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أوقات ال َوحدة

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :جامعــة 12-9 :4؛ فيلبــي 13–11 :4؛ 1كورنثــوس 34-25 :7؛
متــى 8 :19؛ تكويــن 34 :37؛ إشــعياء .5 :54
آيــة الحفــظَ :و َقـ َ
ـس َج ِّيــدً ا أَنْ يَكُــونَ آ َد ُم َو ْحــدَ هَُ ،فأَ ْص َنـ َـع لَــهُ
ـال ال ـ َّر ُّب اإلِلــهُ « :لَ ْيـ َ
ُم ِعي ًنــا ن َِظيــ َرهُ» (تكويــن .)18 :2
قصــة رائعــة ولكــن مؤلمــة انتشــرت فــي األخبــار منــذ ســنوات .ســيدة شــابة ُو ِجــدت ميتــة
ف��ي منزلهــا .مــع أن المــوت ذاتــه كان حدثًــا مأســويًا ،إال أن مــا جعــل القصــة أســوأ هــو أن
الســيدة كانــت قــد ماتــت أكثــر مــن  10ســنوات قبــل العثــور علــى الجثــة .عشــر ســنوات!
ولذلــك ،كان الســؤال الــذي طرحــه النــاس ،وهــم علــى حــق فــي طرحــه ،هــو :فــي مدينــة
كبيــرة كهــذه ،وفــي وجــود أنــاس عديديــن ووســائل عديــدة للتواصــل ،كيــف يمكــن لســيدة،
لــم تكــن متشــردة ،أن تمــوت لفتــرة طويلــة دون معرفــة أحــد؟
على الرغم من تطرفها ،إال أن هذه القصة هي مثال للحقيقة :عديد من الناس يعانون من
الوحدة .في عام  2016نشرت نيويورك تايمز مقالة عنوانها (الباحثون يواجهون مرض الوحدة -
 .)Researchers Confront an Epidemic of Lonelinessالمشكلة حقيقية.
منــذ البــدء ،نحــن البشــر لــم نُخلَــق لنعيــش فــي عزلــة .ومنــذ زمــن عــدن فصاعـ ًدا ،وجــب
علينــا بدرجــة مــا أو بأخــرى أن نعيــش فــي شــرك ٍة مــع أنــاس آخريــن .بالتأكيــد ،جــاءت الخطية،
ففســد كل شــيء منــذ ذلــك الوقــت .ســوف ننظــر هــذا األســبوع فــي قضيــة الرفقــة وال َوحــدة
فــي أوقــات الحيــاة المختلفــة ،التــي قــد يكــون جميعنــا واجههــا فــي وقـ ٍ
ـت مــا .وإن لــم تكــن
قــد واجهتهــا ،فأنــت محظــوظ.
*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق  27نيسان (أبريل).
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الصحبة
ُ


اقرأ جامعة  .12-9 :4ما هي الفكرة الرئيسة هنا؟ ما هو مبدأ الحياة الذي يُشار إليه بصفة عامة؟

قليـ ٌـل جـ ًدا منــا يســتطيع العيــش بمفــرده .وحتــى إذا كنــا وحيدين ونحــب الوحدة ،عاجـ ًـا أم
آجـ ًـا لــن نحتــاج إلــى صحبـ ٍة وحســب ،بــل وقــد نبحــث عنهــا أيضً ــا ،خاصــة فــي أوقــات الحاجة.
ح ًقــا ،نحــن ُخلِقنــا لنحيــا فــي مجتمعــات وفــي ُصحبــة .مــا أســعد حــظ أولئــك الذيــن لديهــم
أفـرا ًدا مــن األســرة قريبــة منهــم تقــدر أن تمنحهــم العـزاء والدعــم ،خاصــة فــي أوقــات الحاجــة.
ولســوء الحــظ ،هنــاك أنــاس فــي كنيســتنا ،وفــي عملنــا ،وفــي المجتمعــات التــي نعيــش
فيهــا ،ليــس لديهــم أح ـ ٌد يلجــأون إليــه ،ال فــي وقــت حاجتهــم وحســب ،بــل ولــو للحديــث
لبعــض الوقــت فــي نهايــة اليــوم .قــد يأتــي اإلحســاس
بالوحــدة فــي أي وقــت .قــال رجــل غيــر متــزوج« :أصعــب يــوم بالنســبة لــي هــو يــوم
أناســا فــي
األحــد .ففــي أثنــاء األســبوع أنــا محــا ٌط بالنــاس فــي العمــل .وفــي يــوم الســبت أرى ً
الكنيســة .ولكــن فــي يــوم األحــد أصيــر وحيـ ًدا».

أيــة مبــادئ يمكننــا جمي ًعــا أن نتعلمهــا مــن النصــوص التاليــة ،خاصــة عندمــا نشــعر
بالوحــدة؟ يوحنــا 33 ،32 :16؛ فيلبــي .13-11 :4



نعــم ،نحــن بصفتنــا مســيحيين ال نعــرف حقيقة هللا وحســب ،بــل وحقيقــة كوننــا قادرين على
أن نجتمــع معــه .ونحــن نقــدر بالتأكيــد أن نســتمد عـزا ًء مــن قُـ ْرب هللا منــا .ولكــن ،قُـ ْرب هللا مــن
ـس َجيِّـ ًدا أَ ْن يَ ُكــو َن آ َد ُم َو ْحـ َد ُه› » (تكويــن .)18 :2
آدم فــي عــدن لــم يمنــع الــرب مــن قــول‹ « :لَيْـ َ
وعليــهَ ،علِــم هللا أن آدم ،مــع أنــه اســتمتع بالشــركة مــع هللا فــي عالــم لــم تفســده الخطيــة ،كان ال
يـزال فــي احتيــاج إلــى ُصحبــة بشــرية .فكــم باألحــرى إذًا يحتــاج الباقــون أيضً ــا إلــى صحبـ ٍة.
البــد أن نحتــرس أيضً ــا مــن افت ـراض أنــه لمجــرد وجــود أنــاس كثيريــن حولنــا ،إذًا ليــس
ـض مــن أكثــر النــاس وحــد ًة فــي مــدن
هنــاك مجــال للشــعور بالوحــدة .حيــث يعيــش بعـ ٌ
كبيــرة حيــث يتفاعلــون غال ًبــا مــع اآلخريــن .فمجــرد الوجــود بيــن مجموعــات أخــرى مــن
النــاس ال يعنــي أنــك ال تشــعر بالوحــدة والغربــة وبالحاجــة إلــى الشــركة.

ليــس دائ ًمــا مــن الســهل تمييــز َمــن يشــعر بالوحــدة ،أو الغربــة ،أو الرفــض ،أو بمجــرد
األلــم ،وفــي حاجــة إلــى شـ ٍ
ـخص ليتكلــم معــه ،إن لــم يكــن لغرض آخــر .كيــف يمكنك
ألي كانــوا أولئــك الناس؟
أن تســعى مســتبقًا لألحــداث ألن تصبــح أكثــر حساســية ٍ
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حياة العزوبية
قالــت فتــاة شــابة عــن مزايــا العزوبيــة« :مرتــان ُســنحت لــي الفرصــة للخدمــة فــي حقــل
اإلرســاليات ،فاســتجبت دون تــردد» .أمــا الشــخص المتــزوج الــذي لديــه عائلــة قــد يتخــذ وقتًــا
أطــول قليـ ًـا التخــاذ ذلــك القـرار ،ألنــه ال يعنيــه هــو وحــده ،بــل أيضً ــا شــريك حياتــه وأطفالــه.



ما هي بعض األسباب الوجيهة لالمتناع عن الزواج وفقًا لبولس؟ 1كورنثوس .34-25 :7

ـس َجيِّـ ًدا أَ ْن يَ ُكــو َن آ َد ُم
يعتقــد معظــم النــاس أن الــزواج هــو إرادة هللا لهــم .ألــم يقــل« :لَيْـ َ
َو ْحـ َد ُه»؟ ومــع ذلــك ،لدينــا العديــد مــن األمثلــة فــي الكتــاب المقــدس عــن أنــاس ُعـ َّزب ،بمــا
فــي ذلــك أعظــم مثــال ،يســوع المســيح.
ُس ِئل إرميا ّأل يتزوج (إرميا  )3-1 :16وكان ذلك عقابًا صدر على موضع تاريخي ُمع ّين .ال نعلم
إذا ُر ِفع ذلك القيد قط ،ولكن من الواضح أن إرميا كان نب ًيا عظي ًما بينما كان أعزبًا.
أيضً ــا ،لــم ت َب ـ ُد الحالــة االجتماعيــة لحزقيــال وكأن لهــا أهميــة عظيمــة ،مــع أن زوجتــه
ماتــت فجــأةً ،بــل ولــم يكــن مســموح لــه أن يندبهــا ،بــل تعيــن عليــه مواصلــة الخدمــة التــي
عينهــا الــرب لــه (حزقيــال  .)18-15 :24كمــا كان زواج النبــي هوشــع أيضً ــا زوا ًجــا محط ًمــا،
ولكنــه كان قــاد ًرا علــى مواصلــة الخدمــة .فــي حيــن أن القصــة تبــدو غريبــة لنــا ،طلــب هللا
منــه أن يتــزوج بزانيــة َعلِــم هللا أنهــا ســتترك هوشــع مــن أجــل رجــا ٍل آخريــن (هوشــع .)3-1
بالنظـر إلـى الماضـي ،نـرى أن هللا يحـاول توضيـح المحبـة األحاديـة الطـرف التـي يك ُّنهـا
لشـعب إسـرائيل ولنـا ،ولكـن بالتأكيـد كان األمـر بالـغ الصعوبـة وشـديد األلـم على هوشـع أن
يصيـر هـو ال ِع ْبـرة .فـي كلٍ مـن هـذه األمثلـة لـم تشـكل الحالـة االجتماعيـة أي مشـكلة .حيث
كان هللا مهت ًمـا بأمانـة الفـرد ،وطاعتـه ،وقدرته علـى قول ما أراد هللا منه أن يقولـه .إذن علينا أن
نتأكـد مـن أن حياتنـا ال ت ُعـ َّرف بحالتنـا االجتماعيـة .سـوف تقـول لنا أصـواتٌ عديـدة اليوم أنه
إن لـم نكـن متزوجيـن ،فنحـن غيـر كامليـن .ولكن يـر ّد بولـسَ « :والَ تُشَ ـاكِلُوا هـذَا ال َّد ْهـ َر» ،بل
«قَ ِّد ُمـوا أَ ْج َسـا َدكُ ْم َذبِي َحـ ًة َحيَّـ ًة ُم َق َّد َسـ ًة َم ْر ِضيَّـ ًة ِع ْنـ َد ِ
هللا» (روميـة .)2 ،1 :12

مــا هــي الطــرق العمليــة التــي يمكنــك أن تخــدم بهــا غيــر المتزوجيــن ،ســواء كانــوا
أعضــاء فــي الكنيســة أو غيــر أعضــاء؟
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عندما ينتهي الزواج
مــن بيــن جميــع الطــرق التــي دمــرت الخطيــة بهــا البشــرية ،باســتثناء األلــم الجســدي
والمــوت ،مــا الــذي واجــه عواقــب مدمــرة مــن جـراء الخطيــة أكثــر مــن العائلــة؟ وكأن عبــارة
«عائلــة مفككــة» كثيــرة التك ـرار علــى األرجــح .فــأي عائلــة غيــر مفككــة لدرجــة مــا؟
إلــى جانــب الوفــاة ،الطــاق هــو أحــد أصعــب األمــور التــي قــد تواجههــا أي عائلــة.
فاألشــخاص الذيــن يخوضــون هــذه التجربــة المريــرة يختبــرون كافــة أنــواع المشــاعر .ولعــل
أولهــا وأشــهرها هــو الحــزن الشــديد ،الــذي قــد يــدوم مــن عــدة أشــهر حتــى عــدة ســنوات
بدرجــات تختلــف باختــاف األف ـراد .وقــد يختبــر البعــض الخــوف؛ الخــوف مــن المجهــول،
ومــن األزمــات الماديــة ،والخــوف مــن عــدم القــدرة علــى التكيــف .وقــد يمــر البعــض فــي
فتــرة مــن االكتئــاب ،والغضــب ،وبالتأكيــد ،الوحــدة.

أيــة مبــادئ عامــة عــن الطــاق يمكننــا أن نســتخلصها مــن األعــداد التاليــة؟ مالخــي :2
16؛ متــى  32 ،31 :5؛ 8 :19؛ 1كورنثــوس .13-11 :7



«علــى الكنيســة بوصفهــا واســطة المســيح االفتدائيــة أن تخــدم أعضاءهــا فــي كافــة
مجــاالت احتياجاتهــم وأن تعمــل علــى تنشــئة كل فــرد بحيــث ينمــو الجميــع ِ
ويصلُــوا إلــى
اإلدراك المتزايــد فــي اختبارهــم المســيحي .وهــذا األمــر يصــدق بوجــه خــاص عندمــا يواجــه
األعضــاء قــرارات مصيريــة تــدوم معهــم دوام الحيــاة ،مثــل الــزواج واالختبــارات المؤلمــة
والموجعــة مثــل الطــاق .عندمــا يواجــه الزوجــان خطــر انهيــار زواجهمــا ،ينبغــي أن يبــذال كل
جهـ ٍـد ممكــن بالتعــاون مــع أولئــك الذيــن يقدمــون لهمــا الخدمــة مــن الكنيســة أو العائلــة،
لجلــب المصالحــة والشــفاء تماش ـيًا مــع المبــادئ اإللهيــة الخاصــة باســتعادة العالقــات التــي
تــأذت وتضــررت (هوشــع 3-1 :3؛ 1كورنثــوس 11 ،10 :7؛ 7-4 :13؛ غالطيــة .)1 :6
وتتوفــر المصــادر ،التــي قــد تســاعد األعضــاء فــي تطويــر وتقويــة البيــت المســيحي ،مــن
خــال الكنيســة المحليــة أو منظمــات كنســية أخــرى .وتتضمــن هــذه المصــادر مــا يلــي)۱(:
برامــج اإلرشــاد والتوجيــه للخطيبيــن المزمعيــن أن يتزوجــا )۲( ،برامــج إرشــادية وتعليميــة
للزوجيــن مــع عائلتيهمــا )3( ،برامــج تعضيــد ودعــم للعائــات التــي تفككــت وللمطلقيــن»
(الدليــل الكنســي لألدفنتســت الســبتيين ،الطبعــة التاســعة عشــر ،صفحــة .)161

مــا هــي الطــرق العمليــة والخاليــة مــن الدينونــة التــي يمكــن اســتخدامها لمســاعدة
شــخص مــا يخــوض تجربــة الطــاق؟
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الموت وال َوحدة

ســأل أحدهــم مــر ًة الســؤال التالــي :مــا الفــرق بيــن البشــر والدجــاج فيمــا يتعلــق بمســألة
المــوت؟ واإلجابــة هــي أنــه ،ليــس كالدجــاج الــذي يمــوت ،بــل نحــن البشــر الذيــن نمــوت
أيضً ــا ،نعلــم أننــا ســوف نمــوت .أمــا الدجــاج فــا يعلــم ذلــك .وهــذه المعرفــة لموتنــا الوشــيك
هــي مــا تؤثــر تأثيـ ًرا كبيـ ًرا علــى كيفيــة معيشــتنا اليــوم.
كمــا نعلــم ،جميــع العالقــات ،بمــا فــي ذلــك الــزواج ،تنتهــي عاجـ ًـا أو آجـ ًـا عــن طريــق
عدونــا األعظــم :المــوت .بغــض النظــر عــن االتحــاد الشــديد ،وبغــض النظــر عــن المحبــة
الشــديدة والصحبــة المقربــة ،والوقــت الــذي ق ُِضــي م ًعــا ،نحــن بصفتنــا بشــر (لســنا كالدجــاج)
نعلــم أنــه عاجـ ًـا أو آجـ ًـا ســوف يأتــي المــوت (إال إذا جــاء يســوع قبــل ذلــك) ،وعندمــا يأتــي
المــوت ،ســوف تنفصــم جميــع عالقاتنــا .طالمــا كان هــذا هــو مصيرنــا منــذ الخطيــة األولــى،
وســوف يظــل هكــذا حتــى مجــيء المســيح.
ال يخبرنــا الكتــاب المقــدس أيًــا مــن االثنيــن ،آدم أم حــواء ،مــات أولً  ،ولكــن بالتأكيــد كان
ذلــك مؤل ًمــا أل ًمــا شــدي ًدا لآلخــر ،خاصــة وأن المــوت لــم يُفتــرض أب ـ ًدا أن يكــون جــز ًءا مــن
الحيــاة فــي البــدء .وإن جعلهــم مــوتُ ورقــة واحــدة مــن األشــجار ينوحــان ،كمــا رأينــا فــي
درس ســابقَ ،مــن يتخيــل مــا اختب ـراه ج ـراء مــوت أحدهمــا؟
المشــكلة هــي أننــا معتــادون تما ًمــا علــى المــوت ،فنحــن نعتبــره مــن المســلمات .ولكنــه
لــم يُفتــرض أب ـ ًدا أن يكــون شــيئًا نختبــره نحــن البشــر .وعليــه ،فنحــن نصــارع حتــى هــذا
اليــوم لنفهمــه ،وأحيانًــا كثيــرة نفشــل فــي فهمــه.

مــاذا تعلمنــا النصــوص التاليــة عــن المــوت وعــن كيفيــة صـراع النــاس معــه؟ إشــعياء :57
1؛ رؤيــا 14 ،21؛ 1تســالونيكي 18 ،17 :4؛ متــى 4 :5؛ 2صموئيــل 33 :18؛ تكويــن .34 :37



بــا شــك أننــا ال نواجــه حقيقــة مــوت أنفســنا جمي ًعــا وحســب ،بــل ونواجــه حقيقــة مــوت
اآلخريــن أيضً ــا ،مــوت المحبوبيــن ،وربمــا مــوت رفيقنــا المقــرب لنــا .وعليــه ،عاجـ ًـا أم آجـ ًـا،
ســوف يواجــه العديــد منــا وقتًــا ،أو فتــرةً ،للوحــدة يجلبــه مــوت شـ ٍ
ـب
ـخص آخــر .وهــو صعـ ٌ
ومؤلـ ٌم .وفــي مثــل هــذه األوقــات يمكننــا ،بــل يجــب علينــا أحيانًــا ،أن نطالــب فقــط بوعــود
هللا .ففــي النهايــة ،مــاذا لنــا أيضً ــا فــي هــذا العالــم ،عالــم الخطيــة واأللــم والمــوت؟

كيــف يمكــن لكنيســتك أن تســاعد أولئــك الذيــن تعــرف أنهــم يعانــون مــن الوحــدة
جـراء مــوت شـ ٍ
ـخص عزيــز عليهــم؟
32

الخميس



 25نيسان (أبريل)

العزوبية الروحية
ســيدة شــابة اســمها ناتالــي كان قــد مـ ّر علــى زواجها ســبع ســنوات عندمــا حضــرت ،بدعوة
مــن صديــق لهــا ،سلســلة كرازيــة فــي كنيســة أدفنتســتية ســبتية محليــة .واقتنا ًعــا بمــا تعلمتــه،
س ـلَ َّمت قلبهــا للمســيح واختبــرت اختبــار الــوالدة الجديــدة ،وعلــى الرغــم مــن المعارضــات
العنيفــة مــن زوجهــا ،وأبويهــا ،وحمويهــا ،وحتــى جارتهــا الســاكنة بالمنــزل المجــاور ،انضمــت
ناتالــي لكنيســة األدفنتســت الســبتيين .كمــا أنهــا غ َّيــرت أســلوب حياتهــا بــكل درجــة ممكنــة
ليتناســب وإيمانهــا الــذي عثــرت عليــه مؤخـ ًرا.
ـت معارضــة شــديدة جـ ًدا؛ فمــا جعــل األمــر أصعــب جـ ًدا
وكمــا يمكنــك أن تتخيــل ،واجهـ ْ
هــو زوجهــا الــذي كان علــى حــقٍ يجــادل« :لــم يكــن هــذا مــا وافقــت عليــه عندمــا تزوجنــا.
أنـ ِ
ـت إنســانة جديــدة بالكامــل ،ولكننــي أريــد اإلنســانة القديمــة أن ترجــع لــي».
ومــا دامــت تعانــي لمــدة ســنوات كــي تحيــا حيــاة اإليمــان .فعلــى الرغــم مــن أنهــا
متزوجــة ،يمكــن أن نطلــق عليهــا «عزبــاء روح ًيــا».

أي كلمــات تشــجيعية نجدهــا فــي األعــداد التاليــة ألولئــك الذيــن قــد يشــعرون أنهــم
ُع ـ َّزب روح ًيــا؟ إشــعياء 5 :54؛ هوشــع  ; 20 ،19 :2مزمــور .12 :72



ـال أو نســا ًء ،هــم
توجــد أمثــال ناتالــي فــي كنائســنا حــول العالــم أجمــع .هــؤالء النــاس ،رجـ ً
متزوجــون ولكــن يذهبــون إلــى الكنيســة بمفردهــم أو مــع أطفالهــم فقــط .قــد يكونــوا قــد
تزوجــوا بشـ ٍ
ـخص مــن إيمــانٍ مختلــف .أو ربمــا يكونــوا انضمــوا للكنيســة دون شــريك حياتهــم.
أو كانــا عضويــن فــي الكنيســة عندمــا تزوجــا ،ولكــن ،لســبب مــا ،انســحب أحدهمــا وتوقــف
عــن الحضــور ،بــل وقــد يصبــح معاديًــا لإليمــان .هــؤالء الرجــال والنســاء يأتــون بمفردهــم
إلــى الكنيســة وإلــى وجبــة الغــذاء بعــد خدمــة العبــادة ،أو يذهبــون بمفردهــم إلــى أنشــطة
الكنيســة الكرازيــة أو االجتماعيــة .ويحزنهــم عــدم قدرتهــم علــى المســاهمة الماديــة فــي
خدمــات الكنيســة بقــدر مــا يــودون ،ألن شــريك حياتهــم ال يوافــق علــى فعــل ذلــك .فعلــى
الرغــم مــن أنهــم متزوجــون ،قــد يشــعرون روح ًيــا بأنهــم أرامــل.
أناســا مثــل هــؤالء فــي الكنيســة ،وهــؤالء
لعــل جميعنــا ،فــي وقــت أو فــي آخــر ،قابلنــا ً
هــم فــي حاج ـ ٍة لمحبتنــا ودعمنــا.

أيــة أشــياء عمليــة يمكننــا ،بصفتنــا عائلــة كنســية ،فعلهــا بغــرض مســاعدة ال ُع ـ َّزب
روح ًيــا الموجديــن فــي وســطنا؟
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لمزيــد مــن الــدرس« :فــي وســط ظــروف حيــاة الكــد ،حافــظ أخنــوخ بثبــات علــى
وإخالصــا .حيــث واظــب
عالقتــه بــاهلل .كمــا ازداد عملــه حج ًمــا وإلحا ًحــا ،زادت صلواتــه مثابــر ًة
ً
علــى اســتثناء ذاتــه فــي فتـرات معينــة مــن المجتمــع ككل.
فبعــد البقــاء لبعــض الوقــت بيــن النــاس ،عامـ ًـا لينفعهــم بالتوجيــه والعبــرة ،ينســحب
ليقضــي وقتًــا فــي خلــو ٍة ،جائ ًعــا ومتعطشً ــا لتلــك المعرفــة اإللهيــة التــي يمنحهــا هللا وحــده.
مناجيًــا هللا هكــذا ،كان أخنــوخ يعكــس صــورة هللا أكثــر فأكثــر .حيــث كان وجهــه يشــع نــو ًرا
مقدســا ،بــل يشــع النــور الــذي يســطع مــن وجــه يســوع .وعندمــا رجــع مــن هــذه المناجــات
ً
اإللهيــة ،حتــى األش ـرار رأوا برهبــة مفعــول الســماء علــى ُم َحيَّــاه»
(.)Ellen G. White, Gospel Workers, p. 52
درســا قويًــا عــن أولئــك
علــى الرغــم مــن أن قصــة أخنــوخ هنــا مشــجع ٌة وهــي تعلمنــا ً
الذيــن يختــارون التمتــع بأوقــات مــن العزلــة ،إال أن العديــد يختبــرون عزلــ ًة ليســت مــن
اختيارهــم .فهــم ال يريــدون أن يكونــوا بمفردهــم .نكــرر ،نعــم ،يمكننــا دو ًمــا
االســتمتاع بشــركة ســعيدة مــع الــرب ،الــذي هــو كلــي الوجــود ،ولكــن أحيانًــا نشــتاق
لصحبــة وشــركة بشــرية .كــم مــن الضــروري أن نكــون ،بصفتنــا كنيســة ،مســتعدين أن نهتــم
بأولئــك الذيــن قــد يكونــوا جالســين جوارنــا فــي يــوم الســبت كل أســبوع ،ولكنهــم يجتــازون
فــي وقـ ٍ
ـب مــن الوحــدة .وفــي الوقــت ذاتــه ،إذا كنــت تجتــاز فــي مثــل ذلــك الوقــت،
ـت عصيـ ٍ
ـخصا تشــعر بأنــه يمكنــك الوثــوق فيــه ،مــن الكنيســة (أو أي مــكان آخــر) ،وا ْعلِمــه
ِجــد شـ ً
ـخص مــا بمجــرد النظــر إليــه.
باألمــر .مـرات عديــدة ال يســتطيع البشــر معرفــة مــا يجتــاز بــه شـ ٌ
حيــث يســهل علــى بعــض النــاس علــى األقــل االختبــاء خلــف قنــاعٍ.

أسئلة للنقاش
 .1كيــف يمكــن لكنيســتك أن تتعلــم أن تصبــح أكثــر حساســي ًة الحتياجــات َمــن

يشــعرون بالوحــدة فــي وســطكم؟
َ
َ
ـس أَنِّــي أَ ُقـ ُ
ـت أنْ أكُــونَ ُمكْ َت ِف ًيــا ِب َمــا
ـول ِم ـ ْن جِ َه ـ ِة ا ْح ِت َيــاجٍَ ،فإِنِّــي َقــدْ تَ َعلَّ ْمـ ُ
« .2لَ ْيـ َ
أَنَــا ِفيـ ِه» (فيلبــي  .)11 :4اقــرأ الســياق األشــمل لكلمــات بولــس هنــا .كيــف نتعلــم
تطبيــق هــذه الكلمــات علــى أنفســنا؟ وفــي الوقــت ذاتــه ،لمــاذا يتعيــن علينــا أن
ٍ
شــخص
نكــون حريصيــن جــدً ا فيمــا يتعلــق بكيفيــة تطبيــق هــذه الفقــرة علــى
بالحقيقــة مجــروح؟
 .3تحــدث فــي الصــف عــن وق ًتــا اختبــرت فيــه وحــدة شــديدة .مــاذا ســاعدك؟
ومــاذا ج َر َحــك؟ ومــا الــذي تعلمتــه وقــد يكــون بمثابــة عونًــا لآلخريــن؟
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