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 والمعاناة في العالَمِ أسباب األلَمِ يعرِفُ التلميذُ
____________________________________________________________ 

 على للرد " تلمذة " تَعليمية من برنامجِ دروس إنَّنا سنُخَصص خَمس الدرس السابق قُلْنا في
 ما هي أسـباب ، ثانياً ، كَيفَ نَعرِفُ أن اَهللا موجود؟ أوالً : مسة أسئلة يطْرحها الكَثيرون أال وهي خَ

عاناةنا في األلمِ والمالَمثالثاً ؟ ع شكلةلُّ لمالح و؟ األلمِ و ، ما هعاناةالـذي رابعاً الم بالتَجاو وما ه ، 
 ، ما الذي يمكن ألي مؤمنٍ مسيحي أن يتوقَّعه من حياته الجديدة مـع خامساً اسِ؟ يريده اُهللا من الن

 " كيفَ نَعرِفُ أن اَهللا موجود؟ : " عنِ السؤاِل األوِل أال وهو الدرس السابق وقد أجبنا في المسيحِ؟

 هي أسـباب األلـمِ ما : ثاني أال وهو لهذا اليومِ، سوفَ نُجيب عنِ السؤاِل ال وفي درسنا
 لأللَمِ والمعانـاة فـي أسبابٍ رئيسية الكتاب المقدس أن هناك خَمسةَ يخْبِرنا في عالَمنا؟ معاناة وال

 : بشيء من التَفصيل الخَمسةَ األسباب وسوفَ نُتناوُل هذه . عالَمنا

 فنحن نقرُأ في رسـالة . وفجورِهم الناس إثْم عاناة في عالَمنا هو لم لأللَمِ وا السبب األوُل
 : ٢٣ - ١٨ : ١ رومية

" ينذ  َألن غَضب اِهللا معلَن من السماء علَى جميعِ فُجورِ النَّاسِ وِإثْمهِـمِ، الـَّ
 م، َألن اَهللا َأظْهرها لَهم، َألن ِإذْ معرِفَةُ اِهللا ظَاهرةٌ فيهِ . يحجِزون الْحقَّ بِاِإلثْمِ

تَـهرقُد ،اتنُوع صـكَـةً بِالْمردالَمِ مالْع نْذُ خَلْقم تُرى ةنْظُورالْم رغَي هورُأم 
 دوه َأو َألنَّهم لَما عرفُوا اَهللا لَم يمج . السرمديةَ والَهوتَه، حتَّى ِإنَّهم بِالَ عذْرٍ

الْغَبِـي مهب  وبينَمـا هـم . يشْكُروه كَِإله، بْل حمقُوا في َأفْكَارِهم، وَأظْلَم قَلـْ
هـبفْنَى بِشي الَ ياِهللا الَّذ دجلُوا مدَأبو ،الَءهوا جارص اءكَمح مَأنَّه ونمعزي 

". ى، والطُّيورِ، والدواب، والزحافَات صورة اِإلنْسانِ الَّذي يفْنَ



وه اآليات هذه عمنَس نا حينإلى أذهان رتبادُل سؤاٍل يباإلثْمِ؟ " : أو قصودما الم " ناكه 
 يمان هو اإل الثاني و . بوجود خالق لهذا الكونِ عدم االعتراف هو األوُل : معنَيانِ رئيسيانِ لإلثْمِ

غير آخَر بإله سِ الكتابِ إلههكذا، و . المقد عني فاإلثماِهللا بدونِ العيشَ ي الحقيقي يالح الذي أعلن 
ع ن نفس ه م ن الِل خ أنبياء الع القديمِ هد وم ن الِل خ ي المسيحِ سوع الجدي في العهد د . 

وهأال و نا إلى سؤاٍل آخَرماذا ل : وهذا يقود ي ؤمن الناس خَ آ بإله ر اِهللا غير الذي أعلن 
ع سِ نفسه في الكتابِ نغالباً ما ؟ المقد ي ؤمن ل آ ب الناس هة رُأخرى غَي سِ الكتابِ إلهنهم أل المقد 
ي ريدون لُ طْ إلهاً ال ي ب منهم أن ي تغيروا توبوا أو أن ي . مإلى فَه تُوقُوننَ االستمرارِ في ي م ط م هِ حيات 

والفَساد والشر ةالقاِئمِ على الخطي . وهناك ي أشخاص عب ةً ُأخرى دونآِله سِ الكتابِ غير إلهالمقد 
 ة الديني الطقوسِ مارسة م الِل خ ن م م هِ س نفُ أ م ب ه س نفُ أ صوا لِّ خَ ي يبحثون عن إله يسمح لَهم بأن ألنهم
أو م باألعماِل قيامِ ال خالِل ن الصالحة . 

ةآِله نع ثونحبي الناسِ الذين أمثاِل هؤالء نع قيقيالح ياُهللا الح ما الذي يقولُه نلَك 
 حمقُوا في " تَتوافَقُ مع أفكارِهم وأنْماط حياتهِم؟ كَما قرأنا قبَل قليٍل، يقوُل اُهللا عن هؤالء إنهم

 َألنَّهم لَما عرفُوا اَهللا لَم يمجدوه َأو " لماذا؟ ". صاروا جهالَء و ... هم، وَأظْلَم قَلْبهم الْغَبِي َأفْكَارِ
كَِإله وهشْكُراختاروا أ ". ي الكَثيرين إالَّ أن ،ةديدع قلنا بِطُر هنَفْس نع لَنأع قيقياَهللا الح أن غْمفر ن 

وا عيش ي ملو لَهحكَما ي معاناةَ . حياتَهوالم األلَم بونبسي مأنه روندال ي هؤالء أن الشديد ولألسف 
 أخالقيةً عيشوا حياةً لكي ي الذي يحتاجونَه اإللهي ورِ للنُّ رون ق تَ فْ ي فَهم . ألنْفُسهِم ولآلخَرين أيضاً

 . ويتقدسوا روا تغي كي ي ل الالزمة اإللهية لقوة م يفْتَقرون ل كَما أنه . رضي اهللا تُ

 يأتي ) ... المقدسِ الكتابِ الذي أعلَن عن نَفْسه لَنا في ( اُهللا الحي الحقيقي وهنا يأتي
 ال بواسطَة و لى ديانَة معينَة، انتماِئنا إ ال من خالِل – ويقوُل لنا إنه يحبنا، وإنه يريد أن يخَلِّصنا

 خطَّة الخَالصِ العظيمة التي وضعها لَنا والتي تقوم على بل من خالِل نَقوم بِها؛ حسنَة أعماٍل
 أن لهذا، فَهو يريدنا أن نَتْرك حياةَ اإلثْمِ، و . إيماننا بشخصِ المسيحِ وبما فَعلَه ألجلنا على الصليبِ

. والعيشِ كَما يحلو لَنا بأنْفُسنا نُولَد من جديد، وأن نَتخلَّى عن محاوالتنا لتخليصِ أنْفُسنا



أن وفي هذا العالَمِ ه عاناةُل لأللمِ والماألو إذاً، السبب الِل الناسخ نفي اإلثْمِ م عيشوني 
 أو من خالِل عبادتهِم آلِلهة ، ) المقدسِ في الكتابِ ه نفس ن ع لذي أعلن ا ( الحي الحقيقي ِهللا إنكارِهم

 . ُأخرى زاِئفَة

 : ١ ية روم نقرأ في رسالة فنحن . فَهو الشر لمعاناة في عالَمنا الثاني لأللَمِ وا السبب أما
 : م عنِ األشخاصِ الذين رفَضوا اإلله الحي بإرادتهِ ٣٢ - ٢٤

" مهادسَأج انَةِإله ،ةاسِإلَى النَّج قُلُوبِهِم اتوي شَها فضاُهللا َأي مهلَمَأس ِلذِلك 
 الَّذين استَبدلُوا حقَّ اِهللا بِالْكَذبِ، واتَّقَوا وعبدوا الْمخْلُوقَ دون . بين ذَواتهِمِ

اربم وي هالَّذ ،الْخَاِلق دِإلَى اَألب ك . ينآم . اءواُهللا ِإلَى َأه مهلَمَأس ِلذِلك 
،ةالطَّبِيع الَفلَى خي عبِالَّذ ياَل الطَّبِيعمعتاالس لْندتَباس مِإنَاثَه انِ، َألنوالْه 

ياَل اُألنْثَى الطَّبِيعمعتاس ينا تَارِكضَأي الذُّكُور كَذِلكو هِمتولُوا بِشَهاشْتَع ، 
اءزج هِمي َأنْفُسف يننَاِئلا بِذُكُورٍ، وذُكُور شَاءالْفَح ينلضٍ، فَاععِلب هِمضعب 

 وكَما لَم يستَحسنُوا َأن يبقُوا اَهللا في معرِفَتهِم، َأسلَمهم اُهللا . ضالَِلهِمِ الْمحقَّ
 مملُوِئين من كُلِّ ِإثْمٍ وزِنًا وشَر وطَمعٍ . مرفُوضٍ ِليفْعلُوا ما الَ يليقُ ِإلَى ذهنٍ

،فْتَرِينم يناما، نَموءسا وكْرما وامصخقَتْالً وا ودسح ينونشْحم ،ثخُبو 
ِ ِهللا، ثَاِلبِين متَعظِّمين مدعين، مبتَ ينضغبم ينطَاِئع را، غَيورشُر ينعد 

ةمحالَ رو الَ رِضىو نُوالَ حو دهالَ عمٍ ونِ، بِالَ فَهياِلدفُوا . ِللْورِإذْ ع ينالَّذ 
ا فَقَطْ، بلُونَهفْعتَ، الَ يوالْم ونجِبتَوسي هثَْل هذم لُونمعي ينالَّذ اِهللا َأن كْمْل ح 

لُونمعي ينبِالَّذ ونرسا يضَأي ." 

م؛ بل إنهِل الشَرعبِف كْتَفونال ي الناس أن اآليات خالِل هذه ننَرى م دهكُلَّ ج يبذلون 
 الذي فَمنِ الذي يشن الحروب؟ ومنِ . الشرورِ والمعاصي الرتكابِ بحثاً عن طُرق خَالَّقَة ممكنٍ

 في الجشَعِ، والطمعِ، والخداعِ، والنَميمة، والكبرياء، يبدع ويتَفَنَّن يظْلم الضعفاء؟ ومنِ الذي
. أن يسير في طَريق الشر دون تَردد ر قَر ي ظَهره ِهللا و ر ي د ي والخيانَة؟ إنه اإلنسان الذي



لذلك ، ال ع ج ب أن الناس ويتألَّمون عانوني ياةالح ف . في هذه ستبدُل عندما ي الناس اإلله 
الحقيقي بإله زائف ،مأو أفكارِه نْعِ أيديهِمص نف م اَهللا إن الحي ي س ل م ه شَ إلى م ه هِ وات و م ي س م ح ملَه 

بأن ي بِ ص عيد ما أرادو كَ وا حب ياةالح مذوقوا طَعي ا وأن هتنايوع هتبحوم ضورِهح نوقداسته اً ع . 

 وحين يخْتار اإلنسان البعيد عنِ اِهللا أن يعيشَ في الخطية والشر فإنَّه يسبب األلَم والمعاناةَ
 فإن كانَتْ عالقَتُنا . من حوِلنا فعالقَتُنا باِهللا تُحدد عالقَتَنا بأنْفُسنا وباآلخَرين . ِلنَفْسه ولآلخَرين أيضاً

 أما حياةُ الشر والخطية فال . فسوفَ تَكون عالقَتُنا بأنْفُسنا وباآلخَرين سليمةً أيضاً ، باِهللا سليمةً
عاناةي إالَّ إلى األلَمِ والمتؤد . 

 جون و ر ي و ، أ الشر علون فْ ي الناس السبب الثاني لأللمِ والمعاناة في عالَمنا هو أن ف وهكذا
حتى أو ، للشر ي رورِ على الشُّ وافقون التي ي ر نَ و ها وي س عونَ م ها م ن ح هِ ِل و م . 

 . الخاطئةُ عتقداتُ الم و ه أال و نا الم في ع عاناة لم لأللَمِ وا الثالث إلى السببِ اآلن نأتي
قرأ نَ فنحن ٢٥ و ١٨ : ١ ة رومي في رسالة : 

 فَِإنَّه قَد ُأعلن غَضب اِهللا من السماء علَى جميعِ ما يفْعلُه النَّاس من عصيانٍ "
 ِإذْ قَد استَبدلُوا بِحقِّ اِهللا ما هو باطٌل، فَاتَّقَوا ... وِإثْمٍ فَيحجبون الْحقَّ بِاِإلثْمِ

وهدبعخْلُوقَ والْم َل الْخَاِلقدب ." 

 ما : أال وهو م هِ ؤاٍل م نا إلى س قود وهذا ي . باإلثمِ قَّ الح الناس استَبدلوا ن إ اِهللا لمةُ كَ قوُل تَ
ه و ؟ قُّ الح هو قُّ الح وأفعاِله ،اِهللا، وأقواِله ةتعلَّقُ بطَبيعنِ اِهللا فإنَّنا نَعني . كُلُّ ما يثُ عنتحد وحين 
 لهذا، . المسيح سوع ي الِل خ ن م ، ثُم األنبياء الِل خ ن م ه نفس ن ع الذي أعلن ذِلك اَهللا الحي الحقيقي ب

الِل يسوعخ نسِ ومقدالِل الكتابِ المخ نإالَّ م قيقيالح فَ على هذا اإللَهنَتعر نُنا أنكمال ي 
 بل هو كُلُّ ما يتعلَّقُ بطبيعة اِهللا ؛ ياً كَما يدعي البعض بِ س يئاً ن لحقُّ ليس شَ وهكذا، فا . المسيح

وأفعاِله لَنَةُ وأقواِلهعسِ المقدتابِ المفي الك . كَما أن قَّ الح ناِهللا ع في كلمة دركُلُّ ما و والصِ خَ ه 
المؤمنين كُلُّ ما ي وال . المؤمنين غيرِ ودينونة وقُّ أيضاً هب قُ تعلَّ ح كتهوي والقصد م ن حيات ك .



 ك لَ الدائمِ ه قبوِل عن و ، لك الفريدة اِهللا بة ح عن م علن الذي ي هو الوحيد س قد الم الكتاب و
المسيحِ في يسوع . وهذا اإلله فْرِ قوُل يإشَ في س بِ ٤ - ١ : ٤٣ ياء ع نيؤم نلكُلِّ م الَ تَخَفْ َألنِّي " : ه 

تُكيفَد . كمبِاس تُكوعَأنْتَ ِلي . د . كرارِ فَالَ تَغْمي اَألنْهفو ،كعفََأنَا م اهيي الْمتَ فتَزِإذَا . ِإذَا اج 
رِقُكحالَ ي اللَّهِيبو ،ي النَّارِ فَالَ تُلْذَعتَ فشَيم . كِإله بَألنِّي َأنَا الر ... كخَلِّصتَ ... . مرِإذْ ص 

تُكببَأح َأنَا قَدا، ومكَرم نَييي عا فزِيزع . كنَفْس ضوا عوبشُعو كضوا عي ُأنَاسطُأع ." 

 يعطي المؤمنين بِه مثَل هذا سِ د قَ الم الكتابِ إله ر ي غَ آخر إله ن ا م م أنه ة حقيقَ في ال
 في أيضاً نقرأ فنحن . لكن وعود اِهللا ال تتوقَّفُ عند هذا الحد . نِ ومثَْل هذه الوعود الثمينَة الضما
 َألنِّي عرفْتُ اَألفْكَار الَّتي َأنَا مفْتَكر بِها عنْكُم، يقُوُل الرب، َأفْكَار سالَمٍ الَ " : ١١ : ٢٩ إرميا سفْرِ

كُميطُألع ،شَر اءجرةً ورآخ " . يه المؤمنين هوِ أوالدنَح نم قيقياِهللا الح أفكار رينا أنوهذا ي 
المٍ ال شَرس نا . أفكاردعي وهو – كُلُّ – كمؤمنين فسوفَ يكون شيَئتَهلْنا مفَع ما بأنَّنا إن بِ نَقوم ه 

 . جاء ور ةً ر آخ نا عطي سي نه وأ ، اً ر ثم اً وم ح ناجِ

هحنَطْر أن دسؤاٌل ال ب ناكقُّ، هالح وفْنا ما هرع أن دعفَ : بكَي ي قوم بِ الناس ح بِ ج قِّ الح 
 أو ، المقدسِ في الكتابِ المعلَن قَّ الح غالباً ما نَحجِب حقَّ اِهللا باإلثْمِ حين نَرفُض أن نَعرِفَ باإلثْم؟

نَر حين فُض فْ وِ عيشَ نَ أن قِّ قاً للح الم نِ لَ ع ن عندما فعلى سبيِل المثاِل، . اِهللا في كلمة أن نُخْتار ؤم ن 
بالديانات والمعتقدات قَّ باإلثْمِ الزائفةالح جِبب . فإنَّنا نَح كعلى التمس رالقيمِ وعندما نُص 

هلِّمعما ي عم ضالتي تتعار ةاالجتماعي اهقَّ باإلثْمِ إيُل الحدتَبفإننا نَس سقدالم وعندما . الكتاب 
 وهذا . باإلثْمِ نَرفُض خَالص اِهللا المجاني ونُصر على تَخْليصِ أنْفُسنا بأنْفُسنا فإنَّنا نَحجِب الحقَّ

ياةالح اإلنسانِ في هذه عاناةي إلى ميؤد رِفُنا فاُهللا الذي . كُلُّهعالذي ي ووخَلَقَنا ه نخَلَقَ هذا الكَو 
والسالمِ الحقيقي ةقيقيالح ةي إلى السعادرِفُ الطريقَ المؤدعالذي ي وهو ،رِفَةعقَّ المح . حين نلك 

 . والمعاناةَ على أنْفُسنا م الخاطَئة فإننا نَجلب األلَ وقيمنا البشرية نُصر على التمسك بمعتقداتنا

 والسبب الثاني . إذاً، السبب األوُل لأللمِ والمعاناة في هذا العالَمِ هو إثْم الناسِ وفُجورهم
شر ودوداً هرِفُ حعَئة . اإلنسانِ الذي ال يالخاط ميعتقداتُ والقالم والثالثُ ه والسبب . 

 ة رومي في رسالة قرأ حيثُ ن الموتُ و ه فَ في هذه الحياة عاناة لم لأللمِ وا ع الراب ب ب الس أما
إن . " َألن ُأجرةَ الْخَطية هي موتٌ، وَأما هبةُ اِهللا فَهِي حياةٌ َأبديةٌ بِالْمسيحِ يسوع ربنَا " : ٢٣ : ٦



 ن تعفَّ ي ه د س إن ج وعندما يموتُ اإلنسان ف . د س الج نِ ع وحِ الر هو انفصاُل لموت المعنى الحقيقي ل
تَ وي إلى ُل لَّ ح جِعررابِ تُ وي نْهقَ مضِ الذي خُلاألر . 

نا فإنميعرِفُ جالموتَ وكَما نَع نَّا – نا عني انفصالَ يغْماً عنا عن – رنا وأصدقاِئ عائالت 
نُ الذين ح ب م ه أن بهِم ونُحعني . نَبقى برِفْقَتي نا انفصالَ كما أنه ع ن م وأعماِلنا، نا، متلكات نا وإنجازات 

 اً رهيب الموتَ وهذا هو ما يجعُل . األرضِ ، وكُلِّ ما حقَّقْناه أثناء حياتنا على هذه مهما كانت
لدرجة أن الناس نَّبونتَجي التفكير كانِ فيهاإلم رقَد . 

ةَ ال لكبهر ن موت ي على األشخاصِ الذين رب، بل إنها ال تَقْتَصسفَح أو يموتون رونِتَضح 
 فحين يموتُ شَخْص ما فإنه يتْرك وراءه . الحياة د ي على قَ تَمتَد إلى األشخاصِ الذين ما زالوا

عوبينروم تألِّمينالذ . ُأناساً م وما أشقى اإلنسان هموت دعب بذْهسي نري إلى أيدي ال ي . فالكثيرون 
نأي رِفونعةَ ال ياألبدي ضونمرِ ! سيطُ في هذا األمكْنا نَتَخَبتْري لَم اَهللا ألنَّه نَّنا نَشْكُرلك . فالكتاب 

 بلُه رباً ومخلِّصاً لحياته فإن خَطاياه المقدس واضح تماماً في أن كُلَّ من يؤمن بيسوع المسيحِ ويقْ
 . تُغْفَر، ويصبِح ولَداً في عائلة اِهللا، ويكْتَب اسمه في سفْرِ الحياة إلى أبد اآلبِدين

 . وهكذا، فالسبب الرابع لأللمِ والمعاناة في هذه الحياة هو الموتُ

لأللمِ وا واألخيرِ الخامسِ لسببِ إلى ا نأتي اآلن عاناة لم الحياة في هذه أال و ه و ةُ ينونَ د 
 يتألمون الناس ف . اِهللا دينونة ن ع الناجمةُ تلك ي ه عاناة في هذه الحياة م أشكاِل األلمِ وال ُأ أسو ف . اِهللا

 حيثُ أن اَهللا وضع قواعد و . في هذا الزمانِ اِهللا ة ينونَ د بسببِ ويعانون أثناء حياتهِم على األرضِ
عاناةاختبارِ األلمِ والم نم دالقواع على هذه دينتمرلألشخاصِ الم دةً في هذا العالَمِ، فال بأخالقي 

 ذي فَِإن الَّ . اَُهللا الَ يشْمخُ علَيه ! الَ تَضلُّوا " : ٨ - ٧ : ٦ فنحن نَقرُأ في رسالة غَالطية . كنتيجة حتمية
 َألن من يزرع ِلجسده فَمن الْجسد يحصد فَسادا، ومن يزرع . يزرعه اِإلنْسان ِإياه يحصد َأيضا

 ". ِللروحِ فَمن الروحِ يحصد حياةً َأبديةً

 وإن زرع اإلنسان . ه بأن يحصد فَقْراً إن زرع اإلنسان كَسالً، فسوفَ يسمح اُهللا لَ وهكذا،
 وإن زرع اإلنسان رعباً، فسوفَ يسمح . كَراهيةً، فسوفَ يسمح اهللا لَه بأن يجني عالقات محطَّمة

. اُهللا بالحروبِ والدمار



 م وأفعاِلهِم بأن تَنْقَلب يدين الناس من خالِل سماحه لعواقبِ شُرورِه اَهللا أن وهذا يرينا
هِم على رسِ، . ؤوسلَنِ في الكتابِ المقدعاِهللا الم كَالم الناس فُضري فهو بذلك فحين نم مهرِمحي 

 . السالمِ والفَرحِ والشعورِ باألمانِ أثناء حياتهِم على هذه األرضِ

قدأمثلةٌ كثيرةٌ في الكتابِ الم ناكاِهللا للناسِ وه فمثالً، ن . سِ على دينونَة رِ فْ قرأ في س النبي 
ح ١١ - ٣ : ١ ي ج اَهللا أن بيت نم أكْثَر هِموا ببيوتتَماه مألنه ةالمادي هكاترب نم القَديم بالشَّع مرح 

 . ثَر من عالقَتهِم بِه، وألنَّهم لَم يضعوا اَهللا أوالً اِهللا، وألنَّهم اهتَموا بحياتهِم وممتلكاتهِم المادية أكْ
 ِلذَِلك منَعت السماء من فَوقُ عنْكُم النَّدى، " : ١١ و ١٠ : ١ لهذا، يقوُل اُهللا لَهم في سفْرِ حجي

 تِّالَِل، وعلَى حقُوِل الْحنْطَة والْكُرومِ، وقَضيتُ بِالْقَحط علَى اَألرضِ وال . ومنَعت اَألرض غَلَّتَها
 ". كُم وَأشْجارِ الزيتُونِ وعلَى كُلِّ ما تُنْتجه اَألرض، وعلَى النَّاسِ والْبهاِئمِ، وعلَى كُلِّ تَعبِ َأيدي

مشُرورِه نتوبوا عي لَم الناس جِعوا إلى اِهللا وألنري فْرِ حزقيال ، ولَماُهللا في س مهذَّرفقد ح 
 . " سيفًا وجوعا ووحشًا رديًئا ووبًأ " أنه سيرسُل عليهم ٢١ : ١٤

رِفَ أننَع علينا أن جِبأسوَأ وي س عاناةم تكون ستقبِل في الم األخيرةُ تأتي الدينونةُ حين . 
 هناك دينونَةٌ أبديةٌ تَنْتَظر لإلنسانِ؛ بل إن المطاف نهايةُ ليس الموتَ أن يعلِّمنا المقدس الكتاب ف

حطْرحيثُ سي هخلِّصاً لحياتاً ومبر يسوع فَضكُلَّ شَخْصٍ ر في ب ح ي ر ها اُهللا ار النِّ ةدالتي أع 
هوأعوان إلبليس . اً ومبر وقَبِلَه بيسوع نآم نا كُلُّ مأم هذه نم نٍ تامفي مأم وفَه هخلِّصاً لحيات 

ةالرهيب ةاألبدي الدينونَة . 

 على خَمسة أسبابٍ رئيسية لأللمِ والمعاناة في هذه في هذا الدرس وهكذا، فقد تَعرفْنا
يهأال و م أوالً : الحياةهالناسِ وفُجور قْ ، ثانياً . ، إثْمالتي ي الشرور عتقداتُ ثالثاً . تَرِفُها الناسالم ، 

 . ، دينونَةُ اِهللا خامساً . ، الموتُ رابعاً . الخاطئةُ

أن وه ارالس رالخَب نلك دجأو نا وأنهبحلَّ اَهللا يالح عاناةاأللمِ والم شكلةلم ههذ . ـووهذا ه 
. بمشيئة اِهللا درسنا القادم ما سنتناولُه في



كعدنُو َل أنالمزمور وقَب نم كَةبارالم اآليات هذه عم كُك٢٢ - ١٨ : ٣٤ نَتْر : 

 كَثيـرةٌ . قَرِيب هو الرب من الْمنْكَسرِي الْقُلُوبِ، ويخَلِّص الْمنْسحقي الروحِ "
الر يهنَجا يهيعمج نمو ،يقدا الصالَيب يه ب . ـهظَامع يعمفَظُ جحي . ـداحو 

رنْكَسا الَ ينْهم . وناقَبعي يقدو الصضغبمو ،يريتُ الشِّرمي ي . الشَّرفَاد بالر 
اقَبعالَ ي هلَينِ اتَّكََل عكُلُّ مو ،هبِيدنُفُوسِ ع " . 

نم في درسٍ جديد نَلقاكُم وإلى أن جـات ، " تلمذة " برناموالتحي اُألمنيـات نَّا أطيبم لكُم . 
. آمين . ركُم في المسيحِ يسوع وسالم اِهللا الذي يفوقُ كُلَّ عقٍْل يحفَظُ قُلوبكُم وأفكا


