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 يغْفر لآلخرين أن يتَعلَّم التلميذُ
____________________________________________________________ 

 عندما بدأ السـيد . " ذَة ـ لم ـ تَ " حلْقَة جديدة من في - صديقي المستَمع - بِك أهالً ومرحباً
 ه العلَنيةَ على اْألرضِ، اختار مجموعةً من األشخاصِ ودربهم لكي يخبِروا اآلخَرين المسيح خدمتَ

نع هياتح ، هعجزاتوم ، هوتوم ، هتيامقو ، ماءإلى الس هعودالثَّاني ، وص جيِئهوم . هـؤالء حأصب وقَد 
 المسيح يريد من السيد كذلك، فإن . نَّهم تَتَلمذوا على يديه أل " تالميذ المسيحِ " ـ األشخاصِ يعرِفون ب

اآلخَـرين خبِري أنميقَةً وةً عرِفَةً شَخْصيعم عرِفَهي أن ؛ أيلميذاً لَهت كوني أن بِه نكُلِّ شَخصٍ يؤم 
نْهع . ساعدتلم جرنامهذا الب دنا لَكأعد فَقَد ،لذلك على أن ك بِحالمسيح تُص سوعي ا . تلميذاً للربأم 

 . يغْفر لآلخَرين أن يتَعلَّم التلميذُ : عنوان حلقتنا هذه فهو

فـإن ،ةددتَعبابٍ مألس اآلخَرين نم طهادواالض ةلإلساء ضونتعرموماً يع النَّاس كان إن 
ه معـاد لهذه اإلساءات عرضون يتَ ن المؤمنين المسيحيي  أكْثَر من غيرِهم ألن العالَم الذي نَعيشُ فـي

 . أيضاً وألتباعِ المسيح للمسيحِ

 وحين يتعرض اإلنسان لإلساءة أو االضطهاد، فَغالباً ما يؤدي ذِلك إلى جرحٍ عميق فـي
قودا - القَلْبِ ي ةهايفي ن طاففي القلبِ إلى – لم ةرارل . منا إلى سؤاِلنا األووهذا يقود : ـيما ه 
 المرارةُ؟

 أو هي مشاعر غَضبٍ عارِمٍ يشْعر بهـا . المرارةُ هي مشاعر جريحةٌ لَم تُعالَج ولَم تَلْتَِئم
األشخاصِ الذي الشخص جاهت دطَهضأوِ الم ظلومالم جاهتَّى تعِ، أو حتَمجالم جاهأو ت ،أساؤوا إليه ن 

 وغالباً ما تؤدي المرارةُ إلى تشويشِ المؤمنِ وتَعطيِل قُدرته على الحكْمِ على األمورِ حكْمـاً . اِهللا
ةسقدكلمةُ اِهللا الم ما تَقولُه عكماً يتوافَقُ مسليماً، أو ح . 

ما هي أسباب المرارة؟ : سؤاٍل آخَر أال وهو وهذا يقودنا إلى



 : عدمِ الغُفرانِ لآلخَرين تَجعلَك تُصاب بمرارة النَّفْسِ أو قَد فيما يلي بعض األسبابِ التي

 ثقُ فقد تُشارِك مشاكلَك أو همومك أو أسرارك مع صديق تَ . فُقْدان الثِّقَة بـاآلخَرين ، أوالً
لآلخَرين كرارأفْشى أس ُأ بأنَّهفتُفاج بِه . ةرارُل إلى مالذي قد يتحو باالستياء رتَشع وعندها، فإنك 

 . وعدمِ غُفْرانٍ

مِ . إساءةُ الحكْمِ علَيك ، ثانياً ي الحكـْ  فقد تُصبِح مر النَّفْسِ حين يخْطُئ أحد األشخاصِ ـف
عليك . بور لُكعامي فَ اآلخَرالطَّر نلك لديك دهوج ُل أقصى طاقَةذتَب األلمِ حين نم بمزيد رما تَشْع 

 . وكأنَّك كَسوٌل أو مهمٌل في واجباتك – دون وجه حقٍّ –

 جز اآلخَـرون عـنِ بمرارة النَّفْسِ وعدمِ الغُفرانِ حين يع فقد تُصاب . خَيبةُ األمِل ، ثالثاً
 القيامِ باألشياء التي توقَّعتَها منْهم، أو عندما ال يفون بوعودهم التي قَطَعوهـا لَـك، أو عنـدما ال

ةطْلوبالم ةبالكفاء هِمأو واجبات بأعماِلهِم يقومون . 

 مسامحة اآلخَرين حين ينْتَهِـك ر النَّفْسِ وتَجِد صعوبةً في تُصبِح م فقد . االستغالُل ، رابعاً
تَكطيب لُّونتَغسي أو حين ،قوقَكح اآلخَرون شُّونَكغي أو حين ،كمتلكاتأو م . 

 تُصبِح مر النَّفْسِ وتَجِد صعوبةً في مسامحة اآلخَرين حـين يظْلمـك فقد . الظُّلْم ، خامساً
ة تَسـتَحقُّها فتَشْـعر . يفيك اآلخَرون حقَّك اآلخَرون أو عندما ال يـقتَر ـنم كديرم كرِمحي فقد 

وِهنَح نم ةراربالم . ةراربـالم رفتَشْـع قُّهتَحا تَسمتَقديراً أقَلَّ م كلِّمعم كنَحمي وقد . ـكتَّهِمي وقـد 
 . يشَوهون سمعتَك فتَشْعر بالمرارة اآلخَرون اتِّهامات باطلة أو

 تُصبِح مر النَّفْسِ حين تَعجز عن إدراك خطَّة اِهللا ِلحياتـك أو حـين فقد . التمرد ، سادساً
لَك هتبحالحِ اِهللا أو في مفي ص تَشُك . ـكياتي ح  لكـي فقد يسمح اُهللا ببعضِ الظروف القاسية ـف

كعوافنَقِّي دأو لكي ي ،تَكيَل شَخْصقصأو، لكي ي كبردتَ . يدرأو تَم فالموق إذا أسأتَ تَفْسير نلك 
. على مشيَئة اِهللا ِلحياتك، فقد تُصاب بِمرارة النَّفْسِ



 لنَّفْسِ ومشاعرِ عدمِ الغُفرانِ، تَعاَل بِنـا إلى مرارة ا المؤدية األسبابِ بعض بعد أن عرفْنا
 . عواقبِ المرارة نُلقي نَظْرةً على

ي " : ١٥ - ١٤ : ١٢ نقرُأ في الرسالة إلى العبرانيين ةَ الَّتـاسالْقَديعِ، ومالْج عم الَموا السعتْبا 
،بالر دى َأحري ا لَنهونبِد ينظالَحاِهللا م ةمعن نم دَأح يبخِلَئالَّ ي . ةارـرـُل مَأص طْلُـعِلـَئالَّ ي 

ونيركَث بِه ستَنَجا، فَياجانْزِع نَعصيةَ ". ورارَل المأص نا أنلِّمةُ اِهللا تُعمإذاً، كَل ) ةـرارالم ذْرج أو ( 
الم نم الكَثير ببسي أن نكمنِ يالمؤم ياةفي ح القاتع ثالث مبِ في أهالمتاعِل وشاك : 

ى . أوالً، المرارةُ تؤثِّر سلباً على عالقَة المؤمنِ باِهللا  : ١٥ : ٦ فنحن نقرُأ في إنجيِل متـَّ
" ّا زضَأي وكُمَأب لَكُم رغْفالَ ي ،هِمالَتّوا ِللنَّاسِ زرتَغْف لَم ِإنو كُممِ فَ ". الَتـدعو ةـرارتَ للمحـمس إن 

 فَقَد وهبنا اُهللا نعمةً خاصةً . الغُفْرانِ أن يمآل قَلْبك، فسوفَ يؤثِّر ذِلك تأثيراً سلبياً على عالقَتك باِهللا
 وهكذا، عندما تمـُأل قلبـك . المحبةَ هِر لَهم ظْ نَستَطيع من خالِلها أن نَغْفر للذين أساؤوا إلينا وأن نُ

 عظيمـةً بالمرارة تجاه الذين أساؤوا إليك وتُصر على عدمِ مسامحتهِم، فإنَّك بذِلك تُضيع فُرصـةً
كتوشخصي كفي إيمان جلكي تَنْمو وتَنْض ها اُهللا لَكأتاح . 

 إذا سمحتَ للمـرارة أن تمـَأل . على عالقَة المؤمنِ باآلخَرين ثانياً، المرارةُ تؤثِّر سلباً
كـنِ النَّـاسِ، وفُقْـدانع كعادإلى ابت ي ذِلكفسوفَ يؤد أساؤوا إليك نِلم رتَغْف تَ أنفَضور كقَلْب 

 ِلـَئالَّ : "... رسالَة إلى العبرانيين فكما قَرأنا قبَل قَليٍل في ال . ألصدقاِئك، وهدمِ عالقَاتك باآلخَرين
ونيركَث بِه ستَنَجا، فَياجانْزِع نَعصيو ةاررُل مَأص طْلُععاها في ". يةَ التي تَررارالم عني أنوهذا ي 

راً لآلخَرينكَدجاً ومعزشَخْصاً م نْكم نَعستَص قَلْبِك . م ناككانَتْ ه غُفـرانٍ فـي فإن مدعةٌ ورار 
 وسـوفَ تبـدُأ . قَلْبِك فسوفَ تبدُأ بمهاجمة األشخاصِ الذين أساؤوا إليك وتوجيه االتِّهامات إليهم

أساؤوا إليك األشخاصِ الذين دض والوقوف كتسانَدعلى م ِلكوح نالنَّاسِ م ضوهكذا، . أيضاً بح 
رارُل مسوفَ تَنْتَق دوى ب – تُكالع – بـين الفاتالخو النِّزعات نم زيدي إلى مفتؤد إلى اآلخَرين 

د تَتواجـ كانٍ آخَـرم أو في أي ،كلمكانِ عأو في م ،كعاِئلَت أفْراد أو بين ،ةفي الكَنيس المؤمنين 
فيه . 

 السم في قَلْبِـك أشْبه ب المرارةُ هي . ؤمنِ بنَفْسه ثالثاً، المرارةُ تؤثِّر سلْباً على عالقَة الم
كياتوح كدسوج كقْلعلْب . وس وتُؤثِّر ،كثُ كُلَّ كَيانةُ تُلَورارديقي، المْل يا صأج ي كترى قُـد اً عـل



 كَما أن المرارةَ . وتُمزقُك، وتُقَسي قَلْبك على اتخاذ القَرارات السليمة والحكيمة، وتَجعلُك عصبِياً،
كبِنَفْس كقَتفُ ثعوكَئيبٍ، وتُض ،دودو روغَي ،ناقداً لآلخَرين لُكعتَج . 

يه هستمع – هذعزيزي الم – ضعبِ بواقأساؤوا إلينـا ع نمِ الغُفرانِ ِلمدوع ةرارالم . 
كما تَرى، فإنو ةرارالم بواقلى اإلطالق عةً عميدتْ حسلَي ! سقـدالم تابالك وصـينا لهذا، فإني 

في قُ بأن ةرارم جاَل أليالم حال نُفْس ملَه رنَغْفو اآلخَرين حنُسام نا؛ بل أنياتقوِلنا أو حلوبِنا أو ع 
 . إساءاتهِم

نُنا أنكمثَ وال ينِ نتحدع ةاإلساء نتذكَّر أن ونةَ دصق بِـه لَـهيق ومـا فَعدف الصيوس 
تُهإخْو . 

 المعاملَة السيئة التـي فنَحن نقرُأ في األصحاحِ السابعِ والثالثين من سفْرِ التكوينِ عنِ *
 لكن أخـاه . ديدةً دفَعتْهم إلى التفكيرِ في قَتْله فقد كانوا يغارون منْه غيرةً ش . يوسفُ من إخْوته لَقيها

 ورغْم أن هذا االقتراح لَم يكُن صائباً . يهوذا اقْتَرح على إخْوته أن يبيعوه عبداً بدالً من أن يقْتُلوه
 حيواناً تُجارِ العبيد وقالوا لواِلدهم إن وهكذا، فقد باعوه ل . ، إالَّ أنَّه هو الذي أنْقَذَ حياةَ يوسف أيضاً

 . وبسببِ ذِلك، عانى يوسفُ أشَد المعاناة بسببِ غيرة إخْوته منْه . ه قد الْتَهم مفترساً

 الظُّلْمِ الذي تعـرض كما أنَّنا نقرُأ في األصحاحِ التاسعِ والثالثين من سفْر التكوين عنِ *
هديس تيفُ في بيوس لَه . اترةَ مدع تُغويه أن هديةُ سجولَتْ زفقد حاو . ـهتطهارو ه فَّتـبِ عبوبس 

تْهماتَّه ليها – ظُلْماً – فَقَدع َل االعتداءحاو ـفَ فـي . بأنَّهيوس جز وبسببِ هذا االتِّهامِ الجاِئرِ، تَم 
نِ دجالس ةحاكَمونِ م . ـةجوةَ ظُلْـمِ زيحض قَعو اً، إالَّ أنهالً بارجر فَ كانيوس أن غْموهكذا، ر 

هديس . 

* نفْرِ التكوينِ عس نم حاحِ األربعينونقراُ في األص ةـفُ إساءلَها يوس ضرُأخرى تَع 
 أمر فرعون بِسجنِ رئـيسِ سـقاته ، مسجوناً يوسفُ فيه ن كا في الوقت الذي ف . وهو في السجنِ
ازيهورئيسِ خَب . نْهفو ععيس نوعرف بأن قاةالس ئيسر شَّرما وبهما أحالملَه رفَس فُ قَديوس وكان . 

قاَل لَه ثُم " : حيحص كلْمتَفسيري ِلح أن لَك نيي إذا تَب ، فاذْكُرني أمام فرعـون لَعلَّـه يعفـو عنـِّ



ريءنِ ألنِّي بجهذا الس نني مخْرِجوي ." كلالم خْبِري أن ينِ ونَسجالس نم جخَر قاةالس ئيسر نلك 
 . عن يوسف ولَم يتَذَكَّره إالَّ بعد سنَتَينِ كاملَتَين

مِ ونقرُأ في األصحاحِ الحادي واألربعين عنِ *  الفَتْرة التي قَضـاها يوسـفُ فـي األلـَ
 وعندما ُأطْلقَ سراحه مـن سبعةَ عشَر عاماً، يوسف كان عمر فعندما باعه إخوتُه عبداً . والعذابِ
 كَثيرةٌ أدتْ إلى إطالق سراحِ يوسفَ من السجنِ فقد حدثَتْ ُأمور . كان عمره ثالثين عاماً السجنِ

الوقت في ذِلك رصم راءزو ئيسر بِحصلي . د  لكنَّه قَضى ثالثةَ عشَر عاماً كَعبد وكَسجينٍ في بلـَ
 . آخَرين من غَريبٍ بسببِ ظُلْمٍ تَعرض لَه من إخوته و

 تَعرض لَه يوسفُ من ظُلْمٍ وإهانات وإساءات، إالَّ أنَّنا نَقْرُأ في األصـحاحِ رغْم كُلِّ ما *
 الطريقة التي تَعامَل بِها يوسفُ مع ذِلك الظُّلْـمِ وتلْـك الخامسِ واألربعين من سفْرِ التكوينِ عنِ

رِ، . اإلساءاتصم زراءو ئيسفُ ريوس صار أن دعفب عبتْ سلدانِ دامميعِ البجاعةٌ في جثَتْ مدح 
نَواتةُ وكانَتْ . سكْمح ةجاعالم لْكت نم رصالتي أنْقَذَتْ م يف هيوس . ،ـةجاعالم وبسببِ تلـك 

 ون أن د أخـيهِم وعندها، وقَفَ إخوةُ يوسفُ أمام . أرسَل يعقوب أبناءه إلى مصر لشراء الحبوبِ
 كَما أنَّه أكَّـد لَهـم أربـع . نَفْسه، وأخْبرهم أن ال يخافوا منْه لى لكنَّه عرفَهم، وعرفَهم ع . يعرِفوه

ةجاعالم نم مذَهنْقلكي ي رصإلى م لَهسالذي أر واَهللا ه أن اترم . 

* فُ ميوس كَّنثَ وهكذا، فقد تَمداِهللا في كُلِّ ما ح دي ةرؤي طَـواَل . ن ينيهتَ عثَب كما أنه 
أساؤوا إليـه أوِ األشخاصِ الذين القاسية هلى ظُروفع على اِهللا وليس نينالس هذه . مكننـا أنأو ي 

 من أن يركِّز على ما فَعلَه بِه هـؤالء نَقوَل إنَّه ركَّز انْتباهه على ما كان اُهللا يفْعلُه في حياته بدالً
 وبهذا، تَعلَّم يوسفُ أن ينْتَصر على الظروف السيَئة واإلساءات بدالً مـن أن يلْعـب . األشخاصِ

ةالضحي رود . صفُر يه عوباتالص تلك أن نآم ها اُهللا ثُمينَةٌ كما أنَّهمتَخْدسي رِهِلخَي . 

* ف، نَرى كيفَ أنيوس ةصتامِ قفَ في خيوس تَهإخْو ح٥٠ نقرُأ في تكـوين حيثُ سام : 
 َأنْتُم قَصدتُم ِلي شَرا، َأما اُهللا فَقَصد َألنَّه هْل َأنَا مكَان اِهللا؟ . الَ تَخَافُوا : فَقَاَل لَهم يوسفُ : " ٢١ - ١٩

 فَعـزاهم . َأنَا َأعولُكُم وَأوالَدكُم . فَاآلن الَ تَخَافُوا . ِلكَي يفْعَل كَما الْيوم، ِليحيي شَعبا كَثيرا بِه خَيرا،
مهقُلُوب بطَيـ ". وغْفي أن مِ الغُفْـرانِ، اخْتـاردعو ةراربالم هفُ قَلْبَأل يوسمي أن نالً مدوهكذا، ب ر



وقاسـية مؤلمـة ظُـروف نم هعثَ مدفي كُلِّ ما ح ةاِلحاِهللا الص درى يي وأن أساؤوا إليه للذين 
نَةةَ سشْرطَواَل ثالثَ ع . 

وسيحِ هالم دلينا كتالميذَ للسيع هنَفْس حطْرتـابِ : والسؤاُل الذي يالك ـنم ـتَفيدفَ نَسكَي 
في التَّعامِل مع اإلساءات واالضطهادات التي نتعرض لها في حياتنا؟ المقدسِ

 فـنحن نقـرُأ فـي . الكتاب المقدس يعلِّمنا كَيفَ نَنْظُر إلى اإلساءات نَظْرةً صحيحة ، أوالً
م ونَحن نَعلَم َأن كُلَّ اَألشْياء تَعمُل مع : " ٢٨ : ٨ رسالة رومية هـ يناَهللا، الَّـذ ونبحي ينرِ ِللَّذا ِللْخَي 

هدقَص بسح ونوعدم ." هجالتي تُو إلى اإلساءات نَنْظُر علينا أن جِبباعتبارِها أموراً إلينا لهذا، ي 
 . سمح اُهللا بِها ِلخَيرِنا ومنْفَعتنا

 ): السـجنِ من وراء قُضبانِ ( ١٤ - ١٢ : ١ رسالَةَ فيلبي كما أن الرسوَل بولُس يقوُل في
 حتَّى ِإن وثُقي صـارتْ ثُم ُأرِيد َأن تَعلَموا َأيها اِإلخْوةُ َأن ُأمورِي قَد آلَتْ َأكْثَر ِإلَى تَقَدمِ اِإلنْجِيِل، "

ةارِ الْوِالَيي كُلِّ ديحِ فسي الْمةً فرظَاه عمنِ َأجاكي اَألماقي بفي . و فـ قُوناثو مهو ،ةاِإلخْو َأكْثَرو 
فبِالَ خَو ةملَى التَّكَلُّمِ بِالْكَلع َأكْثَر تَرُِئونجي، يثُقبِو بالر ." سـوُل بـولُسالر روهكذا، فقد اخْتَب 

 املَةَ القاسيةَ والسيئةَ إلى فُرصة ثَمينَة ِلزيادة انتشـارِ اإلنجيـِل بنفسه كيفَ يمكن ِهللا أن يحوَل المع
 . وتوسيعِ ملَكوت اِهللا

 مع األشخاصِ الـذين يسـيئون و الكتاب المقدس يعلِّمنا كَيفَ نَتَجاوب مع اإلساءات ، ثانياً
 فَِإن الْمسيح َأيضا تََألَّم . َألنَّكُم ِلهذَا دعيتُم : " ٢٣ - ٢١ : ٢ فنَحن نقرُأ في رسالة بطرس األولى . إلينا

هاتوا خُطُوتَتَّبِع ثَاالً ِلكَينَا، تَارِكًا لَنَا ملي ِإذْ . َألجالَّـذ ،كْرم هي فَمف جِدالَ وةً، ويْل خَطفْعي ي لَمالَّذ 
 لقد وجـه القـادةُ ". وِإذْ تََألَّم لَم يكُن يهدد بْل كَان يسلِّم ِلمن يقْضي بِعدل شُتم لَم يكُن يشْتم عوضا،

هودالي ونالديني ةيربـاألرواحِ الشـر ـكونسم نونِ، وبأنَّـهبالج موهواتَّه ،ليسوع قاسية إهانات ، 
 رغْم ذِلك فَهو لَم يفْعْل مثْـَل مـا . بوه لَ ، وص إكليَل شَوك وجلَدوه، ووضعوا على رأسه ، ضربوه و

 . فبدالً من توجيه الشَّتاِئمِ والتهديدات لَهم، صلَّى ألجلهِم وتَرك موضوع الدينونَة ِهللا اآلبِ . فَعلوه

 . نْتَقم ألنْفُسنا، بل أن نَدعِ النَّقْمـةُ ِهللا وهكذا، فالكتاب المقدس يعلِّمنا أنَّه ينبغي علينا أن ال نَ
فـي مثـِل هـذه ةإيجابي فَ بطريقَةوتتصر ةً لكي تُفَكِّرةً خاصمعن عطيكي اِهللا أن نم لهذا، اطْلُب



س . الظروفي نِلم كوغُفران كتبحةَ إلظْهارِ مالقُو عطيكي أيضاً أن اطْلُب منه إليـك يئون . ـنمو 
 ِليرفَع من بينكُم كُلُّ مرارة وسخَط وغَضـبٍ : " ٣٢ - ٣١ : ٤ فَسس اآليات المشَجعة على ذَِلك هي أ
ثكُلِّ خُب عم يفدتَجاحٍ ويصـا . وكَم ينحـامتَسم ينـضٍ، شَـفُوقعب ونَح كُمضعب كُونُوا لُطَفَاءو 
 ". سامحكُم اُهللا َأيضا في الْمسيحِ

 معتَنين بُِأمورٍ حسـنَة . الَ تُجازوا َأحدا عن شَر بِشَر : " ٢١ - ١٧ : ١٢ رومية أيضاً نقرُأ و
 مـوا َألنْفُسـكُم َأيهـا الَ تَنْتَق . ِإن كَان ممكنًا فَحسب طَاقَتكُم ساِلموا جميع النَّاسِ . قُدام جميعِ النَّاسِ

كْتُوبم بِ، َألنَّهكَانًا ِللْغَضطُوا مْل َأعب ،اءباَألح : بقُوُل الـرازِي يةُ َأنَا ُأجالنَّقْم ِلي . ـاعج فَـِإن 
همفََأطْع كودع . هقشَ فَاسطع ِإننَا . و رمج عملْتَ هذَا تَجفَع ِإن َألنَّك ـهْأسلَى ررٍ ع . نَّـكبغْلالَ ي 

 ". الشَّر بِل اغْلبِ الشَّر بِالْخَيرِ

كما أن دالسي سيحى : " ٢٨ - ٢٧ : ٦ قاَل في إنجيل لوقا الم  َأحبوا َأعـداءكُم، َأحسـنُوا ِإلـَ
 ". ون ِإلَيكُم مبغضيكُم، بارِكُوا الَعنيكُم، وصلُّوا َألجِل الَّذين يسيُئ

 تَوكَّلُـوا : " ٨ : ٦٢ فنحن نقرُأ في المزمور . الكتاب المقدس يعلِّمنا كَيفَ نُعاِلج آالمنا ، ثالثاً
ما قَوينٍ يي كُلِّ حف هلَيع . كُمقُلُوب هاموا قُدكُب١٨ : ٣٤ كما نقرُأ في المزمـور ". اس " : ـوه قَرِيـب 

نم بوحِ الري الرقحنْسالْم خَلِّصيرِي الْقُلُوبِ، ونْكَسالْم ." نـا أنلِّمعي سقـدالم وهكذا، فالكتـاب 
ليهإلى اِهللا والتوكُِّل ع اللُّجوء طَريق ننا عآالم ى اِهللا . نُعاِلج  لهذا، حين تتـألَّم، ارفَـع قَلبـك إـل

 فاُهللا هو الوحيـد القـادر علـى شـفاء . زانَك ومشاكلَك عنْد قَدميه بالصالة واطْرح همومك وأح
ةالمؤِلم ككْرياتوذ ةريحالج رِكشاعم . 

 فنحن نقرُأ فـي . الكتاب المقدس يعلِّمنا كَيفَ نَستَخْلص الفاِئدةَ من اآلالمِ والتَّجارِبِ ، رابعاً
 بْل نَفْتَخر َأيضا في الضيقَات، عاِلمين َأن الضيقَ ينْشـُئ صـبرا، "... : ٥ - ٣ : ٥ رسالة رومية

 نَا بِـالروحِ والصبر تَزكيةً، والتَّزكيةُ رجاء، والرجاء الَ يخْزِي، َألن محبةَ اِهللا قَد انْسكَبتْ في قُلُوبِ
 احسبوه كُلَّ فَرحٍ يا ِإخْوتي حينَما تَقَعون : " ٤ - ٢ : ١ ونقرُأ في رسالة يعقوب ". ى لَنَا الْقُدسِ الْمعطَ

 وَأما الصبر فَلْيكُن لَه عمٌل تَام، ِلكَي . في تَجارِب متَنَوعة، عاِلمين َأن امتحان ِإيمانكُم ينْشُئ صبرا
". تَامين وكَاملين غَير نَاقصين في شَيء تَكُونُوا



 فـاُهللا يسـتَخْدم . وهكذا، يجِب علينا أن نَعلَم أن ِهللا قَصد من وراء كُلِّ تَجرِبة نَمـر بِهـا
 تَنْقيتنا، وِلنَشْـرِ محيصنا، ول لتَ التجارِب التي نَمر بِها إلظْهارِ قُدرته ومجده، وِلصقِْل شخصياتنا، و

هلَكوتم ـةُ . ، ولتحويِل األشرارِ إلى أتْباعٍ لَهصتْ فُرزاد ،نا لَـهوتسـليم إيمانُنا بِه لهذا، كُلَّما زاد 
 . تَحقيق مقاصد اِهللا في حياتنا وخدمتنا

 ني من اإلساءة واالضطهاد، اعلَـم أن اَهللا وفي الختامِ، إذا كُنْتَ تَمر بأوقات عصيبة وتُعا
رى كُلَّ شَيءو ، ي رِفُ كُلَّ التفاصيِل أنهعي . ـبِ لتحقيـقناسالم سيتدخَُّل في الوقت أيضاً أنَّه تأكَّد 

كتمدوخ كياتفي ح ةظيمالع ةاإللهي هقاصدم . الـرب عطيـكي أن ـيه كلوصالتُنا ألج رـبالص 
 كما أنَّنا نُصلِّي ألجلك أن تَقوَل كَمـا . والقُدرةَ على االحتماِل إلى أن تَرى خَالص الرب العجيبِ

 قَد علمتُ َأنَّك تَستَطيع كُلَّ شَيء، والَ يعسر علَيك َأمـر " : ٥ و ٢ : ٤٢ قاَل أيوب في سفْرِ أيوب
 . " ذُنِ قَد سمعتُ عنْك، واآلن رَأتْك عيني بِسمعِ اُأل ...

نَلقاكُم ستمعين – وإلى أننا الماءزأع – جبرنام نم جديدة نَّـا " تلمـذة " في حلقةم لكُـم ، 
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