الدرس العارش

 * 7-1حزيران (يونيو)

المشاكل العائلية الصغيرة

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :متــى 5 :7؛ أفســس 7 :1؛ فيلبــي 8-4 :2؛ أفســس 27 ،26 :4؛
يعقــوب 20 ،19 :1؛ كولوســي 19 :3؛ متــى .12 :7
آية الحفظ‹ « :اِغْضَ ُبوا َوالَ تُخ ِْط ُئوا .الَ تَ ْغ ُر ِب الشَّ ْم ُس َعلَى َغ ْي ِظك ُْم› » (أفسس .)26 :4

حتـى أفضـل األسـر تواجـه أوقـات معانـاة ،وأوقـات خصـام .فهـذه مجـرد إحـدى الحقائـق
عـن الحيـاة فـي عالـم سـاقط .أمو ٌر بسـيط ٌة مثل َمـن عليه الـدور فـي التخلص مـن القمامة ،أو
إذا كانـت ابنتـك التـي هـي فـي سـن المراهقـة قـد انتهت مـن فرضهـا المنزلـي ،أو أنهـى ابنك
واجباتـه ،هـي مشـكالت مزعجة ولكن بسـيطة نسـب ًيا يمكـن أن ت ُ َحـل على وجه العمـوم بأدنى
إخلال بالحيـاة العائليـة .ولكـن قـد تهـدد مشـكالت أخـرى باإلخلال بالحيـاة العائليـة :الحماة
التـي تهـدد إسـاءتها واسـتغاللها بدمـار زواج سـيد ٍة وصحتهـا؛ أو األب ذو المـرض العقلـي الذي
يسـيء إلـى أطفالـه؛ أو االبـن الـذي يهجـر كل مـا تعلمـه فـي نشـأته الدينيـة ليسـلِّم نفسـه
السـلوب حيـاة مشـوش غيـر شـرعي؛ أو االبنـة التـي تصبـح مدمنـة لعقـار ما.
م ـرا ًرا وتك ـرا ًرا يخبرنــا العهــد القديــم أن نحــب أحدنــا اآلخــر (يوحنــا 34 :13؛ روميــة :12
 ،)10وأن نعيــش فــي ســام وانســجام مــع أحدنــا اآلخــر (روميــة 5 :15؛ عبرانييــن  ،)14 :12وأن
نكــون صبوريــن ،وعطوفيــن ،ورقيقــي القلــوب تجــاه أحدنــا اآلخــر (1كورنثــوس  ،)4 :13وأن
نأخــذ بعيــن االعتبــار اآلخــر قبــل ذواتنــا (فيلبــي  ،)3 :2وأن نحتمــل أحمــال بعضنــا البعــض
(أفســس  .)2 :4بالتأكيــد ،قــول كل هــذه أســهل مــن تنفيذهــا ،حتــى ولــو كان مــع أفــراد
عائلتنــا ذاتهــا .ســوف نــدرس فــي هــذا الــدرس بعــض الطــرق التــي تســاعد علــى تهدئــة
المشــاكل العائليــة الصغيــرة.
* نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق  8حزيران (يونيو).
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الخصام


اقــرأ متــى  5 :7وأمثــال  .11 :19مــا المبــدآن المهمــان اللــذان يقــدران علــى مســاعدتنا
فــي تجنــب الخصــام مــع اآلخريــن؟

ـف ِ
يقــدم كاتــب األمثــال مالحظــة نبيهــةِ « :ب َدايَـ ُة ِ
ـام ِمثْـ ُـل َر ِّش ال َمــا ِء ،فَأو ِقـ ِ
الخ َصــا َم
الخ َصـ ِ
قَ ْبـ َـل أ ْن يَ ْن َف ِج ـ َر» (أمثــال  ،14 :17الترجمــة العربيــة ال ُمبســطة) .بمجــرد بــدءه ،قــد يصبــح
إنهــاء الخصــام صع ًبــا ال يصدقــه العقــل .وف ًقــا لروميــة  ،19 :14يمكننــا منــع الخصــام باتبــاع
شــيئين :مــا هــو للســام ،ومــا هــو ل ُب ْنيــان اآلخــر .مــا مــدى أهميــة هذيــن المبدأيــن فــي
تحقيــق التوافــق فــي العائلــة؟
ـام مــا ،قــد يجعــل ذلــك الطــرف اآلخــر يليــن.
أحيانًــا عندمــا تعتــرف بمســؤوليتك فــي خصـ ٍ
تراجــع خطــو ًة للــوراء وفكــر فيمــا إذا كان األمــر يســتحق المعركــة.
طويل البا ِل ،وفَ ْخ ُر ُه أ ْن يصف ََح َعنِ الخطأِ» (أمثال ،11 :19
يقول سفر األمثال« :اإلنسا ُن العا ِق ُل ُ
الترجمة العربية المشتركة) .وفي الوقت ذاته ،فكِّر في االختالف الذي سيصنعه هذا في حياتك
بعد ثالثة أيام .بل باألحرى ،أي تأثير سيتركه بعد خمس أو عشر سنوات؟ كم من زيج ٍة ،على
سبيل المثال ،مرت بأوقات صعبة بسبب مشكالت تبدو اليوم تافهة؟
عوضً ــا عــن أن تــدع الخصــام يــدوم طويـ ًـا ،عليــك ،بينمــا تتحــدث مــع الشــخص اآلخــر —
ســواء شــريك الحيــاة ،أو طفـ ًـا ،أو صدي ًقــا ،أو زميــل العمــل — أن توضــح المشــكلة أو موضــوع
النقــاش بوضــوح وأن تركــز علــى الموضــوع الحالــي .فالخصومــات غال ًبــا مــا تضمحــل عندمــا
تضيــع المشــكلة التــي أشــعلت الخصــام فــي الكلمــات الغاضبــة ،وفــي الوقــت ذاتــه ،ت ُل َقــى
القضايــا الماضيــة والجــروح الماضيــة فــي الخليــط (وقــد يكــون ذلــك مميتًــا ،خاصــة للــزواج).
وأحــد الطــرق لبدايــة نقــاش أفضــل وأســهل هــو تأكيــد عالقتكمــا .دع اآلخــر يعلــم أنــك تهتــم
اهتما ًمــا عمي ًقــا بــه وبعالقتكمــا .وبمجــرد تصريحــك بمشــاعرك اإليجابيــة ،يمكنــك االنتقــال
للقضيــة المطروحــة؛ ولكــن حــذا ِر مــن اســتخدام كلمــة «لكــن».
حيــث أن التصريــح بفكــر إيجابــي ثــم قــول «لكــن» ينفــي مــا صرحــت بــه للتــو .وبمجــرد
مشــاركة مشــاعرك ،أصــغِ لوجهــة نظــر اآلخــر ،وتأمــل فيمــا قالــه أو قالتــه ،وحينئــذ فقــط
اقتــرح حـ ًـا يأخــذ فــي االعتبــار مصلحــة الطرفيــن الفضلــى (فيلبــي .)5 ،4 :2

فكــر فــي بعــض النزاعــات الماضيــة التــي تبــدو اآلن ســخيفة وبــا معنــى .مــاذا
يمكنــك أن تســتفاد مــن تلــك الخب ـرات مــا قــد يســاعد ،علــى األقــل مــن جانبــك،
علــى منــع حــدوث شــي ًئا شــبي ًها مجــد ًدا؟
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بعض المبادئ للزواج
الــزواج ،مثــل الســبت ،هــو هبــة مــن هللا للبشــرية ترجــع أصولهــا لعــدن .وكوننــا أدفنتســت
ســبتيين ،نحــن نعلــم مــا فعلــه عــدو األرواح ومــا ال يـزال يفعلــه لــكلٍ مــن الســبت والــزواج.
حيــث أن أفضــل الزيجــات ســوف تعانــي أحيانًــا مــن الخصومــات.
ما يلي هو بعض المبادئ التي يمكنها مساعدة األزواج على حل هذه المشكالت.




اقرأ أفسس  .7 :1أي مبدأ جوهري موجود هنا وال بد أن يكون جز ًءا من أي زواج؟

ال بــد أن تتعلــم الغف ـران ،خاصــة إذا كان شــريك حياتــك ال يســتحقه .فيمكــن ألي شــخص
أن يغفــر ل َمــن يســتحق؛ فــي الواقــع ،بالــكاد يعتبــر ذلــك غفرانًــا .أمــا الغف ـران الحقيقــي فهــو
ـرب لنــا مــن خــال المســيح .فــا بــد أن نفعل
الغفـران ألولئــك الذيــن ال يبررونــه ،مثلمــا يغفــر الـ ُ
بالمثــل .وخــاف ذلــك ،ســوف يبــدو زواجنــا ،إن دام (وهــو مــن غيــر المرجــح) v،كالجحيــم.




اقرأ رومية  .23 :3أي مبادئ جوهرية موجودة هنا أيضً ا؟

متــزوج لشــخص خاطــئ ،لكائــنٍ ُم َد َمــ ٍر إلــى درجــة مــا عاطف ًيــا
ال بــد أن تقبــل أنــك
ٌ
وجســديًا وروح ًيــا .تع ـ َّود علــى ذلــك .تقبــل أخطــاء شــريك حياتــك .وصـ ِّـل مــن أجلــه .قــد
يتعي��ن علي�كـ التعايــش م��ع تل��ك األخط��اء ،ولكـ�ن ال يجـ�ب أن تتســلط علي��ك وإن فعلــت ذلــك،
س��وف تأكلـ�ك ح ًياــ .إن هللا الق�دـوس والكامـ�ل .يقبلنــا ،مــن خــال المســيح ،كمــا نحــن ،ولذلــك
البــد وأن تفعــل أنــت ،يــا َمــن تكــون بالــكاد قــدوس وكامــل ،بالمثــل مــع شــريك حياتــك.

اقــرأ فيلبــي  .8-4 :2أي مبــادئ مهمــة هنــا أيضً ــا يمكننــا اســتخدامها لتســاعدنا ،ال
فــي الــزواج وحســب ،بــل فــي جميــع العالقــات المنــذرة بالمشــكالت؟
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دور الغضب في الخصام
َمــن لــم يختبــر الغضــب فــي وقـ ٍ
ـت مــا أو فــي آخــر؟ مــا يجعلــه أســوأ هــو عندمــا يكــون
ذلــك الغضــب مو َّجــه لفــر ٍد مــن العائلــة .باإلضافــة إلــى رفــض المغفــرة ،قــد يتحــول الغضــب
إلــى سـ ٍـم الــذي ســيؤدي إلــى ألــم شــديد ومعانــاة فــي البيــت واألســرة والعالقــات بوجــه عــام.

اقــرأ أفســس 27 ،26 :4؛ وجامعــة  .9 :7كيــف يمكننــا أن نــوازن فهمنــا للغضــب بصفتــه
عاطفــة والغضــب بصفتــه خطيــة؟ مــا هــو الفــرق؟



مـاذا يقولـه يعقـوب فـي يعقـوب  20 ،19 :1ويجب علينـا تطبيقه كلما اسـتطعنا ،ولكن
باألخـص عندمـا نتعامل مع أفـراد العائلة الذيـن تغضبنا تصرفاتهم وطباعهـم وكلماتهم؟



إذا كنــت غاض ًبــا بشــأن شــي ٍء مــا ،بــدلً مــن أن تدعــه يحلــق فــوق حياتــك مثــل ســحاب ٍة
ـي .صــلِ مــن أجــل هــؤالء الذيــن يجرحونــك ويســيئون إليــك،
قاتمـ ٍة ،ح ِّولَــه إلــى شــي ٍء إيجابـ ٍ
ـهل فــي البدايــة ،ولكــن عندمــا تتخــذ قـرا ًرا وتلتــزم
ســامحهم وباركهــم .قــد ال يكــون األمــر سـ ً
بــه ،ســوف يهتــم هللا ببقيــة األمــر.
أحيانًـا تنشـأ جـذور الغضـب فـي البيوت التـي ترعرعنا فيها .فالنـاس الغضوبـون غال ًبا يأتون
مـن عائلات غضوبـة ألنهـم يتعلمون من قدواتهم ويحملون السـلوك ذاته إلـى حياتهم الخاصة،
وفـي النهايـة يمررونـه إلـى أطفالهـم .أحيانًـا قـد ينتج الغضـب مـن احتياجات غير مسـددة أو
مـن الغيـرة ،مثلمـا كان فـي حالة قايين ،الـذي أدى إلـى قتله ألخيه.
قــد يكــون لديــك ســب ًبا وجي ًهــا للغضــب ،ولكــن ال تســتخدمه كعــذر للبقــاء علــى ذلــك
الحــال .ال تنكــره وال تحــاول
تبريــره ،بــل أطلــب مــن هللا أن يســاعدك كــي تتعامــل معــه بطريقــة إيجابيــة .يوجــه
الرســول بولــس إلينــا نصيح ـ ًة ســديدةً« :فَـ َـا تَ ـ َد ِع الشَّ ـ َّر يَ ْه ِز ُمـ َـك ،بَــلِ اه ـز ِِم الشَّ ـ َّر بِال َخ ْي ـرِ»
(روميــة  ،21 :12الترجمــة العربيــة ال ُم َبســطة).

جميعنــا لديــه أســبابًا للغضــب ،حتــى لدرجــة األلــم .وفــي بعــض الحــاالت قــد يكــون
غضبنــا ذلــك لــه مبــرر .ولكــن الســؤال هــو :كيــف يمكننــا ،مــن خــال قــوة هللاّ ،أل
نــدع ذلــك الغضــب يجعلنــا ،ويجعــل اآلخريــن مــن حولنــا ،بؤســاء؟
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الخصام ،واإلساءة ،والقوة ،والسيطرة
أحيانًـا يتطـور الخصـام والغضب ال ُمعلَّقان إلى ديناميكية سـلبية ومدمرة جـ ًدا ،بل وإلى عالقة
مسـيئة .وقد تتخذ اإلسـاءة أشـكالً متعددة ،مثل :جسـدية ،ولفظية ،وعاطفية ،ونفسـية ،وجنسية،
إلـخ .ولكـن أي نـوع من اإلسـاءة يناقض المبـدأ الرئيس لملكوت هللا  -المحبـة غير األنانية.


أي تعاليم جوهرية عن العالقات موجودة في  1يوحنا  8 ،7 :4وكولوسي 19 :3؟

«أَيُّ َهــا ال ِّر َجـ ُ
ـال ،أَ ِحبُّــوا نِ َســا َءكُ ْمَ ،والَ تَكُونُــوا ق َُســا ًة َعلَيْ ِهـ َّن» (كولوســي  .)19 :3تشــير كلمــة
«قســاة» فــي اللغــة اليونانيــة األصليــة إلــى كــون الشــخص غضــوب أو حانــق علــى
شــريك الحيــاةُ ،مســب ًبا أل ًمــا مســتم ًرا ،وع ـ َدا ًء شــدي ًدا ،ومعب ـ ًرا عــن تعبي ـرات الكراهيــة
واضــح بقــول أنــه ال يجــب أن يكــون الــزوج أو الزوجــة عدوانــي
تجــاه اآلخــر .إن بولــس
ٌ
أو عنيــف .فاإلســاءة العاطفيــة أو الجنســية أو الجســدية سـ ٌ
ـلوك غيــر مقبــول فــي الــزوج أو
الشــريك المســيحي .بــل ،مــا هــو مقبــول هــو محبــة شــريك الحيــاة .ويوضــح بولــس أيضً ــا أن
المحبــة تتأنــى وترفــق ،وأن المحبــة ال تحســد ،وال تتفاخــر ،وال تنتفــخ ،وال ت ُ َق ِّبــح ،وال تطلــب
مــا لنفســها ،وال تحتَــد ،وال تظــن الســوء ،وال تفــرح باإلثــم بــل تفــرح بالحــق .المحبــة تحتمــل
دو ًمــا ،وت َُص ـ ِّدق دو ًمــا ،وترجــو دو ًمــا ،وتصبــر دو ًمــا .وال صفــة مــن صفــات المحبــة تتغاضــى
ولــو عــن بعـ ٍـد عــن اإلســاءة أو تقبلهــا بــأي طريقــة أو شــكل أو هيئــة.
العالقــة الســليمة هــي العالقــة التــي يشــعر الشــريكان فيهــا بالحمايــة واآلمــان ،وفيهــا
يُســيطَر علــى الغضــب بطريقــة صح ّيــة ،وفيهــا خدمــة اآلخــر هــي العــرف الســائد .غال ًبــا مــا
يشــعر ضحايــا اإلســاءة بالذنــب ،وكأنهــم المســؤولون عــن إغاظــة المســيء إليهــم أو علــى
اإلرجــح يســتحقون بطريقــة مــا اإلســاءة التــي تقــع عليهــم .قــد يكــون المســيؤون مهيمنيــن
جـ ًدا وغال ًبــا مــا يكونــوا مهــرة فــي جعــل ضحاياهــم يشــعروا بالمســؤولية .ولكــن الحقيقــة هي
أنــه ال أحــد يســتحق أن يســاء إليــه مــن ِقبــل آخــر ،والمســيؤون مســؤولون عــن اختياراتهــم
وتصرفاتهــم الخاصــة .واألخبــار الســارة هــي أن
الكتــاب المقــدس يقــدم عـزا ًء ،ال شــعو ًرا بالذنــب ،لضحايــا اإلســاءة .وفــي بعــض المواقــف
التــي يســتحيل فيهــا التحكــم فــي المشــكلة ،ال يجــب أن نخــاف مــن طلــب العــون الخارجــي.

كــم مــن المؤســف أن بعــض الثقافــات تتغاضــى تقري ًبــا عــن اإلســاءة للمــرأة .لمــاذا
ال يجــب أن يقــع أي مســيحي فــي ذلــك النــوع مــن التصرفــات ،بغــض النظــر ع ّمــا
تســمح بــه ثقافتــه؟
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المغفرة والسالم
ـي
«فَبِالكَيفيَّـ ِة الَّ ِتــي ت ُِحـ ُّ
ـب أ ْن يُ َعا ِملَـ َـك اآل َخـ ُرو َن ِب َهــاَ ،ه َكـذَا َعلَيْـ َـك أ ْن ت ُ َعا ِملَ ُهـ ْمَ .هـ ِـذ ِه ِهـ َ
وســى َوت َ ْعلِيـ ِـم األنْ ِبيَــا ِء» (متــى  ،21 :7الترجمــة العربيــة ال ُمبَســطة) .فكــر
ُخ َل َص ـ ُة شَ ـرِي َع ِة ُم َ
فــي جميــع الطــرق فــي خبرتــك الخاصــة ،فــي العائلــة وخارجهــا ،التــي تحتــاج أن تطبــق بهــا
هــذا المبــدأ ،وعلــى الســطور أدنــاه ،اكتــب فقــط ماهيــة تلــك األوقــات وحـ ِّدد كيــف يمكنــك
باإليمــان فعــل ذلــك تما ًمــا.
الســاَ َم َمــ َع الْ َج ِميــعَِ ،والْ َق َد َاســ َة الَّ ِتــي ِب ُدونِ َهــا
نصــح كاتــب العبرانييــن ً
قائــا« :اِتْ َب ُعــوا َّ
لَ ـ ْن يَ ـ َرى أَ َح ـ ٌد ال ـ َّر َّب» (عبرانييــن  .)14 :12حتــى عندمــا نتخــذ جميــع الخطــوات الالزمــة،
بعــض النــاس الذيــن جرحوننــا لــن يســمعوا أو يتغيــروا قــط .قــد يُقـ ِّدم البعــض علــى األرجــح
اعتــذا ًرا ،ولكــن
لــن يفعــل اآلخــرون كذلــك .وفــي كلتــا الحالتيــن ،األفضــل لنــا ،خاصــة إذا كان الطــرف
اآلخــر فــر ًدا مــن العائلــة ،أن نســير فــي رحلــة الغف ـران المذكــور قبـ ًـا.
فــي الواقــع ،الغف ـران هــو جــزء حيــوي مــن حــل الخصــام ،وخاصــة فــي العائلــة .عندمــا
ـخص إلينــا ،يحــب عــدو هللا أن يضــع جــدا ًرا بيننــا وبيــن ذلــك الشــخص ،عائ ًقــا
يخطــيء شـ ٌ
يمنعنــا مــن محبــة ذلــك الشــخص كمــا أحبنــا المســيح .والغفـران هــو قـرار نتخــذه لنتخطــى
ذلــك العائــق.
«ال يُغفــر لنــا ألننــا نغفــر لآلخريــن ،بــل مثلمــا نغفــر لآلخريــن .ويوجــد أســاس كل الغفـران
فــي محبــة هللا غيــر ال ُمســت َحقة ،ولكــن بتصرفاتنــا مــع اآلخريــن نظهــر ســواء إذا كنــا قــد اخترنــا
امتــاك تلــك المحبــة .ولذلــك يقــول المســيح‹ :ألَنَّ ُك ـ ْم بِال َّديْ ُنونَـ ِة الَّ ِتــي ِب َهــا ت َِدي ُنــو َن تُ َدانُــونَ،
َوبِالْ َك ْيــلِ الَّـ ِـذي ِب ـ ِه تَ ِكيلُــو َن يُ ـك َُال لَ ُك ـ ْم› متــى ( »2 :7روح النبــوة ،طريــق الحيــاة ،صفحــة
.)160
وفــي الوقــت ذاتــه ،عندمــا نخطــئ ،علينــا أن نحــاول إصــاح العالقــة المنهدمــة مــع اآلخــر،
ممــا قــد يتضمــن الذهــاب لآلخــر وإخبــاره أو إخبارهــا أنــك نــاد ٌم علــى مــا فعلــت وطلــب
ـت ت ُ َقـ ِّد ُم تَق ِْد َمـ ًة َعلَــى ال َم ْذبَـ ِح
الســماح منــه .وذلــك هــو مــا قالــه يســوع« :لِ َذلِـ َـك إ ْن كُ ْنـ َ
ـاك ت َ َذكَّ ـ ْرتَ أ َّن شَ ـ ْخ ًصا آ َخ ـ َر لَ ـ ُه شَ ــي ٌء َعلَ ْيـ َـك ،فَات ـ ُر ْك تَق ِْد َمتَـ َـك ُه َنـ َ
َو ُه َنـ َ
ـاك أ َمــا َم ال َم ْذبَ ـ ِح،
ـح َم ـ َع َذلِـ َـك الشَّ ـ ِ
ـخص أوَّلً  ،ث ُ ـ َّم ار ِج ـ ْع َوقَ ـ ِّد ْم تَق ِْد َمتَـ َـك» (متــى .)24, 23 :5
ـب َو ْ
اصطَلِـ ْ
َوا ْذ َهـ ْ
ـخص أخطــأ إلينــا ويطلــب المغفــرة .وهكــذا ،جيـ ٌد أن نقــدم لآلخريــن
جيـ ٌد أن يعتــذر منــا شـ ٌ
ذات النــوع مــن االهتمــام.

كيــف يســاعدك التفكيــر فــي كل مــا تحتــاج أن يُغفَــر لــك فــي تعلُّــم مســامحة
اآلخريــن؟
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لمزيـد مـن الـدرس« :فـي أحيانًا كثيرة جـ ًدا يكون األبـوان غير متحدين فـي حكمهما
قليلا ،والـذي يجهـل صفـات طبعهـم
للعائلـة .فيكـون األب ،الـذي ال يتواجـد مـع أطفالـه إال ً
ٍ
ٍ
شـديد .فيعلـم الطفل هذا،
سـخط
ومزاجهـم ،قاسـ ًيا وفظًـا .وال يتحكـم فـي مزاجـه ،ويُقـ ِّوم في
وبـدلً مـن الخضـوع ،يملـؤه العقاب بالغضـب .وتسـمح األم بالتغاضي عن السـلوكيات الخاطئة
فـي مرة سـتعاقب عنها بقسـوة فـي مرة أخرى .فال يـدرك األطفال قط ماذا يتوقعـون ،ويج َّربون
لمعرفـة كـم قـد يتمـادوا فـي الخطـأ دون عقـاب .وهكـذا تُزرع بـذور الشـر التي تنمـو وتحمل
ثم�ا ًرا» (.)Ellen G. White, The Adventist Home, p. 314, 315
«ال ب��د أن يكـ�ون البي��ت مرك ـ ًزا ألطهــر وأســمى أنــواع المحبــة .يجــب أن يُراعــى الســام،
والوئــام ،والمحبــة ،والســعادة بــكل مثابــرة يوميًــا ،حتــى تســكن هــذه األشــياء الثمينــة فــي
قلــوب أولئــك الذيــن تتكــون منهــم العائلــة« .ال بــد وأن تُغ ـذَى نبتــة المحبــة بحــرص ،وإال
ســتموت .وال بــد أن يراعــى كل مبــدأ حســنٍ إذا أردنــا أن يزدهــر فــي النفــس .وذلــك
مــا يزرعــه إبليــس فــي القلــب مــن حســد ،وغيــرة ،وظــن الســوء ،وتكلــم بالشــر ،وعــدم
صبــر ،ومحابــاة ،وأنانيــة ،وشــهوة ،وكِبــر ،ال بــد وأن تُ ْقتَلــع جــذوره .أمــا إذا ُســ ِمح لهــذه
األمــور الشــريرة بالبقــاء فــي النفــس ،ســوف تُثْ ِمــر ثمــا ًرا تُنجــس كثيريــن .آه ،كــم مــن
شــخص يــزرع ال َنباتــات الســامة التــي ســوف تقتــل ثمــار المحبــة الثمينــة وتنجــس النفــس!»
(.)Ellen G. White, The Adventist Home, p. 195, 196

أسئلة للنقاش
ـس
ـس لَ َنــا َرئِيـ ُ
 .1اقــرأ النــص التالــي المقتبــس مــن مقالــة عــن الــزواج‹ « .ألَنْ لَ ْيـ َ

ـي ٍء ِم ْثلُ َنــاِ ،بـاَ خ َِط َّيـ ٍة› »
ـي لِضَ َعفَاتِ َنــا ،بَـ ْـل ُم َجـ َّر ٌب ِفــي ك ُِّل شَ ـ ْ
كَ َه َنـ ٍة َغ ْيـ ُر َقــا ِد ٍر أَنْ يَ ْرثِـ َ
(عبرانييــن  .)15 :4كمــا وضــع المســيح نفســه فــي مكاننــا ،لكــي يَعرفنــا أفضــل
معرفــة ،ينبغــي علينــا أن نفعــل بالمثــل مــع أزواجنــا وزوجاتنــا .حــاول أن تنظــر
إلــى أي موقــف أو أزمــة معينــة ،ال مــن وجهــة نظــرك الخاصــة بــل مــن وجهــة نظــر
شــريك حياتــك .ادرس كيفيــة نظــره أو نظرتهــا للموقــف ،وكيفيــة تأثيــره عليــه أو
عليهــا ،ولمــاذا يشــعر أو تشــعر هكــذا حيالــه .يمكــن لهــذا المبــدأ أن يخفــف كثيـ ًرا
مــن حــدة المواقــف الصعبــة .بــأي طــرق يمكننــا تطبيــق هــذا المبــدأ فــي جميــع
نواحــي الن ـزاع محتمــل الحــدوث مــع اآلخريــن؟
 .2في الصف ،جاوب عن السؤال «هل الغضب خطية؟» .علل رأيك.
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