٌح  ٌْ َء ِمَن الدَّ ًْ إذا الَ َش
وح اآلٌة؟ (. ما الذي تعدنا به هذه ٔ: 3" )رومٌة َحَسَب الَجَسِد َبلْ َحَسَب الر 

  _______________ كٌف ٌمكننا أن نجعل من هذا الوعد وعداً خاصاً بنا؟
 ____________________________________________  
 

إن محبة هللا عظٌمة وعمٌقة وواسعة لدرجة أنه من المستحٌل فهمها  
بالتمام. وإنه حتى أفضل نوعٌة من أنواع الصفح البشري ال ٌمكن مقارنتها 
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ن خبلل ؛ ومع ذلك، ومفتشوبنا الخطٌةنحن أما الكمال، كلً بمؽفرة هللا. فاهلل 
تدابٌر هللا نفسه المتاحة لنا فً المسٌح، ٌمكننا نحن جمٌعاً أن نحصل على ؼفران 

 تام فً اللحظة التً نطالب فٌها بوعود هللا ألنفسنا بإٌمان وتسلٌم تامٌن للرب.
 

اقرأ النصوص الثالثة التالٌة. كٌف تمدنا هذه اآلٌات بالضوء الذي ٌساعدنا على 
 ؟أن نفهم وندرك مغفرة هللا

 

  ٖٓٔمزمور :ٕٔ ________________________________  

  8ٔ: ٔإشعٌاء ___________________________________  

  9ٔ: 7مٌخا ____________________________________  
 

ٌستخدم الكتاب المقدس رموزاً من العوالم الثابتة لكً ٌساعدنا على فهم  
معانً المفاهٌم الصعبة. فبقدر ما ٌمكننا االستٌعاب، نرى أن الثلج والصوؾ هما 

أعمق مثبلن جٌدان لوصؾ البٌاض الناصع: كما أن قاع البحر هو أٌضاً من 
األماكن التً ٌمكننا تخٌلها؛ وما من شًء ٌمكنه أن ٌكون متباعداً جؽرافٌاً مثل 

د رموز محدودة لوصؾ جرَّ ُبعد المشرق عن المؽرب. مع ذلك، فهذه هً مُ 
 ؼفران هللا.

فً دٌر إٌلستو، هناك صورة مرسومة على زجاج النافذة مستوحاة من  
مكن فً هذا الرسم رإٌة المسٌحً، قصة جون بنٌان "تقدم السابح المسٌحً". وٌ

ٌُرى كذلك حمله الثقٌل ٌتدحرج  الشخصٌة المركزٌة، راكعاً عند أقدام الصلٌب. و
إلى نفسه. ٌقول المسٌحً: "أنا  فابقة الوصؾمما ٌجلب له راحة من على كتفٌه، 

حملً الثقٌل من بعدها". لقد تبلشى الحمل واختفى ألمه وشوكته وخزٌه إلى  لم أرَ 
. وإنه لمن الصعب علٌنا فهم وإدراك ؼفران هللا التام والشامل، وذلك لعدم األبد

نانٌتنا وعبلقاتنا المعٌبة الناقصة. نحن ٌمكننا ببساطة تقبل هذا الؽفران وألكمالنا، 
باإلٌمان والصبلة قابلٌن: "ٌا رب، أنا بكل تواضع أعترؾ لك بخطاٌاي وأقبل 

 عفوك وتطهٌرك. آمٌن".
 

نتؤكد من أن خطاٌانا قد غفرت إذا كنا ال نشعر بؤنها قد غفرت؟  كٌف ٌمكننا أن
 أٌة أسباب لدٌنا تجعلنا نإمن بؤن خطاٌانا قد غفرت، بالرغم من مشاعرنا؟

 
 الجمعة ـ لمزٌد من الدرس

"عندما تصارع الخطٌة من أجل التملك على قلب اإلنسان، وعندما ٌبدو أن  
ٌُْؽشً الشُك العقَل، فَمن ذا الشعور بالذنب ٌقهر النفس وٌثقل الضمٌ ر، وعندما 
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ٌَدع أشعة النور تدخل؟ َمن ذا الذي نعمته تكفً إلخضاع الخطٌة؟ ومن ذا  الذي 
الذي ٌهب ؼفرانا وعفواً ثمٌنٌن عن كل آثامنا فٌبدد الظبلم وٌجعلنا مبتهجٌن فً 

اء؛ هللا؟ إنه المسٌح، المخلص صافح اإلثم. إنه ال ٌزال محامٌنا فً محاكم السم
حٌاتهم مع المسٌح فً هللا من أن ٌنهضوا وٌضٌبوا ألن ]تتحد[  تختفًوال بد لَمن 

مجد الرب قد أشرق علٌهم" )روح النبوة، مدرسة الكتاب المقدس للتدرٌب، ماٌو 
ٔ9ٔ٘.) 
"إذا كنت قد أخطؤت فً حق صدٌق أو جار لك فعلٌك أن تقر بخطبك،  

من ثم علٌك التماس ؼفران هللا، ألن ومن واجبه أن ٌؽفر لك إذا هو أراد ذلك، و
األخ الذي جرحته هو ملك هلل، وأنت بجرحك إٌاه قد أخطؤت فً حق خالقه" 

 (.8ٕٔ)روح النبوة، اإلٌمان الذي أحٌا به، صفحة 
 

 أسبلة للنقاش
عاشت السٌدة ماو، زوجة الزعٌم الشٌوعً السابق ماو تسً تونػ، فً  .ٔ

بسبب العدٌد من األفعال السٌبة خوؾ دابم وشعور متواصل بالذنب وذلك 
التً ارتكبتها. لقد كانت تعٌش فً ذعر، فً الواقع، كانت ملٌبة بالشعور 
بالذنب لدرجة أن أي ضجٌج مفاجا أو أٌة أصوات ؼٌر متوقعة كانت 
تتركها فً حالة من القلق الشدٌد أو الؽضب. ولقد تدهورت حالتها لدرجة 

الطٌور بعٌداً عن مقر إقامتها حتى ال أنها طلبت من العاملٌن لدٌها إبقاء 
تسمع صوت تؽرٌدها. مع أن هذه حالة متطرفة، ما الذي تخبرنا إٌاه حول 

 مدى قوة الشعور بالذنب فً تدمٌر حٌاتنا؟
أي نصٌحة تقدمها لشخص ٌتصارع مع الشعور بالذنب بسبب خطاٌاه  .ٕ

 السالفة، شخص ٌزعم قبوله للمسٌح ومع ذلك ال ٌزال ؼٌر قادر على
 التخلص من مشاعر الذنب لدٌه؟ كٌؾ ٌمكنك مساعدة مثل هذا الشخص؟

فً درس ٌوم الخمٌس قدم الكتاب المقدس لنا عدداً من الصور الرمزٌة  .ٖ
لوصؾ ؼفران هللا. اطلب من أعضاء الصؾ أن ٌؤتوا ببعض من 
استعاراتهم الخاصة لوصؾ عمق الؽفران الموجود فً ٌسوع ألولبك الذٌن 

 ران؟ ٌقبلون هذا الؽف
هل من الممكن أن ٌكون هناك شعور بالذنب فً عالم ال وجود فٌه هلل؟  .ٗ

 ناقشوا أجوبتكم.
بإمكان هللا أن ٌستخدم شعورنا بالذنب لٌؤتً بنا فإنه كما رأٌنا هذا األسبوع،  .٘

إلى اإلٌمان والتوبة. هل هناك أٌة "منافع أو فوابد" للشعور بالذنب؟ إذا 
 تكون هذه الفوابد والمنافع؟ كان األمر كذلك، ماذا ٌمكن أن
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 شباط )فبراٌر( ٘ الدرس السادس

 ُحسن التفكٌر
 

 السبت بعد الظهر
؛ ٕٗ: ٘ٔو ٕ: ٗٔ؛ أعمال ٘ٗ: ٙ؛ لوقا ٖٕـٕٔ: 7مرقس  المراجع األسبوعٌة:

 .7ٔـٔ: ٖ؛ كولوسً ٗٔ: 9ٔ؛ مزمور ٔ: ٖؼبلطٌة 
 

َها اإلِْخَوة ُكل  َما ُهَو " آٌة الحفظ:  ٌ َحق، ُكل  َما ُهَو َجلٌِلٌ، ُكل  َما ُهَو أَِخًٌرا أَ
، ُكل  َما ِصٌت ُه َحَسٌن، إِْن ـُ َعاِدلٌ، ُكل  َما ُهَو َطاِهٌر، ُكل  َما ُهَو ُمِسرٌّ

 (.8: ٗ)فٌلبً  "ِكُرواـَ تْـ َكاَنْت َفِضٌلة َوإِْن َكاَن َمْدٌح، َففًِ هِذِه اف
 

إن عبلج السلوك باإلدراك هو أحد أكثر أشكال العبلج النفسً استعماالً  
الٌوم، وهو مبنً على فرضٌة أنه ٌمكن معالجة معظم المشكبلت النفسٌة من 
خبلل التعرؾ على المفاهٌم واألفكار والسلوكٌات العاطلة لدى الشخص والعمل 

الوقابع بصورة سلبٌة؛ على تؽٌٌرها. ٌمٌل الناس المكتببون إلى تفسٌر الحقابق و
وٌمٌل األشخاص القلقون إلى النظر إلى المستقبل بقلق وتخوؾ؛ كما ٌضخم من 

من نجاحات اآلخرٌن فً حٌن ٌقللون من شؤن تدنً احترام الذات من ٌعانون 
ب الناس على التعرؾ على نجاحاتهم هم. لذا فإن عبلج السلوك اإلدراكً ٌدرِّ 

وتؽٌٌرها إلى عادات بدٌلة أفضل تعزز السلوك عادات تفكٌرهم ؼٌر الصحٌة 
 المرؼوب فٌه وتقضً على ؼٌر المرؼوب فٌه من سلوك.

(. ٘ٗ: ٙوالكتاب المقدس ٌعلمنا عن العبلقة بٌن األفكار والتصرفات )لوقا  
فؤنماط األفكار الجٌدة لٌست صحٌة فحسب ولكنها توفر أٌضاً سبٌبلً نحو السبلمة: 

ٌَِضلُّ ُمْخت ان ُمْختـَ "أََما  ٌَ ْهِد ٌَ ْحَمة َوالَحقُّ َف ا الرَّ ؟ أَمَّ ِر" )أمثال ـَ ِرُعو الشَّرِّ ٌْ ِرِعً الَخ
ٔٗ :ٕٕ .) 

سنبحث فً هذا األسبوع فً بعض من الحقابق الكتابٌة التً ٌمكن لها  
مساعدتنا فً السٌطرة على نشاطنا العقلً من خبلل السماح للمسٌح بتولً زمام 

 أذهاننا.
 
 فً موضوع هذا الدرس استعداداً لمناقشته ٌوم السبت القادم.نرجو التعمق  *
 
 
 

 األحد ـ األفكار: أساس السلوك
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. ماذا تخبرنا هذه اآلٌات عن أهمٌة ٘ٗ: ٙولوقا  ٖٕـٕٔ: 3اقرأ مرقس 
السٌطرة، لٌس فقط على تصرفاتنا، لٌس فقط على أعمالنا، لٌس فقط على 

  __________________________ ؟كذلكعلى أفكارنا، بل و ،كلماتنا

 ____________________________________________  
 

انفعاالتهم إن األشخاص الذٌن ٌعانون من عدم القدرة على السٌطرة على  
سرقة أو مهاجمة شخص ما وٌفشلون كذلك فً للدافع الٌفشلون فً مقاومة 

مقاومة رؼبتهم فً المقامرة. وٌدرك أطباء الصحة النفسٌة أن هذه الدوافع ٌسبقها 
سلوك ؼٌر مرؼوب فكر معٌن )أو سلسلة من األفكار(، األمر الذي ٌإدي إلى 

فٌه. وبناء على ذلك، ٌتم تدرٌب المرضى على تحدٌد ما ٌحفز هذه األفكار 
وٌثٌرها، ومن ثم ٌطلب من المرضى التخلص من هذه المثٌرات وشؽل العقل 
بشًء آخر. بهذه الطرٌقة، ٌسٌطر المرٌض على أفكاره وٌتجنب التصرفات التً 

 فً أؼلب األحٌان. كانت هذه األفكار الخاطبة تقوده إلى عملها
فً الواقع، ؼالباً ما تكون األفعال اآلثمة مسبوقة بؤفكار محددة. )ألٌس هذا  
م، بمساعدة من هللا، ــَّ التجربة؟(. إن واجب كل مسٌحً هو أن ٌتعلتعنٌه هو ما 

التعرؾ على الخطوات األولى فً هذه العملٌة، ألن االنشؽال الكثٌر والتمعن فً 
 دي تقرٌباً إلى ارتكاب اإلثم بشكل ال ٌمكن تجنبه.األفكار الخاطبة ٌإ

 
: 8رومٌة  ما هو البدٌل الذي اقترحه بولس للتعامل مع السلوك غٌر األخالقً؟

  __________________________________________ 8ـ٘
 ____________________________________________  
 

ٌظهر بولس أن هناك ارتباطاً وثٌقاً بٌن العقل والسلوك. فإن العقل الذي  
، أما العقل الذي تسٌطر علٌه الصبلحٌمؤله الروح القدس سٌسعى إلى عمل 

الخطٌة فسٌجلب األفعال اآلثمة. فإنه لٌس كافٌاً تؽٌٌر السلوك من أجل الظهور 
ٌَّ أمام الناس. فالقلب )العقل( بحاجة إلى أن ٌتحوَّ  التقوى والتدٌنبمظهر  ر، ل وٌتؽ

 وإال فإن الثمر بنهاٌة المطاؾ سٌظهر الطبٌعة الحقٌقٌة لهذا القلب.
ة مستمرة إلى الشعور بالتؤثٌر العظٌم لقوة األفكار الطاهرة "نحن فً حاج 

ه أفكارنا صوب األمور وكذلك التؤثٌر الضار الهابل لؤلفكار الشرٌرة. دعونا نوجِّ 
المقدسة. لتكن أفكارنا طاهرة وصادقة؛ ألن األمن الوحٌد ألي نفس هو التفكٌر 

، (أؼسطس) آب ٖٕالطاهر الصادق" )روح النبوة، مجلة عبلمات األزمنة، 
ٔ9ٓ٘.) 
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لنفترض أنه كان علٌك أن تعرب لآلخرٌن، لفظٌاً، عن األفكار التً راودتك خالل 
ساعة الماضٌة. ما الذي ستقوله؟ ما مدى إحراجك عندها؟ ماذا تخبرك  ٕٗالـ 

 إجابتك على التغٌٌرات التً أنت بحاجة إلى إحداثها؟
 

 االثنٌن ـ األفكار كمصدر للمحن والضٌقات
هً األشٌاء التً تخٌفك حقاً؟ ما هً بعض الطرق التً ٌمكنك أن تتعلم من ما 

خاللها الثقة فً الرب، رغم مخاوفك؟ فإنه على حال، ألٌس قوة هللا أعظم من 
  ________________________ أٌة مخاوف وتهدٌدات قد نواجهها؟

 ____________________________________________  
 

إن الكثٌر من المعاناة ٌمكن حدوثه من خبلل التفكٌر. ٌصؾ عالم النفس  
تابه "علم النفس والحٌاة"، حالة إحدى الشابات التً نقلت إلى فٌلب زٌمباردو فً ك

المستشفى ألنها كانت تخاؾ من الموت. ظاهرٌاً، بدا أنها ال تعانً من أٌة 
مشكلة، لكنه سمح لها بالبقاء فً المستشفى خبلل فترة اللٌل لمراقبة حالتها. وقد 

تحقٌقات البلحقة أن توفت الفتاة بعد ساعات من بقابها فً المستشفى. وكشفت ال
افاً قد تنبؤ بموتها فً عٌد مٌبلدها الثالث والعشرٌن. لقد ماتت هذه الفتاة ضحٌة عرَّ 

عاماً  ٖٕذعرها الخاص الذي انتابها بشكل مكثؾ فً الٌوم السابق لٌوم بلوؼها 
من العمر. ال شك فً أنه ٌمكن للناس أن ٌعانوا بشكل خطٌر من أفكارهم السلبٌة؛ 

 رز الحاجة للتفكٌر بشكل صحً )درس الؽد(.ومن هنا تب
أٌضاً، من المهم أن نتذكر اآلتً: ٌمكننا التؤثٌر سلباً فً فكر اآلخرٌن وذلك  

من خبلل اإلفصاح عن سلبٌتنا أمامهم. إن الكلمات هً أدوات قوٌة للؽاٌة، إما 
من  للخٌر أو للشر. كلماتنا إما تبنً أو تهدم. هناك حٌاة أو موت فٌما نتفوه به

كلمات. كم نحن بحاجة إلى أن نكون حذرٌن بشؤن األفكار والمشاعر التً تخرج 
 من أفواهنا فً صٌؽة كلمات.

 
. ماذا تخبرنا هذه اآلٌات عن ٔ: ٖ، وغالطٌة ٕٗ: ٘ٔو ٕ: ٗٔاقرأ أعمال 

  _______________________ قدرتنا على التؤثٌر فً اآلخرٌن سلباً؟
 ____________________________________________  
 

"إذا كنت ال تحس بالمرح والسرور فبل تتحدث عن مشاعرك. وال تلق ظبلً  
قاتماً على حٌاة اآلخرٌن. إن الدٌانة الفاترة ؼٌر المشرقة ال تجتذب النفوس إلى 
المسٌح أبداً. بل هً تبعدهم عنه وتلقً بهم إلى األشراك التً نصبها الشٌطان 

 (.ٕٕ٘و ٕٔ٘ آفاق عٌش أفضل، صفحةللضالٌن" )روح النبوة، 
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فكر فً أوقات أحبطتك فٌها كلمات "مجردة" لشخص ما. كٌف ٌمكنك التؤكد من 

 أنك أبداً لن تفعل ذلك مع شخص آخر؟
 

ًَّ الثالثاء ـ ذ قِ  ْهَنُكُم النَّ
َها اإلِْخَوةُ ُكل  َما ُهَو َحق، ُكل  َما ُهَو َجلٌِلٌ، ُكل  َما ُهَو َعاِدلٌ، ُكل  َما "  ٌ ُهَو أَِخًٌرا أَ

، ُكل  َما ِصٌت ِضٌلٌة َوإِْن َكاَن َمْدٌح، ـَ ُه َحَسٌن، إِْن َكاَنْت فـُ طاِهٌر، ُكل  َما ُهَو ُمِسرٌّ
(. ما هو جوهر كلمات بولس إلٌنا هنا؟ ما هو 3: ٗ" )فٌلبً ِكُرواـَ تْـ َففًِ هِذِه اف

  ____________ٕ و ٔ: ٖبطرس ٕانظر  المفتاح والسبٌل لعمل ما ٌقوله؟
 ____________________________________________  
 

لتؤمل والتكرار والتذكٌر بكلمات الكتاب المقدس هو من أعظم إن التفكٌر وا 
ْهَنُكُم البركات الروحٌة المتاحة لنا، وهو سبٌل أكٌد لتنمٌة ما ٌدعوه بطرس "ذ

 ًَّ ِق ر بثمن قدَّ ـُ (. ولقد حصل الكثٌر من الناس على بركات ال تٔ: ٖبطرس ٕ" )النَّ
كانوا ٌواَجهون بلحظات من خبلل تذكرهم واعتزازهم بنصوص كتابٌة. وعندما 

من القلق، الشك، الخوؾ أو اإلحباط أو اإلؼواء كانوا ٌرددون مثل هذه األفكار 
 فً أذهانهم وٌحصلون على الراحة والسبلم من خبلل قوة الروح القدس.

ومع هذا العدد الكبٌر من المنافسات المؽرٌة )تلفزٌون، كمبٌوتر، الخ.( نجد  
ؽوى بوضع الكتاب المقدس جانباً. ومن الضروري أن هذا الجٌل من المإمنٌن ٌ

بالتالً االلتزام بتكرٌس وقت لقراءة كلمة هللا والتؤمل فٌها كل ٌوم. فإن كلمة هللا 
هً الحصن الوحٌد لنا ضد هجوم التٌارات ؼٌر الروحٌة التً تؤتٌنا من العالم 

 وتهدؾ إلى صرؾ انتباهنا بعٌداً عن الحق.
 

لمذكور أعاله. قم بكتابة قابمة باألمور التً تواجهها انظر مجدداً إلى النص ا
وهً أمور جلٌلة وعادلة وغٌر ذلك. ما الذي تتؤلف منه هذه القابمة؟ ما هً 
األشٌاء المشتركة بٌن هذه األمور؟ تعال بقابمتك الخاصة إلى الصف وشاركها 

 مع اآلخرٌن ٌوم السبت.
 

عن المشاكل. فبٌنما نحن  إن الصبلة هً وسٌلة أخرى إلبقاء الذهن بعٌداً 
نتحدث إلى هللا، لن تكون هناك فرصة متاحة للشهوة أو أي شكل آخر من أشكال 
األفكار األنانٌة. إن اكتساب عادات الورع والصبلة والتقوى هو حماٌة أكٌدة من 

 األفكار الخاطبة وبالتالً، من األعمال الشرٌرة.



٘ٓ 
 

ألن أفكارنا تإثر فً كلماتنا وفً الكتاب المقدس واضح: هللا ٌهتم بؤفكارنا  
تصرفاتنا وفً كٌاننا بؤكمله. ٌرؼب هللا فً أن تكون أفكارنا صالحة، ألن األفكار 

ًَّ الصالحة "ذ قِ نه من أ" فٌها خٌر لنا، جسدٌاً وذهنٌاً. واألخبار السارة هً ْهَنُكُم النَّ
ارات خبلل التؤمل فً الكتاب المقدس، من خبلل الصبلة، ومن خبلل االختٌ

زة ـَّ بقً أذهاننا وقلوبنا ُمركالمسوقة من الروح القدس من جانبنا، فإنه ٌمكننا أن نُ 
 على أمور ترفعنا واآلخرٌن أٌضاً.

 
 األربعاء ـ أفكار قلوبنا

صموبٌل ٔ، و1: 3ٕأخبار األٌام ٔ؛ ٗٔ: 1ٔ؛ مزمور 1ٖ: 3ملوك ٔاقرأ 
واألهم من ذلك، . أٌة نقاط هامة وحاسمة تشٌر إلٌها هذه النصوص؟ 3: ٙٔ

كٌف ٌنبغً لهذا الحق أن ٌإثر فٌنا وفً كٌفٌة تفكٌرنا؟ هل فكرة الحق هذه 
تجعلك متوتراً وخابفاً، أَْم تجعلك مملوءاً؟ أَْم هً تجعلك تشعر باألمرٌن معاً؟ 

  __________________________________ حلل أسباب جوابك
 ____________________________________________  
 ____________________________________________  
 

ا َرأَى َجِمٌُع الشَّْعِب ذلَِك َسقـَ ف"  بُّ ُهَو : »واـُ َوَقالْم ـِ وا َعلى ُوُجوِههطـَ لمَّ الرَّ
بُّ ُهَو هللاُ ! هللاُ  تستخدم فً الكتاب المقدس  "قلب"(. إن كلمة 9ٖ: 8ملوك ٔ" )الرَّ

ن له (. هللا وحدة هو مَ ٗ: 9ؼالباً على أنها أساس األفكار والعواطؾ )انظر متى 
 القدرة على الوصول إلى أعماق نشاطاتنا الذهنٌة، إلى حقٌقة دوافعنا ونواٌانا،
وإلى توقنا وحنٌننا السري الدفٌن. ال شًء بالمرة، حتى لو كان شكبلً من أشكال 

ٌُخفى عن الخالق.  الفكر العابر، ٌمكنه أن 
ومعرفة هللا لنفوسنا هً أمر لصالحنا. فعندما ٌكون الناس محبطٌن لدرجة  

ال تسمح لهم بالنطق بصبلة ٌعبرون فٌها عن شعورهم، ٌعلم هللا حاجتهم. بإمكان 
الناس أن ٌروا فقط المظهر الخارجً والسلوكٌات، ومن ثم ٌحاولون تخٌل ما 
ٌفكر فٌه الشخص اآلخر؛ ؼٌر أن هللا ٌعلم األفكار بطرق ال ٌمكن ألحد ؼٌره 

 معرفتها.
وبالمثل، فإن الشٌطان ومبلبكته ٌمكنهم فقط المبلحظة واالستماع والتقدٌر  

اإلنسان. "الشٌطان ال ٌمكنه قراءة  التقرٌبً لما ٌمكن أن ٌكون حادثاً فً نفس
أفكارنا، لكن بمقدوره رإٌة أعمالنا، وسماع كلماتنا؛ ومن خبلل معرفته الطوٌلة 
بالعابلة البشرٌة، ٌمكنه تشكٌل إؼراءاته وإؼواءاته وتجاربه الستؽبلل النقاط 
الضعٌفة بشخصٌتنا واالستفادة منها لتحقٌق أؼراضه" )روح النبوة، مجلة الرٌفٌو 

 (.89ٔٔ، (ماٌو) أٌار 9ٔند هٌرالد، آ
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وإذ تقوم باتخاذ قراراتك الٌومٌة )سواء الشخصٌة أو تلك التً ذات صلة  
بالعمل(، أو تفكر فً اآلخرٌن، توقؾ للحظة وابعث بصبلة قصٌرة إلى هللا. تمتع 
بإدراك الحوار الحمٌم بٌنك وبٌن هللا فقط. وما من أحد فً الكون بؤكمله ٌمكنه 

على هذا االتصال الذي ٌتم بٌنك وبٌنه. إن السماح للمسٌح بؤن ٌستحوذ اإلطبلع 
على فكرك من شؤنه أن ٌحمٌك من اإلؼواءات والتجارب وٌجلب علٌك البركات 

 هذه الطرٌقة، دون شك، على بناء مسٌر أوثق مع الرب.وستساعدك الروحٌة. 
 

بً بعدم إدانة كٌف ٌساعدك درس الٌوم على أن تفهم بشكل أفضل التحذٌر الكتا
اآلخرٌن؟ كم مرة تم فٌها إساءة تقدٌر دوافعك من قبل أولبك الذٌن ال ٌعرفون 

 قلبك؟ لماذا ٌعد من المهم، إذن، عدم إدانة اآلخرٌن بالمقابل؟
 

 الخمٌس ـ سالم المسٌح فً قلوبنا
. ما هً اإلجراءات المحددة التً نحن مدعوون إلى 3ٔـٔ: ٖاقرأ غالطٌة 

أجل أن نعٌش هذه النوعٌة من الحٌاة التً وعدنا بها فً القٌام بها من 
  _______________________________________ المسٌح؟

 ____________________________________________  
 

أي إلى ٌؤخذنا هذا المقطع إلى أساس السلوكٌات األخبلقٌة وؼٌر األخبلقٌة،  
القلب والعقل. وهو ٌشٌر أٌضاً إلى الوحٌد الذي ٌمكنه عمل الصبلح فٌنا من 

ْملِكْ خبلل توجٌه وقٌادة أفكارنا، ٌسوع المسٌح: " ٌَ " وِبُكْم َسبلَُم هللاِ ـُ لـُ ِفً ق َول
(. الحظ التعبٌرات مثل "البسوا المحبة"، "ولٌملك فً قلوبكم ٘ٔ: ٖ)كولوسً 

سبلم هللا"، "نقوا أذهانكم"، "ولتمبلً كلمة المسٌح". هذه جمٌعها تشٌر إلى أن 
مسؤلة اختٌار وإعداد، ولٌس ارتجاالً. هً تجنب اإلثم والسعً فً طلب الفضٌلة، 

قهر الخطٌة والتؽلب علٌها فقط من خبلل تركٌز قلوبنا وأذهاننا على أمور  ٌمكن
من فوق. إن المسٌح هو مصدر الصبلح والخٌر والفضٌلة. إن المسٌح هو الوحٌد 

 القادر على جلب السبلم الحقٌقً إلى أذهاننا، حٌن نسمح له نحن بعمل ذلك.
ودنا البشري، ، الذي هو صمٌم وجأن ٌخضع العقل إذاً ومن الضروري  

ترك تحت عناٌة المسٌح. ذلك أمر أساسً لتطوٌر الشخصٌة، وال ٌمكن له أن ٌُ 
تحت رحمة الظروؾ. إن المٌول اآلثمة والبٌبة الفاسدة ٌعمبلن كبلهما ضد 
طهارة الفكر. ومع ذلك، ال ٌتركنا الرب مهجورٌن؛ إنما ٌمد ٌد العون والحماٌة 

بة نحو هللا، ستوجه بالمحبة والقوة بقٌت مصوَّ لكل من ٌرٌد ذلك. "إن أفكارنا، إذا 
اإللهٌتٌن. لذلك نحن ٌجب أن "نحٌا على الكلمة التً تخرج من شفاه المسٌح" 

 (.9ٙٙ، صفحة ٕ)روح النبوة، العقل، الصفات والشخصٌة، مجلد 
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التخلص من وفً خضم الحرب الروحٌة قد ٌجد اإلنسان أنه من الصعب  
صرؾ انتباه المرء األفضل تلك اللحظات، ٌكون من . وفً السلبٌةبعض األفكار 

بتؽٌٌر  ٌؤتًهذا قد من خبلل تؽٌٌر المكان أو النشاط أو السعً إلى شراكة جٌدة. 
  االطمبنان.الشعور بلصبلة وٌسمح له با

 
الفكر هو عملٌة بشرٌة غامضة للغاٌة. نحن حقاً ال نعرف حتى على وجه الٌقٌن 

 ٌَّ عمله. ورغم ذلك، فإننا الوحٌدون القادرون، باألعماق ة الفكر أو كٌفٌة ماه
الدفٌنة لضمابرنا، على االختٌار بخصوص ما سنفكر بشؤنه. ٌمكن للفكرة أن 
تتغٌر فً لحظة. نحن ببساطة علٌنا اتخاذ قرار بتغٌٌرها. )فً بعض الحاالت، 
مع ذلك، ٌمكن للمرض العقلً أن ٌإثر على قدرة الشخص على تغٌٌر أفكاره 

هولة، لذا ٌمكن للعالج المتخصص ]إذا كان متوفراً[ أن ٌكون مفٌداً جداً. بس
 ماذا عن أفكارك؟ ما الذي ستفعله فً المرة التالٌة حٌن تراودك أفكاراً سٌبة؟

 
 الجمعة ـ لمزٌد من الدرس

"إن قوة الفكر الصابب هً أؼلى ثمناً من ذهب أوفٌر. نحن بحاجة إلى  
ث الصحٌحة على أفكارنا... إن كل فكر ؼٌر طاهر ٌلوِّ إدراك قٌمة السٌطرة 

النفس، وٌضعؾ الحس األخبلقً، وٌمٌل إلى طمس انطباعات الروح القدس. 
وهو ٌعتم البصٌرة الروحٌة لكً ال ٌستطٌع الناس رإٌة هللا. إن هللا قد ٌؽفر بل 
وٌؽفر لكل آثم نادم تابب؛ لكن بالرؼم من حصول النفس على الؽفران، تبقى 
مفسدة ومشوهة. ال بد من تبلشً كل شاببة فً الحدٌث والفكر لدى كل من لدٌه 
الفطنة الروحٌة الحقٌقٌة... علٌنا استخدام كل وسٌلة وضعها هللا بٌن أٌدٌنا 
إلخضاع أفكارنا وتهذٌبها. ٌنبؽً ألفكارنا أن تكون منسجمة مع فكر المسٌح. 

حنا، وسنتمكن من االرتقاء فسٌقدس حق المسٌح عندها أجسادنا ونفوسنا وأروا
، (أؼسطس) آب ٖٕفوق التجارب واإلؼراءات" )روح النبوة، عبلمات األزمنة، 
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 للنقاش أسبلة
فً الصؾ، راجع القابمة التً أعددتها لٌوم الثبلثاء وقارنها مع اآلخرٌن  .ٔ

 فً صفك. ما الذي ٌمكنكم أن تتعلموه من ملحوظات بعضكم البعض؟
؟" ؤِسِرٌَن ُكلَّ ِفْكر إِلَى طاَعِة الَمِسٌحـَ ُمْستالمقصود بعبارة "َما هو المعنى  .ٕ

 . كٌؾ ٌمكننا تعلم عمل ذلك؟٘: ٓٔكورنثوس ٕ
كٌؾ ٌمكن لئلنترنت والبرامج التلفزٌونٌة والقراءات الترفٌهٌة واإلعبلن  .ٖ

وما إلى ذلك أن تعمل فً ذهنك؟ إلى أي مدى ٌمكن لعقلك وفعلك أن ٌتؤثرا 
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ر؟ لماذا نخدع أنفسنا إذا نحن اعتقدنا أن ما نقرأه أو نشاهده ال بهذه المصاد
 ٌإثر على تفكٌرنا؟

ما هً الطرق التً ٌمكن بها ألعمالنا، التً نقوم بها ال شعورٌاً حتى، أن  .ٗ
تكشؾ األفكار التً فً أذهاننا؟ كٌؾ تظهر لؽة الجسد ما ٌحدث فً 

 الداخل؟
مع السلوك المتهور؟ أٌة  ما هً النصٌحة التً تقدمها لشخص ما ٌصارع .٘

وعود من الكتاب المقدس ٌمكنك تقدٌمها له؟ لماذا هو من المهم أٌضاً أن 
تضع نصب عٌن مثل ذلك الشخص كل وعود الؽفران والقبول الممنوحة 
له من خبلل المسٌح؟ كٌؾ ٌمكنك منع مثل هإالء من االستسبلم فً الٌؤس 

ما ناقصة، كونهم لم ٌحققوا  مطلق، معتقدٌن أن عبلقتهم باهلل هً على نحو
النصرة التً أرادوها؟ كٌؾ ٌمكنك مساعدتهم على تعلم عدم التخلً عن 

 وعود الؽفران أبداً، مهما كان شعورهم بعدم االستحقاق؟
ما مدى حرصك بشؤن ما تتفوه به من كلمات، والتً تعكس ببساطة  .ٙ

الخٌر ولٌس أفكارك؟ كٌؾ ٌمكنك التؤكد من أن كلماتك تعمل دابماً من أجل 
 من أجل الشر؟
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 شباط )فبراٌر( ٕٔ الدرس السابع

 الرجاء ضد االكتباب
 

 السبت بعد الظهر
: ٌٔوحنا ٔ؛ ٘ـٔ: ٕٖ؛ 7ـٕ: 9ٖ؛ ٓٔ: ٖٔ؛ ٕٗمزمور  المراجع األسبوعٌة:

 .ٗـٕ: ٕٔ؛ رإٌا 7ـٔ: 7؛ مٌخا 9
 

ب  ِمَن الُمْنَكِسِري القـَ ق" آٌة الحفظ: ٌَُخلوِب، ـُ لـُ رٌٌب ُهَو الرَّ ُص الُمْنَسِحقًِ ـِّ َو
وح  (.8ٔ: ٖٗ)مزمور  "الر 

 
إن االكتباب أو اإلحباط الشدٌد إلى درجة اإلعاقة كان اختبار البشر منذ  
الخطٌة. ولقد عانى عدد من شخصٌات الكتاب المقدس من أعراض ما والدة 

 ص الٌوم على أنه اكتباب.ـَّ ٌُشخ
كن لرسالة الرجاء التً الٌؤس هو عرض من أعراض االكتباب، وٌمإن  

مه قدِّ م لنا الكثٌر من األمل على نقٌض القلٌل جداً الذي ٌُ بالكتاب المقدس أن تقدِّ 
ن اإلحباط الشدٌد العالم. جمٌع الناس، فً بعض األحٌان، ٌواجهون لحظات مِ 

وال عجب، إذن، فً أن كلمة هللا ملٌبة بالوعود التً ٌمكن أن ألسباب متنوعة. 
إن  فً مستقبل أفضل، رجاءً جمٌعاً، بؽض النظر عن ظروفنا، وهً تقدم  تشجعنا

 لم ٌكن فً هذا العالم، إذن ففً العالم المقبل بالتؤكٌد.
وبطبٌعة الحال، وعندما ٌكون االكتباب شدٌداً، ٌكون من المهم الحصول  

على مساعدة مهنٌة متخصصة، إذا أمكن هذا. فبمقدور هللا أن ٌعمل من خبلل 
ء الناس ]األطباء المتخصصٌن[ لمساعدة أولبك الذٌن هم فً حاجة إلى عناٌة هإال

خاصة. فإنه على كل حال، وبؽض النظر عن عبلقتك باهلل، أنت ستسعى فً 
طلب المساعدة من طبٌب معالج إذا كنت تعانً من مرض جسمانً. إن األمر 

لب عن استعداد ذاته ٌنطبق على من ٌعانون من اكتباب حاد، والذي ٌنتج فً الؽا
وراثً واختبلل فً التوازن الكٌمٌابً فً الدماغ. وبالتالً، فإنه حتى المسٌحٌٌن، 

 فً بعض األحٌان، قد ٌحتاجون إلى مساعدة مهنٌة متخصصة.
 
 نرجو التعمق فً موضوع هذا الدرس استعداداً لمناقشته ٌوم السبت القادم. *
 

 األحد ـ النفس المكتببة
دث وأن انتابتك مثل هذه المشاعر؟ ما هو الرجاء . هل حٕٗاقرأ مزمور 

  ____________________________ المعروض فً المزمور ذاته؟
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لقد اختبر داود تؽٌراً مزاجٌاً خطٌراً، وكان ذلك فً العدٌد من المناسبات  

ومن أعداء  بسبب االضطهاد ؼٌر العادل )على سبٌل المثال، ما القاه من شاول
إسرابٌل(. باإلضافة إلى ذلك، فقد نجم عن مخالفته لشرٌعة هللا شعور عمٌق 

 (، وكثٌراً ما ٌرتبط الشعور بالذنب باالكتباب.ٗ: ٔ٘بالذنب )مزمور 
)"أنا ؼبً"(، فهو ٌنظر إلى ٌنظر اإلنسان إلى نفسه نظرة سلبٌة وعندما  

"(، فٌتؤمل المستقبل بحالة مٌبوس العالم نظرة تشاإمٌة )"الحٌاة دابماً ؼٌر عادلة
منها )"أنا لن أتحسن مطلقاً"(. وعندها تصبح فرص االكتباب عالٌة. وٌسمى مثل 

 هذا الموقؾ "التفكٌر الكارثً أو المؤساوي".
كاإلعتقاد أن تلك هً خطة هللا وقد ٌختار المسٌحٌون بدابل لتفسٌر األمور،  

 .لهم
 

 انظر البدابل التالٌة:

 لقد ُخلقت على صورة هللا، لتسود على  :ً ترى بها نفسكالطرٌقة الت
هً ال تزال فً  (. ولهذا فإن صفات هللا7ٕو ٕٙ: ٔالخلٌقة )تكوٌن 

. وٌسوع المسٌح، من خبلل تضحٌته، قد أنقذك ، وإن تكن قد شوهتهاداخلك
وخلصك من الموت األبدي ومنحك امتٌازات ـ حٌث صرنا شعبه المختار، 

(. وأنت فً نظر هللا ذا قٌمة ال 9: ٕبطرس ٔمقدسة )كهنوت ملوكً، أمة 
 تنتهً.

 صحٌح أن العالم فاسد وملًء بالشر. فً الوقت ذاته، هناك أٌضاً  :العالم
كثٌر من الحق، النبل، واألمور المثٌرة لئلعجاب فً هذا العالم وهً 

(. وعبلوة على ذلك، ٌمكن للمسٌحٌٌن فهم 8: ٗ)فٌلبً  تدعونا للتفكُّر
 لشر دون ٌؤس، ألنهم ٌعرفون أصل الشر ومصٌره النهابً.وجود ا

 ٌا له من مستقبل رابع محفوظ ألبناء هللا! إن الكتاب المقدس  :المستقبل
 (.9ٖ: 7ٖملًء بالوعود مع الٌقٌن بالخبلص )مزمور 

  إن الحزن لٌس خطٌبة. انظر إلى عدد المرات التً شعر المسٌح فٌها
بب الحزن أو االكتباب الذي ٌنتابنا. إذ بالحزن. ٌجب أال نشعر بالذنب بس

 أننا فً بعض الحاالت نعانً من مإذٌات كبٌرة تتسبب فً اكتبابنا.
 

كٌف ٌمكنك استعمال الحقابق الكتابٌة المذكورة أعاله لتساعدك فً تحمل 
 الصراعات التً تواجهها اآلن، أٌاً كانت؟
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 االثنٌن ـ النتابج المترتبة على اإلحباط

َناَي َناِظَرًة ـَ َقْد َضُعف. أَْهِدُر كَحَماَمةٍ . ُسُنونٍة ُمَزقِزقٍة هكذا أَِصٌحُ ـَ ك" ٌْ ْت َع
، َقْد ت. ى الَعبلَءِ لإِ  ا َربُّ قـَ ٌَ ٌَ  (.ٗٔ: 8ٖ" )إشعٌاء ْن لًِ َضاِمًناـُ ك. تُ ْـ َضا

إن الوصؾ الكتابً أعبله ال ٌدع مجاالً للشك حول األلم الشدٌد الذي أبداه  
ٌُظهر بها الناس ضٌقهم بصراخه بصوت عال.  حزقٌال تختلؾ الطرٌقة التً 

صمت، فً ٌعانً الناس ففً بعض السٌاقات  العاطفً من ثقافة إلى أخرى.
ٌنوحون وٌنتحبون فآخرون )مثل حزقٌال( أما للعٌان. إلظهار شكواهم تحاشٌاً 

رون عند اختبارهم لؤلحزان. هناك أٌضاً اختبلفات شخصٌة؛ فبعض الناس قاد
على مواجهة الموت بهدوء أكثر من ؼٌرهم. وعادة ما تكثر أعراض االكتباب 

عانون من مرض ن ٌُ لدى األفراد الذٌن ٌصارعون مع المرض لمدة طوٌلة أو مَ 
ممٌت. ولقد كان حزقٌا ٌعانً من المرض وكذلك من الحزن الشدٌد إثر سماع 

موجة من الكآبة كما هً إعبلن أن موته قد بات وشٌكاً. وبالتالً، فهو قد شهد 
 .8ٖموضحة فً إشعٌاء 

إن أعراض االكتباب مإلمة لدرجة أن العدٌد من الناس ٌحاولون االنتحار  
% من مرضى ٓٔللتخلص من هذا االختبار المروع. فً الواقع، إن أكثر من 

االكتباب ٌقتلون أنفسهم. فمن الواضح أن االكتباب هو أمر خطٌر وٌجب التعامل 
 هذا األساس.معه على 

 
 ما هً األعراض التً ٌتم اإلعراب عنها فً النصوص التالٌة؟

 
  ___________________________________ ٓٔ: ٖٔمزمور 

 
  ____________________________________ٗ : 77مزمور 

 
  ________________________________ ٘و ٗ: ٕٓٔمزمور 

 
  ____________________________________ٗ : 9ٔملوك ٔ
 

 فً حاالت عاطفٌة مختلفة ومإلمة:ٌتسبب االكتباب 
الحزن )األسى(، )ب( قلة الدافع لفعل أي شًء، حتى األنشطة ب)أ(شعور عمٌق 

ل فً الشهٌة والوزن إما نقص أو زٌادة فً الوزن، )د(  الممتعة، )ج( تبدُّ
اضطرابات فً النوم، حٌث ٌنام الشخص إما لفترة ؼٌر كافٌة أو لفترات أكثر من 



٘7 
 

محدودة على ( شعور بعدم الثقة بالنفس )و( ضعؾ فً الذاكرة وقدرة ـالبلزم، )ه
التعلٌل، )ز( أفكار بشؤن الموت واالنتحار. ٌختبر بعض الناس نوعاً أو نوعٌن 
من هذه األعراض، فً حٌن ٌظهر آخرون العدٌد من هذه األعراض وٌعانون 
لعدة شهور حتى تنتهً الحلقة. وفً أي حالة، ٌكون عبء االكتباب هاببلً وٌجب 

 طبً والروحً.التعامل معه ومعالجته من خبلل التدخل ال
 

نحن جمٌعاً نعانً من الحزن واإلحباط بشكل أو بآخر، ولسبب أو آلخر، وفً 
وقت أو فً آخر. أٌة أمور تجلب إلٌك االكتباب ولماذا؟ تذكر حوادث لتوجٌهات 
هللا وقٌادته لحٌاتك فً الماضً. أي رجاء وتشجٌع ٌمكنك االستفادة منه من 

لماذا هو من المهم االحتفاظ بهذه  خالل تذكر قٌادة الرب لك فً الماضً؟
 الذكرٌات حٌة فً الذهن؟

 
 الثالثاء ـ االرتٌاح من الكآبة

. ماذا حدث عندما بقً داود صامتاً؟ وماذا كانت نتٌجة 3ـٕ: 1ٖاقرأ مزمور 
  ________________________________________ كالمه؟

 ____________________________________________  
 

مثل معظم االضطرابات العاطفٌة، ٌجب على المتؤلم من االكتباب أن  
فعمل ذلك فً حد ذاته كفٌل بؤن ٌكون بداٌة فً عن صراعاته، ر عبِّ ٌفصح وٌُ 

ن الرب فً صبلة مخلصة وصادقة هو وسٌلة آمنة إلبعاد الشفاء. واالقتراب مِ 
التوتر واأللم النفسً. ؼالباً ما ٌكون هناك المزٌد الذي ٌنبؽً القٌام به حٌال هذا 

 األمر، لكن التماس هللا هو بداٌة جٌدة.
ٌة لمواجهة االكتباب تتكون من التحدث إلى وإحدى االستراتٌجٌات األساس 

ل أٌضاً، أن ٌكون هذا فضَّ صدٌق )أو معالج( ٌعرؾ كٌؾ ٌستمع، ومن المُ 
الشخص قادراً على توفٌر الدعم المطلوب، إذا لزم األمر. إن األفكار والمشاعر 

التعبٌر عنها فً صٌؽة كلمات إلٌها ٌصؽً صدٌق أو معالج تصبح ذات  متى تمَّ 
القدرة على الشفاء. وبإمكان المجتمع الكنسً توفٌر سٌاق رابع لمساعدة  تؤثٌر له

فاقدي الثقة والٌابسٌن، لكن فً الؽالب ٌكون هذا األمر ؼٌر كاؾ، خصوصاً 
عندما تكون العناٌة الطبٌة المختصة مطلوبة. وعلى الرؼم من هذا، من المهم 

باب أن ٌكون لدٌه ألي شخص ٌمر بصعوبات وٌشعر بفقدان الثقة أو حتى االكت
د الحدٌث مع شخص ما جرَّ شخصاً آخر ٌثق فً التحدث إلٌه. أحٌاناً ٌكون مُ 

عنصراً فعاالً جداً فً مساعدة المرء على قطع شوط طوٌل فً العبلج والشعور 
 بتحسن.
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. أي وعد فً هذه اآلٌة؟ لماذا ٌنبغً أن ٌعنً هذا الوعد 3ٔ: ٘٘اقرأ مزمور 

  __________________________________ الكثٌر بالنسبة لنا؟
 ____________________________________________  
 

قد ٌصعب تحدٌد موعد لمقابلة الطبٌب المختص بعبلج االكتباب، وقد  
ٌكون من ؼٌر الممكن مقابلته إال بعد أسبوع، لكن مثل داود ـ الذي تعلم كٌفٌة 
الحصول على المساعدة فً أي ساعة من ساعات الٌوم أو أي ٌوم من أٌام 

لقد عرؾ داود أن ه إلى الرب فً أي وقت. األسبوع ـ نحن أٌضاً ٌمكننا التوجُّ 
 ع هذا األمر داود تشجٌعاً كبٌراً. الرب ٌسمع صوته، ولقد شجَّ 

ٌُوّصون َمن ٌإمنون بالصبلة ِمن مرضاهم أن   حتى علماء النفس العلمانٌٌن 
ٌصلوا. إن كل واحد منا، حتى فً عدم معاناتنا من أمور مثل االكتباب السرٌري، 

على المساعدة فً جعلنا نشعر ٌمكنه مبلحظة كٌفٌة عمل الصبلة إلى الرب 
بتحسن. بؽض النظر َعمن نكون أو مدى عمق إحباطنا، فبإمكان عبلقتنا مع هللا 

 أن تقطع شوطاً طوٌبلً فً جلب الرجاء والتشجٌع والشفاء إلى حٌاتنا.
 

ذات مرة، وصفت روح النبوة الصالة على أنها "فتح القلب هلل كما لصدٌق" 
(. بالرغم من أن الصالة ال تحل دابماً ٖٖ٘فحة ، صٗ)شهادات للكنٌسة، مجلد 

 .كل مشاكلنا، مع ذلك، كٌف للصالة أن تساعدنا على التعامل مع هذه المشاكل
 

 األربعاء ـ الحاجة إلى الغفران
. 9: ٌٔوحنا ٔ؛ انظر كذلك ٘ـٔ: ٕٖمزمور كٌف وجد داود راحة لعذاباته؟ 

  _______________________ كٌف لنا أن نجد الشًء ذاته ألنفسنا؟
 ____________________________________________  
 

الشعور بالذنب الناجم عن الخطاٌا المستترة )ؼٌر المعترؾ بها( قد إن  
ٌصبح مإلماً للؽاٌة. ونجد فً التعبٌرات التً استخدمها داود إشارة واضحة إلى 

وبعض مقاطع من المزامٌر األخرى  ٕٖاأللم الداخلً المكثؾ. وٌظهر مزمور 
 شدة آالم داود العاطفٌة.

الكتباب، علٌنا أن نكون فً ؼاٌة الحرص وعند مقابلتنا لمن ٌعانون من ا 
وعدم توجٌه اللوم لهم لعدم اعترافهم بخطاٌاهم! كما ال ٌنبؽً لنا ببساطة أن 
نخلص إلى أنهم أشخاص شرٌرون وأن هذا هو السبب فً محنتهم. إنه لمن 
المإسؾ أن كثٌراً من الناس ٌبدون اهتماماً وتفهماً ألولبك الذٌن ٌعانون من 
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ى بصاحبه إلى دخول المستشفى النفسً، ولكنهم اكتباب أدَّ  مرض عضوي، أو
ٌَّ  أن ٌمٌلون إلى انٌن إلى حد كبٌر ألولبك الذٌن ٌعانون من مشكبلت ٌكونوا د

 عقلٌة أو اضطرابات عاطفٌة ناجمة عن تصرفاتهم ]المرضى[ الخاطبة.
" إلى قصة رجل ارتكب جرٌمة دؼار ألن بو فً كتابه "حكاٌة قلبٌشٌر ا 
أخفى جثة الضحٌة تحت ألواح أرضٌة الؽرفة التً اقترؾ فٌها الجرٌمة. قتل و

فقد تمنى هذا الشخص أن ٌحتفظ بذنبه مخفٌاً مع الجثمان، لكن إحساساً قوٌاً بالندم 
 قتٌل(؛ وازدادنبض قلب الضحٌة )ال الرجل نشؤ بداخله. وفً أحد األٌام سمع

ن النبض لم ٌكن صادراً فٌما بعد أ لرجلاتضح للكن . صوت النبض مع الوقت
 من أسفل حٌث دفن الضحٌة لكنه كان صادراً باألحرى من قلبه هو ]القاتل[.

فً الوقت نفسه، أٌضاً، هناك أشخاص، بعد اعترافهم بخطاٌاهم، تجدهم ال  
ٌزالوا ٌعانون بشدة من اإلحساس بالذنب على أي حال. هم ؼالباً ما ٌشعرون 
بعدم استحقاقهم للؽفران وٌندبون معاناتهم الرهٌبة التً جلبوها على أنفسهم من 

رؼم من أنه قد ؼفر لهم، خبلل خطاٌاهم، بالرؼم من أنهم قد اعترفوا بها، وب
باإلٌمان. هذا، أٌضاً، ٌمكن أن ٌكون مصدراً كبٌراً لبلضطراب العاطفً. وفً 
مثل هذه الحاالت، ٌكون من المهم التركٌز على وعود الرب بالشفاء وبالقبول، 
حتى ألعتى الخطاة. نحن ال ٌمكننا التراجع عن الماضً أو تؽٌٌره؛ ما ٌمكننا 

عمة هللا، هو السعً إلى التعلم من أخطابنا الماضٌة، وإلى القٌام به، من خبلل ن
. فإن كل ما بوسعنا عمله تصحٌح األخطاء التً ارتكبناها، قدر ما كان ذلك ممكناً 

 نعمته، وشفابه. وعلى أي حال هو االستسبلم هلل والتماس رحمته، 
 

خطاٌا. ٌعانً كثٌرون، بعد االعتراف بخطاٌاهم، من الشعور بالذنب بسبب هذه ال
لماذا هو من المهم للغاٌة أن نعترف بخطاٌانا، ونتحمل مسإولٌة ارتكابنا لها، 

 ونتعلم المضً قدماً وتجاوز ما ارتكبناه من أخطاء مهما كانت؟
 

 الخمٌس ـ األمل ضد الكآبة
: 7مٌخا  ماذا كان مخرج النبً مما ٌحٌط به من مشاكل اجتماعٌة وشخصٌة؟

  __________________________________________ 7ـٔ
 ____________________________________________  
 

، فً ست آٌات فقط، طابفة منوعة كاملة من األعمال ؼٌر ٌصؾ مٌخا 
األخبلقٌة، الفاسدة، والعدوانٌة التً كانت موجودة فً وقته. فالظلم وسوء المعاملة 
بمختلؾ أنواعها، قلة االحترام، الفساد، والخداع، هذه جمٌعها كانت موجودة منذ 

ا هذا. فقط تصفح دخلت الخطٌة العالم. ونحن نواجه هذه األمور حتى فً ٌومن
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الصحٌفة الٌومٌة، وستجد تشابهاً كبٌراً بٌن ما كان ٌعانٌه الناس من بإس فً 
إسرابٌل فً ذلك الحٌن وبٌن ما ٌحدث فً عالمنا الٌوم. وتصبح هذه الفوضى 
االجتماعٌة موجعة خصوصاً عندما تمس عبلقتنا بؤفراد أسرتنا، أصدقابنا، 

 (. ٙو ٘: 7ا أو أمنا )مٌخا ناجٌراننا، شرٌك حٌاتنا، طفلنا، أب
، وهً الضؽوطالكثٌر من التوتر والمختلة تسبب العبلقات الشخصٌة  

د مٌخا موضحاً أن العنصر الحاسم للصمود فً وسط ـَّ مرتبطة بالكآبة. وقد أك
 األزمة هو األمل والرجاء.

عٌش حٌاتنا بقدر معقول من الصحة العقلٌة كً نإن الرجاء ضروري ل 
بد وأن ٌكون الرجاء حٌاً حتى فً نفوس ؼٌر المإمنٌن ـ الشبٌبة  والذهنٌة. ال

الباحثون عن عمل والراؼبون فً الحصول على وظٌفة، والمسافر الضال الذي 
ٌتمنى أن ٌجد سبٌله، والمستثمر الذي فقد أمواله وٌؤمل فً أوقات أفضل. إن 

 الموت. ىالعٌش دون رجاء ٌقود إلى حٌاة بدون معنى، ٌقود إل
دما حاول الفٌلسوؾ والشاعر اإلٌطالً دانتً ألٌؽٌٌري عن 

ر الفتة ٕٖٔٔـٕ٘ٙٔ) م.( وصؾ الجحٌم فً كتابه "الكومٌدٌا اإللهٌة"، تصوَّ
وا عن كل ـَّ كبٌرة عند مدخل الجحٌم مكتوب علٌها: "أٌها الداخلون إلى هنا، تخل

 رجاء وأمل!" إن أسوأ عقوبة ممكنة هً حرمان شخص من الرجاء واألمل.
م فً الكتاب المقدس ٌتجاوز التوقعات اإلٌجابٌة. وهو إن الرجاء المقدَّ  

ٌشمل حبلً كامبلً فً نهاٌة المطاؾ لما نعانٌه من مآسً، فهو ٌشمل خبلصاً 
أساسه الفداء من خبلل المسٌح ٌسوع. ال بد "للرجاء التارٌخً المبارك" الذي 

تنا. إن الرجاء فً عودة لؤلدفنتست السبتٌٌن أن ٌصبح النقطة المحورٌة فً حٌا
المسٌح ٌساعدنا على تخطً ما هو ؼٌر سار من األمور التً تحٌط بنا وٌسمح لنا 

 بالنظر نحو األبدٌة فً ثقة.
 

: ٖبطرس ٕ؛ 3ٔ: ٘ٙم لنا فٌها؟ إشعٌاء قدَّ انظر إلى هذه الوعود. أي رجاء مُ 
الوحٌد ألي . لماذا، بؤحد المعانً، ٌعتبر هذا هو الرجاء ٗـٕ: ٕٔ؛ رإٌا ٖٔ
  __________________________________________ منا؟

 ____________________________________________  
 

ر الخلٌقة الجدٌدة باإلٌمان أن ٌكون مطمبناً للنفس بنفس  ٌمكن لتصوُّ
ل بها المرأة التً فً حالة وضع نفسها بالنتٌجة النهابٌة حٌن ـُ الطرٌقة التً ت إمِّ

ةـُ ذكـَ ُعوُد تـَ ال تتضع طفلها وسرعان ما " دَّ بإمكان النفس  .(ٕٔ: ٙٔ" )ٌوحنا ُر الشِّ
المضطربة، ومن خبلل نعمة هللا، أن تحصل على الرجاء فً تصورها هلل الذي 



ٙٔ 
 

ٌهتم والذي ٌعدنا بعالم جدٌد ٌخلو من أي شًء من األشٌاء التً تجلب علٌنا 
 الكثٌر من الحزن فً هذا العالم الحالً.

 
 الجمعة ـ لمزٌد من الدرس

المسٌح مؽموراً بالحزن  . لقد كانٖٗـٖٙ: ٕٙر فً متى ــَّ اقرأ وتفك 
ا َحتـِ َحِزٌَنة جوكانت نفسه " (. حاول أن تتصور آالم المسٌح، 8ٖ" )عدى الَمْوتِ ـَّ ّدً

مع انعدام الدعم االجتماعً وخٌانة أحد تبلمٌذه له، وما بدا أنه انفصال عن هللا، 
وعبء ذنوب اإلنسانٌة الذي كان على عاتقه. لقد تجاوزت معاناة المسٌح أي 

 كآبة واجهها أي من البشر من قبل.حادثة 
"عندما اقترب من جثسٌمانً صمت صمتاً ؼرٌباً. لقد سبق له أن زار هذه  

البقعة مراراً للتؤمل والصبلة. ولكنه لم ٌكن قط مثقل القلب بالحزن كما كان فً 
هذه اللٌلة، لٌلة آالمه األخٌرة. إنه مدى سنً حٌاته على األرض كان ٌسٌر فً 

. وعندما كان ٌشتبك فً صراع مع أناس أشرار بتحرٌض من نور حضرة هللا
والذي أرسلنً هو معً ولم ٌتركنً اآلب ‘روح الشٌطان ذاتها أمكنه أن ٌقول: 

[. أما اآلن فقد بدا وكؤنه 9ٕ: 8]ٌوحنا ’ وحدي ألنً فً كل حٌن أفعل ما ٌرضٌه
ى مع أثمة فعلٌه عٌن. ها هو اآلن ٌحصعزي والمُ منفً بعٌداً عن نور وجه هللا المُ 

أن ٌحمل آُثام الجنس البشري الساقط. فذاك الذي لم ٌعرؾ خطٌة ٌنبؽً أن 
ٌوضع علٌه إثم جمٌعنا. إن الخطٌة تبدو أمامه مخٌفة جداً، وعبء اآلثام الذي 
ب أن ٌخشى لببل ٌنفٌه إلى األبد  علٌه أن ٌحمله ٌبدو ثقٌبلً وهاببلً جداً حتى لقد جرَّ

نفسً حزٌنة ‘. وإذ أحس بهول ؼضب هللا ضد العصٌان قال: بعٌداً عن محبة أبٌه
[" )روح النبوة، مشتهى األجٌال، صفحة ٖٗ: ٗٔ]مرقس ’ جداً حتى الموت

ٙٗ9.) 
 

 أسبلة للنقاش
أي دور عظٌم ٌمكن لمجتمع كنٌستك المحلٌة أن ٌقوم به فً مساعدة أولبك  .ٔ

الذٌن ٌعانون من االكتباب أو االضطراب العاطفً ألي سبب من األسباب؟ 
مهما كان ما لدٌكم من موارد، مهما كانت محدودٌاتكم، ما هو المزٌد الذي 

 ٌمكنكم القٌام به لمساعدة المحتاجٌن للمساعدة؟
عدة شخص ٌصلً، ٌستشٌر، وٌحب الرب وٌثق فٌه، ومع كٌؾ ٌمكن مسا .ٕ

ذلك ال ٌزال ٌشعر أنه مؽلؾ بالحسرة والحزن حتى لو لم ٌكن ٌفهم السبب 
الذي ٌجعله ٌشعر كذلك؟ كٌؾ تساعد مثل أولبك األشخاص على عدم 
التخلً عن إٌمانهم ومساعدتهم على التشبث بالرجاء والوعود المقدمة فً 

 كلمة هللا؟
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كبر األخطاء التً ٌمكن للشخص أن ٌقع فٌها هو االعتقاد بؤن ما واحد من أ .ٖ
ٌشعر به من ٌؤس وإحباط واكتباب معناه أن هللا قد تخلى عنه. لماذا ٌعتبر 
هذا االعتقاد، بادباً ذي بدء، ال أساس له من الصحة؟ أٌة شخصٌات فً 

ن، الكتاب المقدس )مثل إٌلٌا وإرمٌا فً السجن، ٌوحنا المعمدان فً السج
وٌسوع المسٌح فً جثسٌمانً( ٌمكنك اإلشارة إلٌهم لكً تظهر ألولبك 
األشخاص المكتببٌن أن الحزن واإلحباط ال ٌعنٌان أن هللا قد تركنا؟ كٌؾ 
ٌمكنك مساعدتهم على تعلم أن المشاعر لٌست بارومٌتر ]وحدة قٌاس[ جٌد 

 لئلٌمان؟
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 شباط )فبراٌر( 1ٔ الدرس الثامن

 المرونة
 

 بعد الظهرالسبت 
؛ إستٌر ٔ؛ راعوث ٔٔو ٓٔ: ٘؛ ٌعقوب ٕ٘: 9ٔأٌوب  المراجع األسبوعٌة:

 . ٖٔـٔٔ: ٗ؛ فٌلبً 8ٕـٖٕ: ٔٔكورنثوس ٕ؛ ٕ
 

ةٌ ـُ هللَاُ لَنا َملَجؤٌ َوقآٌة الحفظ: " قاِت ُوجَد َشِدًٌدا. وَّ ٌْ لِذلَِك الَ َنْخَشى  .َعْوًنا فًِ الضِّ
جٌُش ـَ ِعج  َوتـَ تر. اْنقلَبِت الجَبالُ إِلى قلِب البَحاَزْحَزَحِت األَْرُض، َولو ـَ َولَْو ت
اُهَها ٌَ َهاـَ تـَ ت. ِم  (.ٖـٔ: ٙٗ)مزمور  "َزْعَزُع الجَبالُ بطُموِّ

 
المرونة هً مواجهة الشدابد والصدمات النفسٌة والمآسً والتهدٌدات أو  

الضؽوط العنٌفة و"ارتدادات الدهر" بنجاح وبدون أن ٌصبح المرء متؤثراً 
باالختبار تؤثراً سلبٌاً لدرجة كبٌرة. ولقد القت فكرة المرونة هذه انتباهاً متزاٌداً 

ٌه بكم معقول من المرونة فً ـّ ل علٌها المرء عند تحلبسبب االستفادة التً ٌتحصَّ 
ا، على كل حال، ال ٌواجه صعوبات كبٌرة فً ـّ نن مِ مواجهة صعوبات الحٌاة. فمَ 

ً بالمرونة ـّ ى؟ السإال هو كٌؾ ٌمكننا التحلالحٌاة، سواء بصورة أو بؤخر
للتعامل مع ما ٌحدث وكٌؾ نتحاشى دمارنا العاطفً فً خضم ما ٌحدث من 

 أمور؟
ة السمو والعبلء"،   كتب كل من فٌكتور ومٌلدرٌد جٌورتزٌل كتاب "أَسرَّ

شخص ممن اجتازوا  7ٓٓوهو الكتاب الذي قدم تحلٌبلً للسٌرة الذاتٌة ألكثر من 
ابلة فً طفولتهم )بٌوت محطمة، ضابقات مالٌة، إعاقة جسدٌة أو نفسٌة، بمحن ه

الخ(، وأحرز هإالء، مع ذلك، نجاحات عظٌمة. ولقد تم تحدٌث الكتاب فً عام 
ٕٓٓٗ.  
والكتاب المقدس أٌضاً ٌخبرنا عن أشخاص كان علٌهم مواجهة الشدابد  

برؼم الظروؾ الصعبة  ولكنهم، من خبلل نعمة هللا، تؽلبوا على مشكبلتهم. فإنه
ٌُستخدموا من ِقبل  بل وحتى العٌوب فً شخصٌاتهم، كانت لدٌهم القدرة على أن 

دماً، حتى فً ظل ظروؾ ـُ هللا ألنه كانت لدٌهم المرونة التً مكنتهم من المضً ق
 ؼٌر مواتٌة.

 
 نرجو التعمق فً موضوع هذا الدرس استعداداً لمناقشته ٌوم السبت القادم. *
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 ـ صبر أٌوباألحد 
سم به أٌوب وجعل منه مثاالً ٌحتذى؟ ــَّ . ما الذي اتٔٔو ٓٔ: ٘اقرأ ٌعقوب 

  ________________________________ ٖـٔانظر أٌضاً أٌوب 
 ____________________________________________  
 

قالت سٌدة، خضعت لجلسات عبلج نفسً للتعافً من أزمة خطٌرة،  
لصدٌقتها أن فكرة واحدة انتقلت من طبٌبها النفسً إلٌها وكانت هً السر فً 

السٌدة: "إن ما ساعدنً على الشفاء هو إصرار الطبٌب النفسً تعافٌها التام. قالت 
إن األمور تبدو ‘على أن ظروفً المإلمة ٌوماً ما ستنتهً. حٌث كان ٌقول لً: 

لقد ساعدتنً هذه الفكرة ’ مظلمة وال نهاٌة لها اآلن، لكن ذلك لن ٌستمر طوٌبلً.
ٌّؾ مع الظروؾ لقد ساعد الطبٌب . وبعبارة أخرى، "على اكتساب المرونة والتك
 النفسً المرأة على إبقاء األمل حٌاً بداخلها.

كٌؾ ننمو فً الصبر واالحتمال؟ تقابل جورج جودمان من إنجلترا ذات  
ٌُصل ى من أجله. ولقد عبَّر هذا الشاب عن ـّ مرة مع شاب كان بحاجة إلى أن 

أتحلى  حاجته مباشرة إذ قال: "ٌا سٌد جودمان، أتمنى أن تصلً من أجلى كً ما
 بالصبر".

نعم، أنا سوؾ أصلً من أجل أن تكون لك "أجاب الرجل المسن قاببلً:  
 ضٌقات".

 أجاب الشاب قاببلً: "ال ٌا سٌدي، إن ما أرٌده هو الصبر". 
قال جودمان: "أنا أفهم ذلك، وسؤصلً من أجل أن تكون لك ضٌقات". ثم  

 ٖ: ٘المندهش رومٌة  فتح هذا األستاذ كتابه المقدس وقرأ على مسامع الشاب
َس ذلَِك ف" ٌْ ٌُْنِشُا ـَ ط، َبْل َنفتـَ قـَ َول ٌَق  ٌقاِت، َعالِِمٌَن أَنَّ الضِّ ًضا ِفً الضِّ ٌْ ِخُر أَ

 "َصْبًرا
تعرض لنا قصة أٌوب مثاالً سامٌاً للمرونة. فإنه فً وقت سابق من حٌاته،  

كان أٌوب قد أدرك أن هللا رحٌم وبار. هو لم ٌفهم أسباب معاناته؛ ولم ٌجد الدعم 
من زوجته؛ ولقد ضاعت كل ممتلكاته وهلك أبناإه، وبعدها اُبتلً بمرض رهٌب. 

ٌفقد أٌوب إٌمانه واحتمل حتى  ومع ذلك، فإنه وبشكل ما وفً وسط هذا كله، لم
 انتهت المؤساة. 

 
. أي رجاء تشبث أٌوب به هنا؟ كٌف ٌمكننا أن نتعلم ٕ٘: 1ٔاقرأ أٌوب 

  _______ التشبث بهذا الرجاء بشكل أفضل فً شدابدنا ومحننا نحن، أٌضاً؟
 ____________________________________________  
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فكر فً أوقات كنت تمر فٌها بؤمر رهٌب. أي رجاء حفظك وأبقاك؟ أٌة أقوال 
وكانت مفٌدة ومدعمة؟ أٌة أقوال نطق بها اآلخرون ولم تكن  نطق اآلخرون بها

مفٌدة، بل كانت حتى ضارة؟ ما الذي تعلمته وٌتٌح لك فرصة مساعدة شخص 
 ما ٌمر حالٌاً بمحنة أكبر؟

 
 االثنٌن ـ ٌوسف فً السبً

وحاول أن تضع نفسك فً  ٕٓـٕٔ: 1ٖوتكوٌن  3ٕـ1ٔ: 3ٖاقرأ تكوٌن 
ر ــِّ اإلحباط الذي وال بد أن ٌوسف كان ٌعانٌه. فكر فً مدى ـِّ مكان ٌوسف. فك

فً احتمالٌة الغضب والمرارة التً كان ٌمكن لك أن تعانً منهما، حتى وإن 
 كان لذلك ما ٌبرره.

 
ا شعر به ٌوسؾ، إال بالرؼم من أن الكتاب المقدس ال ٌخبرنا بالتفصٌل عمَّ 

 انة والؽدر.ب الخٌبأنه لٌس من الصعب تصور األلم الذي عانى منه بس
ومع ذلك، فقد توّجه ٌوسؾ وتحّول إلى الرب فً هذه المنعطفات، وفً 

بها. فبعد أن تم بٌعه  نهاٌة المطاؾ، نجمت أمور صالحة من األحداث التً مرَّ 
من ِقبل إخوته، اختبر ٌوسؾ بالفعل تجدداً وعبلقة أوثق بكثٌر مع هللا. "وقد سمع 
أٌضاً شٌباً عن مواعٌد هللا التً وعد بها ٌعقوب، وكٌؾ تحققت، وكٌؾ أنه فً 

م أٌضاً ـَّ هوه وٌعزوه وٌحرسوه، كما كان قد تعلساعة الحاجة أتاه مبلبكة هللا لٌوجّ 
هللا فً إعداده فادٌاً للناس. كل هذه الدروس ظهرت واضحة جلٌة أمامه عن محبة 

فً تلك اآلونة، فآمن ٌوسؾ بؤن إله آبابه سٌكون إلهه هو. فً ذلك المكان وتلك 
م نفسه للرب تسلٌماً كامبلً" )روح النبوة، اآلباء واألنبٌاء، صفحة ـَّ الساعة سل

ٔ8ٗ.) 
ا االختبار الطرٌق أمامه إلى ببلط وعندما زج به فً السجن ظلماً، فتح هذ 

فرعون لٌنجز المهمة ولٌنقذ العدٌد من النفوس وكذلك شعبه هو ]من الموت 
 جوعاً[.

 
ماذا تخبرنا اآلٌات التالٌة حول كٌف ٌمكن للظروف السٌبة أن تتحول إلى 

 ظروف جٌدة وصالحة؟
 

  ____________________________________٘ ـٖ: ٘رومٌة 
 
  ________________________________ٗ و ٖ: ٔكورنثوس ٕ
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  ________________________________ 9و 8: ٔكورنثوس ٕ
 
  ______________________________ ٕٔو ٔٔ: ٔتٌموثاوس ٕ

 
ها المسٌح إن هللا ال ٌرٌد لنا أن نعانً ببل داع. فً الواقع، إن البٌبة التً أعدَّ 

(. لكننا إذ ننتظر إتمام هذا ٗ: ٕٔلنا فً السماء هً ببل دموع وببل ألم )رإٌا 
م بعض الدروس المعٌنة. فتنمٌة ـُّ الوعد، ٌبدو مإكداً أن األلم هو السبٌل إلى تعل

صٌة والتعاطؾ والتواضع والتلمذة وفهم الخٌر والشر ـ هذه هً بعض الشخ
مها. وبالرؼم من أنه من الصعب التفكٌر فً فوابد ـُّ الدروس التً ٌمكننا تعل

المعاناة، خصوصاً فً وسط المحن ذاتها، إال أنه ٌمكننا أن نطلب من هللا القوة 
 والصعوبات. الضرورٌة التً تساعدنا على المرور من خبلل هذه المحن

 
هل سبق وكان لك اختبار مروع جاء فً النهاٌة ببعض الخٌر، وبعض المنفعة؟ 

م الثقة فً الرب فً أي شدة تمر بها، ـ  كٌف ٌمكن لهذا أن ٌساعدك على تعل
 حتى وإن بدا أن ال منفعة أو صالح سٌنتج عن تلك الشدابد؟

 
 ُنْعِمً الثالثاء ـ

  ______________ ٔراعوث  ؟ُنْعِمً ما هً بعض المحن التً اختبرتها
 ____________________________________________  
 

أمر مثٌر دابما هو لٌستقر فً مكان آخر هجرة اإلنسان من وطنه إن  
. لقد البقاء على قٌد الحٌاة، خصوصاً عندما تكون المؽادرة بدافع للخوؾ والقلق

أجبرت المجاعة فً ٌهوذا كل من إلٌمالك ونعمً وابنٌهما على الهجرة إلى 
، وهً منطقة زراعٌة حٌث كان ٌمكنهم الحصول على الؽذاء. وقد كان موآب

( وكانت معتقداتهم تتضارب مع المعتقدات ٙ: ٓٔالموآبٌون شعباً وثنٌاً )قضاة 
الٌهودٌة. وال بد أن هذا فً حد ذاته قد نتج عنه اضطراب كبٌر لدى الوافدٌن. 

كل من االبنٌن وأمهما مات زوج نعمً. ووجد  ،وبعد استقرارهم فً الببلد لفترة
أنفسهم فً أرض أجنبٌة، وقد زاد ذلك من خزي العابلة التً باتت تتكون من 

من فتاتٌن من  ٌُونُ ْـ وُن َوِكلـُ ْحلمَ أرملة وٌتٌمٌن دون حماٌة. ثم تزوج ابنا نعمً 
البلدة. وال بد وأن هذه الحقٌقة كانت قد جلبت نوعاً من الصراع لدى األسرة، 
على األقل فً البداٌة، وذلك بسبب االختبلفات الدٌنٌة الواضحة بٌن األزواج. 
وعلى الرؼم من أن الشرٌعة لم تحظر الزواج بٌن الٌهود والموآبٌٌن، إال أن 
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ن للموآبٌٌن أو أي من أحفادهم الدخول فً جماعة ت على أنه ال ٌمكالشرٌعة نصَّ 
 (.ٖ: ٖٕالمإمنٌن إال بعد مرور عشرة أجٌال )تثنٌة 

ٌُوُن اللذٌن تعنً أسماإهما ْـ وُن َوِكلـُ َمْحلوفً وقت الحق، مات كل من  
، على التوالً. من الصعب تخٌل وضع أكثر مؤساوٌة فً "المرض" و"الضٌاع"
ظل على قٌد الحٌاة من أفراد أسرتها القرٌبة، وقد ن أحد حٌاة نعمً، فإنه ما مِ 

 كان قرٌبها البعٌد الباقً ٌعٌش فً بٌت لحم.
 

ل فً حٌاة نعمً؟ كٌف قام هللا بإصالح المحن الشدٌدة ماذا كانت نقطة التحوّ 
  _________________ 7ٔـٖٔ: ٗ؛ 8ٔـٙٔ: ٔ؟ راعوث ت بهاالتً ألمَّ 

 ____________________________________________  
 

وفً أعمق لحظات التعب والمعاناة التً كانت تختبرها نعمً عملت كنتها  
راعوث كسند عاطفً من ِقبل هللا مبعوث إلى نعمً. وال بد وأن نعمً كانت 
امرأة رابعة إذ أمكنها إثارة روح الوالء فً كنتٌها، وخصوصاً راعوث، التً 

ى الحٌاة فً أرض قبلت إله إسرابٌل واتخذت القرار الحاسم برعاٌة حماتها مد
 .لشعب إسرابٌلكان قاطنوها، تارٌخٌاً، أعداء 

تتابعاً جمٌبلً لؤلحداث التً انتهت  ٗوحتى  ٕوتورد اإلصحاحات من  
بترتٌب أسري سعٌد. وقد تركت نعمً وراءها المعاناة التً ال توصؾ وعاشت 

ى أَِبً َداُودَ  لتشهد زواج راعوث من بوعز ووالدة ٌَسَّ  .ُعوبٌَِد أَُبو 
 

ولكن بقدر ما نحن بحاجة فً نهاٌة المطاف إلى الثقة فً الرب وإخضاع كل 
شًء له، إال أننا فً بعض األحٌان بحاجة إلى دعم من البشر، كذلك. متى كانت 
آخر مرة كنت حقاً فٌها بحاجة إلى مساعدة شخص ما؟ ما الذي استفدت به من 

 خالل هذا االختبار؟
 

 التً عانت فٌها من اإلجهاد األربعاء ـ أٌام أستٌر
 ماذا كانت بعض المصابب، والصراعات والضغوط التً واجهتها أستٌر؟

 
  ___________________________________ 7و ٙ: ٕأستٌر 

 
  _____________________________________ ٓٔ: ٕأستٌر 

 
  _________________________________ ٕٕو ٕٔ: ٕأستٌر 
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  ___________________________________ 7ٔـٗ: ٗأستٌر 

 
  _______________________________ ٖ: 8و ٗو ٖ: 7أستٌر 

 
ٌتٌمة منذ وقت مبكر. وبالرؼم من أنها كانت متبناة من قبل  كانت أستٌر

ابن عمها األكبر مردخاي، إال أن وصمة الطفولة الٌتٌمة كانت صعبة بالتؤكٌد. 
زنة، عاقدة العزم قادرة على ـَّ توعلى الرؼم من هذا، فقد نمت أستٌر كشابة مُ 

 احتمال الضٌقات.
سٌتها أو خلفٌتها العابلٌة. وبعد أن أصبحت ملكة، لم تكشؾ أستٌر عن جن 

ولقد كان ذلك تحدٌاً ثقٌبلً للؽاٌة. وكان على أستٌر محاولة الحفاظ على عقٌدتها 
وهوٌتها الٌهودٌة فً ظل ما كانت محاطة به من طعام وترؾ وممارسات فً 
حٌاة القصر الملكً. باإلضافة إلى ذلك، فإن خطر تمٌٌزها كفرد من أفراد الشعب 

 اً حقٌقٌاً، كما كانت نتابج إخفاء هوٌتها مجهولة وؼٌر مإكدة.الٌهودي كان خطر
وكان على أستٌر أٌضاً أن تحمل إلى الملك األخبار السٌبة بؤن رجال أمنه  

كانوا ٌتآمرون لقتله. لم تكن هذه مهمة سهلة ألنه، لو لم ٌتم التؤكد من إثبات 
وَمن كان ٌعرؾ الشابعات، إثارة المإامرة التهمت أستٌر وابن عمها بتهمة 

 النتابج التً كان ٌمكن أن تترتب على ذلك؟ 
لكن المسإولٌة الكبرى التً كانت ملقاة على كاهل أستٌر هً إنقاذ شعبها.  

ولقد طلب مردخاي منها أن تتوسط لدى الملك نٌابة عن الٌهود، الشًء الذي ال 
بن عمها ٌمكن ألستٌر عمله من دون أن تخاطر بحٌاتها. وعندما ترددت، قام ا

وتا ِفً هذا ـُ تِّ ُسكـَ ِك إِْن َسكـَّ ألَن"بوضع المزٌد من الضؽوط علٌها إذ قال لها: 
ُت أَبٌِك فتبٌُدونَ  ٌْ ا أَْنِت َوَب ُهوِد ِمْن َمكاٍن آَخَر، َوأَمَّ ٌَ َجاةُ لِل ُكوُن الفَرُج َوالنَّ ٌَ . الَوقِت 

ْعلُم إِْن ُكْنِت لِوَ  ٌَ (. هذا هو ٗٔ: ٗ" )أستٌر إِلى الُملِك؟ تِ ْـ ِل هذا َوَصلْـ ٍت ِمثقَوَمْن 
 اإلجهاد بعٌنه!الضؽط و

مثل هذا كان ٌحمل فً  اً فوأخٌراً ظهرت أستٌر أمام الملك، مدركة أن تصرُّ  
للموت. وفً النهاٌة، مع ذلك، جرت األمور على ما ٌرام،  اً كبٌر احتماالً اته طٌّ 

 رؼم خطورة ما كانت علٌه األوضاع أحٌاناً بالنسبة لتلك السٌدة الشابة.
 

إن كل واحد منا، مثل أستٌر، مولود فً ظل ظروف لٌست من صنع أٌدٌنا. ما 
هً خلفٌة حٌاتك؟ أٌة أمور تسلمتها، سواء جٌدة أو سٌبة، ولم تطلبها أنت 
لنفسك؟ كٌف ٌمكنك تعلم تقدٌر األمور الجٌدة التً أعطٌت إٌاها وكٌف ٌمكنك 

 التغلب على السٌا منها؟
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 القناعةالخمٌس ـ سر 

ولد بولس وترعرع فً طرسوس ألسرة ٌهودٌة من سبط بنٌامٌن. ولقد  
حصل على الجنسٌة الرومانٌة عن طرٌق والده الذي كان مواطناً من 

. ولقد صار بولس فرٌسٌاً، وهً مجموعة متدٌنة متقٌدة اإلمبراطورٌة الرومانٌة
بالشرٌعة )التوراه( باإلضافة إلى التقلٌد الشفهً )المشناه(. وبخلفٌة مثل هذه، ال 

 بد وأن بولس كانت له منزلة اجتماعٌة ودٌنٌة كبٌرة.
  ٌَّ ر كل شًء. فبدالً من مع ذلك، فعندما استجاب بولس لدعوة المسٌح، تؽ

، أصبح هو هدفاً لبلضطهاد المتطرؾ من ِقبل البعض من أمته، كونه مضطهداً 
ومن قبل الرومان بالنهاٌة. لقد عانى بولس من المحن لثبلثة عقود وقد ُنفذ فٌه 

 حكم اإلعدام بعد أن كان قد ُسجن فً روما.
 

، النص الذي ٌسرد بعضاً من المحن والشدابد 3ٕـٖٕ: ٔٔكورنثوس ٕاقرأ 
. فبعد الكثٌر من ٖٔـٔٔ: ٗجهتها. ثم اقرأ فٌلبً التً كان على بولس موا

المعاناة، ما هو التقٌٌم الذي استخلصه بولس بشؤن حٌاته؟ أٌة دروس لنا هنا 
  ___________________ فً خضم الصراعات التً نمر بها أٌاً كانت؟

 ____________________________________________  
 

لتحقٌق السعادة والشعور النفسً بؤن كل شًء  هامإن القناعة هً عنصر  
إلى الجانب  أولبك األشخاص الذٌن ٌنظرونعلى ما ٌرام. وٌشعر بالقناعة 

فً األمور، أولبك الذٌن ٌنظرون إلى الماضً بقبول وٌتطلعون إلى  اإلٌجابً
 المستقبل برجاء.

والمثٌر لبلهتمام هو أن الحصول على "كل شًء" ال ٌضمن القناعة  
والسعادة. فإنه بالنسبة لبعض الناس، بؽض النظر عما لدٌهم، لٌس هناك ما 

م. وآخرون، رؼم القلٌل الذي لدٌهم، ٌشعرون بالرضا والقناعة. ما هو فً ٌكفٌه
 رأٌك الشًء الذي ٌحدث الفرق؟

ٌّؾ مع   واحد من العدٌد من التعرٌفات الحالٌة "للذكاء" هو القدرة على التك
قد ٌعنً العٌش فً أماكن جدٌدة، التعامل مع أشخاص وهذا األوضاع الجدٌدة. 

ماعٌة واقتصادٌة جدٌدة. ولم تكن مقدرة بولس وراثٌة، جدد، واختبار ظروؾ اجت
ْبُت أَْن أَْشَبعَ ـَ َقْد تألنه، على وجه التحدٌد ٌقول: " (. وهذه لٌست ٕٔ: ٗ" )فٌلبً َدرَّ

قدرة ٌمتلكها البعض وٌفتقر إلٌها آخرون. إن التكٌؾ والقناعة فً ظل مجموعة 
تٌان مع مرور الوقت مها وهما ٌؤـّ واسعة من الظروؾ هما أمران ٌمكنك تعل

 والمزاولة.
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السر الجوهري لمرونة بولس وقدرته على التكٌؾ. فهو ال  ٖٔوٌقدم لنا عد 
ٌمكنه أن ٌشعر بالقناعة والشبع فً ظل القلٌل أو الكثٌر من الموارد المادٌة فقط، 

 إنما هو ٌمكنه أن ٌفعل أي شًء وكل شًء فً ٌسوع المسٌح.
 

وإلى أي مدى أنت متقاذف ومخدوع بظروفك؟  ما مدى ما تتمتع به من قناعة؟
ا ـَ ُمْكتما هً الطرق التً ٌمكنك من خاللها أن تتعلم بشكل أفضل أن تكون " ًٌ فِ

 (؟ٔٔ" )عدبَِما أََنا فٌِهِ 
 

 الجمعة ـ لمزٌد من الدرس
"إن قوى الظبلم تحتشد حول النفس وتحجب المسٌح عن بصرنا، وأحٌاناً  

حزن واندهاش إلى أن تمر ؼٌوم الظبلم وتمضً. ال ٌمكننا سوى أن ننتظر فً 
وأحٌاناً تكون هذه األوقات شاقة وفظٌعة. وٌبدو أن الرجاء ٌفشل، وأن الٌؤس 
ٌستولً علٌنا. وعلٌنا فً هذه األوقات المخٌفة أن نتعلم الثقة، وأن نعتمد فقط على 

فسنا عند استحقاقات كفارة المسٌح، وعلٌنا فً عجزنا وعدم استحقاقنا أن نطرح أن
استحقاقات المخلص المصلوب والمقام. ونحن بعملنا هذا لن نهلك أبداً ـ أبداً! 
وعندما ٌشرق النور فً طرٌقنا، فلن ٌكون من الصعب بقاإنا أقوٌاء فً قوة 
النعمة. لكن االنتظار بصبر مع رجاء، حٌن تؽلفنا ؼٌوم الظبلم، ٌتطلب إٌماناً 

ع( فً إرادة هللا. نحن ـَ لـَ ْبتـُ وى )تـَ ْحتـُ دتنا توخضوعاً. وهذا من شؤنه أن ٌجعل إرا
نشعر باإلحباط بسرعة كبٌرة، ونصرخ بجدٌة أن تزاح التجارب عنَّا، فً حٌن 
ٌنبؽً أن نلتمس الصبر لنحتمل والنعمة لننتصر" )روح النبوة، نعمة هللا 

 (. ٗٔٔالمدهشة، صفحة 
 

 أسبلة للنقاش
ُق آخرٌن تحتها. ما هو فً رأٌك ُق بعض الناس المصاعَب التً تسحسحَ ٌَ  .ٔ

 ث الفرق؟حدِ الشًء الذي ٌُ 
أمعن النظر أكثر فً مسؤلة التجارب والمآسً التً ال ٌبدو أن لها أي نوع  .ٕ

من أنواع النهاٌات السعٌدة. ما الذي ٌنبؽً علٌنا االستفادة منه من هذه 
 ق بٌنها وبٌن إٌماننا ووعود هللا لنا؟ـِّ التجارب والمآسً؟ وكٌؾ نوف

ٌوم الجمعة )"وعلٌنا فً هذه تحت فً الجملة الثالثة من االقتباس الموجود  .ٖ
األوقات المخٌفة أن... "، ما الذي تخبرنا روح النبوة إٌاه؟ إلى أٌن وجهت 
ر  ٌَُعد اإلنجٌل، كما هو مصوَّ أنظارنا طلباً فً الرجاء؟ لماذا، فً النهاٌة، 

 آسً التً تحدث لنا اآلن؟بهذه الكلمات، أملنا الوحٌد، بؽض النظر عن الم
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؟ أن ٖٔو ٕٔ: ٗبطرس ٔكٌؾ ٌمكنك أن تطبق عملٌاً نصٌحة بطرس فً  .ٗ
تبقى مرناً وأمٌناً فً وسط التجارب هذا شًء، لكن هل بمقدورك أن تفعل 

 ما ٌقوله بطرس؟ كٌؾ ٌكون هذا ممكناً؟
افترض أنك تتعامل مع شخص ٌمر بظرؾ مرٌع جداً، ظرؾ ال ٌبدو أن  .٘

منه، هذا من المنظور البشري. وافترض، أٌضاً، أن لدٌك هناك مخرجاً 
فقط خمس دقابق لتقضٌها مع هذا الشخص، ما الشًء الذي ٌمكنك قوله 

 لهذا الشخص لٌمنحه الرجاء واألمل؟
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 شباط )فبراٌر( ٕٙ الدرس التاسع

 احترام الذات
 

 السبت بعد الظهر
؛ ٖ: ٕٔ؛ رومٌة 8ٕـٕٗ: 7ٔ؛ أعمال ٖ: ٓٓٔمزمور  المراجع األسبوعٌة:

 .ٕٖـٖٕ: ٗ؛ أفسس ٘ٔ؛ لوقا 9صموبٌل ٕ؛ 9ٖ: ٕٕمتى 
 

ا أَْنتآٌة الحفظ: " ٌة ُمقـُ َهُنوٌت ُملـَ اٌر، َوكـَ ْنٌس ُمْختـِ جـَ ْم فـُ َوأَمَّ ، أُمَّ ًٌّ َسٌة، َشْعُب ـَ وِك دَّ
ُ ًْ تـَ تَِناٍء، لِكْـ اق " ٌبِ ـِ َعجْـ وِرِه الـُ ى نـَ َمِة إِلْـ لـ  ِذي َدَعاُكْم ِمَن الظـَّ َضابِِل الـَ فـِ ُروا بـِ ْخبـ
 (.1: ٕبطرس ٔ)
 

طاعون. وؼالباً ما ٌتم إحضار هذه الأصبح مثل وبؤ إن انعدام احترام الذات  
المسؤلة إلى مكاتب االستشارٌٌن النفسٌٌن أو رعاة الكنابس إما كمشكلة مستقلة 

، االكتباب، تعاطً المخدراتذات صلة مثل خرى أكجزء من مشاكل بذاتها أو 
احترام الذات إلى مرحلة تصل مشكلة تدنً أو اضطرابات فً األكل. وقد ال 

إذي تبكل تؤكٌد  امرض ٌتطلب العبلج السرٌري، لكنه اعلى أنهتصنٌفها 
 ضعؾ األداء فً الكثٌر من مجاالت الحٌاة.تالعبلقات بٌن البشر و

عل الناس ٌعانون من هذه المشكلة أكثر من ولعل السبب الربٌسً الذي ٌج 
أي وقت مضى هو وسابل اإلعبلم، والتً ؼالباً ما تصور المشاهٌر كما لو أنهم 
أكبر من الحٌاة، تاركة اآلخرٌن ٌشعرون بعدم كفاءتهم مقارنة بالرموز البشرٌة 

 المعروضة أمامهم.
ر مختلؾ. إن فكرة احترام الذات كما وردت فً الكتاب المقدس لها منظو 

ٌرى علم النفس التقلٌدي احترام الذات على أنه تقٌٌم ٌقوم به شخص ما لصفاته 
وخصابصه على أساس الطرٌقة التً ٌرى هو بها نفسه وأٌضاً على أساس 
مساهمات اآلخرٌن بإبداء الرأي فٌه. وٌعرض الكتاب المقدس مكونٌن إضافٌٌن 

 ،(7ٕو ٕٙ: ٔ)تكوٌن  على األقل وهما: ما كان علٌه اإلنسان فً األصل
ر فٌه هللا بشؤن كل شخص وما ٌمنحه هللا إٌاه )ٌوحنا ـِّ فكوالمكون الثانً هو ما ٌُ 

(. وعندما نضٌؾ هذه المكونات، فإن الكثٌر بخصوص احترام الذات ٙٔ: ٖ
 ٌَّ  ر.ٌمكن أن ٌتؽ

 
 نرجو التعمق فً موضوع هذا الدرس استعداداً لمناقشته ٌوم السبت القادم. *
 

 ـ األصول )أصل وجودنا( األحد
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وجهتا نظر اثنتان سابدتان بشؤن أصل الوجود البشري، تعارض كل واحدة  
البشر على أنهم نتاج الصدفة البحتة، نتٌجة اهما دإحر صوِّ ـُ منهما األخرى. ت

فٌه لوجودنا. وهً ترى أنه قد حدث وأن جبنا إلى  مخططاً  لحادث كونً لم ٌكن
وجهة النظر هذه كان لها ممن ٌإٌدونها، إال أنها  الوجود صدفة. وبالرؼم من أن

ازدادت شعبٌة فً القرون األخٌرة وخصوصاً بعد اشتهار نظرٌة تشارلز داروٌن 
الخاطبة، ومنذ ذلك الحٌن واصلت فكرة مجًء البشر إلى الوجود عن طرٌق 
الصدفة المحضة خداعها لمبلٌٌن البشر. وهكذا جاء الكثٌرون لبلعتقاد بؤن تلك 

حٌاة هً أصبلً بدون ؼرض؛ أو إذا كان هناك ؼرض فإن األفراد هم الذٌن ال
ٌنبؽً أن ٌحاولوا صنع هذا الؽرض ألنفسهم. وآلالؾ السنٌن، اعتقد معظم الناس 
أن نشؤتهم كانت من هللا أو من اآللهة؛ أما الٌوم، فإن الكثٌرٌن ٌعتقدون أنهم 

 جاءوا من القرود.
م ــِّ هة نظر ٌتبناها الكتاب المقدس وٌعلوعلى النقٌض من ذلك، هناك وج 

 بها. 
 

. 3ٕـٕٗ: 3ٔ؛ وأعمال ٖ: ٓٓٔو ٘: 3؛ مزمور 3ٕو ٕٙ: ٔاقرأ تكوٌن 
كٌف ٌختلف ما جاء فً هذه اآلٌات حول أصل وجودنا اختالفاً جذرٌاً عن وجهة 
النظر التً سبق ذكرها؟ كٌف ٌنبغً لكل وجهة نظر من هاتٌن أن تإثر فً 

  ____________ الذات وبالثقة فً النفس واحترامنا لذاتنا؟شعورنا بقٌمة 
 ____________________________________________  
 

إن هللا لم ٌقصد خلقنا فحسب، بل وقد خلقنا على صورته. وقد خلق  
مخلوقات رابعة أخرى أٌضاً، نباتات وحٌوانات حٌة، لكن هذه المخلوقات فً 
جمالها وكمالها ال تشابه خالقها مثلما ٌفعل اإلنسان. عبلوة على ذلك، فإن البشرٌة 

 ضعت فوق كل هذه المخلوقات من حٌث السلطة والسٌادة.قد وُ 
وعلى النقٌض من االعتقاد اإللحادي الذي ٌتعالى عن إٌجاد ؼرض لما  

نمتلكه من خصابص بٌولوجٌة ونفسٌة، فإن الكتاب المقدس ٌعلمنا أن هللا قد اختار 
أن ٌشارك "صورته" مع العابلة البشرٌة. ومن الواضح أن كثٌراً من هذه 

بواسطة أجٌال من الخطٌة. مع ذلك ال تزال بصمات هذه  دَ قِ ـُ ه وفورة قد شوِّ الص
د رَ ـَ ستـُ ستعاد وتـُ الصورة فً كل شخص، وٌمكن لهذه الصورة المفقودة أن ت

لة فً أولبك الذٌن سلموا للمسٌح.   تدرٌجٌاً من خبلل قوة الروح القدس الُمَحوِّ
 

أٌضاً. فً الحقٌقة، لقد قالت روح  لم ٌخلقنا فحسب، بل هو قد فدانا إن هللا
النبوة أن المسٌح كان على استعداد ألن ٌموت حتى وإن لم ٌكن هناك سوى 
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شخص واحد ]على األرض[. ماذا ٌخبرنا ذلك عن قٌمتنا الكامنة، بغض النظر 
عما قد ٌعتقده العالم فٌنا؟ لماذا هو من المهم جداً أن ُنبقً نصب أعٌننا القٌمة 

  لنا؟التً ٌولٌها هللا
 

رها ـَ الذات وتالنظر إلى االثنٌن ـ   َصو 
المكونات الهامة للثقة بالنفس. مع ذلك، فإن  نظرتً إلى ذاتً هً إحدىإن  

ما أراه ٌعد صورة ؼٌر كاملة وؼالباً ما تكون صورة ناقصة ومعٌبة. إن الذاتٌة 
 ٌمكن أن تقود إلى سوء تفسٌر عند تقٌٌمنا للناس، بما فً ذلك أنفسنا. 

ألَنََّك فًِ َما ضد إدانتنا لشخص آخر: "ٌوجه الكتاب المقدس تحذٌرا قوٌا  
َرَك تـَ ت ٌْ (. ٕٗو ٔٗ: ٙ؛ وانظر أٌضاً لوقا ٔ: ٕ" )رومٌة ِسكَ ْـ ى َنفـَ ْحُكُم َعلـَ ِدٌُن َؼ

ٌبدو أن التشوٌه هو أمر عالمً، والناس عرضة الرتكاب األخطاء عند حكمهم 
على اآلخرٌن. الشًء نفسه ٌحدث مع الذات. فهناك قدر كبٌر من الخطؤ عندما 

المظهر، الشخصٌة، والقوة، الخ. دابماً  ٌحكم الشخص على ذاته من حٌث القدرة،
سٌكون هناك أناس أكثر منك ذكاء، وأفضل منك مظهراً، وأوفر منك موهبة؛ فً 
الوقت ذاته، سٌكون هناك دابماً أناس ٌنظرون إلٌك وٌشعرون بؤنهم أقل منك 

 شؤنا.
 

. ما هو الشًء المتضمن فً هذه 1ٖ: ٕٕاقرأ بروح الصالة والخشوع متى 
  ______________ ا ٌتعلق بكٌف ٌنبغً لنا أن ننظر إلى أنفسنا؟اآلٌة فٌم

 ____________________________________________  
 

تشٌر هذه اآلٌة ضمناً إلى أنه ٌنبؽً أن تكون هناك كمٌة معقولة من الحب  
فبل بؤس ه إلى الذات )بالرؼم من أن هذا لٌس هو التركٌز الربٌسً للنص(. موجَّ 

بمهام أنجزت بشكل رابع، أو ، األشٌاء التً تمت بصورة جٌدةبأن نشعر بالفخر 
أسلوبنا ٌهدؾ ٌجب أن بالصفات والممٌزات الجٌدة التً قد ٌتحلى بها المرء. أو 

إلى حماٌة الذات واالهتمام بها. تؤتً المشكلة عندما ال ٌعطً المرء الفضل هلل، 
 خالق كل األشٌاء الجٌدة والصالحة فٌنا.

 
  _____ ؟علٌه حتى اآلنفً ضوء ما اطلعنا  ٖ: ٕٔكٌف لنا أن نفهم رومٌة 

 ____________________________________________  
 

بٌن ثقة المرء المتدنٌة لذاته وبٌن  ٌة مرؼوبة تكمن ماهناك منطقة وسط 
الؽرور. وٌحذر بولس من األخٌرة. فً الوقت ذاته، توضح اآلٌات فً رومٌة 
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أن جسد المسٌح بحاجة إلى مساهمات كل عضو، وفقاً للهبات الفردٌة  8ـٗ: ٕٔ
شًء خطؤ فً االعتراؾ بكل موهبة لدى  التً منحت لهم بواسطة النعمة. ما من

 المرء واستخدامها لتقوٌة كنٌسة المسٌح وتقدٌم الشكر هلل من أجل هذه المواهب.
 

قم بإدراج قابمة ذهنٌة تشمل السمات الشخصٌة والخصابص والقدرات التً 
أعطاك هللا إٌاها. كٌف ٌمكنك استخدام هذه المواهب وفً الوقت ذاته تبقى 

ٌمكن لنظرنا إلى الصلٌب بصفة ٌومٌة أن ٌساعد على أن ٌبقٌنا  متواضعاً؟ كٌف
 متواضعٌن؟ 

 
 الثالثاء ـ ما ٌراه اآلخرون

أو فً كثٌر من المجتمعات نجد أن قٌمة الشخص تتحدد من خبلل مواهبه،  
(؛ فإن ذلك على أي حال 7: ٙٔصموبٌل ٔما إلى ذلك ) وأمظهره، أو عطاٌاه، 

صاغ فً كثٌر من األحٌان وبالتالً، فإن مفهومنا للذات ٌُ هو ما نستطٌع رإٌته. 
من خبلل ردود األفعال التً ٌظهرها اآلخرون، استناداً إلى مراقبتهم الخارجٌة 

نك سترى نفسك أفمن المحتمل جدا لنا. فإذا حدث وأخبرك الجمٌع بؤنك جمٌل 
 جمٌبلً.
األشخاص الذٌن لكن هناك دابماً فً الشخص أكثر بكثٌر مما تراه العٌن. و 

عانون من سوء تقدٌر للذات بحاجة إلى التفكٌر فً أنفسهم من حٌث الصفات ٌُ 
ٌِّ ما ٌُ ولٌس  ،والسمات الشخصٌة لدٌهم والتً هً ذات قٌمة حقٌقٌة مه العالم من ق

 ألن ما ٌضع الناس له قٌمة هو فً الؽالب ال قٌمة له فً نظر هللا. حولهم.
 

مجتمعك وثقافتك قٌمة كبٌرة جداً؟ ما مقدار  ٌضع علٌهاالتً ما هً األشٌاء 
  _____________________ ؟قٌمة هذه األشٌاء فً نظر هللا، باعتقادك

 ____________________________________________  
 

قد تكون هناك استثناءات، ولكن معظم المجتمعات تمٌل إلى أن تضع قٌمة  
مفرطة على السمات الخارجٌة والملحوظة. مع ذلك، تمٌل سمات أخرى مثل 

ؤتً تاسخ بالمبادئ والمثل العلٌا إلى أن األمانة واللطؾ واالعتدال أو االلتزام الر
ٌِّم بها المجتمع األمور. ٌُق  فً المرتبة الثانٌة من حٌث الطرٌقة التً 

 
ٌّز فً الجنسٌة  ٌ ز الجنسً )أي التفرقة بٌن الذكر واألنثى( والتح كٌف ٌإثر التح
فً قٌمة األشخاص واحترامهم للذات؟ ماذا ٌنبغً أن ٌكون موقف المسٌحً من 

ٌّز والتفرقة واإلجحاف والتمٌٌز؟أمور    ________ 8ٕ: ٖؼبلطٌة  مثل التح
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 ____________________________________________  
 

ٌّز واإلجحاؾ لمُ   رة لقٌمة الذات واألداء. وٌنبؽً أن تكون لنا دمِّ إن آثار التح
 كمسٌحٌٌن جهوداً مضنٌة لرفع وتشجٌع اآلخرٌن، بؽض النظر عن خلفٌاتهم.

الذي كان من الممكن أن ٌكون  ،َمِفٌُبوَشثُ قصة  9صموبٌل ٕنجد فً  
ن عجب فً أن مفٌبوشث قد أظهر خوفاً، وسقط ل داود. وما مِ بَ ن قِ هدفاً لبلنتقام مِ 

على األرض، ودعا نفسه "كلب مٌت"، فقد كان مشلوالً أٌضاً. وال شك  هبوجه
فً أن استعادة ممتلكات عابلته، وإعادة تكلٌؾ الخدم للعمل عنده مجدداً والشرؾ 

داود إٌاه، ال شك فً أن كل هذا قد أضفى على مفٌبوشث قدراً إضافٌاً  الذي منحه
 من قٌمة الذات واحترامها.

إن التؤثٌر الذي لدى الناس على قٌمة ذات اآلخرٌن لقوي جداً. فنحن، أكثر  
مما ندرك، لدٌنا القدرة على تشكٌل مفهوم الذات لدى اآلخرٌن من خبلل كلماتنا، 

 رٌقة التً ننظر بها إلٌهم.تصرفاتنا، بل وحتى الطو
 

ما مدى حذرك وحرصك، أو إهمالك وعدم اهتمامك بالكٌفٌة التً تإثر بها على 
بة وثٌقة. كٌف قرَّ ر بمن تربطك بهم عالقات مُ ـِّ قٌمة الذات عند اآلخرٌن؟ فك

 ؟ٌمكنك مساعدة هإالء الناس بدالً من تمزٌقهم
 

 األربعاء ـ ما ٌراه هللا
الذي ٌنبغً أن ٌخبرنا به هذا اإلصحاح الواحد عن قٌمتنا فً . ما ٘ٔاقرأ لوقا 

نظر هللا؟ كٌف ٌنبغً لهذا أن ٌإثر فً شعورنا بقٌمة الذات؟ ماذا تخبرنا هذه 
معرفة هذا األمر واالحتفاظ به نصب  عد  ـُ األمثال عن ما ٌعتقده هللا بشؤننا؟ لماذا ت

  ______________________________ أعٌننا غاٌة فً األهمٌة؟
 ____________________________________________  
 

أنه ضابع أو مرفوض،  وة أنه أقل شؤنا من ؼٌره، أانشؽل شخص بفكرإذا  
ر أن شٌباً آخر ٌؤتً مع هذه الحالة ـ وهو الرعاٌة الخاصة والمكثفة ـَّ علٌه أن ٌتذكف
ل هللا ومبلبكته لذلك الشخص. لقد اهتم الراعً بالخروؾ الضال أكثر من بَ ن قِ مِ 

عمبلتها األخرى  اهتمامه بالتسعة والتسعٌن خروفاً الباقٌة. ولقد نست المرأة
شت بعناٌة حتى وجدت العملة المفقودة. وبدا أن اهتمام األب بطلبات االبن ـَّ وفت

كان أكثر من اهتمامه بابنه البكر. ولقد أظهر كل من المنطقٌة الضال ؼٌر 
  الراعً والمرأة واألب اهتماماً خاصاً باألشٌاء األقل قدراً من النجاح.



77 
 

عظٌمة فً األرض وفً السماء عند إٌجاد  ثم ٌكون هناك فرح كبٌر وبهجة 
ظهر بها هذه القصص محبة هللا لكل واحد منا، ـُ َمن كان مفقوداً. انظر القوة التً ت

 بؽض النظر عن عٌوبنا.
م بحاجة. وٌمكنك فً كثٌر ن هُ ٌمكن لهذا المبدأ أن ٌعمل على مساعدة مَ  

سم ـَّ اً ٌتت لهم جوَّ رـَّ ن األحٌان أن تصنع إحساناً بالناس إذا أنت فقط وفمِ 
ن التهدٌد. إن الناس، وخصوصاً المتؤذٌن منهم، بالخصوصٌة والقبول وٌخلو مِ 

 بحاجة إلى معرفة أن شخصاً ما ٌهتم بهم، خاصة فً ألمهم.
الشخص الذي ال ٌقبل ؼٌر متوفرة لدى مٌزة واضحة بالمسٌحً ٌتمتع  

عشرٌن المدار األربع وعلى موجود ومن الممكن طلبه الرب أو ٌإمن به. فاهلل 
صؽً إلى النفوس المكتببة والٌابسة ساعة فً الٌوم، سبعة أٌام فً األسبوع لٌُ 

للشعور بالخصوصٌة والوحٌدة. ٌنبؽً لهذه العبلقة مع هللا أن تكون سبباً كافٌاً 
 .وللتحرر من الشعور بتدنً قٌمة الذات

و الصلٌب. إن وبالطبع فإن أعظم مثال ٌدل على قٌمتنا فً عٌون هللا ه 
الصلٌب أكثر من أي شًء آخر ٌنبؽً أن ٌظهر قٌمتنا فً نظر هللا، بؽض النظر 
عما لدٌنا من ضعفات وعٌوب. ٌعلمنا الصلٌب أنه بؽض النظر عما ٌعتقده 
 اآلخرون بنا أو ما ٌظنه المجتمع فٌنا، فإننا ذات قٌمة كبٌرة فً نظر خالق الكون.

فهل ٌنبؽً  ومتؽٌر هذا المجتمع وقٌمه،وعندما نعتبر كم هو زابل وعابر  
 أن تكون نظرة اآلخرٌن والمجتمع ككل لنا ذات أهمٌة حقاً فً نهاٌة المطاؾ؟

 
 ٘ٔم الرسالة الموجودة فً لوقا ـ  كٌف ٌمكنك مساعدة اآلخرٌن على تسل

وتطبٌقها على أنفسهم؟ كٌف ٌمكننا مساعدة اآلخرٌن على إدراك أن المسٌح 
 بصفة شخصٌة؟ ٌتحدث هنا عنهم هم

 
 الخمٌس ـ نفٌس جدٌدةٌ 

" النفس الجدٌدة؟ لَبُسواـَ َوت. ماذا ٌعنً بولس بقوله "ٕٗو ٖٕ: ٗاقرأ أفسس 
  _________________________ ؟ما هً طبٌعة النفس الجدٌدة هذه

 ____________________________________________  
 

الشعر،  تسرٌحةٌحب الناس محاولة الظهور بمظهر جدٌد مثل: تؽٌٌر  
شراء أنواع جدٌدة من المبلبس، وحتى شد الوجه أو زرع الشعر. لكن هذه 
التؽٌٌرات ستحدث اختبلفاً محدوداً فقط بداخل اإلنسان، حٌث تبقى النفس 

 األساسٌة دون تؽٌٌر.
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ٌتحدث بولس عن نفس جدٌدة، ال صلة لها بالمظهر الخارجً ولكنها جدٌدة  
َحَسِب ـِ وَق بـُ اإلنَساَن الَجِدٌَد الَمْخل" ٌتحدث عن وطبٌعة تفكٌرها. وهو أسلوبهافً 

 (.ٕٗ" )عدهللِا ِفً الِبرِّ َوَقَداَسِة الَحقِّ 
 
 ٕٖـٕ٘: ٗأفسس  ص المواقف والسلوكٌات التً تنبع من اإلنسان الجدٌد.ــِّ لخ
 ____________________________________________  
 ____________________________________________  
 

ظهر ثماراً ناجحة )صدق، لطؾ، إن اإلنسان الجدٌد الذي أشار إلٌه بولس ٌُ  
شفقة وتسامح(. الحظ، أٌضاً أن كل مواقؾ اإلنسان الجدٌد لها عبلقة بالشخصٌة 
الجٌدة والعبلقات الشخصٌة بٌن الناس، وٌمكن أن ٌكون لهذه الصفات ارتباط 
مباشر بالسإال المتعلق باحترام الذات وقٌمتها. أما السلوكٌات السلبٌة المذكورة 

ثل الكذب والؽضب والمرارة فهً تترك الشخص بإحساس فٌه م ٗفً أفسس 
تناقص لقٌمة الذات. فً المقابل، فإن العطاء لمن له احتٌاج واللطؾ والشفقة هً 
تصرفات من شؤنها أن تعزز الثقة بالنفس ذلك ألنها تصرؾ اإلنسان عن التركٌز 

 على الذات وهكذا تترك الشخص بإحساس من اإلنجاز. 
ع المسٌحً إلى أناس مهتمٌن ببناء اآلخرٌن بدالً من ٌحتاج المجتم 

تحطٌمهم. إن مفهوم الذات ٌمكن بسهولة تدمٌره بواسطة كلمات نقد وقحة وبذٌبة. 
"فعلى كل عابلة وفرد مسٌحً ٌوضع واجب سد الطرٌق على الكبلم الفاسد. 

ٌث فعندما نكون فً رفقة من ٌكثرون من كبلم الؽباء علٌنا أن نؽٌر موضوع الحد
إذا أمكن. فعلٌنا بنعمة هللا أن ننطق بكبلم أو ندخل موضوعاً ٌحّول الحدٌث فً 

 (.ٖٖٖمجرى نافع" )روح النبوة، المعلم األعظم، صفحة 
 

لماذا ٌكون فً مساعدتنا لشخص ما تعزٌز لقٌمة ذاتنا نحن الشخصٌة؟ اكتب 
فرد من  قابمة باألشٌاء الصغٌرة التً ٌمكنك عملها لجارك، شرٌك حٌاتك، أو

العابلة. قم بعمل هذه األشٌاء؛ وقد تندهش بمقدار ما ستشعر به من استحسان 
 لنفسك أنت.

 
 الجمعة ـ لمزٌد من الدرس

بدم  يرِ ـُ "إذا كان هللا ٌهتم بعصفور... فكٌؾ سٌكون اهتمامه بمن اُْشت 
المسٌح؟ إن نفساً بشرٌة واحدة لهً أؼلى من العالم بؤسره. وألجل نفس بشرٌة 
واحدة كان المسٌح على استعداد ألن ٌمر بآالم الجلجثة لخبلص تلك النفس 
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)روح النبوة، ’" ال تخافوا، أنتم أفضل من عصافٌر كثٌرة‘ودخولها الملكوت. 
 (.89ٕٔ، (ماٌو) أٌار ٖرٌفٌو آند هٌرالد، 

ننا نفقد بركات ؼنٌة وكثٌرة ألننا نتجاهل السعً فً طلب هللا بقلوب "إ 
متواضعة. فعندما نؤتً هلل بإخبلص قلب، طالبٌن منه أن ٌكشؾ لنا عن عٌوبنا، 
فإنه سٌظهر لنا صورة حقٌقة عن أنفسنا، صورة تنعكس فً مرآة كلمته. عندها، 

طبٌعتنا كبشر. دعونا  وبعد أن نرى أنفسنا كما ٌرانا هللا، دعونا ال نؽفل عن
ندرس المبلمح الناقصة والمعٌبة فً شخصٌتنا دراسة ناقدة متفحصة ونسعى فً 
طلب النعمة التً تجعل هذه الصفات متوافقة مع النمط المقدم فً كلمة هللا" )روح 

 (.9ٓ9ٔ، (نوفمبر) تشرٌن ثانً ٖالنبوة، هٌرالد، لٌك ٌونٌون، 
 

فٌاً للحفاظ على التوازن بٌن الدونٌة والغرور. تعطٌنا الفقرتان أعاله تبصراً إضا
فً ضوء الفقرتٌن السابقتٌن لمساعدتك فً تكوٌن  ٖو ٕ: ٕٔاقرأ رومٌة 

 المفهوم الصحٌح بشؤن مبدأ الذات. 
 

 أسبلة للنقاش
لقد كان القرن العشرون واحداً من أعنؾ القرون على اإلطبلق، حٌث  .ٔ

ٌسبق له مثٌل. كٌؾ ٌمكن كانت هناك علمٌات قتل جماعً على نطاق لم 
للنظرٌة الداروٌنٌة بشؤن أصل البشر ووجودهم، والتً تفترض أن كل 
الحٌاة هً نتاج التؽٌر العشوابً واالصطفاء الطبٌعً، أن تكون مسبولة 
جزبٌاً عن هذا االستخفاؾ التام بقداسة الحٌاة البشرٌة؟ بكلمات أخرى، إذا 

ٌة، نتاج الصدفة وحدها، فما هً د قردة متقدمة مرتقجرَّ كان البشر هم مُ 
 القٌمة المتؤصلة لحٌاة الفرد البشري؟

َبَحَث درس الثبلثاء فً الكٌفٌة التً تإثر تصورات اآلخرٌن بشؤن المرء  .ٕ
على نظرة المرء إلى قٌمته الذاتٌة. وبالرؼم من أننا نرؼب فً تعضٌد 

اً، إال الناس ومساعدتهم كً ٌكون إحساسهم بقٌمتهم الذاتٌة صحٌاً وسلٌم
أننا بحاجة أٌضاً إلى توخً الحذر فٌما ٌتعلق بما نقوله لهم عن أنفسهم، إذ 
ٌنبؽً أن ٌتسم ما نقوله بالموضوعٌة وتحاشً التضخٌم فً وصؾ ما 
ٌتمتعون به من ممٌزات لببل نضر بذلك بشخصٌاتهم ونإذٌها. كٌؾ نحقق 

بهم أُثناء التوازن الصحٌح هنا: أي تعضٌد الناس وتثبٌتهم دون أن نضر 
 عمل ذلك؟

تمعن فً دراسة المسؤلة المتعلقة بما ٌعلمنا صلٌب المسٌح إٌاه حول القٌمة  .ٖ
الفردٌة لؤلشخاص. فكر فٌما حدث عند الصلٌب، وفً َمن كان معلقاً على 
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الصلٌب وفً معنى موته. كٌؾ ٌنبؽً للصلٌب أن ٌساعد على أن ٌكون 
 حقٌقة؟عندنا إحساس أفضل حول ما تعنٌه قٌمة الفرد 
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 آذار )مارس( ٘ الدرس العاشر

 )الغٌرة( الحسد
 السبت بعد الظهر

: ٕٓ؛ خروج 7ٔو ٙٔ: ٖ؛ ٌعقوب ٗٔـٕٔ: ٗٔإشعٌاء  المراجع األسبوعٌة:
 .ٗٔ: ٕٔ؛ متى 8ٔصموبٌل ٔ؛ 7ٖ؛ تكوٌن 7ٔ

 
قُِف قـَ َضُب قـَ الغآٌة الحفظ: " ٌَ َخُط ُجَراٌف، َوَمْن  اَم الَحَسدِ ـُ َساَوة َوالسَّ )أمثال " دَّ

ٕ3 :ٗ.) 
 

هو واحد من أكثر المشاعر تدمٌراً. وهو أقدم أنواع  )أو الؽٌرة( الحسد 
( وٌمكن له أن ٌإذي لٌس العبلقات الشخصٌة بٌن الناس ٗٔ: ٗٔالخطٌة )إشعٌاء 

( بل وٌمكنه أن ٌإذي صحتنا الجسدٌة، كذلك ٕٓ: ٕٔكورنثوس ٕفحسب )
 (. ٖٓ: ٗٔ)أمثال 

على قد نتصوره خصٌاً؛ وهو ٌستهدؾ شخصاً ٌمٌل الحسد إلى أن ٌكون ش
أو مصدر تهدٌد. وكنتٌجة لذلك، ٌتسبب الحسد فً العنؾ فً أؼلب  لنا أنه منافس

األحٌان، سواء العنؾ النفسً )اإلساءة اللفظٌة، النمٌمة، والنقد( أو العنؾ 
 ن منا لم ٌشعر، فً نقطة معٌنة، بالبإس الذي تجلبه هذه العاطفة؟الجسدي. مَ 

ٌمدنا هذا الدرس بحاالت ألفراد سمحوا للؽٌرة أن تإثر فً سلوكهم: 
الشٌطان، إخوة ٌوسؾ، الملك شاول، ورإساء الكهنة فً أزمنة العهد الجدٌد. 
ولقد كانت النتٌجة مصحوبة دابماً بالكوارث. ومن المثٌر للدهشة أٌضاً هو أن 

نزالت وامتٌازات عالٌة. هإالء األفراد الحاسدٌن كانوا بادباً ذي بدء ٌتمتعون بم
سقط جمٌعهم فً شرك كراهٌة شخص آخر بسبب ما كان علٌه أو  دمع ذلك، فق
 ما كان لدٌه.

وٌحذرنا الرب كً نبتعد عن مثل هذا المسار الخاطا وٌحث أوالده على 
محبة أقربابهم لدرجة االبتهاج معهم فٌما لدٌهم من عطاٌا، وما حققوه من 

 تلكات كما لو كانت كل هذه األشٌاء ملكنا نحن.إنجازات، وما لدٌهم من مم
 

  نرجو التعمق فً موضوع هذا الدرس استعداداً لمناقشته ٌوم السبت القادم. *
 

 األحد ـ فً جذور الشر
ما الذي . ٗٔـٕٔ: ٗٔإشعٌاء ماذا كان السبب فً طرد الشٌطان من السماء؟ 

مثالٌة، السماء، كانت هذه تقوله هذه اآلٌات عن الحرٌة لدرجة أنه، فً بٌبة 
  ___________________ ؟السمة الفظٌعة ]الحسد[ قادرة على الظهور
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أكثر المخلوقات التً خرجت من بٌن ٌدي هللا وهو لقد أُعطً لوسٌفر،  

سمو ما كان ٌتمتع به الشٌطان ل. ٌا البلهوتروعة، أعلى مكانة فً السماء بعد 
: 8ٕحزقٌال من إكرام وجمال وذكاء، مع ذلك فقد نمت الخطٌة بداخله )

(. ولقد أُفسد سبلم المخلوقات وتشوشت سعادتها كثٌراً بعمل لوسٌفر الذي ٘ٔـٕٔ
 اتسم بإعبلء الذات والؽٌرة تجاه المسٌح.

 
َحابِ ـَ فـَ ْوَق ُمْرتـَ أَْصَعُد ف"‘ ًِّ . َعاِت السَّ (، هذه ٗٔ: ٗٔ)إشعٌاء ’" أَِصٌُر ِمثَل الَعلِ

التمرد، والعنؾ والكثٌر من األلم لكل سكان وكانت هً الفكرة التً أثارت الفتنة، 
السماء بؤسرها ثم إلى األسرة البشرٌة بؤسرها، الحقاً. "لقد كان الشٌطان ؼٌوراً 

ر، امتؤل ـَ شـَ ستن خلق اإلنسان، وألنه لم ٌُ ؤشار بشـَ ستمن المسٌح. ولقد تمنى أن ٌُ 
كرام فً حسداً، ؼٌرة، وكراهٌة. لقد أراد أن ٌحصل على أعلى مرتبة شرؾ وإ

 (.٘ٗٔالسماء بعد هللا مباشرة" )روح النبوة، الكتابات المبكرة، صفحة 
وعلى النقٌض من ذلك فإننا نرى رفض المسٌح الجازم للخطٌة التً  

استهلت من خبلل الحسد واألنانٌة ]اللتٌن أظهرهما الشٌطان[ ونجده ]المسٌح[ 
ً ما ٌكون من المتاح ن ٌقتل، كمجرم، لكألو يمستعداً ألن ٌتضع ألدنى حد بشر

: ٔتسالونٌكً ٕلكل شخص الخبلص من الهبلك النهابً الذي سببته الخطٌة )
9.) 
 

. أٌة متباٌنات ومتغاٌرات وردت هنا؟ ماذا ٌجب أن 3ٔو ٙٔ: ٖاقرأ ٌعقوب 
  __________________ ؟ٌخبرنا هذا عن مدى ضرر الحسد وشٌطانٌته

 ____________________________________________  
 

ن المرة التً إن طبٌعتنا اآلثمة تجعل ارتكابنا لئلثم أسهل فً كل مرة ع 
سبقتها. وعندما ٌستهل طرٌق الخطؤ بالحسد والطموح األنانً فإن النتٌجة تبدو 

ْشِوٌُش َوُكلُّ أَْمٍر ـَّ ُهَناَك التعة من الخطاٌا ٌصفها ٌعقوب بقوله: "مجموعة منوَّ 
(. أما األخبار الرابعة فهً أن هناك مجاالً لَخٌار آخر بدٌل، َخٌار ٙٔ" )عدَرِديءٍ 

ة ـُ ة، ُمذِعَنة، َمْملـَ قـِّ َرفـَ مَّ ُمَسالَِمة، ُمتـُ طاِهَرة، ث" ٌتسم بـما فٌه من أمور)بدٌل(  وَّ
اءِ  ٌَ ِب َوالرِّ ٌْ  (. وهذا الَخٌار هو المحبة.7ٔ" )عدَرْحَمة َوأَثَماًرا َصالَِحة، َعِدٌَمة الرَّ

 
ا كان ر فٌمـَّ لم ٌنظر إبلٌس إلى ما كان لدٌه؛ بدالً من ذلك، فقد اختار أن ٌتفك

عند المسٌح. كم مرة نمٌل إلى عمل شًء مماثل؟ ما مدى ما تضمره من غٌرة 
 وحسد ضد أولبك اللذٌن لدٌهم "أكثر" منك؟
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 االثنٌن ـ إخوة ٌوسف

كثٌراً ما تنشؤ الؽٌرة والحسد بٌن أولبك الذٌن تربطنا بهم قرابة شدٌدة،  
فً الحقٌقة، إن جزءاً كبٌراً األمر الذي ٌزٌد من إمكانٌة جعل النتابج أكثر تدمٌراً. 

من العدوانٌة )سواء البدنٌة أو النفسٌة( نجده ضمن محٌط العابلة، وفً أكثر 
 األحٌان ٌكون التنافس والؽٌرة بٌن أفراد األسرة هو أساس تلك العدوانٌة.

 
ى إلى هذا العمل . ما هً خلفٌة هذه القصة؟ ما الذي أدَّ 3ٖاقرأ تكوٌن 

  ___________ الذي لعبه كل من الحسد والغٌرة؟ اإلجرامً؟ ما هو الدور
 ____________________________________________  
 

ق أن هإالء اإلخوة أمكنهم أن ٌكونوا بهذه القسوة. أفلم من الصعب أن نصدِّ  
ٌفكروا، أٌضاً، فً أثر مثل هذا التصرؾ على أبٌهم؟ لقد كانت ؼٌرتهم قوٌة جداً 

طت على آداب السلوك ـَّ لدرجة أنها لم تتسلط فقط على إحساسهم العام ولكنها تسل
جمٌعاً مه ـَّ نتعلالمبادئ األخبلقٌة لدٌهم، أٌضاً. ٌا له من درس قوي ٌنبؽً أن و

حول مدى خطورة ما ٌمكن أن تجلبه هذه العاطفة. ال عجب أن هناك وصٌة 
 (.7ٔ: ٕٓسة لتحذٌرنا ضد هذه العاطفة )انظر خروج كرَّ كاملة مُ 
فإنهم كانوا وإلى جانب كل األلم الذي جلبته أفعالهم علٌهم وعلى والدهم  

 (.٘ٔ: ٌٓ٘خشون أٌضاً مما قد ٌفعله ٌوسؾ لهم بعد وفاة أبٌهم ٌعقوب )تكوٌن 
. واـُ َخافـَ ال تلكن موقؾ ٌوسؾ ما كان ٌمكن أن ٌكون أكثر نببلً ألنه قال: " 

ُه َهْل أََنا َمك (. لقد كان مفهوماً لدى ٌوسؾ أن واجبه كان 9ٔ" )عداَن هللِا؟ـَ ألَنَّ
 ناة وأن ٌثق فً رحمة هللا وعدالته.ٌقتضى أن ٌؽفر للجُ 

 ٌوسؾ دفع الحسد بإخوةفلقد تم مقارنة حٌاة ٌوسؾ بحٌاة ٌسوع المسٌح.  
فقد أشعلت نار من المسٌح، الؽٌورون الكهنة والشٌوخ أما كعبد؛  هإلى أن ٌبٌعو

ضده. ولقد بٌع ٌوسؾ للوثنٌٌن؛ وكذلك بٌع المسٌح  الشرٌرة تصرفاتهمالؽٌرة 
أما المسٌح فقد به فً السجن بسبب تقواه؛  جّ هم ٌوسؾ زوراً وزُ ـّ تإوألعدابه. 

ٌِّراً صادقاً نحو إخوته؛ بسبب برِّ  ضَ فِ زوراً ورُ  مَ ـِ هـُّ تإ ه. ولقد أظهر ٌوسؾ نببلً خ
وؼفر ٌسوع، أٌضاً، ألعدابه. ولقد آلت إجراءات الشر ضد ٌوسؾ بالنهاٌة إلى 

ه قد ـِّ الشر الذي اُرتكب فً حق الخٌر؛ والشًء نفسه حدث مع المسٌح، بحٌث أن
 ل إلى خٌر، كذلك.تحوَّ 

 
ن الغٌرة والحسد ـ سواء من جانبك ما هو نوع األلم والمعاناة الذي جلبه كل مِ 

متها من تلك االختبارات؟ ـَّ أو من جانب شخص آخر ـ إلى حٌاتك؟ أٌة دروس تعل
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تافهة وبال كم مرة، أٌضاً، حدث وأن شعرت بالغٌرة من أمور تبدو لك الٌوم 
 معنى؟ أٌة دروس ٌنبغً لك تعلمها من ذلك األمر، كذلك؟

 
 ٔالثالثاء ـ غٌرة شاول من داود: جزء 

حالة كبلسٌكٌة توضح كٌفٌة عمل الحسد فً قصة شاول ٌمكن رإٌة  
وداود. لقد كان شاول ملكاً، حاكماً على األمة. وكان له كل ما ٌطلب، ومع ذلك، 

ٌَّ فقد دخلت الؽٌرة قلبه، وبد  رت كل شًء عنه. ا أن الؽٌرة قد ؼ
 أَم أن الؽٌرة قد أفصحت عما كان ٌختلج بؤعماق شاول بالفعل من قبل؟ 

 
  ________ ٘ـٔ: 8ٔصموبٌل ٔ ماذا كان موقف شاول المبدبً تجاه داود؟

 ____________________________________________  
 

تدل تصرفات شاول هنا على أنه كان لدٌه موقفاً إٌجابٌاً جداً تجاه داود،  
جٌشه. أٌضاً، بالنظر إلى موقؾ ابن الملك ]ٌوناثان[ ده مكانة عالٌة فً ـَّ حٌث قل

 تجاه داود نجد أنه من الواضح أن داود كان ٌلقى استحسانا ملكٌاً.
 

ٌَّر موقف شاول؟  . لماذا ٌعد موقف شاول 1ـٙ: 3ٔصموبٌل ٔما الذي غ
  _________________________ ؟استجابة بشرٌة معتادة ومشتركة

 ____________________________________________  
 

الذي أصبحت علٌه  فقط مدى الضرر 8ٔصموبٌل ٔن ى مِ ـَّ ر ما تبقـِ ظهٌُ  
ت به ؼٌرته إلى استخدام جمٌع أنواع المراوؼات ؼٌرة شاول من داود. فلقد أدَّ 

والخداعات، ومع ذلك فإن أٌاً منها لم تفلح. ولقد أصبحت األشٌاء التً كان 
 ٌخشاها شاول فً داود أكثر وأكثر وضوحاً!

ذات، الكراهٌة، د الؽٌرة سلسلة من المشاعر السلبٌة: تدنً فً احترام الـّ تول 
الشك والخوؾ، الشعور بالذنب والؽضب. لقد كان شاول ٌخاؾ من داود، كما 

ن فقدان منصبه الملكً أو ذكر عدة مرات فً اإلصحاح. ولربما كان خابفاً مِ 
طلق فً إسرابٌل. لكن هذا صبح داود البطل المُ ن أن ٌُ ربما هو كان ٌخشى مِ 

بَّ كاَن َمَعُه ]داود[، َوقد فألَنَّ ن الخوؾ كان "المصدر الربٌسً مِ  " اَرَق َشاُولَ ـَ الرَّ
 (.ٕٔ: 8ٔصموبٌل ٔ)

وِرق من ِقبل هللا كان سبباً كافٌاً لخوفه. لكن مخاوؾ شاول ـُ كون شاول قد ف 
(. لم ٌكن شاول مستعداً ٕٔة أن "الرب كان مع داود" )عدققد تفاقمت بسبب حقٌ

أُي أو هذا الَعَمُل ِمَن إِْن كلبلنصٌاع إلى منطق ؼماالبٌل البسٌط: " اَن هذا الرَّ
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ْنتـَ النَّاس ف ٌَ : ٘" )أعمال نقُضوهُـَ ْن تأقِدُروَن ـَ بل تـَ َوإْن كاَن ِمَن هللِا ف ِقُض،ـَ َسْوَؾ 
ن جدوى فً تنمٌة الحسد نحوهم بارك هللا أناساً، فلٌس هناك مِ (. عندما ٌُ 9ٖو 8ٖ

 أو السعً إلهبلكهم، ألن هللا سٌواصل مباركتهم.
 

م موقفه؟ ما هو موقفك ن السهل نسبٌاً تفه  مهما كان موقف شاول، لماذا هو مِ 
ل تهدٌداً على منصبك أو مكانتك؟ هل ــِّ شكباشر تجاه شخص ما ترى أنه قد ٌُ المُ 

 ة؟ضادَّ تخضع كل شًء إلى الرب، أم أنك تشرع بالتخطٌط فً إستراتٌجٌة مُ 
 

 ٕ غٌرة شاول من داود: جزء -األربعاء 
أٌة دروس لنا  . أي مسار ٌمكنك أن ترى شاول ٌنتهجه؟1ٔصموبٌل ٔاقرأ 
  __________________________________________ هنا؟

 ____________________________________________  
 

قة سعٌاً فً إزالة التهدٌد عمل شاول، فً البداٌة، ببعض الخلسة والدّ  
داود. وعندما لم تفلح هذه الوسٌلة، أعلن للتو عن خططه القاتلة. من ِقَبل الملحوظ 

نه سٌتمادى فً العند إلى هذا الحد. أوعلى األرجح أنه، فً البداٌة، لم ٌخطر بباله 
ومع ذلك، فإنه حالما تم فتح األبواب على مصراعٌها للخطٌة، فإن أحداً منا ال 

 .تقودنا إلٌه الطرٌق الخطؤ للخطٌةدرك مدى ما ٌُ 
لقد أصبح قتل داود هاجساً لدى شاول. ولقد أُضمرت مشاعره السلبٌة نحو  

ت النساء ورقصت إلكرام داود، وسرعان ما وصل شاول ـَّ داود بداٌة عندما ؼن
 8ٔبعدها إلى مرحلة فً حٌاته حاول فٌها مراراً قتل داود. ففً اإلصحاحٌن 

اود، سواء على ٌد وحدهما نجد أن هناك ثمانً محاوالت محددة لقتل د 9ٔو
 ل شاول نفسه.بَ ن قِ ل شاول أو محاوالت مِ بَ ن قِ لٌن مِ خوَّ أشخاص مُ 

رت األمور لؤلسوأ بالنسبة ن القصة هو جزء حزٌن، إذ تطوَّ ى مِ ــَّ وما تبق 
لشاول. فمع تفاقم كراهٌته وؼٌرته أصبح ؼٌر عقبلنً وامتؤل تشككاً فً داود، 

ن الفلسطٌنٌٌن المحٌطٌن بمملكته. وبحجة االنحٌاز مهووساً بقتله، كما كان خابفاً مِ 
كاهناً من كهنة الرب والعدٌد من الرجال،  8٘إلى صؾ داود، قام شاول بقتل 

صموبٌل ٔاألطفال، والرضع، وحٌوانات المزارع فً مدٌنة ُنوَب )والنساء، و
 (. انظر إلى ما اقتٌد إلٌه شاول نتٌجة ؼٌرته وحسده!9ٔـ7ٔ: ٕٕ

ن توؼل الفلسطٌنٌٌن فً مملكته، طلب شاول مشورة مِ وبسبب رهبته  
ات الرب. لكن شاول كان قد ابتعد بعٌداً جداً عن هللا، رافضاً النصح اإللهً مرَّ 

كثٌرة جداً، لذا هو لم ٌحصل على إجابة. وقد اختار، بالتالً، استشارة روح 
. حتى ولقد افة ساحرة، الممارسة التً كان هو نفسه قد لؽاهان خبلل عرَّ شرٌر مِ 
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انحنى شاول نفسه وسجد ووجهه إلى األرض أمام الروح الشرٌر، الذي كان 
(. كان ذلك هو بداٌة ٗٔ: 8ٕصموبٌل ٔنتحبلً شخصٌة صموبٌل المتوفً )مُ 

نهاٌة شاول، ألنه فً الٌوم التالً فقد شاول وأبناإه حٌاتهم على ٌد الفلسطٌنٌٌن 
ل الروح الشرٌر، فمن الواضح أن تحذٌره من ِقب (، وكما قد تمّ ٖٔصموبٌل ٔ)

 ذلك كان إعبلن شٌطانً.
ن منه كان قد اتبع طرٌق االرتداد ـَّ إن شاول بسماحه للؽٌرة أن تتمك 

عاناة لٌس فقط والخراب التامٌن. واألسوأ من ذلك هو أن ذنبه قد جلب األلم والمُ 
دما تإذٌنا علٌه هو وحده وإنما على عابلته الخاصة. إن الخطٌة سٌبة بما ٌكفً عن

نحن كؤفراد. مع ذلك، فنادراً ما تكون األذٌة واأللم مقتصرٌن على األثٌم وحده. 
 ففً عدٌد من الحاالت، ٌكون لتصرفاتنا اآلثمة تؤثٌراً سلبٌاً على اآلخرٌن، أٌضاً.

انظر إلى كل الحاالت التً درسناها حتى اآلن. وستجد أنه فً كل مرة  
علٌها عواقب بعٌدة المدى. ومن األرجح أن معزز  كان للؽٌرة وللنتابج المترتبة

هذه العواطؾ نفسه لم ٌكن متوقعاً فً بادئ األمر أن تإول ؼٌرته إلى مثل هذه 
العواقب. كم هو حاسم وضروري بالنسبة لنا، إذن، أن نسعى بنعمة هللا إلى أن 

 نموت عن الذات فً اللحظة التً تنشؤ فٌها هذه العاطفة القبٌحة بقلوبنا.
 

 الخمٌس ـ الغٌرة من المسٌح
 (.8ٔ: 7ٕ" )متى ُموهُ َحَسًداـَ ُهْم أسلـَّ ُه َعلَِم أنـَّ ألن"
 

د حدَّ إصحاحاً األولى من إنجٌل متى مع التركٌز بشكل مُ  ٔٔح بسرعة الــَّ تصف
. ما هو األمر المتعلق ٗٔ: ٕٔعلى األشٌاء التً عملها المسٌح. ثم اقرأ متى 

بالقادة إلى التصرف بهذه الطرٌقة؟ ما الذي كشفته بالمسٌح وبما فعله ودفع 
ل فً السإال ر فً إجابة، تؤمَّ ـِّ فكـُ تصرفاتهم حول ما بداخل قلوبهم؟ وإذ ت

  ____________ ردة فعلك لو كنت فً ظروفهمعلٌه ستكون  بما المتعلق 
 ____________________________________________  
 

كان رإساء الكهنة والقادة على دراٌة بالشرٌعة وكانوا متشددٌن فً حفظها  
ر بصُّ ـَّ ومراعاتها. لكن تحلٌلهم للحٌاة الدٌنٌة كان مجهرٌاً لدرجة أنهم فقدوا الت

بشؤن المؽزى الربٌسً للدٌن. ولقد جاء المسٌح بوجهة نظر جدٌدة للتقوى 
قادة الدٌنٌٌن( أخبار الخبلص والورع، ولقد سمع شعب إسرابٌل )بما فً ذلك ال

السارة. لكنهم، رؼم ذلك، وبدالً من أن ٌشكروا المسٌح على تنبٌههم من خطر 
 ر، سعوا إلى تدمٌره هو.دمِّ مسارهم الذاتً المُ 
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ٌسمح الناس، فً أؼلب األحٌان، لؽٌرتهم الخاصة أن تعمٌهم عن رإٌة ما  
له، المعجزات، الشفاء، طرد ٌنبؽً أن ٌكون واضحاً. فبعد كل ما كان المسٌح ٌفع

ٌُّ الشٌاطٌن، كان مِ  ن عند هللا. ل أن ٌشك أحد فً أن المسٌح لٌس مِ ن الصعب تخ
 ٗ: ٔٔقنع )انظر متى ن مُ مه المسٌح كان ٌنبؽً أن ٌكون أكثر مِ فالدلٌل الذي قدَّ 

 (.٘و
أما عامة الناس، فربما ألنهم كانوا أكثر وعٌاً لحاجاتهم الخاصة لذلك كانوا  

أكثر انفتاحاً عند تعاملهم مع المسٌح من الكثٌر من القادة الدٌنٌٌن، الذٌن كانوا 
ٌُؽ ل خطراً على منصبهم ـِّ شكن وضعهم الراهن وبالتالً ٌُ ٌِّر المسٌح مِ ـَ ٌخشون أن 

ة نواح، كما كانت ن عدَّ ومكانتهم. لقد كانت تعالٌم المسٌح مختلفة عن تعالٌمهم مِ 
ن األسباب ما ر، وهذا كان من شؤنه أن ٌجعل لدٌهم مِ رسالته أكثر جاذبٌة بكثٌ

ن سوء الحظ بالنسبة لهم، هو أنهم كانوا منشؽلٌن ٌكفً ألن ٌخافوا نفوذه. ومِ 
ن انشؽالهم بمعرفة الحق ]أي المسٌح[ بشؤن الحفاظ على نفوذهم وتؤثٌرهم أكثر مِ 

 باعه.ـِّ وإت
كن سراً. فحسب ما زهم لعمل ذلك لم تـّ حفوحقٌقة أن الؽٌرة كانت هً مُ  

، فإنه حتى الحاكم الرومانً، بٌبلطس، كان على دراٌة 8ٔ: 7ٕجاء فً متى 
بدوافعهم، لهذا الحد كانت ؼٌرتهم واضحة جلٌة. ولؤلسؾ، كان هإالء القادة 

دافعون عن العقٌدة معمٌٌن بؽٌرتهم لدرجة اعتقادهم أن بعملهم هذا إنما هم ٌُ 
لناس. ولو أنهم استسلموا وخضعوا أمام هللا ضلل احتال كان ٌُ ن مُ وٌحمونها مِ 

ن السماح للؽٌرة أن تسود على تفكٌرهم العقبلنً، لكانوا بتواضع وإٌمان، بدالً مِ 
سٌتفادون المسٌر المؤساوي الذي قادهم بكل تؤكٌد إلى الهبلك األبدي. وسنحسن 

 ن أخطابهم.منا مِ ـَّ صنعاً، إذا نحن فً سٌاقات حٌاتنا، مهما كانت، تعل
 

 الجمعة ـ لمزٌد من الدرس
ماً فً السماء كرامة تلً تلك التً كرّ "لقد كان الشٌطان ذات مرة مبلكاً مُ  

كانت للمسٌح ]ابن هللا الحً[. وكان محٌاه لطٌفاً ومعبراً عن السعادة مثل ؼٌره 
من المبلبكة. ولقد كانت جبهته شامخة وعرٌضة دلٌبلً على عظٌم ذكابه. لقد 

مثالٌة؛ وكان سلوكه نبٌبلً وجلٌبلً. لكن عندما قال هللا اآلب البنه كانت هٌبته 
ن المسٌح. لقد ، شعر الشٌطان بالؽٌرة مِ ’َنْعَمُل اإلِْنَساَن َعلى ُصوَرِتَنا كَشَبهَنا‘

ر، فقد امتؤل حسداً ـَ شـَ ستستشار بشؤن خلق اإلنسان، وألنه لم ٌُ ى الشٌطان أن ٌُ ـّ تمن
فً الحصول على أعلى تكرٌم فً السماء، تكرٌم وؼٌرة وكراهٌة. ولقد رؼب 

 (.٘ٗٔ" )روح النبوة، الكتابات المبكرة، صفحة هللاٌلً هذا الذي من نصٌب 
مدح الناس له، وكان  "كان فً أخبلق شاول نقص عظٌم، وهو أنه أحبَّ  

م فً أعماله وأفكاره، كما طبع كل شًء بطابع الرؼبة فً ـَّ لهذه الخلة تؤثٌر تحك
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وتعظٌم الذات... لقد كان مطمح شاول أن ٌكون هو األول فً اعتبار المدٌح 
الناس، وعندما سمع أؼنٌة المدح تلك رسخ فً عقله اقتناع ثابت بؤن داود 

م سٌستمٌل قلوب الشعب وٌملك بدالً منه. فتح شاول قلبه لروح الحسد الذي سمَّ 
 (.8٘٘حٌاته" )روح النبوة، اآلباء واألنبٌاء، صفحة 

 
 للنقاشأسبلة 
كم هو عدد األشٌاء التً لدٌك وٌجب أن تكون شاكراً من أجلها؟ لماذا هو  .ٔ

 ن فً مشكبلتك؟ـُّ معـَّ من المهم التؤمل فً هذه األشٌاء، بدالً من الت
هل ٌمكن أبداً أن تكون الؽٌرة جٌدة، وهل ٌمكن لها أن تكون دافعاً لتحسٌن  .ٕ

 الذات؟ دافع عن إجابتك؟
الكتاب المقدس الذٌن أظهروا ؼٌرة فً درس تفكر فً بعض شخصٌات  .ٖ

هذا األسبوع: المبلك الذي كان أعلى المبلبكة مكانة فً السماء، ملك 
إسرابٌل، والقادة الدٌنٌٌن فً إسرابٌل. لقد كان كل هإالء فً مناصب 
جلٌلة؛ وقد كان لدى جمٌعهم الكثٌر والكثٌر. مع ذلك، فقد سمحوا للؽٌرة 

ٌقاع الخراب والفساد بنفوسهم. ماذا ٌخبرنا ذلك بالدخول إلى أعماقهم وإ
ٌُعتقد أن الؽٌرة هً مشكلة داخلٌة، مشكلة متعلقة  عن السبب الذي من أجله 

ما الذي ٌجعل  ؟بالقلب، ولٌس متعلقة بشًء ٌنشؤ من الظروؾ الخارجٌة
شخص ما ٌلدغ بلدؼة الؽٌرة الشرٌرة رؼم امتبلكه للكثٌر مما ٌقدمه هذا 

 العالم؟
روح النبوة فً كتاب اآلباء واألنبٌاء )انظر االقتباس الثانً من كتبت  .ٗ

درس ٌوم الجمعة( تقول أن النقص العظٌم "نقص عظٌم" الذي فً 
شخصٌة شاول كان محبته للمدٌح من قبل الناس. لقد كان نقصاً "واحداً" 
ومع ذلك انظر ما حدث. ماذا ٌجب أن ٌخبرنا هذا حول خطر عدم السعً 

ى نقاط الضعؾ فً شخصٌاتنا قبل أن تتؽلب هً علٌنا؟ أٌة فً التؽلب عل
وعود كتابٌة ٌمكن المطالبة بها واستظهارها وٌجب أن تمنحك تشجٌعاً 

 ورجاًء بؤنه ٌمكنك النصرة على هذه العٌوب؟
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 آذار )مارس( ٕٔ الدرس الحادي عشر

 التحرر من اإلدمان
 

 السبت بعد الظهر
: ٕ٘؛ متى ٘ـٕ: 7كورنثوس ٔ؛ ٖ٘ـ9ٕ: ٖٕأمثال  المراجع األسبوعٌة:

 .ٗو ٖ: ٖبطرس ٔ؛ 7ٕـ7ٔ: ٓٔ؛ مرقس ٖٓـ٘ٔ
 

َرُكْم االْبُن فبالَحقٌِقِة ت" آٌة الحفظ:  (.ٖٙ: 8)ٌوحنا  "ُكوُنوَن أْحَراًراـَ فإن َحرَّ
 

ر العدٌد من الناس قٌود االستبداد السٌاسً   فً السنوات األخٌرة، كسَّ
واالستعباد. لكن هناك نوعاً آخر من العبودٌة، نوعاً ٌمكن أن ٌكون بنفس قدر 
السوء أو ربما أسوأ من نظٌره السٌاسً، إنه العبودٌة التً تؤتً من كونك مدمناً. 

ن من البشر. وعبلوة على ذلك، فإن المبلٌٌ اإن الكحول والتبػ وؼٌرهما قد استعبد
بات اإلدمان ؼٌر الكٌماوٌة فً طرٌقها إلى االنتشار والتزاٌد، أٌضاً: الجنس، سبِّ مُ 

اإلباحٌة، والمقامرة )أو االستثمار المحفوؾ بالمخاطر(، وكذلك تراكم المال/ 
 السلع.
ٌشعر تخلق كافة أنواع اإلدمان نوعاً من االعتماد واالتكال والتبعٌة )حٌث  

المرء باإلزعاج وعدم الراحة إلى أن ٌتناول المادة المدمنة أو إلى أن ٌقوم 
بالتصرؾ الذي اعتاد علٌه بحكم إدمانه له( باإلضافة إلى درجة معٌنة من 
التجاوز )حٌث ٌكون المرء بحاجة إلى المزٌد قلٌبلً من الشًء الذي هو مدمن 

للوصول إلى نفس تؤثٌر المرات السابقة(. وهكذا، فإنه ٌصبح من الصعب  علٌه
للؽاٌة على الشخص المدمن أن ٌكسر القٌود التً تدمٌه. ولهذا السبب ٌحتاج 
أولبك الذٌن سقطوا فً شرك اإلدمان إلى مساعدة األسرة، الكنٌسة، واألصدقاء. 

هم بحاجة إلى قوة  وربما هم بحاجة إلى عناٌة مهنٌة متخصصة، وقبل كل شًء
 هللا لتعمل فً حٌاتهم وتمنحهم الحرٌة الموعودٌن بها فً المسٌح الرب.

 
 نرجو التعمق فً موضوع هذا الدرس استعداداً لمناقشته ٌوم السبت القادم. *
 

 األحد ـ المشروبات الكحولٌة
لقد ارتبط النبٌذ والبٌرة والخمور وؼٌرها فً العالم الؽربً بذكرٌات ال  

سى ومناسبات سعٌدة وعطبلت ومعامبلت تجارٌة هامة. وهكذا بدا ظاهرٌاً أن نـُ ت
صبح مقبولة على المستوى ـُ للمشروبات الكحولٌة وجهاً نظٌفاً وبدٌعا. فهً لم ت

. لكن معٌنةاالجتماعً فحسب، ولكنها أصبحت أٌضاً "ضرورة" فً ظروؾ 
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ى بٌعه أن ٌكشفوه هناك، لؤلسؾ، وجهاً آخر للكحول ال ٌرؼب َمن ٌتعاٌشون عل
 لزبابنهم.

 
. ما الذي تقوله هذه اآلٌات حول اآلثار الضارة الناجمة ٖ٘ـ1ٕ: ٖٕاقرأ أمثال 

عن تعاطً الكحول؟ من اختباراتك أنت الشخصٌة، ما الذي رأٌته من التؤثٌرات 
  ______________________ ؟رة الناجمة عن تعاطً هذا السمالمدمّ 

 ____________________________________________  
 

صّور الخمر فً جمالها الظاهر على أنها ـُ كم هً قوٌة تلك الصورة التً ت 
تلسع كالحٌة وكاألفعوان تلدغ، فً نهاٌة المطاؾ. إن الجسم ال ٌتعامل مع المواد 

نة للكحول على أنها ؼذاء بل باعتبارها مواد سامة. وٌتم الكٌماوٌة المكوِّ 
 امتصاص الكحول فً المعدة وانتقاله عن طرٌق الدم إلى المخ، الربتٌن، الكلٌتٌن،

ٌُرهق الكبد بصورة خاصة ألن علٌه التعامل  والقلب وذلك فً بضع دقابق فقط. و
ن العمل الشاق. وعندما ٌكون وجود مع مادة ٌستؽرق أمر تكسٌرها ساعات مِ 

فإن أعضاء الجسم ستسوء  ،الً بشكل ملحوظطوَّ زمناً ومُ الجسم مُ فً الكحول 
 وعندها ٌعانً الشخص من مرض أو أكثر.

ٌر حٌث ٌجلب تعاطً الكحول ـِّ آثار الكحول تتخطى السكولؤلسؾ، فإن  
. فنجد أن نصؾ كل حوادث السٌارات وأماكن العمل باهظةمعه تكلفة اجتماعٌة 

العدٌد من الجرابم تحت تؤثٌر الكحول. رتكب ـُ وتله عبلقة بتعاطً الكحول. 
لتوفٌر الرعاٌة الصحٌة لعبلج األمراض الناجمة مباشرة عن  وُتسَتْنفذ كل السبل

وعلى المستوى األقرب، فؽالباً ما ٌقع شرٌك الحٌاة واألطفال ضحٌة  الكحول.
 لؤلذٌة اللفظٌة والجسدٌة.

طة أخرى، سٌإثر على قدرتنا على ـِّ نشإن الكحول، فضبلً عن أي مادة مُ  
ح أن انزالق الناس فً رجَّ ن المُ نه مِ القٌام باالختٌارات األخبلقٌة الصحٌحة؛ فإ

الخطٌة ٌكون أعمق وأعمق عند وقوعهم تحت تؤثٌر الكحول أو ؼٌره من المواد 
 المضرة األخرى.

وٌنبؽً على الذٌن وقعوا فً شرك أي نوع من أنواع المواد المخدرة  
ن ن ِقبل قوة أكبر مِ ضرورة إدراك مشكلتهم وإدراك حاجتهم إلى مساعدة مِ 

ـ وهذا ٌشمل نعمة هللا ودعم األسرة أو مجتمع الكنٌسة المهتم، باإلضافة أنفسهم 
 إلى العبلج الموصوؾ من ِقبل المختصٌن المإهلٌن )إذا كان هذا ممكناً(.

 
خذ موقفاً متشدداً جداً إزاء تعاطً الكحول. كٌف ـَّ كؤدفنتست سبتٌٌن، نحن نت

ٌمكننا، دون أن نحاكم أو ندٌن، مساعدة أولبك الذٌن ٌعانون من هذه المشكلة 
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التً فً نظر هللا قد ال تكون بنفس سوء غٌرها من المشكالت التً تعتبر أكثر 
 قبوالً على المستوى االجتماعً؟

 
 االثنٌن ـ إدمان الجنس

ب المقدس عن الجنس بوصفه مصدراً للتمتع وتعزٌز العالقات ماذا ٌقول الكتا
  ________________٘ ـٕ: 7كورنثوس ٔ؛ 9ٔو 8ٔ: ٘؟ أمثال الزوجٌة

 ____________________________________________  
 

إن الجنس هو واحد من العدٌد من العطاٌا الممتعة التً منحها هللا للرجال  
ن أجل اإلنجاب وإنما أٌضاً لٌكون والنساء. لقد صمم هللا الجنس لٌس فقط مِ 

قربة والوحدة ـ لكن فقط فً نطاق الزواج بٌن رجل واحد مصدراً للفرح وال
زع عطٌة ـَ نتـُ (. وعندما تٕ: 7كورنثوس ٔ؛ 8ٕو 7ٕ: ٔوامرأة واحدة )تكوٌن 

صبح خطٌبة ـ خطٌبة ذات ـُ ن هذا اإلطار والؽرض اإللهً، فإنها تالجنس مِ 
وحده (. هللا 9ٔو 8ٔ: ٙكورنثوس ٔن األحٌان )انظر رة فً كثٌر مِ دمِّ عواقب مُ 

 مار الذي جلبه الفجور الجنسً على األسرة البشرٌة.ٌعلم مدى الدَّ 
إن الجنس هو دافع )رؼبة( قوي للؽاٌة، وبالتالً فإنه ُعرضة إلساءة  

صبح هوساً ٌشد االنتباه، هوساً ٌصعب جداً االستخدام. وٌمكن له بسهولة أن ٌُ 
نس أكثر كلما ازدادت السٌطرة علٌه. واألسوأ، هو أنه كلما انؽمس المرء فً الج

 حاجته الجنسٌة حتى ٌصل إلى مستوى اإلشباع الذي حصل علٌه فً وقت سابق.
إن الدعارة والزنا هما طرٌقتان تقلٌدٌتان للعهر واإلدمان الجنسً )انظر  
(. وعبلوة على ذلك، فإن األشكال األخرى لئلدمان 8ٔـٖٔ: 9و ٗٔـٖ: ٘أمثال 

ت اإلباحٌة عبر الخبلعة وجنس اإلنترنت. ولقد أدَّ تاحة الٌوم، مثل الجنسً مُ 
د بضع نقرات على فؤرة الحاسوب جرَّ شكلة خطٌرة ألنه بمُ اإلنترنت إلى خلق مُ 

هٌنة إلى بٌوتنا ومكاتبنا. ومثل هذه الممارسات قادرة مكن إدخال أبشع األفعال المُ ٌُ 
حبلل الروابط إلى أعلى درجة على بدء إدمان الجنس واإلرؼام علٌه وتدهور وان

الزوجٌة واألسرٌة. إنه لمن المستحٌل، على سبٌل المثال، تقدٌر الضرر الذي 
 سببه الزنا فً العالم.

ن السهل ابتداإه، وأولبك الذٌن لم ٌسقطوا فً إن الفجور الجنسً هو أمر مِ  
نون صنعاً إذا هم واصلوا حفظ أنفسهم بعٌداً عنه. كم هو ضروري حسِ ِشرِكه ٌُ 

ٌُؽرى بتجارب جنسٌة خارج نطاق الزواج أن رَّ إذن أن ٌتص ٌُؽوى و ؾ كل إنسان 
 (.ٕٔـ7: 9ٌٖفعل مثلما فعل ٌوسؾ )تكوٌن 

إن هللا على استعداد لمنح العفو الكامل والحرٌة لكل شخص سقط فً شرك  
( لحصول 7: ٗإدمان الجنس. والخضوع هلل هو أمر ضروري وحاسم )ٌعقوب 
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لكن إدمان آلٌة الجنس معقد جداً لدرجة أنه قد  الشخص على هذا العفو والؽفران.
ٌكون من الضروري طلب المساعدة المهنٌة المتخصصة للتخلص من هذا 
اإلدمان. كما أن المجموعات المحٌطة بالشخص، والتً ترى فً هللا المصدر 
األساسً الذي ٌساعد مثل هإالء على التخلص من إدمان الجنس، ٌمكن لها أن 

بٌرة إذا هً قامت بتوفٌر المهارات المتخصصة البلزمة تكون ذات منفعة ك
 لمعالجة هذه المشكلة، إذا كانت تلك المهارات متوفرة. 

 
كٌف ٌمكنك مساعدة شخص ما ٌسعى، رغم أنه مذنب بارتكاب خطٌة من هذا 
النوع ]إدمان الجنس[، إلى معرفة غفران هللا وشفابه؟ افترض أنك أنت من 

ٌف ٌمكنك أن تعرف أن األمل لم ٌتالشى بعد، هذا ٌُصارع مع هذه الخطٌة. ك
 طالما أنك أنت نفسك لم تفقد األمل؟ فإن المسٌح ٌغفر ـ وٌشفً.

 
 الثالثاء ـ القمار والمقامرة 

على الرغم من أن الكتاب المقدس ال ٌحذر من المقامرة باالسم )إذ أنها لعبة 
ل المسٌح أو بولس حول مابدة قمار فً الس ـ  جدٌدة( إال أنه ٌصعب تخٌ

 فٌجاس، ألٌس كذلك؟
 

فً الوقت ذاته، ٌحذر بولس من محبة المال وٌصنفها على أنها أصل لكل 
(. وبالنسبة ٓٔ: ٙتٌموثاوس ٔالشرور والسبب وراء تخلً الناس عن اإلٌمان )

الشٌطان  صبح القمار هو الفخ الذي ٌستخدمهللبعض، وبدافع رؼبتهم فً الثراء، ٌُ 
 سعٌاً إلى إهبلكهم وتدمٌرهم.

 
ق التعالٌم الموجودة هنا على . كٌف ٌمكن للمرء أن ٌطبِّ ٖٓـ٘ٔ: ٕ٘اقرأ متى 

مشكلة القمار، خاصة عندما نعلم أن غالبٌة األشخاص الذٌن ٌقامرون 
  ______________________________________ ؟ٌخسرون

 ____________________________________________  
 

إن القمار هو للخاسرٌن. وسر ازدهار صناعة القمار هو خسارة المقامرٌن  
تفوق تلك التً ٌربحونها بكثٌر. ما هً، على سبٌل المثال، فرص الفوز  ألموال

فً الٌانصٌب؟ إن كل احتماالت الفوز هً فً الواقع ضدك. فإن فرصة أن 
 ق بالبرق هً أكبر بكثٌر من فرصة فوزك فً الٌانصٌب.صعَ ـُ ت

ٌنبؽً للمنطق وحده أن ٌحذرنا ضد وضع أي أموال أو أي وقت فً لعب  
القمار )فإنه ال ٌمكن لصناعة القمار أن تتواجد إال عندما تكون خسارة الناس 



9ٖ 
 

أكبر من مكاسبهم من هذه اللعبة(. مع ذلك، نجد الناس ٌقامرون، وهم فً البداٌة 
 قهورٌن على عمل ذلك.ٌفعلون ذلك للمتعة، ولكن الحقاً ٌجد البعض أنفسهم م

لماذا؟ ٌبدو أن الحاجة إلى الشعور باحترام الذات هً السبب الجوهري. إذ  
ٌجد العدٌد من الناس إشباعاً نفسٌاً خاصاً وهم ٌتخٌلون الفوز. وعندما ال ٌفوزون 

فً الفوز فً المرة القادمة. لذا هم ٌقامرون مراراً  تعشماً ٌصبحون أكثر 
كل النقود، فإنهم ٌستعٌرون وٌكذبون وقد ٌسرقون بالتالً وتكراراً. وعندما تنفق 

 للحصول على "جرعة" أخرى من هذا المخدر ؼٌر الكٌمٌابً.
قد نعتقد أن إدمان القمار ال ٌحدث فً كنٌستنا، لكن روح النبوة كتبت حول  

هذا األمر فً أٌامها، ألن القمار كان مشكلة حتى فً زمانها. ولٌس هناك سبب 
قد أن بعض أعضاء كنٌستنا ال ٌعانون من هذه المشكلة الٌوم )مع وجود ٌجعلنا نعت

القمار فً كل مكان(، خصوصاً فً ظل المقامرة على اإلنترنت األمر الذي جعل 
  من الممكن اإلتٌان بكازٌنو القمار إلى داخل بٌوتنا.

إن التخلص من إدمان القمار ٌتطلب العمل على جبهات متعددة: أوالً على  
امر أن ٌعترؾ أن لدٌه مشكلة خطٌرة. ومن ثم ٌجب علٌه التوقؾ عن المق

المقامرة للتو والبحث عن ملجؤ فً ظل مجموعة )إن وجدت( من األشخاص 
مستعدة لمساعدته فً التؽلب على هذه المشكلة، وذلك لكً ٌتفادى االنتكاسة التً 

ى الحذر قد تإدي به إلى العودة للمقامرة مرة أخرى. وعلى الشخص أن ٌتوخ
واالبتعاد عن أي مثٌر أو محفز قد ٌؽرٌه على المقامرة. كما أن التحسٌن من 
تقدٌر المرء لنفسه هو أمر ضروري أٌضاً لتجنب الرجوع إلى المقامرة. واألمر 
األكثر أهمٌة هو أن الشركة المتواصلة مع هللا والتشبث بوعوده المتعلقة بالشفاء 

 رء ألي إؼراءات.  عند مواجهة الم اً ٌعد أمراً حاسم
 

ما الذي ٌمكنك أن تقوله أو تفعله إذا قال لك شخص أنت تعرفه: "أنا مدمن لعب 
 القمار، وأنا فقط ال ٌمكننً التحرر"؟ أٌة وعود كتابٌة ٌمكنك أن تقودهم إلٌها؟

 .ٕو ٔ: ٗبطرس ٔو ٖٔ: ٓٔكورنثوس ٔانظر 
 

 األربعاء ـ محبة المال
 ِرٌَضتًِ،ـَ أَطِعْمِنً ُخْبَز ف. قًرا َوال ِؼًنىـَ ْعِطِنً فـُ ال ت. َوالكِذبَ أْبِعْد َعنًِّ الَباِطَل "
ُ َر َوأقـُ بل أَْشَبَع َوأكفبلِ  ؟‘: ولَ ـ بُّ ِخَذ اْسَم إلهً ـَّ ِقَر َوأْسِرَق َوأَتـَ أفت أْو لِببل’ َمْن ُهَو الرَّ

 (.9و 8: ٖٓ" )أمثال َباِطبلً 
 

لتً ٌنبؽً أن ٌهدؾ الشخص إن الكتاب المقدس ال ٌحد من كمٌة المال ا
إلى تحصٌلها، لكنه ٌحذر من المواقؾ الخاطبة حٌال األموال والممتلكات، مواقؾ 
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مثل الطمع والجشع. فإن النظرة الخاطبة للمال قد تصٌب الناس بالوسواس 
والقهر وإدمان تجارة ربح األموال )حتى وإن كان كسبها بجدارة واستحقاق(، أو 

. بإمكان هذه األمور أن تشؽل الكثٌر من الوقت والجهد تراكم الممتلكات لدٌهم
 لدرجة أنها تصبح آلهة زابفة. 

إن تكنولوجٌا المعلومات قد جعلت األمور أسهل، ولكنها، وفً الوقت ذاته،  
جعلتها أكثر خطورة بالنسبة ألولبك المعرضٌن لئلدمان. على سبٌل المثال، 

األوراق المالٌة اآلن القٌام بتعامبلتهم بإمكان مستثمري القطاع الخاص فً سوق 
النقدٌة فوراً على اإلنترنت. وبهذه الطرٌقة، ٌسهل سقوط بعض الناس فرٌسة 
لقضاء ساعات طوٌلة أمام الحاسوب من أجل كسب المال؛ وهذا لٌس نفس الشًء 

 مثل أن ٌقوم الوكٌل الجٌد باستثمار المال بحكمة وعناٌة.
 

. أي ٘ٔ: ٕٔولوقا  ٓٔ: ٙتٌموثاوس ٔكذلك  . انظر3ٕـ3ٔ: ٓٔاقرأ مرقس 
  ____________ ؟تحذٌر ٌجب علٌنا استخالصه من هذه النصوص الكتابٌة

 ____________________________________________  
 

: ٓٔ" )مرقس َمَضى َحِزًٌنا" و"ْولـَ مَّ َعلى القـَ فاْؼتتخبرنا عبارات مثل " 
ن محبة هذا الرجل للثراء كانت أعظم من محبته لسٌده. وتكدٌس المال أ( ٕٕ

إنما كل شًء ٌعتمد على المكان الذي فٌه قلوبنا  ،حد ذاتهلٌس جٌداً أو سٌباً فً 
(. تصبح األموال خطراً عندما تقؾ عابقاً فً طرٌق ما ٌجب أن ٕٔ: ٙ)متى 

 (.ٌٖٖكون هو الهدؾ األول: طلب ملكوت هللا وبره )عد
تصادمت الباخرة "شانونجا" التً كانت فً طرٌقها من لٌفربول إلى أمرٌكا  

هامبورغ. ولقد ؼرقت الباخرة المكتظة بمابتً راكب بعد مع سفٌنة صؽٌرة من 
ونجا نالتصادم بنصؾ ساعة. ولقد تم إنزال قوارب اإلنقاذ الخاصة بالباخرة شا

شخصاً.  ٖٗمن أجل محاولة إنقاذ ؼرقى السفٌنة المحطمة، لكنه تم فقط إنقاذ 
جمٌع  لماذا تم إنقاذ مثل هذه النسبة الصؽٌرة من الركاب؟ كان السبب هو أن

الركاب تقرٌباً كانوا قد قاموا بحزم ما بحوزتهم من ذهب وفضة وربطوه حول 
 خصورهم. فبرفضهم فقدان مالهم فقدوا حٌاتهم )وأموالهم(، بدالً من ذلك.

 
 ٌَّ ن علٌنا أن نسؤله ألنفسنا هو: "هل أسٌطر َمن ال ٌحب المال؟ السإال الذي ٌتع

 ؟"ًَّ هً التً تسٌطر علعلى رغبتً فً المال، أم أن رغبة المال 
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 الخمٌس ـ المظهر الخارجً 
ٌُقال فً هذه اآلٌات عن هذا ٗو ٖ: ٖبطرس ٔاقرأ  . ما هو مدى اختالف ما 

  ______________________________ ؟الذي ٌعملنا إٌاه المجتمع
 ____________________________________________  
 

لقد وضع المجتمع قٌمة مفرطة على الصورة الشخصٌة. وهذا ضعؾ 
وصل التركٌز على رافق البشر منذ بداٌة تارٌخهم بؤكمله. وفً أٌامنا هذه، 

الجمال والرعاٌة الشخصٌة أبعاداً ساحقة. فإن صناعة مستحضرات التجمٌل 
وحدها تحتل أكثر من نصؾ سوق بٌع المواد الؽذابٌة بالقطاعٌن على المستوى 
العالمً. وباإلضافة إلى مستحضرات التجمٌل نجد أن الكثٌر من الناس ٌنفقون 

وشد الوجه وزرع الشعر والجراحات  أمواالً ال طابل لها فً كمال األجسام
ن المرء من مظهره  التجمٌلٌة، والحمٌة الخاصة وما إلى ذلك، كل هذا كً ٌحسِّ

 الخارجً. 
فة فً أن ٌكون المرء جمٌبلً أو وسٌماً قد تحمل معها ــَّ كثإن هذه الرؼبة المُ 

وٌدمن دمنون ممارسة التمرٌنات الرٌاضٌة؛ ن ٌُ خطر إدمان هذا الشًء. وهناك مَ 
ن الطعام فً كل مرة إلى درجة تعرٌض البعض اآلخر تناول كمٌات أقل مِ 

حٌاتهم للخطر. وقد ٌصبح البعض منهمكٌن بشؤن جمال شعرهم أو جلدهم، 
 ضٌن أنفسهم لعبلجات معقدة ومكلفة ال تنتهً.عرِّ مُ 

 
كٌف تنطبق نفس فً سٌاق ما ندرسه هنا؟  ٕٔـ1ٔ: ٙكٌف ٌمكنك تفسٌر متى 

  _______________________________________ ؟المبادئ
 ____________________________________________  

 
وحسن المظهر. لكن  اً ال ٌوجد شًء خطؤ فً أن ٌكون المرء البقاً، نظٌف

التركٌز المتواصل على هذه األمور هو الذي ٌمكنه أن ٌجذب قلوبنا إلٌها لدرجة 
ث المسٌح عن الحاجة إلى أن نكنز السماح لها بؤن تكون آلهة فً حٌاتنا. لقد تحدَّ 

لنا كنزاً فً السماء، ولٌس على األرض حٌث األشٌاء ال تدوم، وقد تصرؾ 
انتباهنا بعٌداً عن ملكوت هللا. فً الحقٌقة، هناك شًء واحد فٌما ٌتعلق بمظاهرنا 
الخارجٌة ٌمكنك أن تكون متٌقناً منه وهو أنه إن عاجبلً أم آجبلً سٌقوم الزمان 

 هذه المظاهر الخارجٌة. بسلبنا 
ومثل الموارد المادٌة، فإن أجسادنا هً كنوز موكلة إلٌنا، لكن الخطر 
ٌكمن فً جعلها أوثاناً بحٌاتنا إذا نحن أفرطنا فً االهتمام بها. ولٌس من السهل 
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دابماً معرفة تجاوزنا للخط الفاصل؛ وبالتالً، هناك حاجة لنا جمٌعاً لتوخً الحذر 
 فً هذا الصدد.

 
أي نوع من الرسابل نحمله لشبٌبتنا فً الكنٌسة فٌما ٌتعلق بالمظاهر 
الخارجٌة؟ ما هً األمور التً نإكد علٌها من خالل رسابلنا هذه؟ هل من 
الممكن أن نكون فً خطر البعث برسالة خاطبة لشبٌبتنا دون أن ندري؟ تعالوا 

 بؤجوبتكم إلى الصف ٌوم السبت.
 

 الجمعة ـ لمزٌد من الدرس
ا ٌختلج بالقلب. فإذا كان ما ٌمؤل شهد الكلمات والتصرفات بوضوح عمَّ "ت

القلب هو الؽرور والكبرٌاء ومحبة الذات ومحبة اللباس، فإن حدٌث المرء 
سٌكون عن الموضة واللباس والمظهر ولٌس عن المسٌح أو ملكوت السموات. 

كلمات وإذا كانت مشاعر الحسد بالقلب ساكنة فإنها ستتجلى حتماً فً ال
والتصرفات. إن َمن ٌقارنون أنفسهم باآلخرٌن وٌفعلون مثلما ٌفعل اآلخرون لن 
ٌُرجعون السبب فً ذلك إلى عٌوب وأخطاء  ٌبلؽوا قدراً أعلى من هذا، وس
اآلخرٌن. مثل هإالء ٌتؽذون على القشور وسٌظلون أقزاماً روحٌاً طالما، هم 

ٌُرُضون الشٌطان وٌنؽمسون فً شعور ؼٌر مُ  س. وٌنشؽل البعض بشؤن كرَّ بذلك 
ما سٌؤكلونه وما سٌشربونه وكذلك بشؤن ما سٌلبسونه. وتتدفق هذه األفكار من 
فضلة القلب، كما لو أن األمور الدنٌوٌة الزمنٌة هً الهدؾ األسمى فً الحٌاة، 
وكما لو أنها أقصى ما ٌمكن بلوؼه من ؼاٌات. ٌنسى مثل هإالء الناس كلمات 

الً َملكـُ لِكن اطل‘المسٌح القابلة  هُ، َوهِذِه ُكلـُ ُبوا أَوَّ )روح ’" مْ ـُ َزاُد لكـُ َها تـُّ وَت هللِا َوِبرَّ
 (.ٓٓ٘، صفحة ٔالنبوة، الشهادات إلى الكنٌسة، مجلد 

 
 أسبلة للنقاش

 فً الصؾ، راجعوا أجوبتكم على آخر سإال ورد بدرس ٌوم الخمٌس. .ٔ
ٌَّانٌن للذٌن ٌُ لماذا هو من المهم جداً أن نكون ؼٌر  .ٕ صارعون مع اإلدمان د

ٌَّانٌن، ولكن لماذا ٌنبؽً  أٌاً كان نوعه؟ بطبٌعة الحال، من السهل أن نكون د
 أن نكون حذرٌن جداً بشؤن هذا الصدد؟

ؼٌرها، األمر الذي  منتعتبر بعض أنواع اإلدمان أكثر قبوالً لدى المجتمع  .ٖ
داع مثل هذه األنواع من ظهر مدى خال ٌمكن إال أن ٌضٌؾ إلى المؤساة وٌُ 

ن ج مِ ـَ عالاإلدمان. فعلى أي حال، َمن منا ٌرى شخصاً ٌدخل مصحة لٌُ 
م عدم السماح للقٌم االجتماعٌة ـُّ إدمان الثروة أو السلطة؟ كٌؾ ٌمكننا تعل
 المؽلوطة أن تإثر فً نظرتنا إلى األمور؟
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أي مهما كان ما قد تكون علٌه قوة قبضة اإلدمان فً حٌاتك أو حٌاة  .ٗ
شخص تعرفه، هل هناك أي شًء ال ٌستطٌع الرب أن ٌحررنا منه؟ 
والمقصود هنا هو: لماذا ال ٌنبؽً أن نستسلم إلى اإلدمان كما لو كان من 
المستحٌل التخلص منه؟ ما هو السبٌل الوحٌد الذي ٌمكننا من خبلله أن 
نسمح للمسٌح أن ٌعمل فً حٌاتنا حتى نتمكن من إحراز النصرة؟ انظر 

 .ٖٕ: 9قا لو
ره كنٌستك المحلٌة وٌمكن أن ٌساعد الناس ــِّ ما هو نوع البرامج الذي توف .٘

فً صراعهم مع اإلدمان؟ ما الذي ٌمكن للكنٌسة القٌام به لمساعدة أولبك 
الذٌن هم فً احتٌاج إلى المساعدة؟ بؤٌة طرق ٌمكن لبرامج مثل هذه أن 

 ، كذلك؟كرازةالة للـَّ تكون أدوات فع
. ما هً رسالة الرب لنا هنا فٌما ٌتعلق باألمور ٕو ٔ: ٗ بطرسٔاقرأ  .ٙ

 نة للتؽلب على شر اإلدمان؟المتضمِّ 
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 آذار )مارس(1ٔ الدرس الثانً عشر

 الطبٌعة كمصدر للصحة
 

 السبت بعد الظهر
؛ ٖٔو ٕٔ: ٓٔ؛ إرمٌا ٖ؛ تكوٌن ٕ٘: ٕـ7ٕ: ٔتكوٌن  المراجع األسبوعٌة:

 . ٗٓٔ؛ مزمور ٖٗـٕ٘: ٙ؛ متى 7ـٔ: 9ٔمزمور 
 

َماَواُت ت" آٌة الحفظ: ُث بـُ السَّ ٌُخبـِ َحدِّ ِه.ـِ ُر بـِ َمْجِد هللاِ، َوالفلُك  ٌْ َد ٌَ ْوم  َعَمل  ٌَ ْوٌم إلى  ٌَ
ٌُْبِدي ِعلًما ل  ٌْ لٌ إلى ل ٌْ  (.ٕو ٔ: 9ٔ)مزمور  "ٌُِذٌُع َكالًَما، َولَ

 
صورته. فؤٌة مواصفات وراثٌة ٌمكن أن لقد خلق هللا آدم وحواء على  

ن هذا؟ ثم وضعهما هللا بعد ذلك فً جنة عدن، وأي مكان كان تكون أكثر كماالً مِ 
ن هذا؟ وهكذا عملت القوة اإللهٌة على خلق التوازن ثالٌة مِ ٌمكن أن ٌكون أكثر مِ 

ٌُبقً ة مثالٌة وٌبٌن الوراثة والبٌبة من أجل أن ٌستمتع اإلنسان بصحة ذهنٌة وبدن
 علٌها هكذا.

إال أن الخطٌة، مع ذلك، قد خربت كل شًء ـ وبحلول الجٌل الثانً من  
ثت الؽٌرة والكراهٌة والعنؾ العالم. كما عانت البٌبة الطبٌعٌة من النتابج البشر لوَّ 

قام الطوفان بتؽٌٌر  ،طاقلٌة للخطٌة، وعندما أصبحت الخطٌة أمراً ال ٌُ األوّ 
ن الجمال مع ذلك، فبل ٌزال هناك الكثٌر مِ  ى األبد.صورة الكرة األرضٌة إل

ن موارد نا بما ٌكفً مِ والجودة باقٌٌن فً عالم الطبٌعة. وال تزال الطبٌعة تمدّ 
إلشباع حاجاتنا األساسٌة. وٌمكن للطبٌعة أٌضاً أن تمدنا بالفرح والسعادة 

 ت فٌها الخطٌة.والرفاهٌة للتعوٌض جزبٌاً عن المآسً التً تسببَّ 
جها العنٌؾ والممٌت أحٌاناً، ال تزال ـُّ وبالتالً، فإنه على الرؼم من تشن 

ُ الطبٌعة مصدراً للصحة الذهنٌة والبدنٌة. وٌمكنها أٌضاً أن ت بنا صبح وسٌلة تقرِّ ـ
ٍة َصالَِحٍة َوُكلُّ أكثر إلى الخالق، الذي هو ٌنبوع كل ُجود وصبلح: " ٌَّ ُكلُّ َعِط

ًَ مِ ـَ َمْوِهَبٍة ت ٍة ِه َس ِعْنَدهُ تـَ ْوُق، َناِزلـَ ْن فامَّ ٌْ ؽٌٌٌِر ـَ ة ِمْن ِعْنِد أبً األنَواِر، الِذي ل
 (. 7ٔ: ٔ" )ٌعقوب َوال ِظلُّ َدَوَرانٍ 

 
 نرجو التعمق فً موضع هذا الدرس استعداداً لمناقشته ٌوم السبت القادم. *
 

 األحد ـ بٌبة مثالٌة
د بالخطٌة، ال ٌمكننا سوى فسَ ث ومُ لوَّ الٌوم، وبٌنما نحن نعٌش فً عالم مُ  

 ٌَّ ل ما كان علٌه حال أبوٌنا األولٌن فً عدن. حٌث لم تكن هناك خطٌة وال أن نتخ
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عاناة وال موت ـ لم ٌكن هناك شًء ٌجلب علٌهما الحزن واأللم الذي نعرفه نحن مُ 
دنا على هذه الحقابق، وهً معتادة جداً، لدرجة أننا جٌداً. بمعنى، نحن قد تعوَّ 

ن كل هذه األمور هً أمور دخٌلة، أمور لم تكن موضوعة فً الخلٌقة نسٌنا أ
نا بؤنها ٌوماً ما ستتبلشى دْ عِ صد لها أن تكون، أمور وُ ـُ األصلٌة، أمور أبداً ما ق

 وإلى األبد.
 

مة حول ما كانت علٌه الحٌاة والبٌبة قدَّ . أٌة صورة مُ ٕ٘: ٕـ3ٕ: ٔاقرأ تكوٌن 
  __ ؟ن اختالف عما نعرفه نحن الٌوملحٌاة مِ فً عدن؟ ما مدى ما كانت علٌه ا

 ____________________________________________  
 

(. 8: ٕسها هللا نفسه )تكوٌن ِضع الزوجان األوالن فً الجنة التً أسَّ وُ  
ختصر، إال أنه بالنظر إلى ما وبالرؼم من أن السجل الكتابً بشؤن هذا األمر مُ 

ٌَّ ره لنا الطبٌعة مِ ـِّ وفـُ ت ن الوفرة مِ ل المزٌج الفاخر ن خٌرات الٌوم، ٌمكننا أن نتخ
ض الذي وال بد أن جنة عدن كانت تجود به حٌنها. فبل بد وأن حواسّ  هم كان تعرَّ

إلى مشاهد وأصوات وأذواق وأحاسٌس وروابح كانت بكل تؤكٌد تجلب الرضا 
 والرفاهٌة إلى أبوٌنا األولٌن. لقد كانت جنة حقاً.

تناسبهما لٌس هناك شك فً أن البٌبة كانت تبلبم المخلوَقٌن الجدٌدٌن و 
تماماً. فلقد كانت احتٌاجاتهما الجسمانٌة والعاطفٌة والذهنٌة أكثر من متممة. 
والحاالت الذهنٌة مثل الحٌرة والقلق والتوتر كانت مجهولة وؼٌر معروفة تماماً 

 ألنه لم ٌكن هناك شًء ٌسببها.
"لقد اختار هللا ألبوٌنا األولٌن أنسب بٌبة لصحتهما وسعادتهما. فهو لم  

ضعهما فً قصر وال أحاطهما بالزٌنات وأسباب الرفاهٌة الكاذبة التً ٌكافح ٌ
ها هللا موطناً لولدٌه كانت الكثٌرون الٌوم فً سبٌل حٌازتها... وفً الجنة التً أعدّ 

أنظارهما تقع على الشجٌرات الجمٌلة واألزهار النضرة فً كل اتجاه. كانت 
لة باإلثمار اللذٌذة العطرة، حمَّ توجد أشجار من كل نوع، وكثٌر منها كانت مُ 

وعلى أؼصانها كانت األطٌار تترنم بؤؼارٌد حمدها، وتحت ظلها كانت مخلوقات 
 (.7ٕٓصفحة  " )روح النبوة، آفاق عٌش أفضل،األرض تلعب وتمرح ببل خوؾ

 
ر فً المشاهد والروابح ـِّ حاول أن تتصور ما كانت تبدو علٌه جنة عدن. فك

كل شًء لجذب الحواس ومناشدتها. ماذا ٌخبرنا هذا، من واألذواق، لقد ُصمم 
 حٌث المبدأ، حول حقٌقة أن أجسادنا المادٌة قد ُخلقت صالحة وألجل استمتاعنا؟

 
 االثنٌن ـ الخطٌة والطبٌعة
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مهما كان ما ٌمكننا إٌجاده فً الطبٌعة من زهو وجمال، إال أن الطبٌعة قد  
الجمال والزهو، ولكن هناك أٌضاً  ٌن. نعم هناكحدَّ  اصارت الٌوم سٌفاً ذ

المجاعات والزالزل واألوببة واألمراض. إن شٌباً ما قد خرج عن مساره 
 الصحٌح.

 
اقرأ اإلصحاح الثالث من تكوٌن حٌث الحدٌث عن الطوفان. أٌة تغٌٌرات مباشرة 

  ________________ ؟طرأت على كل من البشر والطبٌعة نتٌجة الخطٌة
 ____________________________________________  
 

باشرة على حٌاة اإلنسان. ولقد وروحٌة مُ ٌة لقد جلبت الخطٌة عواقب مادّ 
رة على الخلٌقة عانت الطبٌعة، أٌضاً، من آثار الخطٌة. وكان للخطٌة آثار مدمّ 

 بثبلث طرق على األقل:
 

(. فبعد مؽادرتهما لجنة عدن مباشرة واجه 7ٔ: ٖت األرض )تكوٌن ـَ نعِ ـُ ل (ٔ
بإنتاج أشواك  آدم وحواء عقبات فورٌة فً عملهما بالتربة. فقد بدأت التربة

وأحساك ؼٌر مرؼوب فٌها. ومن المحتمل جداً أن تكون الحشرات قد 
عملت على عرقلة النمو الصحً للنباتات. ولقد ازدادت األمور سوءاً بعد 

 مار الذي حدث نتٌجة الطوفان.الدَّ 
اختبر البشر تؽٌٌراً ملحوظاً وهاماً. فقد صار التعب واأللم حقٌقة واقعة.  (ٕ

 ٌَّ قة بٌن الرجل والمرأة. وٌبدو أن اإلصحاح ٌوحً بؤن حواء رت العبلوتؽ
ٌَّ عانً مِ ـُ لم ٌكن مقصود لها فً األصل أن ت رت ن آالم الوالدة. ولقد تؽ

العبلقة بٌن آدم واألرض كذلك، وها العمل قد صار اآلن أصعب بكثٌر مما 
ب على إدراك الزوجٌن ـَّ كان علٌه قببلً. ونحن ال نعرؾ األثر الذي ترت

ٌَّ لحق ر نظرتهما للحٌاة ٌقة موتهما الوشٌك، لكن ذلك ال بد وأن ٌكون قد ؼ
 تماماً.

بت الكراهٌة والحسد رت الخطٌة فً سلوك اإلنسان والحٌوان. وتسبَّ ــَّ لقد أث (ٖ
والؽٌرة واألنانٌة والتكبر، الخ، فً خلق العداوة ضد أفراد البشرٌة بعضهم 

ؼٌر معروفة هدفت إلى البعض وضد الحٌوان. وربما كانت هناك أضرار 
تدمٌر البٌبة )ربما أضرار مماثلة لما نشهده نحن الٌوم(. ولقد بدأت 

ن أجل الؽذاء والقوة. وكما جاء الحٌوانات فً قتل بعضها البعض مِ 
، فإن الفساد والعنؾ قد تفاقما لدرجة أن هللا حزن ٙـ ٖوصفهما فً تكوٌن 

 (.7ـ٘: ٙلصنعه كل المخلوقات )تكوٌن 
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علن لنا، لكن بإمكاننا أن نفترض الحقٌقً لهذه التحوالت ؼٌر مُ والمدى 
حتفظ امدى التؽٌٌرات العمٌقة التً حدثت. ومع ذلك، فإن هللا برحمته الواسعة، قد 

ن معطٌات الخلٌقة األصلٌة لمنفعة وصالح الجنس البشري ]أي بعد بقدر كبٌر مِ 
 السقوط والطوفان[.

 
األصلٌة تبدو  للخلٌقةنت. أٌة أصداء ـُ ما كانظر حولك إلى عجابب الطبٌعة أٌن

باقٌة؟ أي رجاء ٌمكنك استخالصه من خالل هذه األصداء وٌشٌر إلى الوعود 
 بعالم أفضل؟

 
 الثالثاء ـ عطاٌا هللا من خالل الطبٌعة

ٌقدم العالم الطبٌعً شهادة قوٌة لٌس لوجود هللا فحسب وإنما لسلطته ولقوته 
 أٌضاً.
 

له ـّ مة هنا حول قوة هللا الخالقة وتدخقدَّ . أٌة صورة مُ ٖٔو ٕٔ: ٓٔاقرأ إرمٌا 
عن طبٌعة هللا وصفاته من  هالحاضر فً الظواهر الطبٌعٌة؟ ماذا ٌمكننا أن نتعلم

  __________________________________ ؟خالل أعمال خلقه
 ____________________________________________  

 
بالطبع، وكما نعلم جمٌعاً، تنقلب الطبٌعة فً بعض األحٌان ضدنا، ناشرة  

ٌضانات، الخ. أما لماذا تحدث هذه الرعب من خبلل الزالزل والبراكٌن والف
ما نعرفه بالفعل،  لدٌنا أجوبة علٌها اآلن. لٌسفهذه أسبلة  ،المآسً ومتى وأٌن

على أٌة حال، هو اإلصحاحات األولى فً سفر أٌوب والتً تكشؾ عن حقٌقة 
الصراع العظٌم بٌن هللا والشٌطان وتكشؾ أٌضاً أن بمقدور الشٌطان استخدام 
قوى الطبٌعة ألؼراض شرٌرة. وبالرؼم من هذه الكوارث الفظٌعة فإنه ال ٌزال 

 م الطبٌعً.بإمكاننا إدراك صبلح هللا فً العال
 

، وقم بعد ذلك بصٌاغة الرسالة األساسٌة مستخدماً ٙـٔ: 1ٔاقرأ مزمور 
  ___________________________________ كلماتك الخاصة

 ____________________________________________  
 
 

تقلٌدٌاً، ٌرى األدفنتست السبتٌون فً الطبٌعة كتاب هللا الثانً. ولذلك فإن 
رصد العالم الطبٌعً ودراسته، إذا تم بروح التواضع واالنفتاح، سٌعمل على 
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ر لنا ذلك أٌضاً مفهوماً إضافٌاً حول محبة هللا ـِّ ا فً هللا. وسٌوفتعمٌق إٌماننا وثقتن
لمخلوقاته. وٌمكن لذلك أن ٌكون مصدراً هاببلً للراحة الذهنٌة والروحٌة. أحٌاناً، 
وعندما ٌفشل كل شًء آخر، ٌمكن لجمال الطبٌعة، وما ٌشهد لنا فٌها عن هللا، أن 

 ل.ٌكون مصدراً عظٌماً للراحة والعزاء واألم
 

إذا حدث، أثناء شهادتك لشخص ما حول صالح هللا وجوده )خصوصاً كما هما 
معلنان فً الطبٌعة(، أن سؤلك هذا الشخص عن األعاصٌر الهابلة والزالزل 
والمجاعات وما شابه، فكٌف ستجٌبه؟ ماذا تخبرنا حقٌقة هذه الكوارث الطبٌعٌة 

 هللا؟ منا إٌاه حولــِّ حول حدود ما ٌمكن للطبٌعة أن تعل
 

 األربعاء ـ الشركة والتواصل مع هللا فً الطبٌعة
َماءِ ـُ ُروا إلى طـُ ْنظ"ا ْجَمُع إلى َمَخاِزَن، ـَ ْحُصُد َوال تـَ ْزَرُع َوال تـَ َها ال تـَّ إن: ٌُوِر السَّ

قـُ َوأُبوك ٌَ َماِويُّ  ُ ْم أنتـُ ألْست. َهاـُ وتـُ ُم السَّ  (.8ٕ: ٙ" )متى ْم بالَحِريِّ أفَضَل ِمْنَها؟ـ
 

تجدد شاب فً أوابل العشرٌنات من عمره بعد أن كان ملحداً طٌلة حٌاته 
السابقة. وبعد والدته الجدٌدة مباشرة، عاش لعدة شهور فً األرٌاؾ وكان ؼالباً 
ما ٌهٌم على وجهه فً الؽابات مندهشاً من عجابب هللا الذي خلق مثل هذا 

الطبٌعة من قبل، لكنه اآلن  الجمال. هو بالطبع كان قد رأى أشٌاء مدهشة فً عالم
فقط صار قادراً على رإٌة طبٌعة الرب الذي خلق كل األشٌاء. قال الشاب: "كان 
ًَّ تفتحتا للمرة األولى فً حٌاتً". ولم ٌعرؾ هذا المسٌحً  األمر كما لو أن عٌن

 الجدٌد الرب معرفة حقٌقٌة إال خبلل تلك الفترة.
 

مه من ـ  قال المسٌح أننا نستطٌع تعل . ما هو الشًء الذيٖٗـٕ٘: ٙاقرأ متى 
  __________________________________ ؟دراستنا للطبٌعة

 ____________________________________________  
 

م الكثٌر من الدروس الروحٌة ـَّ ما من شك فً أنه ٌمكننا فً الواقع أن نتعل
 ٌِّ ن خبلل دراستنا للعالم الذي خلقه هللا. لكن بإمكان الطبٌعة أن تعمل مة مِ الق

المسٌح عن  ٙٔ: ٘لصالحنا روحٌاً بطرٌقة أخرى، كذلك. تقول اآلٌة فً لوقا 
ْعت" ٌَ ا ُهَو فكاَن  ٌَُصلـَ َوأَمَّ ". الشًء الذي قالت روح النبوة أن ًـِّ ِزُل ِفً الَبَراِري َو

المسٌح كان فً كثٌر من األحٌان ٌفعله. أحٌاناً نكون نحن أٌضاً بحاجة إلى 
االبتعاد عن كل شًء وأن نكون فقط بمفردنا مع الرب فً البٌبة الطبٌعٌة. فإن 
الجمال والراحة والسبلم والصفاء الذي ٌجده المرء ؼالباً فً عالم الطبٌعة ٌمكنه 
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ث إلى قلوبنا وأذهاننا بطرٌقة ال ٌمكن ألي شًء سواها أن ٌفعله. ربما ال حدَّ أن ٌت
راً جدٌداً بشؤن معتقد ٌكون هناك أي وحً مفاجا بالحق؛ وقد ال ٌكون هناك تبصُّ 

مسٌحً ما أو نص كتابً ما. لكن ما ٌمكن العثور علٌه، بدالً من ذلك، هو 
هذه األشٌاء. مع ذلك، فربما  ن عن محبة وقوة َمن خلق كلـَ علاعتراؾ ؼٌر مُ 

نختبر نحن الرب بهذه الطرٌقة بصفة فردٌة، وما من شك فً أن قضاء وقت 
 بمفردنا، فً شركة مع هللا، ٌمكنه أن ٌجلب الشفاء والسبلم ألجسادنا ونفوسنا.

ن هم تحت تدرٌب هللا ٌحتاجون إلى ساعة الهدوء لٌكونوا فً شركة "إن كل مَ 
مع قلوبهم ومع الطبٌعة ومع هللا. وستعلن فٌهم حٌاة ؼٌر مشاكلة للعالم وال 
متوافقة معه، وال مع عاداته وال مع أعماله، وهم بحاجة إلى أن ٌكون لهم اختبار 

نا أن ٌسمع هللا شخصً فً الحصول على معرفة مشٌبة هللا. فعلى كل فرد م
مخاطباً قلبه. فعندما ٌسكن كل صوت آخر وفً هدوء وسكوت ننتظر أمام الرب 

)روح النبوة، آفاق عٌش  فإن سكون النفس ٌجعل صوت هللا أكثر وضوحاً"
 (.ٙٗأفضل، صفحة

 
متى كانت آخر مرة قمت فٌها بالشركة والتواصل مع هللا فً الطبٌعة؟ إذا كان 

هذا عٌنه. وقد تندهش حٌال التؤثٌر الروحً اإلٌجابً من الممكن، التمس عمل 
 الذي سوف ٌجلبه عمل هذا علٌك.

 
 ٗٓٔالخمٌس ـ مزمور 

عرؾ باسم الربوبٌة فً القرن التاسع عشر، كان هناك اعتقاد شابع ٌُ 
ح هذا المعتقد بؤن هللا قد خلق العالم لكنه تركه وشؤنه، بعد ذلك. وبكلمات  ٌُصرِّ و

 ل.ـُّ دخـّ الموقؾ، ٌكون هللا موجوداً لكنه ال ٌرؼب فً التأخرى، ووفقاً لهذا 
مه الكتاب المقدس. فإن ـِّ علإال أن وجهة النظر هذه، مع ذلك، هً لٌست ما ٌُ 
ن ثم تركها تمضً وشؤنها، هللا لم ٌخلق العالم كما لو كان ساعة تعمل بالمفتاح ومِ 

ل بشكل ؼٌر ـِّ تدخقدس، مُ ولٌحدث ما ٌحدث. فإن هللا، وفقاً لما جاء فً الكتاب الم
ما الذي ٌعنٌه الصلٌب ما لم ٌكن . فمباشر فً كل ما ٌحدث هنا على هذه األرض

 ة مباَشرة فً الشإون اإلنسانٌة!ٌهللا متدخبلً بحمٌم
 

. ماذا ٌخبرنا حول دور هللا فً ٗٓٔاقرأ بروح الصالة والخشوع مزمور 
  ____________________________ ؟الخلٌقة وفً العالم الطبٌعً

 ____________________________________________  
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هو الحماس  ٗٓٔاألكثر صدقاً وتعبٌراً بشؤن مزمور  ربما كان الشًء
واإلثارة اللذٌن ٌنبعان من الكلمات ذاتها. فكاتب المزامٌر ٌفرح وٌتهلل بقوة الرب 
المبدعة والراعٌة. أنت تكاد تقرٌباً تسمعه وهو ٌهتؾ بهذه الكلمات فً تسبٌح 

 ة.وتوقٌر. فهو ٌرى حقٌقة هللا فً الوظابؾ الٌومٌة لعالم الطبٌع
إنما هو هللا الذي  ،م فً هذا المزمور لٌس هو إله الربوبٌةقدَّ إن هللا المُ 

ن شك فً أنه مهما كانت المشاكل الشخصٌة ل فً كل ما ٌحدث هنا. ما مِ ـَّ ٌتدخ
لكاتب المزامٌر فإنه كان ٌجد عزاء ورجاء فً قوة الرب. بكل تؤكٌد، لم ٌعمل 

تسعى فً البحث عن ؼذابها على حل تؤمل الطٌور فً أعشاشها أو األسود وهً 
الصراعات الٌومٌة التً كان ٌواجهها كاتب المزامٌر، مهما كانت، لكنه استطاع 
أن ٌرى فً الطبٌعة أشٌاء تحدثه عن صبلح هللا وقوته، وقد منحه هذا رجاًء 

 وأمبلً.
وٌمكن للطبٌعة أٌضاً أن تكون مصدر شفاء للجسد والعقل والروح. ففً 

ان ٌمكن للهواء النقً وضوء الشمس والماء وإتباع حمٌة صحٌة كثٌر من األحٌ
أن ٌصنع العجابب لنا على المستوى الجسدي بل والذهنً كذلك. وتبقى العبلجات 

 الة للصحة والشفاء.الطبٌعٌة وسٌلة قوٌة وفعَّ 
وٌحث بعض األطباء، أٌضاً، الناس على االبتعاد عن العمل واإلجهاد 

ر بعض ـِ ظهـُ ء فً المشاهد الطبٌعٌة فً مكان ما. وتوإٌجاد الراحة واالسترخا
األبحاث مدى أهمٌة الطبٌعة الجٌدة والبٌبة الطبٌعٌة بالنسبة لنا. فإن هللا، على كل 
حال، قد وضع أبوٌنا األولٌن فً حدٌقة، ولٌس فً مدٌنة. هناك شًء فٌنا ٌتناؼم 

 قوؾ السٌارات.أفضل مع الحقول والزنابق أكثر من تناؼمه مع أسفلت أماكن و
 

إن الطبٌعة هً واحدة من عطاٌا هللا العظٌمة. علٌنا أن نفعل كل ما بوسعنا 
لنستفٌد منها. ما هً الطرق التً ٌمكنك من خاللها االستفادة بصورة أفضل 

 ؟مما قد أعطانا هللا إٌاه فً الطبٌعة
 

 الجمعة ـ لمزٌد من الدرس
نموذجاً للبٌوت األخرى حٌن ٌخرج "لقد رسم أن ٌكون بٌت أبوٌنا األولٌن  

له هللا نفسه بٌده لم ٌكن قصراً أوالدهما المتبلك األرض. وذلك البٌت الذي جمَّ 
فخماً. إن الناس فً كبرٌابهم ٌسرون بالسكنى فً العمارات الفخمة الؽالٌة القٌمة، 
وٌفخرون معتزٌن بؤعمال أٌدٌهم، ولكن هللا وضع آدم فً جنة، وكان هذا مسكنه، 

كان ٌعٌش تحت القبة الزرقاء، وٌفترش األرض التً ازدانت باألزهار الجمٌلة ف
واألعشاب الٌانعة الخضراء، وكانت مظلته أؼصان األشجار الجمٌلة الؽبٌاء. 
وكانت تتدلى من جدران ذلك المسكن أجمل الزٌنات ـ صنعة ٌدي الفنان الماهر 
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ٌن درس لكل عصور الحكٌم. وفً كل ما كان ٌحٌط بذٌنك الزوجٌن القدٌس
التارٌخ. إن تلك السعادة الحقٌقٌة ال نجدها فً االنؽماس فً الكبرٌاء والترؾ، بل 
فً الشركة مع هللا عن طرٌق أعماله التً خلقها، فلو أن الناس ال ٌلتفتون كثٌراً 
إلى األمور المصطنعة الكاذبة بل عكفوا على البساطة لكانوا ٌزدادون قرباً إلى 

  (.ٖٓ فً خلقهم" )روح النبوة، اآلباء واألنبٌاء، صفحة تحقٌق قصد هللا
"إن االتصال المستمر بؤسرار الحٌاة وُحسن الطبٌعة، فضبلً عن الحنان  

والرقة المطلوبٌن لرعاٌة األشٌاء الجمٌلة التً خلقها هللا، ٌمٌل إلى إنعاش الذهن 
 (.ٖٗٔفحة وتهذٌب الصفات والسمو بها" )روح النبوة، البٌت األدفنتستً، ص

 
 أسبلة للنقاش

كٌؾ ٌمكننا أن نتؤكد من أننا ال نعبر الخط الفاصل بٌن أن نكون محبٌن  .ٔ
دٌن لها؟ كٌؾ ٌمكن لهذا التمٌٌز أن ٌكون أمراً تعبِّ للطبٌعة وبٌن أن نكون مُ 

ال ٌسهل دابماً عمله؟ مهما كان للطبٌعة من روعة وجمال، إال أنه ٌجب 
ال تستطٌع فً النهاٌة أن تخلصنا. فقط هللا الذي علٌنا دابماً أن نتذكر أنها 

خلق الطبٌعة هو القادر أن ٌخلصنا. لماذا هو من المهم اإلبقاء على هذه 
 الحقٌقة فً الذهن دابماً؟

ماذا ٌنبؽً لنا، كؤدفنتست سبتٌٌن، أن نقوله فٌما ٌتعلق بمسؤلة البٌبة؟ ما  .ٕ
الخصوص، وٌمكن أن ٌكون الذي فً تعالٌمنا، إذا كانت لدٌنا تعالٌم بهذا 

عنصراً مفٌداً وضرورٌاً للتعامل مع هذه المسؤلة الهامة؟ فً الوقت ذاته، 
كٌؾ ٌجب أن نرد على الفكرة التالٌة: "حسناً، نحن نعلم أن الرب آت 

عاد صنعه من جدٌد، إذن، فهل البٌبة حقاً ر وٌُ دمَّ سرٌعاً، وبؤن هذا العالم سٌُ 
 بهذه األهمٌة؟"

ؽً للتطورات العلمٌة المدهشة فً العلوم والمعرفة الطبٌعٌة بؤٌة طرق ٌنب .ٖ
أن تساعد فً زٌادة محبتنا وتقدٌرنا لقوة هللا؟ فكر فً كل األمور التً 
نعرفها عن عالم الطبٌعة الٌوم، أمور لم ٌحظ القدماء بمعرفة لمحة عنها. 
وبالتالً، بؤٌة طرق نحن نمتاز كثٌراً عن القدماء ]إثر ما عرفناه عن 
الطبٌعة من خبلل التطور العلمً[ وٌجب أن ٌثٌر اندهاشنا وتعجبنا من قوة 

 الرب الخالقة المبدعة؟
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 (آذار )مارس ٕٙ الدرس الثالث عشر

 الشراكة مع ٌسوع
 

 السبت بعد الظهر
؛ ٘ٔو ٗٔ: ٙ؛ متى ٕٗـٖٔ: ٗ؛ لوقا ٖ٘ـٕٔ: ٔمرقس  المراجع األسبوعٌة:

 .ٕٗ: ٖٔ؛ مزمور ٗٗـٖٙ: ٕٙ؛ ٙٗـٖٗ: ٕ٘
 

ًَّ َوأََنا فٌُِكمْ ـُ اُْثُبت" آٌة الحفظ: قـُ َكَما أَنَّ الغ. وا فِ ٌَ ًَ بثْـ ْصَن الَ  ؤتِ ٌَ َمٍر ِمْن ـَ ِدُر أَْن 
ثُبْت فًِ الَكْرَمِة، َكذلَِك أَْنتـَ َذاتِِه إْن ل ٌَ ًضا إن لـُ ْم  ٌْ ُ ثُبتـَ ْم تـَ ْم أ ًَّ ـ : ٘ٔ)ٌوحنا  "وا فِ

ٗ.) 
 

األبحاث إلى اآلثار اإلٌجابٌة للتدٌن واإلٌمان فً السنوات األخٌرة، أشارت  
والحٌاة الروحٌة والصبلة والصفح واألمل وحضور الكنٌسة على الصحة بما فً 
ذلك الصحة النفسٌة. وقد أفادت منشورات علمٌة بارزة بؤن هناك صلة إٌجابٌة 

 !بٌن اإلٌمان الدٌنً وبٌن السعادة الذهنٌة والعاطفٌة. إنها مفاجؤة المفاجبات
ومع ذلك، فهذا لٌس سحراً. فإن عنصر اإلٌمان ٌنطبق فقط على أولبك  

الملتزمٌن بمبادبهم الدٌنٌة بشدة. ٌقول الطبٌب النفسً، مونتاجو باركر، وهو 
ال ضد المرض  خبٌر فً العبلقة بٌن الدٌن والصحة العقلٌة، أن الدٌن هو واق فعَّ

والتزاماً قوٌٌن لمعتقداتهم. وما لم العقلً، لكن فقط عندما ٌمتلك المإمنون تكرٌساً 
صبح مصدراً للشعور بالذنب ومسبباً لبلضطرابات ٌكن هكذا، فإن الدٌن قد ٌُ 

 العاطفٌة والذهنٌة والسلوكٌة.
المسٌح، لنتعلم وهو السٌد سننظر فً هذا األسبوع إلى أفضل مثال لدٌنا،  

دراستنا لحٌاة المسٌح منه كٌؾ ٌمكننا أن نكون أقوٌاء فً اإلٌمان. إننا من خبلل 
واإلبقاء على عبلقتنا الوثٌقة معه ٌمكننا أن نبنً آلٌة صلبة للنمو الروحً الذي 

 ٌمكن له فً حد ذاته أن ٌقود إلى التحسٌن من الصحة الذهنٌة لدٌنا.
إن الصبلة ودراسة الكتاب المقدس وممارسة الصفح والمسامحة وخدمة  

مسارات أكٌدة لتنمٌة الصحة الروحٌة اآلخرٌن والرجاء والثقة فً هللا هً 
 والذهنٌة. إننا ال ٌمكن أن نضل طالما كان المسٌح مثالنا وقدوتنا.

 
 نرجو التعمق فً موضوع هذا الدرس استعداداً لمناقشته ٌوم السبت القادم. *
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 األحد ـ َرب  الصالة
. أٌة دروس ٌمكنك تعلمها حول ٕٗـٖٔ: ٗولوقا  ٖ٘ـٕٔ: ٔاقرأ مرقس 

  ______ ات الصالة؟ ماذا ٌنبغً أن ٌخبرنا هذا عن مدى حاجتنا للصالة؟عاد
 ____________________________________________  
 

م الشرٌعة ـِّ علخذ ٌُ أذهب المسٌح فً ذلك السبت إلى الهٌكل فً كفرناحوم، و 
ندهشة من الناس والذٌن اعترفوا بسلطته وشهدوا شفاءه لرجل تسكنه لجماعة مُ 

بطرس واندراوس، الشٌاطٌن. وبعد االجتماع ذهب المسٌح وتبلمٌذه إلى بٌت 
الَمِدٌَنة الكثٌرون )" وهناك قام المسٌح بشفاء حماة بطرس. وعند الؽروب، التؾَّ 

موا له جمٌع السقماء والمجانٌن لكً [ حول المسٌح وقدَّ ٖٖ: ٔ"( ]مرقس َهاـُّ ُكل
 ٌشفٌهم.
"لم ٌشهد كفر ناحوم ٌوماً مثل هذا من قبل. فلقد امتؤل الجو بصوت  

الخبلص. ولم ٌتوقؾ المسٌح عن العمل إال بعد أن فرغ من االنتصار وهتافات 
م هناك. ولم تؽادر الجموع إال فً ساعة متؤخرة من اللٌل وعندها ـِّ تؤلشفاء آخر مُ 

 (.8ٙالسكون على بٌت سمعان" )روح النبوة، أرفعوه عالٌاً، صفحة  حلَّ 
لم ٌستٌقظ رهقاً بالنسبة لٌسوع. مع ذلك، فهو ال شك فً أن هذا كان ٌوماً مُ  

متؤخراً فً الٌوم التالً. فلقد كان بحاجة إلى أن ٌكون على اتصال بؤبٌه؛ لذا فقد 
استٌقظ قبل الفجر وذهب إلى موضع خبلء لٌقضً وقتاً فً الصبلة. شعر 

(، َمن خلق ٘: 7ٔالمسٌح، ابن هللا، َمن كان مع اآلب قبل تؤسٌس العالم )ٌوحنا 
 المفهوم رابع.  .بالحاجة إلى الصبلة(، شعر ٖ: ٔالعالم بؤكمله )ٌوحنا 

نحن نمٌل، بعد اختبار أٌام مرهقة، إلى تؤجٌل الصبلة والشركة مع هللا.  
لكننا بحاجة فً مثل هذه األوقات التً نعانً فٌها من النزٌؾ النفسً إلى بلسم 
الصبلة وإلى وقت نمضٌه فً كلمة هللا. لقد أدرك المسٌح ذلك واحتفظ بقرابة 

آلب. فإذا كان هذا األمر ذا أهمٌة بالنسبة للمسٌح، فكم ٌنبؽً أن تكون وثٌقة مع ا
أهمٌته بالنسبة لنا؟ إن الصبلة هً عنصر إٌجابً لتوفٌر الصحة الذهنٌة والعقلٌة. 
ومهما كان الكثٌر الذي ال نفهمه حول الصبلة، وحول كٌفٌة عملها أو حتى حول 

: ٕٔ؛ رومٌة ٖٙ: ٕٔو ٔ: 8ٔ سبب عملها، إال أننا محثون إلى الصبلة )لوقا
(. َمن ِمنا، ِممَّن أمضوا وقتاً فً الشركة مع الرب من خبلل الصبلة وقراءة ٕٔ

الكلمة المقدسة لم ٌشعر بالتؤثٌر اإلٌجابً الذي ٌمكن أن ٌتركه ذلك على أرواحنا 
وأذهاننا؟ لٌس من الضروري لنا أن نفهم كل أسرار الصبلة كً نعرؾ مدى 

 تكون لنا عبلقة وثٌقة مع الرب. أهمٌة وحتمٌة أن
 



ٔٓ8 
 

أي نوع من أنواع حٌاة الصالة لدٌك؟ كم من الوقت تقضٌه فً دراسة كلمة هللا؟ 
ما هً الطرق التً ٌمكنك من خاللها أن تجعل من وقت العبادة وقتاً أكثر جدوى 
وتغٌٌراً للحٌاة؟ مهما كانت أهمٌة أن نمضً وقتاً فً الصالة وقراءة الكلمة، 

 ت لٌس هو العنصر الوحٌد. ما هً بعض العوامل األخرى المطلوبة؟فإن الوق
 

 االثنٌن ـ العبادة والمجتمع الكنسً
( وٌنبؽً ٙٔ: ٗكان المسٌح ٌذهب بانتظام إلى الهٌكل فً السبت )لوقا  

ث إلٌنا حول مدى أهمٌة الشركة والتواصل. ومفهوم "المسٌحً لمثاله أن ٌتحدَّ 
عن الجسد الكنسً لٌس مفهوماً كتابٌاً. ووجود بعض الوحٌد والمنعزل" مستقبلً 

هذه هً خطة هللا. فإننا  أنَّ  اً علىاألمثلة العرضٌة فً الكتاب المقدس لٌس أثبات
نجد عبر كل الكتاب المقدس نماذج لشعب هللا كمجتمع، جماعة تعمل معاً من أجل 

  المنفعة المتبادلة بٌن بعضهم البعض ومن أجل منفعة الكنٌسة ككل.
 

. ما الذي تخبرنا هذه ٙٔو ٘ٔ: ٗوأفسس  ٖٔـٕٔ: ٕٔكورنثوس ٔاقرأ 
  __________ ؟اآلٌات إٌاه حول دورنا ومكاننا فً المجتمع األوسع للكنٌسة

 ____________________________________________  
 

ن المثٌر لبلهتمام، أٌضاً، أن دراسات شهٌرة قد أظهرت أن أولبك الذٌن مِ  
وٌشاركون فٌها )مقارنة بمن ال ٌفعلون أٌاً من الكنسٌة ٌحضرون الخدمات 

 األمرٌن( بصفة منتظمة هم: 
 لذلك.السٌبة أقل عرضة لتعاطً المخدرات والمعاناة من النتابج  •
 أكثر مٌبلً ألن ٌكونوا مسإولٌن جنسٌاً.  •
 أقل انؽماساً فً السلوكٌات المحفوفة بالمخاطر. •
 والوظٌفة.أكثر مٌبلً لمزاولة أخبلقٌات متعلقة بالعمل  •
 أكثر مٌبلً للتمتع بشبكة إجتماعٌة أوفر ودعم جماعً أكثر. •
 أكثر مٌبلً إلظهار مستوى أعلى من احترام الذات والكفاءة الشخصٌة. •
أكثر مٌبلً للتعامل مع الخسابر )موت أشخاص أعزاء، كوارث، تعقٌدات  •

 صحٌة، الخ( بشكل أفضل.
 بة، صفح، قناعة، الخ(.أكثر مٌبلً إلٌواء واقتناء عواطؾ إٌجابٌة )مح •
 أقل مٌبلً إلٌواء عواطؾ سلبٌة )ذنب، خوؾ، عداء، ؼضب، الخ(. •

 
ٌمكن لبلنتماء لكنٌسة أن ٌكون مصدراً كبٌراً للبركات. فبٌبة مثل هذه ٌمكن 
أن تكون عبلجاً للروح والبدن. صحٌح، تنشؤ فً بعض األحٌان مشكبلت فً 
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اضبٌن شاعرٌن بالمرارة؛ لكن فً المجتمع ]الكنسً[، وٌؽادر البعض الكنٌسة ؼ
أكثر األحٌان، ٌمكن لمن ٌعملون على حل مشكبلتهم أن ٌجدوا فً الكنٌسة دعماً 

ر فً ما ٌمكن أن تكون ـِّ وشراكة وتشجٌعاً قد ال ٌجدونه فً آي مكان آخر. فك
وا ـُ ِاْحِملعلٌه الكنٌسة لو أن كل عضو من األعضاء أتبع كلمات بولس القابلة: "

ُموا َناُموَس الَمِسٌحـَ اَل َبْعٍض، َوهكذا تـَ ْم أثقـُ َبْعُضك  (.ٕ: ٙ" )ؼبلطٌة مِّ
 

اذ أم ِمعطاء؟ لماذا، فً ـَّ خأما هً عالقتك بجسد كنٌستك المحلٌة؟ هل أنت 
بعض األحٌان، قد تحتاج إلى أن تؤخذ من الكنٌسة؟ وفً الوقت ذاته، ما الذي 

إلى الكنٌسة بدافع تقدٌم ذواتنا،  سٌحدث لمجتمعنا الكنسً لو أننا جمٌعاً ذهبنا
 كلما وحٌثما كان ذلك ممكناً؟

 
 الثالثاء ـ الغفران

ا أَبت" ْعلـَّ اهُ، اْؼِفْر لُهْم، ألنـَ ٌَ ٌَ فذُموَن َماـَ ُهْم ال  ٌَ  (.ٖٗ: ٖٕ" )لوقا ونَ ـُ َعلْـ ا 
 

. أٌة رسالة قوٌة ٌعطٌها المسٌح لنا هنا؟ ما الذي ٌقوله ٘ٔو ٗٔ: ٙاقرأ متى 
  __________________ ؟وفٌه عواقب أبدٌة بالنسبة لنا جمٌعاً المسٌح 

 ____________________________________________  
 

وَبَنا كَما َنؽِفُر ـُ ا ذنـَ وا قابلٌن: "َواْؼِفْر لنـّ صلم المسٌح تبلمٌذه أن ٌُ ـَّ لقد عل 
ًضا لِلُمذِنب ٌْ َنا" )عدـِ َنْحُن أ ٌْ د المسٌح على أنه إن كنا ال نرؼب فً (. ثم شدَّ ٌَٕٔن إل

 المؽفرة لآلخرٌن فإن هللا لن ٌؽفر لنا.
والفكرة مرعبة. فإننا جمٌعاً خطاة على أي حال، وبالتالً فنحن جمٌعاً  

م المؽفرة إذا كنا نرٌد أن ـُّ بحاجة إلى المؽفرة اإللهٌة. وهكذا، علٌنا جمٌعاً تعل
 ر لنا نحن أنفسنا!ـَ ؽفٌُ 

والمؽفرة مهمة جداً ألنها أساسٌة فً إصبلح العبلقات والحفاظ علٌها فً  
زاح  مدى إٌبلم عبء الخطٌة وكٌؾ ٌنبؽً لهذا العبء أن ٌُ صورة جٌدة. ٌعلم هللا

ن خبلل الؽفران الذي نحصل علٌه من هللا ومن خبلل ن خبلل المؽفرة ـ مِ مِ 
 الؽفران الذي نحصل علٌه من اآلخرٌن.

ن ٌحصل على الؽفران مَ واختبار الؽفران اختبار نافع ومفٌد لٌس فقط لِ  
مؽفرة. إن شعور النعمة والسخاء الذي ٌختبره حوا الـَ ولكن أٌضاً بالنسبة لمن من

ساهم فً بناء الشخصٌة بهم من هللا أكثر وٌُ قرِّ أولبك الذٌن ٌؽفرون وٌسامحون ٌُ 
 والصفات.
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قٌن حدٌثاً الفرق بٌن أولبك ــَّ طلأوضحت دراسة أجرٌت مإخراً بٌن المُ  
والمؽفرة. قام م ؼٌر مستعدٌن للصفح ن هُ م على استعداد للصفح وبٌن مَ الذٌن هُ 

ن بٌن أفراد فرداً مطلقاً مِ  99ٔمارك راي من جامعة أٌوا االمرٌكٌة بتطوٌع 
ن بٌن أفراد المجتمعات الكنسٌة التً تساعد المطلقٌن المجتمع العادي وكذلك مِ 

على التعافً من صدمة الطبلق. ولٌس من المدهش بشًء أن الباحثٌن قد وجدوا 
والصفح ألزواجهم السابقٌن كانوا ٌتمتعون أن أولبك الذٌن منحوا الؽفران 

ت مقارنة هإالء بؤولبك الذٌن كانوا ن الصحة الذهنٌة. وعندما تمَّ بمعدالت أعلى مِ 
ستعدٌن للصفح والمؽفرة ُوجد أن األشخاص الذٌن ؼفروا وسامحوا ؼٌر مُ 

ن الرضا والسعادة واإلشباع الدٌنً واختبروا كذلك اختبروا معدالت أعلى مِ 
 أقل من الؽضب والكآبة.معدالت 

ت على مدار العقد الماضً وهذه لٌست تجربة منعزلة. فالدراسات التً تمَّ  
ل من االكتباب والقلق وٌزٌد من احترام الذات، وٌعمل ــِّ قلواضحة. إن الؽفران ٌُ 

على تحسٌن المشاعر عامة. وباختصار، فالؽفران جٌد من عدة أمور. فً الوقت 
الحقد خطراً كبٌراً على الجسد والنفس. وهل هذا أمر ؼٌر ل إضمار ـِّ شكذاته، ٌُ 

ا لم ٌختبر الشفاء والراحة الناتجٌن عن منحنا الؽفران والصفح ـَّ نن مِ متوقع؟ مَ 
 وا بنا؟لمن أذونا وأضرّ 

 
ِملٌَِن َبْعُضُكْم َبْعًضا، َوُمَساِمِحٌَن ـَ ُمْحتكٌف ٌمكنك العمل بمشورة بولس: "

َر لُكُم الَمِسٌُح هكذا أنتْم ـَ فـَ َكَما غ. َكاَن ألَحٍد َعلى أَحٍد َشْكَوىَبْعُضُكْم َبْعًضا إْن 
(. أٌة خٌارات علٌك القٌام بها من أجل أن تغفر لمن ٖٔ: ٖ" )كولوسً أًٌضا
 ؟أذوك

 
 األربعاء ـ الخدمة

تارٌخٌاً، اشتملت مهمة األدفنتست السبتٌٌن فً الوصول إلى العالم  
على فرعٌن أساسٌن: التعلٌم/الوعظ والشفاء/المساعدة. وهذان  والكرازة له

 ٖ٘: 9الفرعان ٌمثبلن المهمتان الربٌسٌتان فً خدمة المسٌح )انظر متى 
(. عبلوة على ذلك، فإن الناس فً كافة أنحاء العالم ٌعرفون 8ٖ: ٓٔوأعمال 

 األدفنتست من خبلل رسالتهم الصحٌة وأعمالهم اإلنسانٌة.
فسه، نجد أن هذٌن الفرعٌن قد أصبحا فً عدٌد من األماكن ذا فً الوقت ن 

طابع مإسساتً. وكنتٌجة لذلك، قد ٌخفق العضو العادي فً االنؽماس مباشرة فً 
هذه الخدمات. فنجد أن هناك َمن ٌقوم بتقدٌم الدعم المادي لهذه المإسسات، فً 

عض اآلخر، حٌن ٌترك البعض اآلخر هذه الخدمات بٌن ٌدي المحترفٌن؛ والب
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لؤلسؾ، ٌنظرون إلى هذه الخدمات ببلمباالة. وفً النهاٌة، ال ٌنخرط الكثٌرون 
  بصورة مباشرة فً مهمة التجوال "لصنع الخٌر" وهكذا ٌفقدون بركة كبٌرة.

لماذا؟ ألن هناك بركة شخصٌة عظٌمة تؤتً من إسعافنا الحتٌاجات  
ساعدة شخص مرٌض أو حتى اآلخرٌن. فإن مشاركة ما لدٌنا مع المحتاجٌن أو م

اإلصؽاء إلى مشكبلت اآلخرٌن بلطؾ وانتباه، كل هذا سٌنتج عنه بركات هابلة 
للشخص الذي قام بالخدمة والمساعدة. هناك شًء دفٌن بداخلنا، شًء لم 
تستؤصله الستة آالؾ عام من الخطٌة، شًء ٌجعلنا نشعر باالرتٌاح، بل بالصحة 

 خرٌن. والتمام، عندما نساعد ونخدم اآل
 

. ما الذي ٌقوله المسٌح لنا هنا؟ ما معنى هذا فً ضوء ٙٗـٖٗ: ٕ٘اقرأ متى 
  __________________________________ ؟1و 3: ٕأفسس 

 ____________________________________________  
 

ال ٌمكن الحصول على الخبلص باألعمال. ولو كان األمر كذلك، لما  
خلص أحد. إن نعمة هللا المتجلٌة لنا فً ذبٌحة ٌسوع نٌابة عنا هً السبٌل الوحٌد 

نجد أن القبول الشخصً لنعمة هللا ٌنتج أعماالً صالحاً، للخبلص. فً الوقت ذاته، 
وتظهر هذه األعمال حقٌقة سٌرنا مع الرب. ٌجب أن تكون األعمال الصالحة 
التً نقوم بها نتٌجة مباشرة إلدراك أننا بالفعل قد حصلنا على الخبلص فً 

لصنا، المسٌح، نتٌجة أعماله من أجلنا. األعمال هً الثمر الطبٌعً لكوننا قد خ
ولٌس وسٌلة للحصول على الخبلص. كم هو ضروري وحاسم بالنسبة لنا أن 

 نبقً على هذا التمٌٌز نصب أعٌننا.
فً الوقت ذاته، توجد هناك بركات عاطفٌة وروحٌة وفٌرة ألولبك الذٌن، 
بدافع الشكر هلل من أجل الخبلص الذي حصلوا علٌه فً المسٌح، ٌعطون من 

عانون من مسابل عاطفٌة العدٌد من الناس الذٌن ٌُ ذواتهم لآلخرٌن. وسٌشعر 
 د توجٌه أفكارهم بعٌداً عن أنفسهم وتحوٌلها نحو اآلخرٌن.جرَّ مُ ن كبٌر جداً لِ بتحسُّ 

 
هل أنت غٌر سعٌد وغٌر راض؟ إن سبب ذلك على األرجح هو تركٌزك الزابد 

 على الذات. فقط انغمس فً مساعدة اآلخرٌن وراقب ما ٌحدث.
 

 الرجاء والثقة فً هللا الخمٌس ـ
ْد َولتـَ تـَ لِت" ْع قـَ تـَ َشدَّ ا َجِمٌَع الُمْنتـُ لـُ َشجَّ ٌَ بَّ ـَ وُبُكْم،  . (ٕٗ: ٖٔ)مزمور " ِظِرٌَن الرَّ

  _____________________ ؟أٌة أسباب لدٌنا لوضع رجاءنا فً الرب
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شٌر الدراسات إلى أن الرجاء هو عامل حاسم فً الصحة الذهنٌة ـُ ت 
حدث كثٌر االختبلؾ فً قدرتهم على المملوء باألمل ٌُ والعقلٌة. فموقؾ الرهابن 

ز ـِّ حفالمثابرة واالحتمال بٌنما هم تحت ظروؾ قاسٌة ومرعبة. إن الرجاء هو مُ 
ن عظٌم وهو مصدر لبلحتمال والمثابرة الذهنٌة والجسدٌة. وتتحسن كثٌراً حالة مَ 

بؤن حالتهم المزاجٌة ن الكآبة عند تلقٌهم العبلج إذا كانت لدٌهم القناعة عانون مِ ٌُ 
 ٌمكنها أن تتحسن بشكل ملحوظ، وكذلك َمن لدٌهم القناعة أن باإلمكان مساعدتهم.

فً الواقع، ؼالباً ما ٌصٌب االكتباب أولبك الذٌن تتسم نظرتهم إلى الحٌاة  
ع حدوث الكوارث والٌؤس. إن الموقؾ المتفابل من الحٌاة ٌمكنه ــُّ بالتشاإم وتوق

 كبٌراً فً وجهة نظرنا الذهنٌة لؤلمور.ث فرقاً حدِ أن ٌُ 
لكن هناك ما هو أكثر من الرجاء العام، وهو الشعور بؤنه مهما كانت  

التجارب الحالٌة، فإن األمر سٌنتهً نهاٌة حسنة. إن الرجاء الدٌنً ٌتجاوز 
هنا إلى حقابق ووقابع ووعود ال ٌمكن ز على ما هو أبدي. إنه ٌوجِّ ـِّ ركالمحدود وٌُ 

فً حد ذاته، أن ٌقدمها لنا. إنه رجاء مإسس على هللا الخالق، الذي  للعالم،
 بإمكانه هو وحده أن ٌعطٌنا ما ال ٌستطٌع أي شًء آخر فً العالم إعطاإنا إٌاه.

 
مه من مثال المسٌح حول الثقة فً ـ  . ما الذي ٌمكننا تعلٗٗـٖٙ: ٕٙاقرأ متى 

  __________________________ ؟هللا، حتى فً األوقات العصٌبة
 ____________________________________________  
 

ٌَت ـُ ص. ولقد اُنتــِّ خلالفقرة عن الحالة المثبطة التً كان فٌها المُ تخبرنا   ِق
الكلمات بحرص وعناٌة لوصؾ مشاعر المسٌح المإلَمة فهو قد كان: مكتبباً 

ل ن ِقبَ ل مِ نسحق القلب كسٌر الفإاد، ُمتجاهَ ونفسه حزٌنة حزناً شدٌداً. فقد كان مُ 
د سقط المسٌح لٌس فقط على ركبتٌه وا عنه، وقــَّ أصدقابه ]تبلمٌذه[ الذٌن تخل

طلب ذلك مرة  ،ولكن على وجهه وقد طلب النجدة من عند اآلب. وعندما لم تؤتِ 
ة كان ٌتقدم فٌه بطلبته كان ٌسؤل أن أخرى، وأخرى. الحظ أن المسٌح فً كل مرَّ 

ا مشٌبة هللا. وفً النهاٌة وضع المسٌح كل ثقته فً اآلب. وبؽض النظر عمَّ تتم 
كان سٌحدث فإن المسٌح أراد تسلٌم ذاته ألبٌه. هذا كان أسلوب المسٌح فً 
التعامل مع المحبطات والمثبطات واآلالم، وٌجب أن ٌكون ذلك هو أسلوبنا نحن 

 أٌضاً. 
 

م الثقة فٌه ـ  أن نثق فً الرب فً األوقات الجٌدة، هذا شًء. لكن كٌف ٌمكننا تعل
ستجاب صلواتنا على النحو ـُ م الثقة عندما ال تـَّ فً األوقات العصٌبة؟ كٌف نتعل

 ؟الذي كنا نرٌده ونتمناه
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 الجمعة ـ لمزٌد من الدرس

"وكل واحد بحاجة إلى أن ٌكون عنده اختبار شخصً بمعرفة إرادة هللا.  
به. فعندما ٌصمت كل صوت آخر فعلى كل منا أن ٌسمع صوته ٌهمس فً قل

صمت النفس ٌجعل صوت هللا أكثر  ل أمام الرب فً خشوع وصمت، فإنـُ ونمث
[. هنا فقط ٓٔ: ٙٗ]مزمور ’ ً أََنا هللاُ ـِّ ُموا أنـَ وا َواْعلـُّ ُكف‘وضوحاً. إنه ٌقول لنا: 

ال لكل مَ ٌُ  ن ٌخدمون مكن الحصول على الراحة الحقٌقٌة. وهذا هو اإلعداد الفعَّ
الواقع سرعة فً سٌرها، وفً وسط اإلجهاد العظٌم هللا. ففً وسط الجموع المُ 

حاطة على قوى اإلنسان، فالنفس التً تحصل على مثل هذا االنتعاش ستكون مُ 
ن النفس عبٌر زكً منعش وتعلن قوة هللا التً بجو كله نور وسبلم. وسٌصعد مِ 

 (.ٖٔٗتصل إلى قلوب الناس" )روح النبوة، مشتهى األجٌال، صفحة 
بنا نحن. إن ط على اآلخرٌن سوؾ ٌنعكس على قلوـَّ سل"كل شعاع ضوء ٌُ  

حزنٌن، كل عمل فٌه تخفٌؾ عن المظلومٌن، وكل كل كلمة طٌبة تواسً المَ 
عطٌة تلبً احتٌاجات إخواننا من البشر، بقصد تمجٌد هللا، ستإول بالبركة على 

طٌعون شرٌعة السماء وسٌنالون قبول هللا ورضاه. ن ٌفعلون ذلك ٌُ عطً. فإن مَ المُ 
لآلخرٌن تمنح العواطؾ توهجاً ٌومض عبر إن السعادة الناجمة عن عمل الخٌر 

األعصاب فٌنعش الدورة الدموٌة وهذا من شؤنه التؤثٌر إٌجاباً على الصحة الذهنٌة 
 (.ٙ٘، صفحة ٗوالبدنٌة" )روح النبوة، شهادات للكنٌسة، مجلد 

 
 أسبلة للنقاش

ما الذي أحدثته الصبلة ودراسة الكتاب المقدس فً مسٌرك مع الرب؟ أٌن  .ٔ
ستكون روحٌاً لو أنك توقفت عن عمل ذلك؟ قم بكتابة شهادة توضح كنت 

فٌها ما الذي تعنٌه تلك الممارسات بالنسبة لك ولماذا هً مهمة جداً فً 
 مسٌرك مع الرب؟

ماذا كان اختبارك مع مجتمع كنٌستك المحلٌة؟ كٌؾ ٌمكنك التحسٌن من  .ٕ
ٌشعر الناس فٌه  ذلك االختبار؟ كٌؾ ٌمكنك العمل مع كنٌستك لجعلها مكاناً 

بالراحة عند مجٌبهم إلٌه، مكاناً ٌشعر فٌه كل شخص أنه موضع ترحٌب، 
مكاناً ٌمكن لجمٌع الناس فٌه معرفة الخبلص ومعرفة رسالة الحق الحالٌة 
التً لدٌنا للعالم؟ ما هً مجاالت القوة فً كنٌستك، وما هً المجاالت التً 

 هً بحاجة إلى تحسٌن؟
ٌما ٌتعلق بؽفرانك للناس وؼفران الناس لك؟ ما الذي ماذا كان اختبارك ف .ٖ

 م المؽفرة؟ــُّ مته وٌمكن أن ٌساعد أولبك الذٌن هم فً حاجة إلى تعلـَّ تعل
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افترض أن أحداً جاء إلٌك وقال: "نعم أن أإمن باهلل، فً المسٌح، فً  .ٗ
الخبلص، لكننً فقط ال أعرؾ كٌؾ أسٌر فً اإلٌمان. أنا فقط ال أعرؾ 

 هللا." أٌة نصٌحة عملٌة تقدمها إلى مثل هذا الشخص؟   كٌؾ أثق فً
 


