الدرس التاسع

 * 31- 25أيار (مايو)

أوقات الخسارة

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :مرقــس 43-35 ،24-22 :5؛  1بطــرس 7 ،6 :5؛ تكويــن -17 :37
28؛ لوقــا 13 :16؛ روميــة 16 :6؛ 1كورنثــوس .26 :15
ـي ٍء َأيْضً ــا خ ََســا َر ًة ِم ـ ْن َأ ْجــلِ فَضْ ــلِ َم ْع ِر َف ـ ِة
آيــة الحفــظ« :بَـ ْـل إِنِّــي َأ ْح ِسـ ُ
ـب ك َُّل شَ ـ ْ
ـي
الْ َم ِســيحِ يَ ُســو َع َربِّــي ،الَّـ ِذي ِمـ ْن أَ ْجلِـ ِه خ َِسـ ْر ُت ك َُّل األَشْ ـ َيا ِءَ ،وأَنَــا أَ ْح ِسـ ُب َها نُفَايَـ ًة لِكَـ ْ
ـيح» (فيلبــي .)8 :3
ـح الْ َم ِسـ َ
أَ ْربَـ َ
فــي اللحظــة التــي أكل فيهــا آدم وحــواء مــن ثمــرة شــجرة معرفــة الخيــر والشــر ،حلَّــت
عليهمــا أول الخســائر،
خســارة البـراءة .وحــل محــل هــذه البـراءة المفقــودة األنانيــة ،والخصــام ،واللــوم ،ورغبــة
الســيطرة والســيادة علــى أحدهمــا اآلخــر.
ُ
وبعــد الســقوط بفتــرة وجيــزة ،شــهدا أول ضحيــة عندمــا أعطيــا جلــد حيــوانٍ ليســترا
عريهمــا .و ُح ِظــر عليهمــا الوصــول إلــى شــجرة الحيــاة لئــا يــأكال فيعيشــا إلــى األبــد ،كمــا
خسـرا أيضً ــا بيتهمــا فــي جنــة عــدن ،وبعــد عــدة ســنوات خسـرا ابنهمــا هابيــل علــى يــد أخيــه
قاييـ�ن .وفــي النهايــة ،خســر أحدهمــا شــريك حياتــه ،وأخيـ ًرا الشــريك الــذي بقــي علــى قيــد
الحيــاة خســر هــو أيضً ــا حياتــه .خســائر عديــدة ج ـ ًدا وقعــت نتيج ـ ًة لق ـرا ٍر واحـ ٍـد.
نعــم ،نحــن جمي ًعــا نعلــم حقيقــة الخســارة وألمهــا ،ويحــس معظمنــا بهــا أعمــق إحســاس
عندمــا تقــع هــذه الخســارة علــى العائلــة .وال عجــب ،ألن فــي العائلــة تربطنــا أوثــق الراوبــط،
لذلــك يكــون للخســارة هنــاك ،بأشــكالها المتنوعــة جـ ًدا ،أقــوى تأثيـ ًرا علينــا.
إذ نواصــل هــذا األســبوع دراســة الحيــاة األســرية ،ســوف ندرســها فــي ســياق أوقــات
الخســارة المختلفــة.
* نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق  1حزيران (يونيو).
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 26أيار (مايو)

خسارة الصحة
نحــن علــى بُعــد آالف الســنوات مــن شــجرة الحيــاة؛ ونحــن جمي ًعــا نشــعر بذلــك أيضً ــا،
خاصــة عندمــا يتعلــق األمــر بصحتنــا الجســدية .عاجـ ًـا أو آجـ ًـا ،إن لــم تقتلنــا صدمـ ٌة مــا فــي
عمــر صغيــر ،نأتــي جمي ًعــا إلــى الحقيقــة القاســية الخاصــة بخســارة الصحــة.
وبقــدر صعوبــة خســارة الصحــة ،كــم أكثــر أل ًمــا تكــون إذا وقعــت ،ليــس علينــا فقــط ،بــل
علــى قريــب مــن الدرجــة األولــى فــي عائلتنــا؟
كــم مــن آبــاء وأمهــات تمنــوا ،خاصــة إذا تعاملــوا مــع طفــلٍ مريـ ٍ
ـض ،لــو كانــوا هم أنفســهم
المرضــى عوضً ــا عــن الطفــل؟ ولكــن لألســف ،ليــس لنــا أن نختــار ذلــك االختيار.

مــا الشــيء المشــترك فــي كل هــذه القصــص؟ مرقــس 43-35 ،24-22 :5؛ متــى -22 :15
28؛ لوقــا 39 ،38 :4؛ يوحنــا .54-46 :4



فــي كل حالــة مــن هــذه الحــاالت ،وبــا شــك فــي حــاالت أخــرى أكثــر كثيـ ًرا ،كان فــر ٌد مــن
العائلــة هــو مــن يلتمــس مســاعدة يســوع مــن أجــل فــر ٍد آخــر فــي العائلــة.
عالم ٍ
ساقط .فعندما دخلت الخطية إلى العالم،
بال شك ،نحن ندرك أننا نعاني ألننا نعيش في ٍ
لم يدخل الموت وحسب ،بل األلم المزمن ،والداء ،والمرض أيضً ا .وعندما يواجهنا داء مزمن أو
ميئوس من شفائه ،قد نُصدم أو نشعر بالغضب أو اليأس ،أو حتى نرغب في الصراخ« :إلَهِي،
إلَهِي ،لِ َماذَا ت َ َركْتَ ِني؟ أأن َْت أبْ َع ُد ِم ْن أ ْن تُ َخل َِّص ِني ،أ ْو ت َْس َم َع َص َر َخاتِي؟» (مزمور  ،1 :22الترجمة
العربية المبسطة) .وكما فعل داود ،خير لنا أن نرفع تساؤالتنا ،وغضبنا ،ووجعنا إلى هللا.
بطــرق عديــدة ،ســوف يظــل المــرض واأللــم س ـ ًرا حتــى يُق َهــر المــوت أخي ـ ًرا عنــد مجــيء
يســوع .ولكــن فــي ذات الوقــت يمكننــا أن نســتخلص حقائــق مهمــة من كلمــة هللا .فبينمــا عانى
أيــوب مــن ألـ ٍـم ال يُوصــف ،اختبــر عالقــة أكثــر حميميــة مــع هللا .فهو يوضــح« :قَـ ْد َسـ ِم ْع ُت َع ْن َك
ـي» (أيــوب  ،5 ،42الترجمــة العربية المبســطة) .كما
ب َِسـ َما ِع األُذُنِ فَ َقـطْ ،أ َّمــا اآل َن فَ َقـ ْد َرأتـ َـك َعينـ َ
عانــى بولــس مــن نــو ٍع مــن األمـراض المزمنــة ،ولكــن كيفيــة تعاملــه معهــا تخبرنــا أن المعانــاة
قــد ت ُ ِع َّدنــا لتعزيــة اآلخريــن ،وقــد تعطينــا شــفقة نحــو اآلخريــن الذيــن يتألمــون ،وقــد تمكننــا
مــن الخدمــة بكفــاءة أعلــى (2كورنثــوس  - )5-3 :1هــذا إن لــم نســمح لهــا بتحطيمنــا.

ســواء كنــا نحــن أو أفـراد العائلــة نصــارع مــع المــرض ،أي وعــود يمكننــا المطالبــة
بهــا؟ فــي أوقــات مثــل هــذه ،لمــاذا تعــد حقيقــة معانــاة يســوع ربنــا علــى الصليــب
مهمــة جــدً ا لنــا؟ مــاذا يعلمنــا وهــو علــى الصليــب عــن محبــة هللا التــي ال تســقط،
حتــى فــي وســط ظــروف المــرض فــي عائلتنــا؟
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 27أيار (مايو)

فقدان الثقة
أنـاس خاطئـ ٌة ومختلـ ٌة وظيفيًـا ،وفـي وقت ما سـوف نثبـت أننا غيـر جديرين
نحـن جمي ًعـا ٌ
بثقـة شـخص مـا قـد وثـق فينا .و َمـن لم يكـن ضحية خيانة شـخص آخـر لثقتنا؟ وبقـدر صعوبة
فقـدان الثقـة هـذا ،إال أنهـا دائ ًما أسـوأ عندمـا نخـون (أو يخوننا) فر ًدا مـن العائلة.
قــد يبــدو األمــر أســهل أحيانًــا أن نقلــل مــن خســائرنا ونهــرب عندمــا نقــرر أن العالقــة ال
ـهل إذا كان الطــرف اآلخــر فــر ًدا مــن
تتكافــأ مــع جهــد إعــادة بنائهــا .بالتأكيــد ،األمــر ليــس سـ ً
العائلــة ،مثــل شــريك الحيــاة .بــل يمكنــك القــول أن أحــد أهــداف الــزواج هــو تعليمنــا الــدرس
الخــاص بكيفيــة إعــادة بنــاء الثقــة حينمــا تنكســر.

عندمــا تختــل الثقــة فــي عالقــة مــا ،كيــف يمكــن شــفاء وإنقــاذ ً
كل مــن الثقــة والعالقة؟
 1بطــرس 7 ،6 :5؛  1يوحنــا 18 :4؛ يعقــوب 16 :5؛ متــى .15 ،14 :6




إعــادة بنــاء الثقــة المهدومــة أشــبه برحلــة؛ ال بــد أن تســير فيهــا خطــو ًة فخطــو ٍة .وتبــدأ
الرحلــة باعتـراف صريــح بالجــرح واعتـراف بالحقيقــة ،أيًــا كانــت اإلســاءة وأيًــا كان المســيء.
عندمــا يكــون الزنــا ســبب الخلــل ،يبــدأ الشــفاء عندمــا يعتــرف الخائــن .وكونــه جــز ًءا مــن
عمليــة الشــفاء ،البــد وأن يصحــب االعتـراف صراحـ ٌة كاملـ ٌة مــن جهــة الخائــن .وال يجــب أن
يظــل أي شــيء مســتور ،وإال ،عندمــا يُكتشــف (وهــو س ُيكتشــف) ،ســوف يدمــر الثقــة التــي
أُعيــد بناؤهــا .وفــي ثانــي مــرة تُ ْن َقــض الثقــة ،يصبــح شــفاؤها أصعــب مــن أول مــرة نُ ِقضــت.
إعــادة بنــاء الثقــة يتطلــب وقتًــا وصبـ ًرا .حيــث كلمــا كانــت اإلســاءة خطيــرة ،طــال الزمــن
التــي ســتتطلبه إلصالحهــا .فتقبَّــل حقيقــة أنــه أحيانًــا ستشــعر وكأنــك تتحــرك خطوتيــن لألمــام
وثــاث خطــوات للخلــف .ويبــدو يو ًمــا مــا وكأن هنــاك أمــل فــي الغــد ،وفــي اليــوم التالــي
ستشــعر وكأنــك تركــض بعي ـ ًدا .ومــع ذلــك ،قــد تمكــن العديــد مــن النــاس مــن إعــادة بنــاء
عالقتهــم المتهدمــة بــل وخلــق زواج أعمــق وأكثــر حميميــة ورضــا ًء.

أي مبــادئ فــي شــفاء الــزواج يمكــن أن تســتخدم فــي حالــة األنــواع األخــرى مــن
الثقــة المنتهكَــة؟ فــي الوقــت ذاتــه ،مــا هــو الموقــف الــذي ،وإن ُوجِ ــد غف ـرانٌ ،
تنعــدم فيــه الثقــة ،بــل وال يجــب أن تتواجــد؟
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 28أيار (مايو)

تابع «فقدان الثقة»
طريقــة أخــرى ت ُ ْف َقــد الثقــة مــن خاللهــا هــي العنــف األُســري .بقــدر ال يمكــن تص ـ ّوره،
تكشــف األبحــاث أن المنــزل هــو المــكان األوحــد األكثــر عن ًفــا فــي المجتمــع .فالعنف األســري
يصيــب جميــع أنــواع العائــات ،بمــا فــي ذلــك البيــوت المســيحية .والعنــف هــو إســاءة مــن
أي نــوع  -لفظيــة ،أو جســدية ،أو عاطفيــة ،أو جنســية ،أو إهمــال مقصــود أو غيــر مقصــود -
يرتكبهــا واحــد أو أكثــر مــن أفـراد العائلــة فــي حــق آخــر.

يحتــوي الكتــاب المقــدس علــى قصـ ٍ
ـص عــن العنــف العائلــي ،حتــى فــي وســط شــعب
هللا .مــا هــي أفــكارك ومشــاعرك بينمــا تقــرأ هــذه األعــداد؟ فــي رأيــك ،لمــاذا ُح ِفطــت
هــذه القصــص فــي الكتــاب المقــدس؟
تكوين 28-17 :37


2صموئيل 22-1 :13


2ملوك 3 :16؛ 17 :17؛ 6 :21


الســلوك المســيء هــو اختيــار واعــي مــن شـ ٍ
ـخص مــا لممارســة ُس ـلْطته وســيطرته علــى
آخــر .وال يمكــن تفســيره أو تبريــره بإدمــان الكحوليــات ،أو التوتــر ،أو الحاجــة إلشــباع الرغبــات
الجنســية ،أو الحاجــة للســيطرة علــى الغضــب بشــكل أفضــل ،أو أي ســلوك يقــوم بــه الضحيــة.
فالضحايــا غيــر مســؤولة عــن جعــل المســيء يســيء .ولكــن المســيؤون يشــوهون المحبــة
ويح ّرفونهــا ألن «المحبــة ال تصنــع شــ ًرا» (روميــة  .)10 :13قــد يســ ِّهل العــاج المتخصــص
مــن إحــداث تغييــر فــي ســلوك المســيء ،ولكــن فقــط إذا كان الشــخص يتحمــل مســؤولية
ســلوكه ويســعى لهــذه المســاعدة .وألولئــك الذيــن يســكبون أنفســهم أمــام حضــوره ،يقــدر
هللا أن يفعــل أكثــر جـ ًدا ليســاعد المســيئين علــى وقــف اإلســاءة ،وعلــى التوبــة عــن طباعهــم
وســلوكهم ،وعلــى تقديــم التعويضــات بــكل طريقــة ممكنــة ،وعلــى إحتــواء صفــات المحبــة
اإللهيــة لشــفاء قلوبهــم ولمحبــة اآلخريــن (قــارن أفســس .)20 :3
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ٍ
شـخص ما سـبب له العنـف صدمة نفسـية .أي كالم
حـاول أن تتخيـل نفسـك في مكان
مـن كلمـات القبـول والعزاء والرجاء تود أن تسـمع؟ لماذا يعد مـن المهم أن نوفر األمن
والقبـول واالهتمـام ً
بدل من إسـداء النصائـح حول كيفية التعايش مع المسـيء؟

األربعاء



 29أيار (مايو)

فقدان الحرية
هللا وحده يعلم عدد الماليين ،بل المليارات ،من الناس الذين يعانون ِمن شكل أو آخر ِمن
أشكال اإلدمان .وإلى هذا اليوم ،ال يزال العلماء ال يفهمون تما ًما ما الذي يسببه ،مع أنهم أحيانًا
فعل أن ير ْوا الجزء الموجود في دماغنا الذي تقع فيه الشهوات والرغبات.
يقدرون ً
ومــع ذلــك ،ولألســف ،العثــور علــى أماكــن ذلــك اإلدمــان بأنواعــه ،ال يعنــي تحريرنــا منــه
ـب علــى الجميــع ،وليــس علــى ال ُمد ِمــن فقــط.
اإلدمــان صعـ ٌ
حيـث تعانـي أفـراد العائلـة جمي ًعـا  -اآلبـاء واألمهـات ،واألزواج ،واألطفـال معانـاة عظيمـة
عندمـا يكـون أي فـرد مـن العائلـة واق ًعا فـي قبضة قـو ٍة ال يبدو وكأنه قـاد ًرا على اإلفلات منها.
العقاقيــر ،والكحــول ،والتبــغ ،والمقامــرة ،والمــواد اإلباحيــة ،والجنــس ،وحتــى الطعــام  -مــا
يجعــل مــن هــذه األشــياء أنوا ًعــا مــن الطبيعــة االعتياديــة والمســتمرة الســتخدامها أو إســاءة
اســتخدامها .فأنــت غيــر قــادر علــى اإلقــاع عنهــا مــع أنــك تعلــم أنهــا تضــرك .وفــي حيــن أنــك
ألي كان مــا تدمنــه ،وهكــذا تخســر حريتــك بالفعــل.
تســتمتع بحريــة اختيــارك ،تصبــح عبـ ًدا ٍ
يقــدم بطــرس تفســي ًرا بســيطًا لمــا هــو اإلدمــان ونتائجــه« :يَ ِع ُدونَ ُه ـ ْم بِال ُح ِّريَّ ـ ِة ،بَيْ َن َمــا ُه ـ ْم
ِبكَا ِملِ ِه ـ ْم َعبِي ـ ٌد لِلف ََســا ِد ،فَاإلن َْســا ُن ُم ْس ـتَ ْعبَ ٌد لِ َمــا يَ ُســو ُد َعلَيْ ـ ِه» ( 2بطــرس  ،19 :2الترجمــة
العربيــة ال ُمبَســطة).




مــا هــي األشــياء التــي قــد تقــود النــاس إلــى اإلدمــان؟ لوقــا 13 :16؛ روميــة 16 :6؛
يعقــوب 15-13 :1؛  1يوحنــا .16 :2

الخطيــة واإلدمــان ليســا بالضــرورة الشــيء ذاتــه .حيــث أنــك قــد ترتكــب خطي ـ ًة أنــت
غيــر مدمــن لهــا ،مــع أنهــا فــي الغالــب ج ـ ًدا قــد تتحــول إلــى إدمــان .ولذلــك كــم باألحــرى
أن نُو ِقــف الخطيــة ،مــن خــال قــوة هللا ،قبــل أن تتحــول إلــى إدمــان .وبالطبــع ،الحــل الوحيــد
والدائــم للخطيــة ومشــكلة اإلدمــان هــو مــن خــال نــوال قلبًــا جدي ـ ًدا« .فَال َِّذي ـ َن يَ ْنتَ ُمــو َن
إلَــى ال َم ِســي ِح يَ ُســوعَ ،قَــ ْد َصلَبُــوا ال َج َســ َد َمــ َع األهــ َوا ِء َوال َّر َغبَ ِ
ــات الشِّ ــ ِّري َر ِة» (غالطيــة :5
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 ،24الترجمــة العربيــة ال ُمبســطة) .كمــا يوضــح بولــس للرومانييــن معنــى المــوت عــن تلــك
الطبيعــة الخاطئــة ال ُمد ِمنــة كــي نحيــا للمســيح (روميــة ،)13-8 :6ومــن ثــم يضيــف« :بَــلِ
ـيحَ ،ولَ تَ ْنشَ ـ ِغلُوا بِإشْ ـ َبا ِع طَبِي َع ِت ُك ـ ُم ال َج َسـ ِـديَّ ِة بِشَ ـ َه َواتِ َها» (روميــة
ال َب ُســوا ال ـ َّر َّب يَ ُســو َع ال َم ِسـ َ
 ،14 :13الترجمــة العربيــة ال ُمبســطة).

َمــن لــم يختبــر صـراع اإلدمــان شــخص ًيا ،ســواء فــي ذواتنــا نحــن أو فــي اآلخريــن ،بــل
وربمــا فــي أفـراد العائلــة؟ كيــف يمكنــك مســاعدة النــاس علــى إدراك أنــه إذا كانــوا
بحاجــة بعــد لطلــب التدخــل المختــص ،وإن كانــوا مســيحيين ،فهــذا ال يعــد اعترا ًفــا
بالفشــل الروحــي؟

الخميس



 30أيار (مايو)

فقدان الحياة
نحــن ،كوننــا بشــر ،نعلــم حقيقــة المــوت .فنحــن نقــرأ عنــه ،ونـراه ،بــل وقــد نكــون اقتربنا
مــن مواجهته بأنفســنا.


اقرأ 1كورنثوس  .26 :15كيف يوصف الموت ،ولماذا يوصف هكذا؟

ـخصا عزيـ ًزا ،لــم يختبــر بنفســه عظمــة العــدو المــوت؟ ومــن الناحيــة
َمــن ،بعدمــا خســر شـ ً
األخــرى ،فــإن «كل شــيء علــى مــا يـرام» مــع األمــوات .ألنهــم إذا أغمضــوا عيونهــم فــي الــرب،
وفــي خــال مــا يبــدو لهــم وكأنــه لحظــة ،يقامــون إلــى عــدم مــوت« .إن المــوت بالنســبة إلــى
المؤمــن هــو أمــر زهيــد ....والمــوت للمســيحي مــا هــو إالّ رقــاد ،فتــرة ســكون وظــام .فالحيــاة
مســتترة مع المســيح
ـيحَ ،و ُه ـ َو َح َياتُ َنــاِ ،ع ْن َدئِـ ٍـذ تُظْ َه ـ ُرو َن أَنْتُ ـ ْم أَيْض ـاً َم َع ـ ُه ِفــي
فــي هللا‹ ،فَ ِع ْن َد َمــا يُظْ َه ـ ُر الْ َم ِسـ ُ
الْ َم ْج ِ
ــد› » (روح النبــوة ،مشــتهى األجيــال ،صفحــة .)745
كال ،إن األحيــاء ،خاصــة األصدقــاء وأفــراد العائلــة الباقييــن ،هــم مــن يختبــرون األلــم
والحــزن الحقيقييــن التابعيــن للمــوت .والواقــع هــو أن الحــزن هــو اســتجابة طبيعيــة واعتيادية
ـخص مــا نحبــه.
للخســارة .فهــو المعانــاة العاطفيــة التــي نختبرهــا عندمــا يُف َقــد شــي ٌء مــا أو شـ ٌ
تختلــف مراحــل الحــزن مــن شــخص آلخــر ،ولكــن عامـ ًة تخــوض معظــم الناس فــي مراحل
عديــدة .أول ردة فعــل لمــوت شــخص عزيــز ،وأكثرهــا شــيو ًعا ،هــي الصدمــة واإلنــكار ،حتــى
عندمــا يكــون المــوت متوق ًعــا .حيــث أن الصدمــة هــي حمايتــك العاطفيــة مــن االنســحاق
المفاجــئ بالخســارة ،وقــد تــدوم مــن شــهرين إلــى ثالثــة أشــهر .وقــد تخــوض أيضً ــا فــي
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وقــت تســتحوذ عليــك فيــه باســتمرار أفــكا ٌر عــن عزيــزك ،حتــى فــي أثنــاء المهــام اإلعتياديــة
واليوميــة .وغال ًبــا تتجــه المباحثــات إلــى خســارتك أو عزيــزك .وهــذه الفتــرة قــد تــدوم مــن
ســتة أشــهر إلــى ســنة.
مرحلــة اليــأس واالكتئــاب هــي فتــرة طويلــة مــن الحــزن ،قــد تكــون أكثــر مرحلــة أل ًمــا
وأطــول زم ًنــا علــى الشــخص الحزيــن ،خاللهــا تتقبــل حقيقــة خســارتك تدريجيًــا .وفــي خــال
هــذه المرحلــة ،قــد تختبــر
مجموعــة مــن المشــاعر ،مثــل الغضــب ،والذنــب ،والنــدم ،والحــزن ،والتوتــر .والهــدف مــن
الحــزن ليــس التخلــص مــن جميــع آالمــك أو ذكريــات خســارتك .وفــي مرحلــة الشــفاء األخيــرة،
تبــدأ تشــعر باهتمــام متجــدد باألنشــطة اليوميــة والعمــل بصــورة طبيعيــة يو ًمــا بعــد يــوم.

أي أفــكار معزيــة تجدهــا فــي النصــوص التاليــة؟ روميــة 39-31 :8؛ رؤيــا 4 :21؛
1كورنثــوس .57-52 :15

الجمعة



 31أيار (مايو)

لمزيــد مــن الــدرس :لقــد عانــى الكثيــر نتيجـ ًة إلدمانهــم .وأصبحــوا عبيـ ًدا لرغباتهــم
وخســروا أموالهــم ،ووظيفتهــم ،وصحتهــم ،وحريتهــم .ولكــن جــاء يســوع ليمنحنــا العتــق مــن
الخطيــة ومــن جميــع أشــكال إدماننــا« ،فَــ ِإ ْن َح َّر َركُــ ْم االبْــ ُن فَبِالْ َح ِقيقَــ ِة تَكُونُــو َن أَ ْحــ َرا ًرا»
(يوحنــا  .)36 :8كمــا وعــد يســوع بأنــه ســيكون معنــا دو ًمــا (متــى 20 :28؛ إشــعياء )2 :43؛
ولذلــك ،ال يتعيــن علينــا أن نشــن هــذه الحــرب بمفردنــا .فــي الحقيقــة ،البــد أن نتذكــر أن
المعركــة للــرب (1صموئيــل  ،)47 :17وهــو يَ ِعـ ُد بالنصــرة ( 1بطــرس  .)9-3 :1واليــوم يمكنــك
أن تبــدأ فــي طريــق النصــرة علــى أي إدمــانٍ وتنــال الحريــة التــي ترغبهــا والتــي يريدهــا هللا
لــك .وهــذا ال يعنــي أنــك لــن تتعثــر ،وهــذا ال يعنــي أنــك ،أحيانًــا ،قــد تســقط أيضً ــا .ولكــن
األخبــار الســارة هــي أنــك مــا دمــت لــم تفقــد الرجــاء فــي الــرب ،فهــو لــن يفقــد الرجــاء فيــك.
ونعــم ،ليــس هنــاك مــا يخــزي فــي طلــب الدعــم المتخصــص أيضً ــا .فمثلمــا يقــدر الــرب أن
يســتخدم طبيبًــا ليســاعدك فــي المشــاكل الصحيــة ،يقــدر أن يســتخدم استشــاري متخصــص
أيضً ــا ليســاعدك للتخلــص مــن اإلدمــان.
«عندمــا تحيطنــا الصعــاب والتجــارب ،يجــب أن نهــرب إلــى هللا وأن نتوقــع بثقــة نـ َ
ـوال عــونٍ
منــه الــذي هــو قديــر علــى أن يخلــص وقــادر علــى أن يحــرر .وال بــد أن نطلــب بــركات الــرب
إذا أردنــا نوالهــا .فالصــاة هــي واجــب وضــرورة؛ ولكــن ألســنا نهمــل الحمــد؟ أال يجــب علينــا
أن نقـ�دم الشــكران مـرات أكث��ر لواهــب جميــع بركاتن��ا؟ نحـ�ن نحت��اج ألن ن�زـرع اإلمتنــان .يجــب
علين��ا مـرا ًرا وتكـرا ًراأن نتأمــل ونعــدد بــركات هللا ،ونحمــد اســمه القــدوس ونمجــده ،وإن كنــا نمر
بأوق��ات ح��زن وإبت�لاء.)Ellen G. White, Selected Messages, book 2, p. 268( ».
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أسئلة للنقاش:
 .1أي دور يلعبــه الغف ـران فــي حالــة فقــدان الثقــة وفــي شــفاء عالقــة منهدمــة؟

إلســا َء ِ
متــى 15-12 :6؛ « .22 ،21 :18المحبــة َ . . .ل تَ ْح َفـ ُ
ات» (1كورنثــوس
ـظ ِســجِ ًّل لِ َ
 ،5 :13الترجمــة العربيــة المبســطة).
 .2مــا هــي فائدة تأمل بركات هللا وتعدديهــا بينما نمر بأوقات حزن وإبتالء؟
 .3مــا هــي الطــرق العمليــة التــي يمكــن لعائلتــك الكنســية ،كوحــدة واحــدة،
اســتخدامها لمســاعدة أولئــك الذيــن يصارعــون مــع أي نــوع مــن الخســارة؟
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