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 صالة 1
 

س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي لبناء كنيسة المسيح. قائد المجموعة:   َصلِّ وكرِّ
 
 دقيقة(  02)مشاركة   2

  رؤيا يوحنا

 

باختصار عّما تعلّمتوه في الوقت الذي قضيتموه مع  كلُّ واحٍد في دورهمن مالحظاتكم(  اقرأوا)أو  شاركوا

ل في المقاطع ا   (. 51-51رؤيا يوحنا لكتابية الُمعيّنة )الّرب ومن التّأمُّ

 استمع للّشخص الذي يشارك، وتعامل مع كالمه بجدية واقبله. ال تناقش ما يشارك به. اكتِف بكتابة مالحظات. 

 دقائق( 1)حفظ  3

 33: 81يوحنا 

 

 . 63: 51راجعوا في مجموعاٍت من اثنين يوحنا 

  دقيقة( 11)تعليم  4

 األلم وسيادة هللا

 

: التّعليم الُمقدَّم في هذا الّدرس يتعلَّق باأللم. يقع األلم على المؤمنين وغير المؤمنين على الّسواء. يعاني قّدمةم  

الناس ويتألّمون بطرٍق مختلفة كثيرة، كما أنَّهم يستجيبون لأللم بطرٍق مختلفة. ولكن الجميع يصارعون مع 

 منه؟ وتهدف هذه الّدراسة لمعالجة هذين السؤالَين.  السؤالَين: لماذا األلم؟ وما مغزى األلم والقصد

 

 ةينبغي التّعبير عن األلم والمعانا . أ

 

 لأللم عّدة أشكال مختلفة. . 8

 : يتألّم الناس بطرٍق مختلفة كثيرة. م قدمة
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 .أ. أشكال األلم المختلفة 

يوِشك هؤالء على الخضوع  يتألّم بعض النّاس ألنّهم مرضى أو لديهم عجز جسدي أو عقلي أو عاطفي. ربّما

لعمليّة جراحية، أو يعانون إعاقة دائمة. آخرون يعانون ألنهم يرفضون باستمرار أن يروا الناس يـتألّمون 

ويعانون في العالم. وبعض الناس يتألّمون ويعانون ألن أحالمهم وخططهم وآمالهم تحطّمت، أو أنهم يشعرون 

الحقيقي قد أُشبِع. وآخرون يتألّمون ألنهم ال يرون هدفًا لحياتهم.  أن توقهم للمحبّة والعالقات ذات المغزى

يعاني بعض النّاس ألّن لديهم مشكالت في حياتهم الزوجية، أو وظيفةً مخيّبةً لآلمال. ويعاني آخرون ألنّهم 

اني يشعرون بالخزي أو الذنب. وبعض الناس يعانون ألن آخرين يعاملونهم بطريقة ظالمة وبغير إنصاف. ويع

 آخرون ألنّهم يشعرون بأّن القوانين تحجر على حريّتهم والظروف تقيّدهم. 

 

 .ن األلمأب. أسئلة بش 

ضية عن أسئلتهم التي تلهب أعماقهم. فأسئلتهم يتألّم كثيرون ألنّهم ال يستطيعون إيجاد إجاباٍت كافيةً ومر  

 تعّذبهم باستمرار. ومن األسئلة التي يسألونها: 

 التوفيق بين األلم وهللا الُمِحب القدير؟"  "كيف يمكنني -

 يا هللا؟" ماذا فعلُت ألستحّق هذا األلم؟" أنا"لماذا ينبغي أن أتألّم؟ لماذا  -

ر وأخلص من هذا األلم؟"م"كيف يمكن ألّي شخٍص أن ينقذني  -  ن هذا األلم؟" متّى سأتحرَّ

 األسئلة غير المجاب عنها تعذِّب من يطرحونها. 

 

 .األلم ج. عذاب 

ثّمة آخرون يتألّمون ألنهم يرون باستمرار آخرين يتألّمون في هذا العالم. إنّهم يتعذَّبون لرؤيتهم المرضى 

يعانون، ولشعورهم بأنّهم عاجزون عن عمل شيٍء لمساعدة هؤالء المرضى. وهم ينزعجون من مشاعر 

تعّذبون حين يكون عليهم أن يوّدعوا شخًصا الغضب والّسخط التي لديهم بسبب الظّلم الذي يرونه في العالم. وي

عزيًزا على قلوبهم يحتضر. ويتعذَّب الناس نتيجة خوفهم من األلم والموت. ويتعذَّبون بسبب شعورهم بالقلق 
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من إمكانيتهم على أن يتأقلموا مع ألمهم أو بالقلق من أنّه سيكون عليهم أن يستسلموا. مهما كان الّشكل الذي 

 فإنّه دائًما يسبّب الوجع، ودائًما يكون صعبًا! يأتي به األلم، 

 

  .ينبغي إفساح مجال للتّعبير عن األلم. 2

: النّاس الّذين يعانون ويتألّمون يسعون للحصول على إجابات. ولكن قبل ذلك، ينبغي أّواًل أن يحظوا م قدِّمة

ليًا. كثيرون من شخصيّات بفرصٍة للتّعبير عن حزنهم ويحظوا ببعض الوقت لهضم واستيعاب ألمهم داخ

 الكتاب الُمقدَّس اختبروا األلم، وكانت لديهم مشاعر الحزن والقلق. 

 : كيف عبّر النّاس في الكتاب الُمقدَّس عن ألمهم؟ شف وناق  اكتش  

 .أ. أيّوب 

 . 03-5: 6أيّوب  اقرأ

 .مالحظات

لٍم وبغضٍب شديدين. سعى بكّل جهده حين فقد أيّوب ممتلكاته وأوالده وبناته لعن يوم مولده ألنّه شعر بأ

فر قوله: "لَِم لَم  أمت في الرحم، ولَم لم أسلِم الّروح عندما للحصول على جواٍب بشأن ألمه. فنقرأ في السِ 

(. وقال: "فال طمأنينةَ لي وال قرار وال راحة، بعد أن اجتاحت ني 55: 6خرجُت من بطن أّمي؟" )أيوب 

 (. 03: 6الكروب" )أيوب 

  .داودب.  

 . 52-5: 3مزمور  اقرأ

 .مالحظات

مزمور ألم ودموع كتبه داود. مع أّن داود كان محاربًا قويًّا وملًكا شهيًرا، فإّن لم يعتبر البكاَء هو  3المزمور 

أمًرا مخجاًل. صلّى داود قائاًل: "لقد أرهقني تنهُّدي، فأُغِرق سريري في كّل ليلٍة بدموعي، وأبلّل بها فراشي. 

 (. 7-3: 3ت  عيناي من فرط الغم، وكلّتا بسبب جميع خصومي" )مزمور َوهَن
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 . 50-5: 62مزمور  اقرأ

 .مالحظات

حين كان داود مريًضا ويواجه خطر الموت، توّسل إلى هللا بأن يرحمه حتى يحيا ويخبِر بأمانة هللا ويعلنها. فقد 

. ماذا يجديك موتي ونزولي إلى القبر؟ أيستطيع صلّى قائاًل: "يا ربُّ إليَك صرخُت، وإليَك يا سيّدي تضّرعتُ 

 (. 9-1: 62ترابي أن يحمدك أو يحدِّث بأمانتك؟" )مزمور 

 

 .05-0: 39مزمور  اقرأ

 .مالحظات

حين اضطّهد الناس داود والظّروف انقلبت ضّده، مّر بحالِة قلٍق عاطفيٍّ شديد، وعبّر عن شعوره باليأس في 

: "خلِّصني يا هللا، فإّن المياهَ قد غمرت نفسي. غرقُت في حمأٍة وال مكاَن فيها صالته إلى هللا. فصلّى قائاًل 

أستقرُّ عليه. خضُت أعماَق المياه، وطما عليَّ الّسيل. تعبُت من صراخي. جفَّ حلقي. كلَّت عيناي وأنا أنتِظر 

والخزي واإلهانة )مزمور (. كما بكى وصام ألنّه تعرَّض للهزء والّسخرية والتّعيير 6-5: 39إلهي" )مزمور 

(. قال في صالته: "كسر العاُر قلبي فمرضُت. التمسُت عطفًا فلم أِجد، ومعّزين فلم أعثر على 59، 52: 39

 (. 02: 39أحد" )مزمور 

 

 .7-5: 540مزمور  اقرأ

 .مالحظات

"التفت  نحو يميني لم يكن داود يخشى من أن يسكب شكواه أمام هللا فيخبره بكّل ضيقه وهّمه. فقال في صالته: 

ا. أنقِذني من  فال تِجد من يحفل بي، لم يبَق لي مالٌذ أو َمن يسأل عني ... أصِغ إلى صراخي ألنّني قد تذلّلُت جّدً

 (. 3، 4: 540مضطهديَّ ألنّهم أشدُّ مني" )مزمور 
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 .ج. يسوع 

 . 43: 07متّى  اقرأ

 .مالحظات

 عاليٍة متألّمة: "إلهي إلهي لماذا تركتني؟" حتّى يسوع عبّر عن ألمه على الّصليب بصرخاٍت 

. يمكنك أن للبكاءعن ألمك. أعِط نفسك وقتًا كافيًا  تعبيرك: يمكنك أن تقتدي بأيّوب وداود ويسوع في م لخَّص

فر المزامير كطريقٍة للتعبير عن ألمك وحزنك الشديد أمام هللا. هللا تصلّي صلواتك أو صلوات المتألّمين في سِ 

 بألمك. إنّه يرى دموعك ويتذّكر صرخاتك التي تطلب بها العون! ومهتمّ ا تشعر به بم مهتمّ 

 

  .يستدعي األلم ردوًدا من اآلخرين. 3

: ال يستجيب الناس تجاه ألمهم فقط، ولكنّهم يستجيبون أيًضا تجاه ألم اآلخرين. بعض النّاس، بل وبعض م قدِّمة

على الذين يتألّمون بأنّهم  فيحكمونٍة شخصية ما. عقابًا على خطيَّ  الّديانات أيًضا، يعتبرون كلَّ أنواع األلم

"مذنبون" ويعتبرون ألمهم "عقابًا مستَحقًّا". أو يحكمون على الّذين يتألّمون باعتبارهم سبب خزٍي وعار 

عائلة عن للعائلة، ويحاولون التخلُّص من ذلك العار من العائلة )فمثاًل يخفون الفرد المشلول أو المعاق في ال

تجاه الذين يعانون  عدم تحنُّنهمعلى ألم اآلخرين وسبب  عدم شعورهم بالّشفقةالمجتمع(. هذا هو سبب 

 ويتألّمون. 

مع ضعفاتنا ويمنحنا رحمته ونعمته ليساعدنا في  يتعاطفيعلِّمنا بأن يسوع  53-51: 4فر العبرانيِّين ولكّن سِ 

عنا في كلِّ ضيقٍة نمرُّ بها، حتى نستطيع أن نشّجع  :4: 5كورنثوس 0وقت الحاجة. فتعلِّم رسالة  "... ]هللا[ يشجِّ

 الذين يمّرون بأية ضيقة بالتّشجيع الذي به يشّجعنا هللا." 

 : كيف ينبغي للمسيحيّين المؤمنين أن يستجيبوا تجاه ألم اآلخرين؟شف وناق  اكتش  

 .أ. البكاء 

 . 51: 50 يةروم اقرأ

 مع الذين يبكون.  يبكواالمؤمنين أن  ينبغي للمسيحيّين .مالحظات
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 .ب. التّعاط ف والتُّفهُّم 

 . 64: 52؛ عبرانيين 43: 07متّى  اقرأ

 ينبغي للمسيحيّين المؤمنين أن يتعاطفوا مع المسيحيّين المسجونين بسبب إيمانهم بيسوع المسيح.  .مالحظات

 

 .ج. بالزيارة والّصالة وتقديم العون 

 . 4: 5كورنثوس 0؛ 43 :07؛ 69: 01متّى  اقرأ

ينبغي للمسيحيّن المؤمنين أن يزوروا المتألّمين في العالم ويتعلّموا كيف يتألمون معهم وكيف  .مالحظات

ألجل الذين يعانون ويتألّمون ومتى  يصلّونيعّزونهم ويشّجعونهم. على المسيحيّين المؤمنين أن يتعلّموا متى 

 عمليًا في ألمهم.  يساعدونهم

 

 لناس بسبب أعمالهم الخاطئةيتألّم ا . ب

 

يتألّم كّل النّاس في وقٍت ما في حياتهم. يتألّمون في بعض األحيان الرتكابهم أعمااًل خاطئة في عيني  م قّدمة:

 هللا، وفي بعض األحيان لعمل الّصواب في عيني هللا. ثمة خمسة أسباب لتعرُّض جميع النّاس في العالم لأللم. 

 

  .إثمهم يتألّم النّاس بسبب. 8

 أ. الّسبب األصلي أللم الجنس البشرّي هو الّسقوط. 

 . 05-51: 1 ية؛ روم59-5: 6تكوين  اقرأ

 : ماذا كان الّسبب األصلي لكّل ألٍم يعانيه الجنس البشري؟ شف وناق  اكتش  

 .مالحظات
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 6ة. نقرأ في تكوين خطيَّ يعلّم الكتاب الُمقدَّس بوضوح أن كّل ألٍم يُرى في العالم ناتج عن سقوط اإلنسان في ال

ة. انقلب آدم وحّواء على هللا وارتّدا عنه بعصيانهما وصية هللا عن سقوط أبي وأّم الجنس البشري في الخطيَّ 

تهما بجعل كامل الجنس البشري ممثاًّل في آدم وبجعله ومن ثّم بمحاولة اختبائهما عن هللا. وقد عاقب هللا خطيَّ 

(. كما أخضع هللا كامل الخليقة للفساد والبطالن. وهكذا فقد 59-57، 50: 1 ةيينال النصيب الذي آلدم )روم

بالّذنب والخزي اإلنسان عالقته الكاملة مع هللا، وفقد براءته أمام هللا، وفقد الخلود. وصار اإلنسان يشعر 

وصارت النساء في محضر هللا، وأمام اآلخرين أيًضا. صار الّشيطان عدوَّ اإلنسان األعظم.  والعار والخوف

يعانين ألّن ألم الحمل والوالدة زاد. وصار الّرجل يعاني بسبب الجهد الكبير الذي يبذله في تحصيل معيشته. 

(. فقدت األرض والطّبيعة 6وأخيًرا، انهارت أجساد الجنس البشري وانتهت هذه الحالة بالموت )تكوين 

ارث. وسيكون هناك ألم في العالم من سقوط كمالهما، وصارت تُخِرج الكثير من الّشوك والحسك والكو

 الرسل ة وحتّى المجيء الثّاني ليسوع المسيح حين سيعيد الخليقة إلى حالة الكمال )أعمالاإلنسان في الخطيَّ 

6 :05 .) 

 

 ة. ب. الّسبب المستمّر لكلِّ ألم يعانيه الجنس البشرّي هو اإلثم والخطيَّ  

 . 06-51: 5 ية؛ روم6-5: 54مزمور  اقرأ

 : لماذا ما يزال الجنس البشري يعاني ويتألّم؟ شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

ما يزال الجنس البشري يعاني ويتألّم ألّن كّل البشر ما يزالون يسيرون في خطوات آدم. فما يزالون يعيشون 

ن هللا موجود، أو باإلثم ويعملونه. كلمة "إثم" تعني عالقة خاطئة مع هللا. إنّها تعني أّن اإلنسان ال يؤمن بأ

يؤمن بأن هللا ليس هو إله الكتاب الُمقدَّس )إلحاد وكفر؛ لديه فهمه ووصفه الخاّصين هلل(. يتّصف أسلوب حياة 

الُملِحد بحقيقة أنّه يعتبر نفسه إلهَ نفسه فيعمل ما يشاء. أسلوب حياة اإلنسان المتديّن، غير المسيحي المؤمن، 

أو يبتكر مفهومه الخاّص هلل الذي يبّرر قِيَمه وأسلوب حياته. يحاول هؤالء  يتّصف بحقيقة أنّه يصنع أصناًما

المتديّنون أن يحصلوا على التّبرير أو الخالص بطريقتهم المبتكرة أو بديانتهم أو بحفظ قوانينهم الدينية التي 

بعيًدا عن إله الكتاب  وضعها البشر أو بالقيام بأعمال يعتبرونها "صالحة". وباختصار، "اإلثم" إّما هو العيش

 الُمقدَّس أو العيش في عالقة خاطئة مع إله الكتاب الُمقدَّس! 
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ينتج عن هذا اإلثم والّشّر صيرورة فكر النّاس باطاًل وفاسًدا وبال قيمة وال ثمر نافع، وتصير قلوبهم وأذهانهم 

ن للنّور الالزم ليعيشوا حياةً مظلمة. ولذا، يعيشون في عالٍم مليء باألكاذيب والخداع والّضالل، ويفتقرو

، وال يستطيعون امتالك القوة لعمل ما هو  أخالقية وروحية. إنّهم يعيشون في عالم ال يعرف ناسه اإللهَ الحقيقيَّ

 صالح. وكل هذه األمور تجعلهم وتجعل الذين حولهم يعانون ويتألّمون! 

  .يتألّم النّاس بسبب شّرهم. 2

 . 60-04: 5 يةروم اقرأ

 : لماذا ما يزال النّاس يعانون ويتألّمون في العالم الحاضر؟ شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

ما يزال النّاس يعانون ويتألّمون ألنّهم مستمّرون في شّرهم. "الّشّر" هو العالقة الخاطئة باآلخرين من الناس. 

فاسدة وغير الئقة. يقترف الناس أخطاء بعضهم بحق بعض. فيدفع بعضهم بعًضا إلى أساليب وأنماط حياة 

ويبتكرون طرقًا لعمل الشر وعمل كل أنماط الّشرور التي يمكن التّفكير بها بعضهم بحّق بعض. فّكر باألمور 

، مثل الجهل الروحي وبُغض هللا، والفساد واالنحراف األخالقيين الجنسيين، 60-01: 5 يةالمذكورة في روم

ج الّسياسي والطّمع المادّي، والّضالل والخداع، والنّميم ح والكبرياء، والتعوُّ ة االجتماعية، والتّفاخر والتّبجُّ

وعدم األمانة. يمتلئ الناس بالّشرور ويعملون الّشرور، ويبتكرون الّشرور، ويمتدحون الّشرور التي تُقتَرف. 

 ولذا، ال عجب أّن النّاس يرتكبون هذه األخطاء بعضهم تجاه بعض فيعانون ويتألّمون! 

 

فون حّق هللا أو يبّدلونهيتألّم . 3   .النّاس ألنَّهم يحرِّ

 . 0: 0-1: 5يوحنا 5؛ 01، 06، 51: 5 ية؛ روم45-69: 9؛ يوحنا 60-65: 1لوقا  اقرأ

 : ما األمور التي يعملها النّاس بشكٍل متكّرر فتجعلهم يعانون ويتألّمون؟ شف وناق  اكتش  

  .مالحظات

 لونه بالكذب. أ. يحجب النّاس باستمرار الحقَّ أو يبدّ  
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يسبب هذا العمل الكثير من األلم. فقط حين يواجه اإلنسان حقيقة مرضه الجسدي يستطيع الطّبيب أن يساعده. 

(. وفقط حين يواجه 60-65: 1والذي ينِكر أّن لديه مشكلة ال يمكنه الحصول على العون لحّل مشكلته )لوقا 

ة يخدع نفسه ه فيخلّصه. الذي ينِكر أّن لديه خطيَّ ته يستطيع يسوع المسيح أن يساعدالشخص حقيقة خطيَّ 

(. فقط حين يؤمن اإلنسان بحقيقة أن يسوع هو الطّريق الوحيد إلى هللا والخالص يتحّرر 0: 0 -1: 5يوحنا 5)

 (. 67-61: 3( ويخلِّص بشكٍل كامل )يوحنا 63-65: 1 ة )يوحنامن العبودية للخطيَّ 

 

 ب. ما هو الحّق؟ 

 (. 57: 57؛ 3: 54ة َمن هو إله الكتاب الُمقدس وما يقوله ويعمله )يوحنا "الحّق" هو معرف

 الحّق هو ما يقوله هللا عن وضع اإلنسان ومشكلته حين يعيش من دون هللا وبعيًدا عنه. 

من دون هللا، ال يستطيع اإلنسان أن يعرف الحّق عن نفسه أو الحّق عن هدف الحياة. من دون هللا، يحاول 

يقّدم إجابات منطقيّة ومعقولة عن األسئلة األساسيّة في الحياة. لكّن إجاباته لن تكون الحقَّ ألنّه ال  اإلنسان أن

يعترف باهلل. األسئلة األساسية في الحياة هي: "َمن أين أتيُت؟" "َمن أنا؟" "ما سبب وجودي؟" "كيف ينبغي 

ون هللا، اإلنسان في حالة ضياع وتيهاٍن إلى أين سأذهب؟" من د -أن أحيا؟" "إلى أين سينتهي بي المطاف 

 تاّم! 

 

 الحّق هو أّن يسوع المسيح هو هللا.

: 52يسوع المسيح يقبل هللا ويستقبله )متّى  يقبل ويستقبليعلّم الكتاب الُمقدَّس بوضوح الحقائق التالية: الذي 

: 1يح يكرم هللا )يوحنا يسوع المس يكرم(. الذي 53: 52يسوع المسيح يرفض هللا )لوقا  يرفض(. الذي 42

يأتي إلى  الذي يعطيه هللا ليسوع المسيحب(. 06: 1يسوع المسيح ال يكرم هللا )يوحنا  ال يكرمأ(. الذي 06

(. الذي 59: 1يسوع المسيح يعرف هللا )يوحنا  يعرف(. الذي 44، 67: 3المسيح وال يُخَرج خارجيًا )يوحنا 

(. الذي 44: 50بيسوع المسيح يؤمن باهلل )يوحنا  يؤمن(. الذي 40: 1يسوع المسيح يحّب هللا )يوحنا  يحبّ 

يسوع المسيح يقبل هللا  يقبل(. الذي 12-47: 50يستمع إلى كالم هللا )يوحنا  يستمع إلى كالم يسوع المسيح

وصايا يسوع المسيح  يطيع(. الذي 52-9: 54يسوع المسيح يرى هللا )يوحنا  يرى(. الذي 02: 56)يوحنا 
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(. يسوع المسيح يعطي حياة أبدية، 06، 05: 54سيحبّه هللا وسيأتي إليه هللا ويتّخذ مسكنًا عنده )يوحنا  وتعليمه

بيسوع المسيح يعترف باهلل  يعترف(. الذي 9، 3، 0: 57)يوحنا  الذي يعطيه هللا لهويُعلِن هللاَ ويصلّي ألجل 

بيسوع المسيح يحيا ويثبت هللا  يعترفأ(. الذي 06: 0يسوع المسيح ينكر هللا ) يُنِكرب(. الذي 06: 0يوحنا 5)

ال يثبت في (. الذي 5: 1يوحنا 5يسوع المسيح يحّب هللا ) يحبّ (. الذي 51: 4يوحنا 5فيه وهو يحيا في هللا )

 (. 9يوحنا 0وال يستمّر فيه ليس هللا له ) تعليم يسوع المسيح

 

 ن باهلل.الحّق هو ما يقوله هللا عن وضع اإلنسان وحالته حين يؤم

للمؤمن بيسوع المسيح ضمان وأمان حقيقيّان: فهو يعرف أنّه محبوب بال شروط، وأنّه مقبول دائًما وإلى األبد 

(! وللمؤمن بيسوع المسيح معنى حقيقي يحيا له: فهو يعرف أن حياته مهّمة ولها معنى 4-5: 46)إشعياء 

يستطيع الناس أن يعرفوا هذه الحقائق، ولذا  (! من دون هللا ال1: 51؛ يوحنا 55: 09مثمرة )إرميا هي و

 يعانون ويتألّمون. 

 

قدَّس.   ج. وبهذا ي رى أن الحّق مرتبط بال انفصال باهلل وبكالمه وبأعماله في الكتاب الم 

حين يحجب النّاس الحّق أو يبدلّونه، فإنّهم يخطئون بحّق ضمائرهم. تُرى العالقة الخاطئة مع النّفس حين 

ن بمعتقدات وقِيَم خاطئة ومنحرفة! كثيًرا ما يتعرض الحّق المتعلّق بإله الكتاب الُمقدس وما يقوله يؤمن اإلنسا

وما يفعله وبالمتعلّق بحال اإلنسان ومصير هذا العالم للتجاهُل أو الحجب المقصود أو التّغيير المدروس. ال 

يًرا ما يحجب األغنياء أو األقوياء ذوو تِحّب الحكومات أن تخضع لسلطٍة روحيّة أو أخالقية أعلى منها. كث

الّسلطة أو األذكياء الحق ويبّدلونه ويغيّرونه ألن قبول الحق سيعني أنّه سيكون عليهم تغيير أسلوب حياتهم. 

وطالما كانت الحكومات والنّاس ترفض بأن تتغيّر وطالما كانت ظالمةً وأنانيّة فإنّها ستستمّر في حجب الحّق 

 غييره بما يتالءم مع غاياتها وأهدافها. وستكون نتيجة كّل هذا معاناة النّاس وتألُّمهم.  وتبديل الحّق وت

اإلنسان بطبيعته لديه عالقة غير صحيحة مع هللا، وعالقة غير صحيحة مع اآلخرين، وعالقة غير صحيحة 

ي هذه العالقات الخاطئة أثيم وشّرير ويؤمن بمعتقدات وقِيَم خاطئة. وهللا يعط بطبيعتهمع نفسه. كلُّ إنسان 

 ة! . الّسبب الحقيقي للكثير من األلم الموجود في العالم هو الخطيَّ ةالخطيَّ الثالثة اسًما واحًدا: 
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  .يتألّم النّاس بسبب حقيقة الموت. 4

 . 06: 3 ية؛ روم50-0: 9جامعة  اقرأ

 ذا يخاف معظم النّاس الموت؟ : يعاني كّل النّاس ويتألّمون ألنّهم يخافون الموت. فلماشف وناق  اكتش  

 .مالحظات

 يتألّم الناس ألنهم سيموتون. فألّن الجميع أخطأوا فإّن الجميع سيموتون. 

ا ال يريدون أن يتكلّموا عنه. ويصير الموت ذورة كّل  الموت شيٌء فظيع وُمرِعب جًدا حتّى أّن كثيرين جّدً

ن الموت ألنّه يعني االنفصال. الموت يعني انفصال األلم والمعاناة بالنسبة لكثيرين. معظم النّاس يخافو

أرواحنا ونفوسنا عن أجسادنا، حيث تعود أجسادنا إلى تراب األرض بينما تذهب أرواحنا ونفوسنا إلى الّسماء 

أو الجحيم. الموت يعني االنفصال عن أحبّائنا: فسيكون عليك أن تتركهم وراءك! والموت يعني االنفصال عن 

دان كل ما تحّصله من تعليم، ووظيفتك، وترك كل إنجازاتك ومركزك. ال شيَء ِمّما عملَت ممتلكاتك، وفق

 (. 7: 3تيموثاوس 5جاهًدا ألجله خالل حياتك يمكنك أن تأخذه معك بالموت )

كما أّن الموت فظيع ومرعب للذين سيُتركون. فهم ينفصلون عن محبوبهم الذي سيفقتدونه ويتوقون إليه بشكٍل 

وفي بعض األحيان سيتألّمون ألنهم ال يعرفون إن كان ذلك العزيز قد ذهب إلى الّسماء أو الجحيم بعد مستمّر. 

موته. كما أنهم يخافون الموت ألنّهم ال يعرفون متى يأتي دورهم في الموت وما يمكنهم توقُّعه بعد الموت. 

 حقيقة الموت تجعل كلَّ النّاس يعانون ويتألّمون. 

 

  .س بسبب دينونات هللايتألّم النّا. 5

 أ. الّدينونات الحاليّة من هللا تسبّب األلم للنّاس.  

 . 05: 54؛ حزقيال 52-3: 5؛ حّجي 50-3: 4؛ عاموس 1-7: 3غالطية  اقرأ

 : كيف تسبّب دينونات هللا األلم للنّاس؟ شف وناق  اكتش  

  .مالحظات
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 يتعّدون شرائعه وقوانينه ويتجاوزونها.  ألّن هللا يسمح لدينوناته بأن تضرب الّذين الناسيتألّم 

خلق هللا الكون بقوانين تحكمه وتديره. وتجاُوز هذه القوانين يكون مصحوبًا بعقوبٍة. "كل ما يزرعه اإلنسان، 

(. فمثاًل، إن تجاهل إنسان قانون الجاذبيّة الفيزيائي، وقفز من قمة بنايةٍ 1-7: 3فإيّاه يحصد أيًضا" )غالطية 

ه سيسقط مواجهًا موته. وقد وضع هللا أيًضا قوانين روحيّة وأخالقيّة في النّاس. فإن تجاوز النّاس عالية، فإنّ 

قوانين هللا األخالقيّة والروحيّة، فإنّهم يُعاقَبون، ونتيجةً لهذا يتألّمون. فمثاًل، إن تجاهل إنساٌن قوانين هللا 

سيعقابه بمرٍض منقول جنسيًّا أو باإليدز. واإلنسان الذي يزرع  األخالقيّة المتعلِّقة بالنّاحية الجنسيّة، فإّن هللا

 كساًل يحصد فقًرا. 

 

 يتألّم الناس ألّن هللا يأتي بدينونته على النّاس الّذين يتجاهلونه ويرفضونه ويعصونه. 

ها يعصى يسيطر هللا على الكون والمسكونة، بما في ذلك أحداث التّاريخ وقوى الطّبيعة. وفي األوقات التي في

النّاس هللا أو حين تكون العالقة بين النّاس وهللا مكسورة، يسحب هللا عنايته من العالم أو يعاقب النّاس. وبعد 

ذلك يأتي هللا بالّدينونة على العالم وسّكانه فيعانون. فمثاًل، يستطيع هللا أن يسحب ثمار الطّبيعة والحاجات 

. كما يمكنه أن يجعل أجور النّاس قليلةً وغير كافية، ويحرمهم من رؤية األساسيّة للنّاس، مثل الطّعام والثّياب

(. ولعمل هذا يستخدم هللا كافّة أنواع الكوارث، مثل الّزالزل والفيضانات ، 52-3: 5 توقُّعاتهم تتحقَّق )حّجي

اس ويحثُّهم على ة وليحذِّر النّ وبشكٍل خاّص الجفّاف والمجاعات عبر التاريخ ليُظِهر عدم رضاه تجاه الخطيَّ 

(. يقول هللا: "... لم ترجعوا إلّي تائبين 05: 9-3: 1 يوحنا ؛ انظر رؤيا05: 54التّوبة والعودة إليه )حزقيال 

 (! 50-3: 4... فمن أجل ما أصنعه بَك تأهَّب للقاء إلِهك" )عاموس 

 

 ب. الّدينونات المستقبليّة من هللا ستسبّب األلم للنّاس. 

 . 9-1: 5تسالونيكي 0؛ 43: 01؛ متّى 07: 9عبرانيّين  اقرأ

 : ماذا سيكون أسوأ وأشّد ألم؟ شف وناق  اكتش  

 .مالحظات
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أسوأ وأقسى وأشّد ألم سيتعرَّض له النّاس سيكون عقاب هللا األبدّي في الجحيم. سيأتي هذا العقاب بعد الموت، 

طئة المنحرفة ورفضهم ليسوع المسيح. حيث سيقاضي هللا كلَّ النّاس على إثمهم وشرورهم ومعتقداتهم الخا

. واأللم بعد دينونة هللا ينسيُعاقَب األشرار باالنفصال األبدي عن هللا، وسيُعذَّبون نهاًرا ولياًل إلى  أبد اآلبد

األخيرة سيكون أقسى وأشّد وأسوأ من الموت نفسه! سيواجه كلُّ المؤمنين وكلُّ األشرار األلم في الّدهر اآلتي. 

 ر بالغ األهمية! األلم بعد دينونة هللا المستقبليّة النّهائيّة سيكون أسوأ جًدا من األلم الحالي على األرض! هذا األم

 

 ج. يتألّم المسيحيّون المؤمنون لعملهم الخير وعيشهم بصالح

 

ا هو : ينبغي للمسيحيّين المؤمنين أن يميّزوا بين األلم بسبب عمل ما هو خاطئ واأللم بسبب عمل مم قّدمة

صالح وخير. المسيحيّون المؤمنون مدعّوون ليس للّسعي إلى األلم بسبب أخطائهم، ولكنّهم مدعّوون الحتمال 

األلم بسبب ما هو خير وصالح. كثيًرا ما عانى أنبياء العهد القديم لعمل ما هو صالح. وتألّم يسوع أيضاً لعمله 

هو صالح. والمسيحيّون المؤمنون أيضاً مدعّوون الحتمال ما هو صالح. والّرُسل أيًضا تألّموا بسبب عملهم ما 

 األلم لعملهم ما هو هو صالح وخير! 

 

  .كثيًرا ما يتألّم المسيحيّون المؤمنون ألنّهم ال يستطيعون تغيير ظروفهم. 8

ف المسيحيّون المؤمنون في الظّروف الّصعبة؟شف وناق  اكتش    : كيف ينبغي أن يتصرَّ

 الّصعب الّذي يتعرَّض له المسيحي المؤمن بسبب عيشه في بلٍد صعب. أ. قد يكون الظّرف  

 . 03-01: 57 الرسل أعمال اقرأ

 .مالحظات

كثيًرا ما يتألّم المسيحيّون المؤمنون ألنّهم ال يستطيعون تغيير ظروفهم وأحوالهم الخارجية. أقّر هللا مكاَن كلِّ 

يطلبه كلُّ إنسان في ظروفه التي هو فيها! هذا ال  إنسان وظروفه الخارجية على األرض. وإرادته هي أن

يعني أن ال يسعى اإلنسان لتغيير تلك الظّروف، إن كان قادًرا على عمل هذا. فقد أعطى هللا النّاس قدراٍت 

 وفرًصا ُمعيَّنة لالستفادة من ظروفهم بأقصى درجٍة ممكنة! 
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 ضيين.ب. قد يكون ظرف المسيحي المؤمن هو العبودية لسادٍة أر 

 . 09: 1 الرسل ؛ أعمال3: 1؛ متّى 5: 4-00: 6؛ كولوسي 9-1: 3؛ أفسس 02-51: 0بطرس 5 اقرأ

 .مالحظات

عالقة العبد والّسيّد مثال على ظرٍف صعب. ثّمة نساٌء كثيرات في العالم أمات وجواري في بيوتِهّن ألسباٍب 

قيرة يُدفَعون للعمل عبيًدا عند أصحاب عمٍل دينيّة أو ثقافيّة حضاريّة. وثّمة أطفاٌل كثيرون في بلدان ف

 طّماعين. وكثيرون من العّمال يُستَغلّون ويتقاضون أجوًرا غير ُمنِصفة. 

 

 كيف ينبغي للمسيحيّين المؤمنين أن ينظروا إلى العبودية؟ 

اس في عبوديتهم في الحقبة التي ُكتِب فيها العهد الجديد، كانت العبوديّة ما تزال شائعةً وكثيًرا ما عانى النّ 

لسادٍة قساة. يكتب لنا الّرسول بطرس في رسالته األولى: "أيّها الخّدام )العبيد(، اخضعوا لسادتكم باحتراٍم 

(. كان هؤالء العبيد خداًما منزليّين كانوا في تواُصل يومّي مع سادتهم ومالكيهم في 51: 0 بطرس5الئق" )

: 1ا يعملون تحَت إشراف عرفاء وناظرين خارج البيت )خروج (. فلم يكونوا عبيدً 41-61: 50البيت )لوقا 

(. يعلّم الّرسول بطرس أنَّ على هؤالء العبيد أن يخضعوا لسادتهم ويطيعوهم. عليهم أن يخضعوا لسادتهم 3

بخوف واحترام ألن مقاومة الّسادة ستكون بال فائدة ولن تؤّدي إال زيادة سوء معاملتهم. وعليهم أيًضا أن 

بكل احتراٍم داخلّي وخارجّي ألّن هذا ما يطلبه هللا. كما أّن عليهم أن يخضعوا لسادتهم بكل احتراٍم يخضعوا 

داخلي وخارجي ألن هللا يأمر بهذا. عليهم أن يخضعوا ال لسادتهم الّصالحين المترفّقين اللطفاء فقط، ولكن 

والنّكدين، والعنيدين المتعنّتين، وغير  للّسادة الظّالمين القساة أيًضا. الكلمة "قساة" تعني سيئي الطّبع

المنطقيّين، والنزويّين، والذين ال يمكن التنبُّؤ بسلوكياتهم ومواقفهم، بل والظّالمين أيًضا. يطلب الّرسول 

بطرس من الخّدام المنزليّين المسيحيّين بأن يخضعوا لسادتهم حتّى حين يكونون قساةً وتصعب خدمتهم بسبب 

 قيّة وظلمهم. مطالبهم غير المنط

 

 كيف ينبغي للمسيحيّين المؤمنين أن ينظروا إلى عالقة العامل/ الُموظَّف بصاحب العمل؟
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يمكن رؤية وتطبيق عالقة الّسيّد بالعبد في القديم على العالقات بين أصحاب العمل والموظّفين العاملين لديهم 

المؤمنون ألصحاب العمل باحترام. كثيًرا ما اليوم. يطلب الكتاب الُمقدَّس أن يخضع العاملون المسيحيّون 

يعاني ويتألّم العاملون المسيحيّون المؤمنون بسبب القواعد واإلجراءات واألعمال الظّالمة من أصحاب 

العامل. ولذا، حينما يطلب أصحاب العمل طلباٍت غير منطقيّة ويظلمون العاملين لديهم فإن هؤالء العاملين 

عض األحيان، يتصرَّف أصحاب العمل كما لو أنّهم يملكون العاملين لديهم، بحيث يتألّمون ويعانون. وفي ب

يمكنهم أن يطلبوا ما شاؤوا مهما كان. يطلب بعض أصحاب العمل الكثير من العمل اإلضافي من دون دفعٍ 

صّحيّة  أجٍر مقابله. وبعض أصحاب العمل اآلخرين يجعلون موظَّفيهم والعاملين لديهم يعملون في أجواء غير

وخطيرة. كما يستغّل أصحاب عمٍل آخرين أولئك الذين لديهم حاجة ُملّحة للعمل، بحيث يضعون عليهم أعمااًل 

(. وفي بعض 3-5: 1كثيرة وال يدفعون لهم إال القليل، بل إن بعضهم قد ال يدفع لهؤالء العاملين لديهم )يعقوب 

حارمين إيّاهم من تلقّي التّعليم أو األجرة العادلة. هذه  البلدان، يستغّل أصحاب العمل األطفال في قوى العمل

 الظّروف القاسية والظّالمة تعرِّض كثيرين من المسيحيّين المؤمنين وغير المسيحيّين للمعاناة واأللم. 

ينبغي للمسيحيّين المؤمنين أن يخضعوا ألصحاب العمل القساة والظّالمين باحتراٍم. ينبغي للمسيحيّين المؤمنين 

أن يستمّروا في عمل الخير، وفي العمل بجديٍّة واجتهاد، وفي أمانتهم وصدقهم. وفي هذه األثناء، يمكن بل 

وينبغي للمسيحيّين المؤمنين أن يعملوا كلَّ ما باستطاعتهم لتغيير الظروف القاسية والظالمة، ولكنّهم مع هذا 

 م بكّل احترام. ينبغي أن يتكلّموا دائًما إلى مستخدميهم أصحاب العمل وعنه

، حين يطلب أصحاب العمل من العاملين لديهم أن يعملوا أموًرا يعلّم الكتاب الُمقدَّس بخطأها، فإنّه يمكن  ولكن 

للعاملين أن يقاوموا أصحاب العمل بلطف وطول بال. فمثاًل، ال يجوز للعاملين المسيحيّين المؤمنين في أيِّ 

أو يغّش أو يكذب في العمل أو يسرق أو يعمل أّي نوٍع من  ظرٍف مهما كان أن يعطي أو يأخذ رشاوى

الّشرور. وحينَما يهّددهم أصحاب العمل، عليهم أن يشيروا ألصحاب العمل بأّن عليهم أن يخضعوا هلل أكثر 

(. وحينما يعاقبهم أصحاب 09: 1؛ 02-59: 4 الرسل من خضوعهم ألي شخٍص آخر على األرض )أعمال

 ن العمل، فعليهم أن يحتملوا هذا األلم أيًضا باحترام. العمل أو يسّرحونهم م

 

  .كثيًرا ما يتألّم المسيحيّون المؤمنون ألنّهم يعيشون حياةً باّرة وصالحة. 2

: كيف ينبغي للمسيحيّين أن يعيشوا في األوضاع والظّروف التي فيها يعانون لعمل ما هو شف وناق  اكتش  

 صائب في عيني هللا؟ 
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 عهد القديم تعرَّضوا لالضطهاد. أ. أنبياء ال 

 . 67-63: 55عبرانيين  اقرأ

 .مالحظات

"وكثيرون غيرهم تحّملوا المحاكمات الظّالمة تحَت اإلهانة والجلد، واإللقاء في الّسجون ُمقيَّدين بالّسالسل. 

تشّردوا متستّرين ومنهم َمن ُحوِكموا فماتوا رجًما الحجارة، أو نشًرا بالمنشار، أو ذبًحا بالّسيف. وبعُضهم 

 بجلوِد الغنم والمعزى، يعانون من الحاجة والّضيق والظّل م." 

 ب. المسيحيّيون المؤمنون سيتعرَّضون أيًضا لالضطهاد. 

 . 50: 6تيموثاوس 0؛ 64-66: 52؛ عبرانيّين 50-52: 1متّى  اقرأ

 .مالحظات

البّر، فإّن لهُم ملكوت السماوات. طوبى  قائاًل: "طوبى للُمضطهَدين من أجلِ  50-52: 1يعلّم يسوع في متّى 

لكم متى أهانكم النّاس واضطهدوكم، وقالوا فيكم من أجلي كلَّ سوٍء كاذبين. افرحوا وتهلَّلوا، فإّن مكافأتكم في 

السّماوات عظيمة. فإنّهم هكذا اضطهدوا األنبياء من قبلكم!" كثيًرا ما يتعرَّض المسيحيّون لالضطهاد ألنهم 

برار. معنى "البّر" هو عيشهم بانسجاٍم مع إرادة هللا الُمقدَّسة الّسامية. االضطهاد ألجل البّر يعني صالحون وأ

أنَّ اآلخرين ال تعجبِهم الطريقة التي يعيش بها المسيحيّون المؤمنون حياتهم بحسب الكتاب الُمقدَّس. إنّهم 

في عيني الرب ويبِغضون ما هو شرٌّ في  منزعجون من حقيقة أن المسيحيّين المؤمنين يعملون ما هو صالح

عيني هللا. ولهذا يضطهدون المسيحيّين المؤمنين. األشرار يريدون دائًما أن ينضّم األبرار إليهم في شّرهم. 

وعبر القرون، تعرَّض المسيحيّون المؤمنون لالضطهاد ألجل يسوع المسيح وملكوته. فُدعي المسيحيّون 

م يكونوا يعبدون تمثااًل أو صنًما مرئيًّا. وُدعي المسيحيّون المؤمنين جواسيَس المؤمنون "ملِحدين" ألنهم ل

وخائنين ألنّهم كثيراً ما كان عليهم أن يلتقوا في أماكن سّرية لتجنُّب اضطهاد القادة الدينيّين والسياسيّين. كما 

ورفضوا أن يعبدوا اإلمبراطور ُدعي المسيحيّون بالالوطنيّين ألنّهم أقّروا بوالئهم ليسوع المسيح ملًكا، 

 (. 02: 6الروماني )فيلبّي 

اآلالم التي عاناها المسيحيّون المؤمنون: "... قاسيتم كثيًرا من اآلالم،  64-60: 52تصف رسالة العبرانيين 

وذلك عندما تعرَّضتهم لإلهانات والُمضايقات من جهة، وعندما شاركتم الذين عوِملوا مثل هذه المعاملة من 



47الدَّرس -ثامنال الدليل  

أخرى. فقد تعاطفتم مع المسجونين، كما تقبّلتُم نهب ممتلكاتكم بفرٍح، علًما منكم بأّن لكم في الّسماء ثروةً  جهة

أفضل وأبقى." تتّخذ المعاناة واأللم لكون اإلنسان مسيحيًّا مؤمنًا أشكااًل عديدةً. فمثاًل، يموت بعض المسيحيّون 

ون شهداء ألجل إيمانهم. وآخرون يعانون ألنّهم صّمموا على أال يتزّوجوا غير مؤمنين. ويفقد مسيحيّون المؤمن

مؤمنون كثيرون وظائفهم ألنّهم يرفضون أن يشاركوا في صفقات أعمال ملتوية أو أن يأخذوا رشاوى أو أن 

ي المدارس والحكومة والمجتمع يكذبوا. ومسيحيّون مؤمنون آخرون كثيرون طُِردوا من مراكزهم ووظائفهم ف

بسبب موقفهم الّداعم للحّق المسيحي. ال يستطيع المسيحيّون تجنُّب االضطهاد. فيخبِرنا الرسول بولس في 

قائاًل: "وحقًّا إن جميع الذين يعزمون أن يعيشوا عيشة التقوى في المسيح يسوع يواجههم  50: 6تيموثاوس 0

 االضطهاد." 

 

 المسيحيّون المؤمنون ألنّهم شهوٌد أمناء ليسوع المسيح. كثيًرا ما يتألّم . 3

 أ. كثيًرا ما يتألم المسيحيّون ألنّهم شهوٌد أمناء ليسوع المسيح.  

 . 53-51: 4بطرس 5؛ 65-09: 02 الرسل ؛ أعمال02-53: 52متّى  اقرأ

 : كيف يتصرَّف المسيحيّون المؤمنون حين يُرَسلون للّشهادة؟شف وناق  اكتش  

 .تمالحظا

كثيًرا ما يتألّم المسيحيّون المؤمنون ألنّهم شهوٌد أمناء ليسوع المسيح. يُرَسل المسيحيّون المؤمنون للّشهادة 

للمسيح فيواجهون األلم. تالميذ يسوع المسيح، وكّل خّدامه اليوم، لم ينطلقوا للخدمة مستدعين االضطهاد 

وا ببشارة اإلنجيل، وليعلّموا الكتاب الُمقدس وليساعدوا هم في الحقيقة ليكرزأرسلوطالبيه. كال، فيسوع المسيح 

هم وسط "ذئاب"، وسط أناٍس في هذا العالم سيعاملونهم بكلِّ ُخبث ووحشيّة وقسوة وإساءة. أرسلالنّاس. 

وكـ"ُمرَسلين" كان التَّالميذ يمثّلون يسوع المسيح فعاًل وسط النّاس. معنى هذا هو أّن يسوع المسيح كان يعمل 

 خاللهم، وبأنّه سيكون معهم حين يتألّمون، وبأنّه سيحميهم حينَما يكون ذلك ضروريًّا.من 

 

 ينبغي للمسيحيّين المؤمنين أن يواجهوا األلم بحكمة وبراءة.
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الحيّات صار مثاًل في إسرائيل. ينبغي  احتراسو تنبُّهينبغي للتاّلميذ أن يكونوا حكماء و"متنبّهين كالحيّات". 

النّاس الذين  فهملمؤمنين أن يكونوا حكماء ومتنبّهين في كّل ما يعملونه. عليهم أن يحاولوا للمسيحيّين ا

يشهدون لهم، وأن يحاولوا اكتشاف أفضل طريقة للّشهادة لهم. ينبغي للتاّلميذ أن يكونوا بسطاء و"مسالمين 

عني أّن على المسيحيّين المؤمنين (. هذا ي0: 1)نشيد األنشاد  النقاوةكالحمام". يرمز الحمام في إسرائيل إلى 

 أال يساوموا مع الّشّر. 

 

 ة.ينبغي أال يتألّم المسيحّي المؤمن لعمل الخطأ أو الخطيَّ 

تشتمل العبارة "احذروا من النّاس" ما يلي: ينبغي للمسيحيّين المؤمنين أال يثقوا بسذاجٍة بالنّاس، ألّن بعَض 

فيه يسوع المسيح، كان القادة الدينيّون ينصبون باستمرار الفخاخ  النّاس سيخدعونهم. ففي المجتمع الذي عاش

(. بل 3: 1؛ يوحنا 52: 50ليسوع ليوقعوه بها حتى تكون لديهم حجٌج وأسباب لالشتكاء عليه ومحاكمته )متّى 

في إّن يسوع تعرَّض للخيانة حتى من أحد تالميذه، يهوذا. وبعد أن صِعد يسوع إلى الّسماء، استمّر النّاس 

كرههم ومقاومتهم ألتباع يسوع المسيح. ينبغي أال يقع المسيحيّون في فخاخ أسئلة الناس الغادرة، بل أن  

يصلّوا ألجل أن يعطيهم الّربُّ نعمة ليقّدموا إجابات مناسبة عن تلك األسئلة. عليهم أال يغِضبوا النّاس من دون 

بطرس 5اس من توجيه تهمة صحيحة ضّدهم. تصف رسالة سبب وجيه. كما أّن عليهم أال يفعلوا شيئًا يمّكن النّ 

كما يلي: "ال يُكن بينكم َمن يتألّم عقابًا على شرٍّ ارتكبه: كالقتل أو الّسرقة، أو غيرهما من الجرائم،  51-53: 4

ل في شؤون اآلخرين، ولكن إن تألّم أحدكم ألنّه  جل هذا ، فعليه أال يخجل، بل أن يمّجد هللا أل’مسيحي‘أو التّدخُّ

 . يحمل اسم يسوع المسيحاالسم،" أي بأنّه 

 

 

 ينبغي للمسيحيّين المؤمنين أن يستغلّوا فَُرص االضطهاد ليشهدوا للمسؤولين الحكوميّين.

قال يسوع إّن تالميَذه سيُسلّمون للمحاكم اليهوديّة المحلّيّة، التي سيتّم عقدها في المجامع. كاَن عقاب الّذين 

كورنثوس 0يح في ذلك الوقت هو الجلد بالّسوط، بحّد أقصى يبلغ تسعة وثالثين جلدة )يشهدون ليسوع المس

ون إلى أمام مسؤولين رفيعي المستوى، مثل الحّكام والوالة والملوك، الذين كانوا 04: 55 (. فكان التاّلميذ يُجرَّ

نالحظ أن يسوع قال إن يحكمون عليهم. حدث هذا ليسوع وبولس، كما نرى في الكتاب الُمقدَّس. مهمٌّ أن 
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الهدف من هذا االضطهاد هو أن يشهد التاّلميذ لَمن يحاكمونهم! في بعض األحيان يكون االضطهاد هو 

الطّريقة الوحيدة التي فيها يسمع رجال الّشرطة والقضاة والمسؤولون الحكوميون اآلخرون رسالة محبّة 

ليهم قوله في ذلك الوقت، ألّن الّروح القدس سيذّكرهم بكالم وغفران هللا. ينبغي للمسيحيّين أال يقلقوا بشأن ما ع

 يسوع ويشّجعهم ويشّددهم. 

 

 ب. ينبغي للمسيحيّين المؤمنين أن يعتبروا هذا النوع من األلم مشاركةً في آالم يسوع المسيح. 

 . 54-50: 4بطرس 5؛ 04: 5؛ كولوسي 1: 5كورنثوس 0؛ 57: 1 ية؛ روم54: 03 الرسل أعمال اقرأ

 : كيف ينبغي للمسيحييّن المؤمنين أن ينظروا آلالمهم؟ شف وناق  اكتش  

  .مالحظات

 .آالم يسوع المسيح

(، ومسكوٌن 41: 1(، وغريب محتقَر )سامري( )يوحنا 01: 52ُدعي يسوع المسيح بأنّه شيطان شّرير )متّى 

(. 05-51: 51عالم )يوحنا (. كرهه األشرار في هذا ال02: 52بأرواح شّريرة ومجنون بال ضوابط )يوحنا 

: 03(. وبصق المسؤولون في وجهه، وضربوه بقبضاتهم )متّى 4-6: 03وتآمرت الّسلطات عليه لقتله )متّى 

(، وقيّدوه وقادوه بعيًدا 32-19: 03(، ورتّبوا لمحاكمة مثيرة للّسخرية له آتين بشهوِد زوٍر ضّده )متّى 37

من كرامته، ووضعوا على رأسه تاًجا من الّشوك، واستهزأوا به  (، وأهانوه وجّردوه0-5: 07 كمجرٍم )متّى

(، وأخيًرا صلبوه بتسميره 65-07: 07وبصقوا عليه وضربوه على رأسه مّراٍت ومّرات بعصا )متّى 

 (. 61: 07بمسامير كبيرة عبر يديه وقدميه إلى خشبة الّصليب )متّى 

 

 

 .آالم الّرسول بولس

ل كّل شيٍء ممكن في مقاومة اسم يسوع المسيح، فسجن المسيحيّين أتباع قبل أن آمن الّرسوُل بولس عم

فوا على اسم  يسوع، وأيّد قتلهم، وجلدهم في المباني الدينيّة اليهوديّة )المجامع( وحاول إجبارهم على أن يجدِّ



47الدَّرس -ثامنال الدليل  

قد ُسِجن (. لكن  الحقًا، تعرَّض بولس نفسه لكثيٍر من االضطهاد. ف55-9: 03 الرسل يسوع المسيح )أعمال

مّراٍت كثيرة، وتعرَّض لجلٍد قاٍس وعنيف، وتلقّى من اليهود خمس مّرات تسعة وثالثين جلدة بالّسياط، 

وُضِرب ثالث مّراٍت بالعصا، وتعرَّض مّرةً للّرجم، وكان باستمرار في خطٍر من أبناء بلده وجنسه، وتعرَّض 

في جسده "سمات الّرّب يسوع المسيح"  (. حمل بولس03-06: 55 تيموثاوس0ألخطاٍر من إخوة كذبة )

 (. 57: 3)غالطية 

 

 .المشاركة في آالم يسوع المسيح

(. 56: 4بطرس 5؛ 57: 1 يةينبغي للمسيحيّين أن يعتبروا هذا النوع من األلم "شراكة في آالم المسيح" )روم

اهه وتجاه كلمته، فإنّه حين يتألّم المسيحيّون المؤمنون بسبب إيمانهم بالمسيح يسوع أو بسبب أمانتهم تج

(. حين يضطهُد أحدهم تالميَذ يسوع المسيح، فإنّه يضطهد 1: 5كورنثوس 0"]تفيض عليهم[ آالم المسيح" )

المسيح نفسه! فقبل أن يؤمن بولس بالمسيح يسوع كان يضطهد المسيحيّين، ولذا قال له يسوع: "شااول شاول 

ه للمسيحيّين المؤمنين هو في حقيقته اضطهاٌد  (. االضطهاد54: 03 الرسل لم تضطهدني؟" )أعمال الُموجَّ

ه ليسوع المسيح! هذا يعني أنّه حين تتعرَّض لالضطهاد كمسيحي مؤمن فإنّك ال تكون بعيًدا عن محضر  موجَّ

 ومحبّة يسوع المسيح وعن قّوته وتعزيته. 

 

 .ملء حّصة اآلالم الّضروريّة

تاب الُمقدس باعتبارها آالم يسوع المسيح. ولكن ليس من مكاٍن أو يُنظَر آلالم المسيحيّين المؤمنين في الك

مقطع في الكتاب الُمقدَّس يقّدم آالم المسيحيّين المؤمنين باعتبارها مساهمةً في إنجاز الفداء. إنّها تُعتبَر 

(. 04: 5"]تتميم[ ... ما نقص من ضيقات المسيح" ألجل اكتمال الفداء وتمجيد كامل جسد المسيح )كولوسي 

آالم المسيح على الّصليب على األرض كذبيحٍة كفارية كانت أمًرا فريًدا، ولم يساهم أحد في هذا األلم! ولكّن 

 المسيح وهو في سمائه ما يزال يتألّم مع جسده )الكنيسة( على األرض حين يتعرَّض للّضيق واالضطهاد. 

 

 المشاركة في مجد يسوع المسيح
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إن المسيحيّين المؤمنين يشاركون آالم المسيح حتى يشتركوا معه في مجده!  57: 1 يةيقول الوحي في روم

كما أنّه ال يمكن التّفكير بآالم يسوع وموته وقيامته من دون التّفكير بمن تألّم ومات وقام ألجلهم وعنهم، هكذا 

التّفكير بكّل هذا من دون  أيًضا ال يمكن التّفكير بمجده الذي ناله كمكافأٍة له على عمله المكتِمل فإنّه ال يمكن

التّفكير بالمؤمنين به. وكذلك ال يمكن التّفكير بالمؤمنين وهم بحالة المجد من دون التّفكير بيسوع. ولذا، فإّن 

: 57مجد ميراث المسيحيّين المؤمنين ال يمكن أن يكون إال مجد المسيح الذي ناله مكافأةً له في تمجيده )يوحنا 

ح هو شرط الحصول على الميراث. ال يمكن المشاركة في مجد هللا إال بالمشاركة في آالم (. التألّم مع المسي04

(، وهو 55-3: 0ابنه يسوع المسيح. األلم ومن ثمَّ المجد هو التّرتيب الّذي ُعيِّن ليسوع المسيح نفسه )فيلبّي 

 نفس التّرتيب الذي يخّص الذين يرثون معه. 

 

 د. االستجابات تجاه األلم

 

  .ستجابات مختلفة تجاه األلم عبر التاريخا. 8

 : كيف استجاب بعض التالية أسماؤهم تجاه األلم؟ شف وناق  اكتش  

 ال تعلّمنا هذه األمثلة كيف ينبغي أن نستجيب تجاه األلم ونتعامل معه، وهي ليست أمثلة شاملة. .مالحظات

  .أ. طلب وقوع لعنة 

 . 3: 11؛ 51: 52مزمور  اقرأ

 لبًا حلول لعنة أو دينونة هللا على أعدائه. صلّى داود طا

(. ويعلّم 01-07: 3يعلّمنا يسوع بالمسيح عن الكيفية التي ينبغي بها أن نستجيب لأللم: "باركوا العنيكم" )لوقا 

 (. 54: 50 يةالرسول بولس قائاًل: "باركوا الذين يضطهدونكم، باركوا وال تلعنوا" )روم

 

 .ب. التّهديد واالنتقام 

 . 40-61: 1متّى  رأاق
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بعض األشخاص أشراٌر وينتقمون ألنفسهم. هم يسعون لتطبيق شريعة: "عين بعين وسن بسّن." إنّهم يفعلون 

لآلخرين الّشرور التي فعلها اآلخرون لهم. وبعض الثّقافات شّريرة وتعلّم ما يُدعى "القتل دفاًعا عن الّشرف". 

خص أو العائلة أو األمة أو الّدين بقتل أفراٍد بريئين من العائلة أو فتعلّم بوجوب الحفاظ على شرف وكرامة الشّ 

الجماعة التي ينتمي إليها المتعّدي! وهكذا، يُرى أن بعض العائالت استمّرت تقتل بعضها بعضها لقرون، 

لت إلى إرهاب مستمّر أ و وبعض الّدَول لم تتوقَّف عن شنِّ الحروب بعضها على بعض، وبعض الّديانات تحوَّ

 تسعى لشّن حروب دينيّة كلَّ الوقت. 

ولكنَّ الّرّب يسوع المسيح يعلّم عن الكيفية التي ينبغي بها االستجابة لأللم التي يتسبّب بها شخٌص شّرير أو 

عائلة شّريرة أو دولة شّريرة أو دين شّرير. يقول يسوع: "ال تقاِوموا الّشّر بمثله." فينبغي أال نقاوم الّشّرير 

، شفى يسوع فوًرا جرح ذلك الّرجل )لوقا  بأسلوبه. (، 15-12: 00وحين انتقم أحد تالميذه بقطعه أذن عدوٍّ

ال ق(. وحين 10-15: 03وقال: "ردَّ سيفك إلى غمده! فإّن الذين يلجأون إلى الّسيف بالسيف يهلكون" )متّى 

لم يهّدد، ولكنّه "أسلم أمره هلل الذي يحكم الناس األشرار الّشتائم ليسوع المسيح لم يرّد عليها بمثلها، وحين تألّم 

 (. 06: 0بطرس 5بعدل" )

 

 .ج. إنكار يسوع المسيح 

 . 69-60، 02-57: 52متّى  اقرأ

يستجيب بعض النّاس خوفًا من االضطهاد بإنكارهم يسوع المسيح أمام عائالتهم ومجتمعهم وحكومتهم. 

 ؤمنون مرتبطون بيسوع المسيح. فهؤالء يخشون األلم، ولذا ينِكرون أنّهم مسيحيّون م

ولكّن يسوع المسيح يحّذر المسيحيّين المؤمنين من إنكاره، فيقول: "من ال يحمل صليبه ويتبعني فهو ال 

(. يرمز حمل الّصليب إلى استعدد المسيحي الحقيقي للتعرُّض للّرفض واالتّهامات 61: 52يستحقّني" )متّى 

جل يسوع المسيح. كما يعلّم يسوع المسيح كيف ينبغي لنا نحُن الكاذبة والعار والّضرب بل والموت أل

المسيحيّين المؤمنين أن نستجيب تجاه االضطهاد. فحين يجلدكم ويضربكم من يحاكمونكم، ويأتون بكم لتمثلوا 

وا كيف تتكلّمون أو ماذا تقولون. فإ نّكم من تلك أمام قادتهم الدينيّين أو الشُّرطة أو القادة الّسياسيّين، "ال تهتمُّ

(. في 02-59: 52الّساعة تُلهَمون ما تقولون. فلستُم أنتم المتكلّمين، بل روُح أبيكم هو الذي يتكلّم فيكم" )متّى 

بعض األحيان، يكون االضطهاد هو الطّريقة الوحيدة التي بها سيسمع هؤالء القادة الدينيّون أو الّشرطة أو 
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نجيل! عبر القرون، أثبت التاريخ أن "دم الّشهداء المسيحيّين هو بذار القضاة أو القادة الحكوميّون بشارة اإل

 بشارة اإلنجيل!" 

 

 .د. التزام الّصمت 

 . 56-55: 0تيموثاوس 0؛ 66: 52متّى  اقرأ

بعض النّاس الذين يتعّرضون لضغط واضطهاد يخشون أن يعترفوا بأنّهم مؤمنون بيسوع المسيح. ولهذا 

ح أمام النّاس: "إن أنكرناه، فسوف ينكرنا أيًضا؛ إن تخلّينا عن أمانتنا، فهو يبقى ينكرون صلتهم بيسوع المسي

(. ال يعني هذا أّن يسوع المسيح سيعطينا 56-ب50: 0تيموثاوس 0على أمانته، إذ ال يمكن أن يتنكَّر لذاته" )

تيموثاوس 0؛ 60: 52)متّى  حياةً أبدية بالرغم من عدم أمانتنا! وال يعني أن المسيح أمين في تتميم وعوده فقط

 ب(. 50: 0تيموثاوس 0؛ 66: 52أ(، بل هو يبقى أمينًا كذلك في تنفيذ تهديداته )متّى 55-50: 0

يريد يسوع المسيح أن يفتح المسيحيّون المؤمنين في معظم األحيان أفواههم ويشهدوا لُمطضِهديهم. في معظم 

ين تعرَّض لضرٍب بغير عدل، قال: "إن  كنُت أسأُت الحاالت تكلّم يسوع المسيح بما هو حّق وصحيح. وح

(. وفي أوقاٍت أخرى، حين 06: 51الكالَم فاشهد على اإلساءة، أّما إذا كنُت أحسنُت، فلماذا تضربني؟" )يوحنا 

 (. 64: 06لم يكن الكالم يجدي، صلّى ألجل أعدائه، قائاًل: "يا أبي اغفر لهم ألنّهم ال يدرون ما يفعلون" )لوقا 

كن في بعض األحيان والظروف، يمكننا نحُن المسيحيّين المؤمنين أن نتبع مثال يسوع المسيح بالبقاء ل

صامتين. فمثاًل، بقي يسوُع المسيح صامتًا حين قُدِّمت ضده شكاوى واتّهامات كاذبة، وحين سخر واستهزأ به 

 (. 06-05: 0بطرس 5؛ 34-19: 03أعداؤه )متّى 

 .الحةهـ. َعيش حياة باّرة وص 

 . 50-52: 6تيموثاوس 0؛ 09-06: 55كورنثوس 0؛ 56-9: 4كورنثوس 5 اقرأ

استجاب الّرسول بولس بطرٍق مختلفة تجاه األلم. فكان يعمل بكّل جديّة واجتهاد في أوقات الفقر والعوز، وكان 

واع وأشكال يرّد بلطٍف على الّذين كانوا يشتمونه، وكان يبارك الذين كانوا يلعنونه، واحتمل كافّة أن

االضطهادات. وفي كّل اآلالم التي تعرَّض لها، استمّر يهتّم بالكنائس التي كانت تحَت رعايته وإشرافه. كان 
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بولس يدِرك جيًّدا أنّه كان يقّدم من ذاته مثااًل للمسيحيّين المؤمنين اآلخرين. وقد تعلّموا الكثير من نهجه في 

 وصبره ومحبّته واحتماله واالضطهادات واآلالم التي اجتازها. الحياة ومن هدفه في الحياة ومن إيمانه 

 

  .استجابات ممكنة تجاه األلم. 2

 .أ. تجنُّب األلم 

 .1: 06؛ خروج 51-57: 53؛ 51-57: 52تثنية  اقرأ

قد يتعرَّض المسيحي المؤمن لتجربة تجنُّب األلم بأي ثمن، وقد يرغب بأن يرشو ُمضطهده أو خصمه. ولكن 

(! 02-51: 53(! وقضاة هللا األبرار ال يقبلون الّرشوة )تثنية 51-57: 52اب الُمقدس ال يرشو )تثنية إله الكت

 (! 1: 06وال يجوز للمسيحي المؤمن أن يعطي رشوةً )خروج 

وقد يتعرَّض المسيحّي المؤمن لتجربة تجنُّب األلم بالعمل بحسب مطلب ُمضطهده أو خصمه، فيعمل بحسب 

 يحي المؤمن يصير بهذا منحرفًا وشّريًرا مثل خصمه. طلبه. ولكّن المس

ينبغي للمسيحي المؤمن أن يخبِر صاحب العمل أو الحكومة بأنّه ال يستطيع أن يعمل ولن يعمل أي شيٍء فيه 

 ظلم أو انحراف وفساد أو ممنوع في الكتاب الُمقدَّس!

 

 .ب. الهروب من األلم 

 . 06، 54-55: 52متّى  اقرأ

ي المؤمن أواًل أن يحاول إعالن رسالة ملكوت هللا في المدينة، وأن يعمل الخير في تلك المدينة. ينبغي للمسيح

ولكن  إن رفضت المدينة رسالته وقاومتها، فإنّه يمكن أن يغادر المدينة إلى مدينة أخرى. وحين تضطهد تلك 

 لى مكاٍن آخر. المدينة المسيحيّين المؤمنين فإّن عليهم مغادرة تلك المدينة والّذهاب إ

 

  .ج. مقاومة األلم 
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 . 3-5: 0تيموثاوس 5؛ 59-57: 50 يةروم اقرأ

يقاوم كثيرون األلم. ولذا يقّدمون التماسات، وينظّمون إلضرابات، ويقاومون الّسلطات بسلبية، أو يقاومونها 

 أحيانًا بمعاَرضة عنيفة. 

ات المعنية إلى الظّلم، فإّن عليهم أال يلجأوا أبًدا إلى مع أّن على المسيحيّين المؤمنين أن يلفتوا انتباه الّسلط

اإلساءة الكالمية أو المقاومة العنيفة ضّد الّسلطات. على المسيحيّين المؤمنين أال يهّددوا النّاس، وال يلجأوا 

يهم الستخدام العنف أو ينتقموا ويرّدوا اإلساءة بمثلها. فإن فعلوا هذا فإنّها يصيرون أشراًرا مثل مقاوم

والمسيئين إليهم، وهللا سيدينهم على هذا. كما ينبغي للمسيحيّين المؤمنين أال يلجأوا التّباع األساليب الشّريرة 

التي يستخدمها خصومهم وأعداؤهم. فال يستطيع أن يكون اإلرهابي مسيحيًّا حقيقيًّا طالما هو يلجأ للعنف في 

 ردوده. 

لم، فإّن عليهم أن يخبِروا الّسلطات المعنيّة. فإن كانت الّسلطات ولكن  حين يرى المسيحيّون المؤمنون الظّ 

شّريرة، فقد يكون من غير الحكمة التكلُّم مع تلك الّسلطات عن الّشرور التي يرتكبونها. وبداًل من ذلك، على 

: 0اوس تيموث5المسيحيّين المؤمنين أن يصلّوا بأن يتوب من هم في مراكز الّسلطة ويؤمنوا بيسوع المسيح )

(. كما أّن على المسيحيّين المؤمنين أن ينخرطوا في أعمال اإلغاثة واإلعانة للنّاس الذين يعانون بسبب 5-3

 (. 64-66: 52؛ عبرانيين 42-67: 01؛ 52: 1ظلم الّسلطات أو الظّلم الذي قد يتسبّب به المجتمع )متّى 

 

ل األلم    .د. حمل وتحمُّ

 . 06، 05: 0بطرس 5 اقرأ

ل األلم. يتعرَّ   ض بعض المسيحيّين المؤمنين لتجربة عدم قبول تحمُّ

ولكن حتّى في ما يختّص باأللم، المسيحيّون الحقيقيّون مدعّوون للّسير في خطوات يسوع المسيح. حين كال 

ويحاكم النّاس الّشتائم ليسوع السميح، لم يرّد بالّشتم، وحين عانى وتألّم لم يوّجه تهديداٍت، لكنه سلّم لمن يقضي 

، فيصلّون ألجل نعمة يستجيبوا نحو هللابعدل. ينبغي للمسيحيين أال يستجيبوا ضد ُمضطهديهم ومضايقيهم، بل 

ل األلم ووضع ظرفهم وحياتهم في يدي هللا الحّي. وفي اليوم األخير، سيدين هللا كّل  وقّوة تمكنانهم من تحمُّ

 إنساٍن بحسب مواقفه وسلوكياته وكالمه. 
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 .دام األلم كوسيلٍة لنشر البرّ هـ. استخ 

 . 42-67: 01؛ متّى 6: 56؛ 64-60: 52؛ عبرانيين 40-61، 02، 52، 3: 1متّى  اقرأ

(. فحين يضربه الّشّرير عليه أن 69: 1ينبغي للمسيحي المؤمن أال يقاوم الّشّرير بمثل سلوكه وأعماله )متّى 

يأخذ شّريٌر بعض أمالكه، فعليه أن يعطيه المزيد  يسمح له بأن يضرب مّرةً أخرى إلى أن يهدأ غضبه. وحين

-69: 1ى من أمالكه. وحين يجبِره شّرير على أن يحمل حمله مياًل، فعليه أن يحمل ذلك الحمل ميلين )متّ 

(. ينبغي لهم أن يحبّوا 02: 1(. ينبغي أن يفوق بّر المسيحيّين المؤمنين أّي توقُّع لدى أعدائهم )متّى 40

: 3وا الخير للذين يحبّونهم، ويباركوا الذين يلعنونهم، ويصلّوا ألجل الذين يسيئون إليهم )لوقا أعداءهم، ويعمل

(. ينبغي للمسيحيّين المؤمنين أن يتعاطفوا مع 3: 1(. ينبغي أن يجوعوا ويعطشوا للبّر )متّى 07-01

يستشهدون في السجون  (، ويتذّكروا دائًما أولئك الذي تساء معاملتهم أو64: 52المسجونين )عبرانيين 

(. على المسيحيّين المؤمنين أن يطعموا الجوعى ويسقوا العطشى، ويستقبلوا الغرباء في 6: 56)عبرانيين 

(. فينبغي للمسيحيّين أن يعملوا 42-67: 01 بيوتهم، ويُلبسوا َمن هم بحاجة للملبس، ويزوروا المرضى )متّى

وتغيّر البُنى الخاطئة والظروف الرديئة في المجتمع إلى بُنى جيّدة األمور التي تقلّل من ألم النّاس من ناحية، 

 وظروف أفضل من ناحيٍة أخرى. 

 

  .قضايا مهمة منّوعة تتعلَّق باأللم. 3

: برأيك، أين ينبغي أن يقف المسيحيّون المؤمنون في ما يتعلَّق بالقضايا المتعلّقة باأللم، مثل شف وناق  اكتش  

 اض والموت الرحيم والسَّجن مدى الحياة وعقوبة الموت؟ معاقبة األطفال واإلجه

 .أ. معاقبة األطفال 

 .04: 56أمثال  اقرأ

ينصح الكتاب الُمقدس اآلباء بأن يعاقبوا أوالدهم حين يستحقّون ذلك. ولكن ال يجوز لآلباء والمعلّمين أن 

 جروح. يضربوا األوالد بشكٍل عشوائي أو بقبضاتهم أو أن يسبّبوا لهم إصابات و
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 .ب. اإلجهاض 

 . 51-56: 569؛ مزمور 56: 02خروج  اقرأ

 اإلجهاض هو قتل األطفال غير المولودين الذين ال يرغب بهم والدوهم. 

النّاس ال  بما أنهللا نفَسه هو الذي يخلق النَّاس بطريقة رائعة وغامضة تمتلئ بالدهشة والعجب. و فإن

 لهم بأن يقتلوهم.  غير مسموحٍ  فأنهميستطيعون خلق النّاس، 

 

 .ج. القتل الرحيم 

 . 59: 52مرقس  اقرأ

م في العمر. ولكن Euthanasia"القتل الرحيم" ) ( هو قتل الذي يعانون مرًضا معيّنًا أو يعانون الكآبة أو التقدُّ

 هللا يمنع بوضوح كلَّ أشكال القتل. 

 

  .د. الّسجن مدى الحياة 

 . 07-01: 00تثنية  اقرأ

ن القضائي في العهد القديم على إيقاع عقاب الموت للذين يغتصبون. برأيك، ماذا ينبغي للمجتمع ينّص القانو

الحديث أن يعمل مع الذين يغتصبون أو يرتكبوا جرائم خطيرة مثل الخطف وتصنيع الُمخّدرات والعقاقير غير 

رف؟ هل ينبغي إطالق سراح القانونيّة وتهريب الُمخّدرات وخداع اآلخرين لتعاطيها، وارتكاب جرائم الشّ 

 هؤالء الحقًا ليعودوا فيرتكبون هذه الجرائم؟ 

 

  .هـ. عقوبة الموت 

 . 4: 56 ية؛ روم54-50: 05؛ خروج 3-1: 9تكوين  اقرأ
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أمر القانون القضائي في العهد القديم بعقوبة الموت للقتلة الذين تثبت إدانتهم، ولكن ليس للذين قتلوا آخر بغير 

اذا ينبغي للمجتمع المعاصر الحديث أن يفعل بالذين يقتلون اآلخرين بدٍم بارد، سواء أكانوا قتلةً عمد. برأيك، م

 أم إرهابيّين؟ 

 

 هـ. مغزى أو قيمة األلم

 

: يعلّم الكتاب الُمقدَّسس أن آلالم المسيحيّين المؤمنين مغزى وأهّمية. فالمسيحيّون المؤمنون يعرفون أّن م قّدمة

ستخدمها هللا لبناء شخصياتنا وحياتنا، ولجعلها نافعةً في هذا العالم، ولتهيئتنا للدخول إلى األلم هو وسيلة ي

 الّسماء الحقًا. 

 : ما بعض الفوائد العظيمة لأللم بحسب المقاطع الكتابية التالية؟ شف وناق  اكتش  

  .األلم يقود إلى إطاعة كلمة هللا. 8

 .  75، 37: 559مزمور  اقرأ

اعةً لكلمة هللا. فالّصعوبات واالضطهادات واأللم تدفع المسيحّي المؤمن للبحث عن إجابات ينتِج األلم ط

 وتعزية وقّوة في الكتاب الُمقدَّس. 

 

  .األلم يغيّر شخصياتنا وطبيعتنا. 2

 . 1-6: 1 يةروم اقرأ

حين يؤمن بيسوع المسيح. يساهم األلم في بناء الشخصيّة المسيحيّة. فعالقة الّشخص مع هللا تتغيَّر بشكٍل كامل 

ولكن لكون عالقته باهلل تغيَّرت فإن عالقة كل حدث بحياة المسيحي المؤمن قد تغيَّرت أيًضا! قبل أن يصير 

اإلنسان مسيحيًّا مؤمنًا يبدو األلم بال معنى مطلَقًا. ولكن بعد أن يصير اإلنسان مسيحيًّا مؤمنًا، فإن األلم يُثِمر 

 الّصفات الجيّدة. ومن األمثلة على هذه الثّمار:  فيه أنواًعا مختلفة من 
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ر فرًحا.    أ. األلم يثم 

يستطيع المؤمن أن يفرح في آالمه، ألن لأللم معنى. قبل أن يصبِح اإلنسان مسيحيًّا مؤمنًا يكون األلم تعبيًرا 

افًعا وبانيًا عن محبّة هللا عن عدم رضا هللا عنه. ولكن حين يصير اإلنسان مسيحيًّا مؤمنًا يصير األلم تعبيًرا ن

 له. 

(، إذ يعتبر التألُّم والمعاناة ألجل يسوع المسيح شرفًا له، 45: 1 الرسل )أعماليفرح المسيحي المؤمن بألمه 

؛ كولوسي 57: 3؛ غالطية 41، 42: 01ألن يسوع المسيح يعتبر ألم المسيحي المؤمن ألًما يقع عليه هو )متّى 

  (.54-56: 4بطرس 5؛ 04: 5

كورنثوس 5؛ 69-61: 1 يةألنّه يختبر حقيقة هللا وعونه الّشديد )روم كما يفرح المسيحي المؤمن وسط األلم

(. هو يفرح في حقيقة 50-55: 6تيموثاوس 0؛ 52-7: 50؛ 62-06: 55؛ 52-4: 5كورنثوس 0؛ 9-56: 4

سبة ليحّرره ويخرجه من ذلك األلم. أن األلم مناسبة هلل ليُظِهر قوته في دعمه ومساندته وسط ألمه، بل إنّه منا

 ألمه، ألن مشكلته قد صارت فرصةً لعمل هللا!  خالليفرح المسيحي المؤمن 

 

ر صبًرا وثباتًا.   ب. األلم يثم 

تألُّم المسيحي المؤمن فرصة لتنمية صفات الّصبر والثبات والمثابرة فيه. فمن ناحية، يتعلّم احتمال األلم بصبٍر 

ة أخرى، يتعلّم أن يثابر في واجباته بأمانة. وهكذا، يكون ضعف المسيحي المؤمن فرصةً واحتمال. ومن ناحي

(! وحين يعترف المسيحي المؤمن المتألّم بأنّه ضعيف، لكّن هللا 9: 50كورنثوس 0لتعظيم ظهور قّوة هللا فيه )

هللا كافيةٌ بشكٍل كامل يتقّوى قوّي ومستعدٌّ لتقديم العون، فإنّه سيسعى للحصول على معونة هللا. وألّن معونة 

 إيمان المسيحي المؤمن ويقوده للثبات في عالقته بيسوع المسيح وفي دعوته المسيحيّة. 

 ج. الثبات ي ثمر  استقامةً مزّكاة وم صاَدق عليه. 

تعني  البستاني، -الكلمة اليونانيّة التي تُترَجم إلى "الفوز في االمتحان"، وإلى "تزكية" في ترجمة فاندايك 

"دليل" أو "إثبات" أو "سمة". يستخدم هللا الّصعوبات واالضطهادات واآلالم المتحان المسيحيّين المؤمنين. 

أن هللا أمين معه، وأنّه هو أيًضا أمين هلل. حين يثبت  يثبِت ويُظِهروحين يثبت المسيحي المؤمن في ألمه، فإنّه 

عليه! وكأّن هللا  مصاَدقتهته المسيحية، يضع هللا ختم المسيحي المؤمن في عالقته بيسوع المسيح وفي خدم
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يقول: "قد امتحنتُك، وقد أثبتَّ أنّك نزيه وصادق! أنا أعتبرك مسيحيًّا مؤمنًا خضع لالمتحان واجتازه، ولذا 

 فأنَت ُمصاَدق عليك." وهكذا، فإن هللا يمتحن استقامة المسيحي المؤمن حين يسمح له بأن يجتاز أنواًعا مختلفةً 

 من الّصعوبات واالضطهادات واآلالم. 

 

ر رجاًء.  زكَّاة الم صاَدق عليها ت ثم   د. االستقامة الم 

حين يستسلم شخٌص ما خالل تجربٍة أو امتحان، فإّن رجاَءه يضعف. ولكّن حين يحتمل المرض ويثابر ويثبت 

 في االمتحان، فإّن رجاَءه المسيحّي الحقيقي يتثبَّت ويتقّوى. 

 

ر نضوًجااألل. 3   .م يثم 

 . 56-5: 50؛ عبرانيين 4-0: 5يعقوب  اقرأ

يثِمر األلم نضوًجا مسيحيًّا. بحسب رسالة يعقوب، فإّن التّجارب واالمتحانات والتّجارب في الحياة تُثِمر 

باستمرار نضوًجا مسيحيًا أو كمااًل في طبيعة المسيحي وحياته. وبحسب رسالة العبرانيين، فإن تدريب وتقويم 

 هللا العمليّين )تأديبه( تجعل المسيحّي المؤمن يشارك في قداسة هللا وبّره وسالمه. 

  .األلم يثمر شجاعةً وجرأةً وعدم خوف. 4

 . 54-50: 5فيلبّي  اقرأ

: "... أحوالي قد أّدت في الواقع إلى انتشار 54-50: 5االضطهاد يلِد جرأةً. يقول الرسول بولس في فيلبّي 

.. كما أن أكثر اإلخوة، وقد صاروا واثقين بالّرّب بسبب قيودي يجرؤون على التّبشير بكلمة اإلنجيل بنجاح .

هللا دون خوف." كان بولس ُمقيًّدا بسالسل داخل زنزانٍة في مدينة فيلبّي الرومانية. ومثال األلم الذي شوِهد فيه 

ي شهادتهم ليسوع المسيح. وفي حّث المسيحيّين المؤمنين اآلخرين على أن يتشّجعوا ويصبحوا جريئين ف

(، 00: 4مدنية فيلبّي، كثيرون من الحرس اإلمبراطوري، بل ومن بيت اإلمبراطور الروماني نفسه )فيلبّي 

 آمنوا بيسوع المسيح. 
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  .األلم ينشر رسالة بشارة اإلنجيل. 5

 . 1-3: 5تسالونيكي 5 اقرأ

إّن اآلالم  1-3: 5تسالونيكي 5الّرسول بولس في  يساهم االضطهاد في انتشار رسالة بشارة اإلنجيل. يقول

الّشديدة التي تعرَّض لها مؤمنو تسالونيكي قد جعلت  إيمانَهم معروفًا في كّل مكان. فحين يتألّم مسيحيٌّ مؤمن 

ألجل المسيح بطريقة تكِرم يسوع المسيح، فإّن كثيرين جًدا يرون ألمه. ويتشّجع مؤمنون آخرون وتتولَّد لديهم 

رأة لقبول األلم هم أيًضا. ويصير موت الّشهداء المسيحيّين المؤمنين بذار بشارة اإلنجيل. كتب أحد الُكتّاب الج

ألم المسيحّي المؤمن هو بوق في آالمنا.  يصرخفي ضمائرنا، و يتكلّمهللا لنا في مسّراتنا، و يهمسالّشهيرين: "

 ."هللا إليقاظ العالم األصمّ 

 

  .وع المسيحاأللم ي ظه ر مجد يس. 3

 . 54: 4بطرس 5 اقرأ

يُظِهر االضطهاد مجد يسوع المسيح في المسيحي المؤمن. حين يتألّم المسيحي المؤمن ألجل اسم يسوع 

المسيح فإنّه تكون له الطوبى والبركة، ألن روح المجد وهللا يحل عليه. فحين يتألّم ألجل يسوع المسيح فإن 

له. سيكون لديه فرح وسالم وثقة تاّمة باهلل بطريقٍة تفوق كّل قدرٍة روح هللا سيشِرق بمجده اإللهي من خال

بشرية على عمل هذه األمور! وسيكون المؤمن المتألّم قادًرا على أن يغفر ألعدائه ويحبّهم، مثلما غفر المسيح 

. سيثابر ويثبت حتّى الموت، مثلما ثابر يسوع المسيح وثبت حتّى الموت. ولكن ينبغي أال  يُنَسب ثبات وأحبَّ

 لمحبّة هللا العظيمة والمّجانية للمسيحّي المؤمنالمسيحي المؤمن لقوة محبته هلل، وال ألي شيٍء في المؤمن، بل 

 (. 69-01: 1 ية)روم

دُّ المسيحي المؤمن للّسماء. 7   .األلم يع 

 . 1-4: 5تسالونيكي 0؛ 50-55: 1متّى  اقرأ

كّل االضطهادات والتّجارب والِمَحن التي واجهها مؤمنو يهيّئ االضطهاد المسيحي المؤمن للّسماء. 

تسالونيكي كانت دلياًل على أن دينونة هللا عادلة وحقّة. ونتيجة لهذا، سيُحَسب هؤالء المسيحيّون المؤمنون 



47الدَّرس -ثامنال الدليل  

: "طوبى لكم متّى أهانكم النّاس 50-55: 1مستحقّين لملكوت هللا، الذي ألجله تألّموا. قال يسوع في متّى 

 دوكم، وقالوا فيكم من أجلي كلَّ سوٍء كاذبين. افرحوا وتهلّلوا، فإّن مكافأتكم في الّسماوات عظيمة." واضطه

 

 دقائق( 1) صالة  5

 كلمة هللامع  متجاوبةصالةٌ 

 صلوات قصيرة تُظِهر تجاوبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم.  َصلُّوا بالتناو ب

  الثيَّة وارفعوا صلوات تعكس تجاوبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم.أو اقسم المجموعة إلى مجموعات ثنائيَّة أو ث

 

 )دقيقتان( واجب بيتي 3

 القادمللّدرس 

 أعط أعضاء مجموعتك الواجب التالي مكتوبًا، أو أطلب منهم أن يكتبوه في دفاترهم(.  قائد المجموعة.)

  تعهَّد بتدريب تالميذ ُجُدد للرب وببناء كنيسة المسيح.: التعهُّد .5

 " مع شخص آخر أو ضمن مجموعة. األلم وسيادة هللاالمتعلِّق بـ" ِعظ أو علّم أو ادرس التعليم .0

. 00-59رؤيا يوحنا  ِمن يوميًّا تمتَّع بخلوة روحيَّة مع هللا باالستعانة بنصف أصحاح الخلوة الروحية: .6

ن مالحظاتك استخدم ل. َدوِّ   .طريقة الَحّق الُمفضَّ

  خمس آيات كتابية حفظتها من إنجيل يوحنا. راجع يوميًا آخر  :الحفظ .4

 . اكتب تلخيًصا إلنجيل يوحنا.حّضر لدرس الكتاب التّالي في البيت درس الكتاب الُمقدَّس: .1

 اقرأ كامل إنجيل يوحنا مرةً أخرى، وأعِدد تلخيصك الخاّص إلنجيل يوحنا بمعونة األسئلة التالية:

 أ. أعِط عنوانًا إلنجيل يوحنا. 

 ناوين وعناوين فرعية لكل فصل/ أصحاح في إنجيل يوحنا. ب. أعِط ع

 ج. ما أهم االستنتاجات والخالصات العقائديّة التي توّصلت إليها من دراستك في إنجيل يوحنا؟ 

 د. ما أهم الّدروس العمليّة التي نجتنيها من إنجيل يوحنا؟ 

 لة التي يقّدمها؟ هـ. برأيك، ما أهميّة إنجيل يوحنا لزمننا ومجتمعنا؟ ما الّرسا

و. قّدم عرًضا لحقٍّ ما في إنجيل يوحنا أو ناحية ما من باالعتماد على إنجيل يوحنا للمجموعة. كيف 

 من األمور التي يمكنك عملها: ؟ستنقل هذا الحق لآلخرين

 اشرح حقًّا ما من خالل رسٍم توضيحي أو صورة توضيحية.  - 
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  قّدم عظةً قصيرة عن حّق ما للمجموعة. - 

 اكتب قصيدةً أو ترنيمة وقّدمها أمام المجموعة. - 

 اكتب مسرحية قصيرة أو مسرحية إيمائية قصيرة وقّدمها أمام المجموعة. - 

 اً وامتحن به المجموعة. اكتب امتحانًا قصيرً  - 

نًا في إنجيل يوحنا.  -  ح حقًّا مدوَّ  ارِو قصةً قصيرةً أو شهادة توضِّ

 (. 6: 1هللا )مزمور سيفعله أو أمر ُمحّدد هذا األسبوع، وانظر ما صلِّ ألجل شخٍص  الّصالة: .3

ن مالحظاتك .7 ن أيًضا مالحظاتك الُمتعلِّقة بأوقات الخلوة الشخصية مع  َدوِّ حول بناء كنيسة المسيح. َدوِّ

 هللا، وآيات الحفظ، والتعليم، والتحضير.

 

 


