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* 12- 6نيسان (أبريل)

الخيارات التي نختارها

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :أفســس  ;4-1 :1متــى 37-35 :22؛ متــى  ;25 ،24 :7أمثــال :18
24؛ 1كورنثــوس 33 :5؛ الجامعــة .11-1 :2
آية الحفظَ « :وإِنْ َسا َء ِفي أَ ْع ُي ِنك ُْم أَنْ تَ ْع ُبدُ وا ال َّر َّب ،فَا ْخ َتا ُروا ألَنْف ُِسك ُُم الْ َي ْو َم َم ْن
تَ ْع ُبدُ ونَ  :إِنْ كَانَ اآللِ َه َة الَّ ِذي َن َع َبدَ ُه ْم آ َبا ُؤك ُُم الَّ ِذي َن ِفي َع ْب ِر ال َّن ْهرَِ ،وإِنْ كَانَ آلِ َه َة
األَ ُمو ِريِّي َن الَّ ِذي َن أَنْ ُت ْم َسا ِك ُنونَ ِفي أَ ْر ِضه ِْمَ .وأَ َّما أَنَا َوبَ ْي ِتي َف َن ْع ُبدُ ال َّر َّب» (يشوع .)15 :24
هــل الحظــت قــط أن الحيــاة مليئــة بالخيــارات؟ فــي الواقــع ،قــد تســتطيع القــول أن
مــا نفعلــه بطــرق عديــدة طــوال اليــوم ،مــن لحظــة اســتيقاظنا حتــى الخلــود للنــوم ،هــو
اختيــار الخيــارات .نحــن نختــار خيــارات عديــدة جـ ًدا لدرجــة أننــا غال ًبــا ال نفكــر بهــا .نحــن
نختارهــا وحســب.
بعــض الخيــارات تكــون بســيطة بــل وتصبــح روتينيــة ،فــي حيــن أن أخــرى تكــون مغيــرة
للحيــاة ولهــا عواقــب أبديــة ،ليــس لنــا وحســب بــل ولعائالتنــا أيضً ــا.
وعليه ،كم هو ضروري أن نفكر في اختياراتنا ،خاصة الكبيرة منها ،الخيارات التي قد تؤثر
علينا وعلى عائالتنا ،ليس لبقية حياتنا الخاصة فقط ،بل لبقية حياة أفراد عائالتنا أيضً ا.
كــم واح ـ ٌد منــا ،إلــى هــذا اليــوم ،ينــدم علــى خيــارات قــد اخترناهــا؟ كــم واح ـ ٌد منــا،
ـام مــن خيــارات خاطئــة اخترناهــا ولــو منــذ وقــت طويــل؟
إلــى هــذا اليــوم ،يعيــش مــع حطـ ٍ
لحســن الحــظ ،هنــاك غف ـران ،وهنــاك فــداء ،وهنــاك شــفاء ،ولــو ألســوأ الق ـرارات.
ســوف ننظــر هــذا األســبوع مجمـ ًـا على قضيــة الخيــارات التــي نختارهــا ،وكيفيــة اختيارها،
والتأثيــر الــذي قــد تتركــه هــذه الخيــارات علــى ذواتنــا وعائالتنا.
*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق  12كانون الثاني (يناير).
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 7نيسان (أبريل)

إرادة حرة ،خيار حر
يؤمــن بعــض المســيحيين أن هللا اختــار ،حتــى قبــل والدة شــخص مــا ،ســواء كان ذاك
الشــخص سـيُ َخلَّص أم ال .أي أن أولئــك الذيــن هــم فــي النهايــة هالكيــن لألبــد هــم هالكــون ألن
هللا ،فــي حكمتــه (حســبما يزعــم هــذا االعتقــاد الالهوتــي) اختــار ذلــك االختيــار لهــذا الشــخص
ألن يهلــك .ممــا يعنــي إذًا ،أن ذلــك الشــخص سـ ُيدان بغــض النظــر عــن اختياراتــه.
لحســن الحــظ ،نحــن بصفتنــا أدفنتســت ســبتيين ال يُنســب إلينــا ذلــك االعتقــاد الالهوتــي،
بــل نحــن نؤمــن أن هللا اختــار لجميعنــا أن نخلُــص ،وأنــه حتــى مــن قبــل بــدء العالــم ،اختارنــا
فيــه ليكــون لنــا حيــاة أبديــة.

اقــرأ أفســس 4-1 :1؛ تيطــس 2 ،1 :1؛ 2تيموثــاوس  .8 :1مــاذا تخبرنــا هــذه األعــداد عــن
اختيــار هللا لنــا وزمــن اختيارنا؟




علــى الرغــم مــن هــذا الخبــر الســار ،إال أن بعــض النــاس ســتهلك (متــى  .)41 :25وذلــك ألن
هللا ،مــع أنــه اختارنــا جمي ًعــا ،أعطــى البشــر أقــدس هبــة ،وتلــك هــي اإلرادة الحــرة واالختيــار الحــر.



ماذا يعلمنا متى  37-35 :22عن اإلرادة الحرة؟

ال يجبرنــا هللا علــى محبتــه .فــا بــد أن تُقــ َّدم المحبــة بحريــة ،حتــى ت ُعــد محبــة .قــد
نبرهــن بطــرق عديــدة علــى أن الكتــاب المقــدس هــو قصــة اتصــال هللا بالبشــر الهالكيــن
والســعي ،دون إكــراه ،لكســب قلوبهــم .وتُــرى هــذه الحقيقــة بوضــوح فــي حيــاة يســوع
وخدمتــه وكيفيــة تفاعــل النــاس معــه اســتخدا ًما إلرادتهــم الحــرة .حيــث انجــذب البعــض لــه؛
ورغــب اآلخــرون فــي موتــه.
نعــم ،لقــد اختارنــا هللا للخــاص ،ولكــن ،فــي النهايــة ،علينــا أن نختــار قبــول ذلــك الخــاص.
ليــس هنــاك شــك فــي أنــه مــن بيــن جميــع الخيــارات التــي علينــا اختيارهــا ،خيــار خدمــة
الــرب هــو ،إلــى حـ ٍـد بعيــد ،أكثرهــم أهميــة بالنســبة لنــا وألولئــك الذيــن يتأثــرون (مثــل أفـراد
العائلــة مــن درجــة القرابــة األولــى) بحياتنــا والخيــارات التــي نختارهــا فيهــا.
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 8نيسان (أبريل)

اتخاذ الخيارات الصحيحة
جميعنــا يعلــم جيــدً ا أهميــة الخيــارات التــي نختارهــا .وجميعنــا يعلــم أيضً ــا كيــف
يمكــن للخيــارات الخاطئــة أن تؤثــر تأثي ـ ًرا ســلب ًيا جــدً ا علــى حياتنــا وحيــاة اآلخريــن.
الســؤال هــو :كيــف يمكننــا معرفــة كيفيــة اختيــار الخيــارات الصحيحــة؟




تعطينــا األعــداد التاليــة بعــض الخطــوات العامــة التــي يمكــن أن تســاعدنا علــى اتخــاذ
القـرارات الصحيحــة .مــا هــي هــذه الخطــوات؟
1 .1تسالونيكي 17 :5؛ يعقوب 5 :1
 .2إشعياء 19 :1؛ متى 25 ،24 :7
 .3مزامير 105 :119؛ 2تيموثاوس 16 :3
 .4أمثال 5 :3؛ إشعياء 11 :58
 .5أمثال 6 :24 ،22 :15


فــي كل قـرار مهــم نتخــذه ،كــم مــن الضــروري أن نذهــب إلــى الــرب فــي الصــاة ،وأن
نتأكــد مــن أن اختيارنــا لــن يــودي بنــا إلــى التعــدي علــى نامــوس الــرب بــأي طريقــة ،أو
حتــى المبــادئ الموجــودة فــي كلمتــه .فكــم مــن الضــروري أن نثــق فــي هللا ،أن نســلم
خيارنــا لــه؛ أي ال بــد مــن أن نصلــي كــي تكــون الخيــارات التــي نختارهــا تمجــده وأن نكــون
مســتعدين للتنــازل عــن رغباتنــا الخاصــة إذا تعارضــت مــع خطتــه لحياتنــا .أحيانًــا كثيــرة
أيضً ــا يمكــن للمشــيرين الحكمــاء أن يكونــوا عونًــا عظي ًمــا خــال ســعينا الختيــار الخيــارات.
وفــي النهايــة ،يمكــن أن ننعــم بيقينــة عظيمــة عالميــن أن هللا يحبنــا ويريــد األفضــل لنــا،
وأنــه إذا ســلمنا حياتنــا لــه فــي إيمــانٍ وتواضــع ،يمكننــا أن نتقــدم لألمــام فــي إيمــان بشــأن
الخيــارات التــي نختارهــا.

كيــف تختــار الخيــارات الكبيــرة فــي حياتــك؟ أي خطــى روحيــة تتخــذ ،إنْ وجــدت،
ســع ًيا الختيــار الخيــارات؟
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 9نيسان (أبريل)

اختيار األصدقاء
أحــد أكثــر الخيــارات أهميــة التــي ســنختارها قــط هــو أصدقاؤنــا .أحيانًــا كثيــرة ال نخطــط
لكســب األصدقــاء؛ غالبًــا مــا تتطــور الصداقــات بتلقائيــة عندمــا نقضــي وقتًــا مــع األشــخاص
الذيــن يســتمتعون ببعـ ٍ
ـض مــن األمــور ذاتهــا التــي نســتمتع بهــا.

أي مبــادئ تخــص انتقــاء األصدقــاء نجدهــا فــي األعــداد التاليــة؟ أمثــال 26 :12؛ :17
17؛ 24 :18؛ .25 ،24 :22



تقــول اآليــة فــي أمثــال  24 :18أنــه إذا أردنــا أن نكســب أصدقــاء ،البــد أن نكــون ودوديــن.
أحيانًــا يجــد النــاس أنفســهم وحيديــن ،ولكــن أســلوبهم الحــاد والســلبي هــو مــا يدفــع اآلخرين
بعيـ ًدا« .حتــى أفضــل واحــد بيننــا فيــه تلــك الخصــال غيــر المحببــة؛ وفــي انتقائنــا لألصدقــاء
علينــا أن ننتقــي أولئــك الذيــن لــن ينفــروا منــا عندمــا يعلمــون أننــا غيــر كامليــن .طــول األنــاة
المتبادلــة ضروريــة .حيــث يجــب أن نحــب ونحتــرم أحدنــا اآلخــر رغ ًمــا عــن األخطــاء والعيــوب
التــي ال يســعنا إال رؤيتهــا ،ألن هــذه هــي روح المســيح .ويجــب زرع تواضــع ،وعــدم ثقــة فــي
الــذات ،وشــفقة تجــاه أخطــاء اآلخريــن .وهــذا ســيقتل كل أنانيــة متعصبــة وســيجعل قلوبنــا
متســعة وكريمــة» (.)Ellen G. White, Pastoral Ministry, p. 95
احــد أفضلــ القص��ص المعروف��ة ع��ن الصداق��ة هـ�ي تلكــ القصـ�ة بي��ن داود ويوناث��ان .كان
ش��اول ،أول مل�وـك إس�رـائيل وأبـ�و يوناثــان ،أميــن ومطيــع ،لدامــت مملكتــه ألجيــال عديــدة
وكان يوناثــان خليفــة عرشــه .ولكــن عندمــا أثبــت شــاول عــدم اســتحقاقه لدعوتــه ،اختــار هللا
داود مل��كًا جدي�� ًدا إلس��رائيل ،وهك��ذا ُمفقدـ ًـا يوناثــان أهليتــه لِ َمــا كان يجــب أن يكــون مــن
نصيبــه شــرعيًا فــي خــاف ذلــك .وهنــا لدينــا مثــال قــوي عــن كيــف أثــرت القـرارت الخاطئــة
لف��رد واح��د م��ن العائل��ة (ش��اول) ف��ي ف��رد آخ��ر م��ن العائل��ة (يوناث��ان).
ولكــن لــم يكــن يوناثــان غاض ًبــا مــن داود أو حاســ ًدا لــه .بــل اختــار أن يســاعد داود
َــت ِب َنف ِ
ْــس َدا ُو َدَ ،وأَ َح َّبــ ُه يُونَاث َــا ُن
ْــس يُونَاث َــا َن تَ َعلَّق ْ
بحمايتــه مــن غضــب أبيــه شــاول« .نَف َ
كَ َنف ِْســ ِه» (1صموئيــل  .)1 :18يــا لــه مــن مثــال قــوي عــن الصداقــة الحقيقيــة.

« الَ ت َِض ُّلــواَ ‹ :ف ـ ِإنَّ ا ْل ُم َعاشَ ـ َر ِ
ات ال َّر ِد َّي ـ َة تُف ِْســدُ األَ ْخ ـا ََق ا ْل َج ِّيــدَ َة› » (1كورنثــوس :15
 .)33مــاذا كانــت تجربتــك الخاصــة مــع أصدقائــك ،حتــى أولئــك الذيــن قــد لــم
أذى ولكــن أذوك فــي نهايــة المطــاف علــى أيــة حــال؟ كيــف يمكــن
يقصــدوا لــك ً
للخيــارات الخاطئــة فــي الصداقــات أن تــؤذي العالقــات العائليــة؟
16

األربعاء



 10نيسان (أبريل)

اختيار شريك الحياة
حرصــا عندمــا يتعلــق
إذا كان يتعيــن عليــك اختيــار اصدقائــك بحــرص ،البــد أن تكــون أكثــر ً
األمــر باختيــار شــريكك المســتقبلي .كان آدم مبــاركًا ج ـ ًدا ألن هللا ش ـكّل رفيــق حياتــه بيديــه
ـهل ألن حــواء لــم تكــن المــرأة الوحيــدة وحســب ،بــل والمــرأة
ومــن داخلــه .كان اختيــار آدم سـ ً
الكاملــة أيضً ــا .أ ّمــا نحــن الباقيــن فنواجــه وقتًــا أصعــب قليـ ًـا ،ألن ليــس منــا َمــن هــو كامــل،
وكذلــك لدينــا خيــارات كثيــرة.
ألن هــذا الق ـرار مهــم ج ـ ًدا ،لــم يتركنــا هللا دون إرشــاد فــي هــذا المجــال مــن حياتنــا.
بجانــب جميــع الخطــوات المهمــة التــي عرضناهــا فــي درس يــوم االثنيــن ،يوجــد خطــوات
تفصي�لا يج��ب اتباعهــا فيــ مس�أـلة الزــواج بالكام��ل (ســوف نعــرض مســألة الــزواج
ً
أكث��ر
بالكامــل وبالتفصيــل فــي الــدرس الســادس) .ح ًقــا ،بعي ـ ًدا عــن خيــار خدمــة الــرب ،ســتبقى
مســألة شــريك الحيــاة بصفــة دائمــة تقريبًــا أكثــر خيــار أهمي ـ ًة يختــاره أي فــرد فــي حياتــه.

أي إرشــاد عــام يوجــد فــي النصــوص التاليــة ويمكــن بــل ويجــب تطبيقــه علــى َمــن
يطلــب شــريك الحيــاة المناســب؟ مزاميــر 27 :37؛ 97 :119؛ 1كورنثــوس33 :15 .؛
يعقــوب .25-23 :1




عــاوة علــى طلــب الشــخص المناســب للــزواج ،كــن الشــخص المناســب أولً ‹ « .فَــك ُُّل
ـاس ِب ُكـ ُم افْ َعلُــوا ه َكـذَا أَنْتُـ ْم أَيْضً ــا ِب ِهـ ْم› » (متــى  .)12 :7قــد يجــد
َمــا تُرِيـ ُدو َن أَ ْن يَ ْف َعـ َـل ال َّنـ ُ
ـخص مــا شـ َ
ـريك حيــاة مســتقبلي عظيــم فيــه جميــع الصفــات التــي قــد نريدهــا ،ولكــن إذا
شـ ٌ
كان َمــن يطلــب صفــات جيــدة فــي اآلخــر تعــوزه أو تعوزهــا تلــك الصفــات ،ستنشــأ المشــاكل.
هــذا ليــس جدي ـ ًدا ،وال يُــرى فــي الــزواج وحســب بــل فــي الحيــاة عمو ًمــا أيضً ــا .يقضــي
بولــس وقتًــا طويـ ًـا فــي مقدمــة رســالة روميــة مخاط ًبــا أولئــك الذيــن
يدينــون اآلخريــن لفعــل مــا هــمَ ،مــن يدينــون ،مذنبيــن بفعلــه أيضً ــا .أو كمــا قــال
يســوعَ ‹ « :ولِ َمــاذَا ت َ ْنظُـ ُر الْ َقـذَى الَّـ ِـذي ِفــي َع ْيــنِ أَ ِخيـ َـكَ ،وأَ َّمــا الْ َخشَ ـ َب ُة الَّ ِتــي ِفــي َع ْي ِنـ َـك فَـاَ
ت َ ْفطَ ـ ُن لَ َهــا؟› » (متــى .)3 :7

كــم مــن مــرة تجــد نفســك تتمنــى لــو كان فــي اآلخريــن (قــد يكــون شــريك حياتــك)
صفــات ،فــي الواقــع ،تعوزهــا أنــت نفســك؟ فكــر فــي ذلــك.
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اختيار طريقًا
عنــد نقطــة مــا يتعيــن علينــا أن نختــار بشــأن مــا نريــد أن نفعلــه بحياتنــا فيمــا يتعلــق
بوظيفــة أو عمــل .باســتثناء الغنــي المســتقل أو العامــل بــدوام كامــل فــي البيــت معتنيًــا
بالمنــزل والعائلــة (أشــرف جميــع الوظائــف) ،علــى الكثيريــن اختيــار طريــق مــا ،مــا دام هنــاك
حاجــة لكســب العيــش.
بالطبــع جميعنــا نوجــد فــي ظــروف معينــة يمكنهــا ،إلــى درجــة بعيــدة ،الحـ ّد ِمــن خياراتنا
الخاصــة بالعمــل .ولكــن فــي أي مجــال نوجــد فيــه يمكننــا اختيــار خيــارات خاصــة بعملنــا،
خاصــة فــي ســياق معرفــة أن لنــا خــاص فــي يســوع المســيح ،خيــارات تقــدر أن تضفــي علــى
ـى وهدفًــا .وباختصــار ،أيًــا كان مــا نعملــه ،يمكننــا عملــه ألجــل مجــد هللا.
حياتنــا معنـ ً



ً
مماثل؟ جامعة .11-1 :2
أي خطأ اقترفه سليمان؟ وكيف نكون حريصين لئال نقترف أم ًرا

ال نحتــاج ألن نكــون أغنيــاء لنقــع فــي الفــخ ذاتــه الذي وقــع فيــه ســليمان« .ألَ َّن َم َح َّبـ َة الْ َما ِل
أَ ْصـ ٌـل لِـك ُِّل الشُّ ـ ُرورِ ،الَّـ ِـذي إِ ِذ ابْتَ َغــا ُه قَـ ْو ٌم ضَ لُّــوا َعــنِ ا ِإلي َمــانِ َ ،وطَ َع ُنــوا أَنْف َُسـ ُه ْم ِبأَ ْو َجــا ٍع كَ ِثيـ َر ٍة»
(1تيموثــاوس  .)10 :6فقــد نكــون فقـراء ولكــن نحــب المــال بنفــس مقــدار محبــة الغنــي له.
نعــم ،علينــا أن نكســب العيــش ،ولكــن بغــض النظــر عمــا نعملــه أو عــن كــم مــا نكســبه
مــن األمــوال ،ال يجــب أن نُألِّــه الســعي وراء الثــروة .حيــث عانــت عائــات عديــدة أيضً ــا مــن
أبُ ،مت َمل ـكًا بصنــع الثــروة ،أهمــل عائلتــه لكــي يحــاول أن يصي ـ َر غن ًيــا .كــم مــن طفــل ،أو
ٍ
زوج ،أو زوجــة ،يفضــل أســلوب حيــاة أكثــر تواض ًعــا عــن عالقــة فقيــرة مــع أبيهــم؟ فــي معظــم
الحــاالت ،تفضــل األشــخاص األمــر األول عــن األخيــر.
منــذ الخليقــة خطــط هللا أن يكــون العمــل جــز ًءا مــن الحيــاة (تكويــن  .)15 :2ولكــن
الخطــر يكمــن فــي جعــل عملنــا مرك ـ ًزا لحياتنــا ،أو عندمــا يصبــح وســيلة لكســب الثــروات
فقــط ألنفســنا .وهــذا هــو الخطــأ الــذي اقترفــه ســليمان .فــكان يبحــث عــن معنــى فــي تلــك
الخطــط ،ومــع أن كثيـ ًرا مــن تلــك الخطــط جلبــت لــه درجـ ًة مــن الرضــى ،ولكــن فــي النهايــة
اكتشــف أنهــا بــا معنــى.

قــال أحدهــم مــر ًة« :كــم واحــد ،فــي نهاية حياته ،ســيتمنى لــو كان قــد قضى وق ًتــا أطول
فــي المكتــب ووق ًتــا أقــل مــع عائلته؟» مــا هي الرســالة المهمــة في هــذه المقولة؟
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لمزيــد مــن الــدرس :خــال الكتــاب المقــدس بأكملــه تواجهنــا حقيقــة اإلرادة الحــرة
لإلنســان .حتــى آدم وحــواء قبــل الســقوط (تكويــن  )3كان لهمــا إرادة حــرة ،ولكــن لألســف
اختــاروا الخيــار الخاطــئ بهــا .إذا أســاءت الكائنــات غيــر الســاقطة ،الكاملــة ،اســتخدام اإلرادة
الحــرة ،كــم باألحــرى تفعــل كائنــات مثلنــا ،انحــدرت فــي الخطيــة؟
ونحــن نحتــاج أن نتذكــر أن اإلرادة الحــرة هــي حــرة ،ممــا يعنــي أنــه بغــض النظــر
عــن الضغــط الواقــع علينــا مــن الداخــل والخــارج ،ال يجــب أن نختــار مــا هــو خطــأ .فنحــن
نقــدر ،مــن خــال قــوة هللا فينــا ،أن نختــار خيــارات صحيحــة بــاإلرادة الحــرة التــي أعطاهــا
هللا لنــا .وعليــه ،كــم مــن المهــم أن نــزن قراراتنــا بحــرص ،آخذيــن فــي االعتبــار باألخــص
كيفيــة تأثيــر تلــك القــرارات علــى حيــاة عائالتنــا .فاالختيــار الحــر لقاييــن لقتــل أخيــه
بالتأكيــد دمــر عائلتــه .والق ـرار الحــر ألخــوة يوســف ببيعــه للعبوديــة أفســد حيــاة أبيهــم.
«فَتَ َح َّققَــ ُه َوق َ
ــف افْ ِت َر ًاســا› .فَ َمــ َّز َق
يــص ابْ ِنــي! َو ْح ٌ
وس ُ
َــال‹ :قَ ِم ُ
ــش َر ِدي ٌء أَكَلَــ ُه ،افْتُــر َِس يُ ُ
ـاح َعلَــى ابْ ِن ـ ِه أَيَّا ًمــا كَ ِثي ـ َرةً .فَ َقــا َم َج ِمي ـ ُع
ـوب ثِ َيابَ ـ ُهَ ،و َوضَ ـ َع ِم ْس ـ ًحا َعلَــى َح َق َويْ ـ ِهَ ،ونَـ َ
يَ ْع ُقـ ُ
بَ ِنيــ ِه َو َج ِميــ ُع بَ َناتِــ ِه لِ ُي َعــ ُّزو ُه ،فَأَبَــى أَ ْن يَتَ َعــ َّزى َوق َ
َــال‹ :إِنِّــي أَنْــز ُِل إِلَــى ابْ ِنــي نَائِ ًحــا إِلَــى
الْ َها ِويَــ ِة›َ .وبَكَــى َعلَيْــ ِه أَبُــو ُه » (تكويــن .)35-33 :37
عبْــر الكتــاب المقــدس كلــه ،كمــا فــي الحيــاة ،يمكننــا أن نجــد أمثل ـ ًة عــن كيفيــة تأثيــر
االختيــارات الحــرة ألفـراد العائلــة ،للصالــح أو الطالــح ،علــى اآلخريــن ،مثــل اختيــارات قــورح
وداثــان وأبي ـرام (عــدد 32-1 :16؛ انظــر أيضً ــا دانيــال 24 ،23 :6؛ تكويــن .)19 :18

أسئلة للنقاش
 .1مــا هــي بعــض االختيــارات الحــرة التــي اخترتهــا اليــوم؟ مــاذا تخبــرك عــن نفســك
وعــن عالقتــك بــاهلل وباآلخريــن؟ أي ِمــن االختيــارات التــي اخترتهــا ،إن ُوجِ ــد ،تتمنــى
لــو كانــت مختلفــة؟
 .2أي الشــخصيات الكتابيــة اختــارت اختيــارات خاطئــة؟ ومــاذا يمكننــا أن نتعلــم
مــن أخطائهــا؟ كيــف أثــرت اختياراتهــا الخاطئــة ســلب ًيا علــى عائالتهــا؟
 .3دون شــك ينــدم جميعنــا علــى اختيــارات خاطئــة اخترناهــا .لمــاذا يُعــد اإلنجيــل
بمثابــة أخبــار ســارة فــي أوقــات النــدم تلــك؟ أي الوعــود الكتابيــة طالَ ْبــت بهــا فــي
أوقــات الشــدة والشــعور بالذنــب تجــاه االختيــارات الخاطئــة؟
 .4إذا جــاءك بعــض النــاس ليتحدثــون عــن الــزواج ،أي نصيحــة ستســدي إليهــم؟
ولمــاذا؟ أي المبــادئ ستشــير إليهــا مــن كلمــة هللا لمســاعدتهم علــى العمــل الجــاد
التخــاذ هــذا الق ـرار المهــم؟
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