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 التعاُمل مع الخٌبات

 

 71-66: 6 ٌو    :القراءة

 

 فً ٌسوع فعلم 61 .ٌسمعه ان ٌقدر من .صعب الكالم هذا ان سمعوا اذ تالمٌذه من كثٌرون فقال 61

 الى صاعدا االنسان ابن رأٌتم فان 62 .ٌعثركم أهذا لهم فقال هذا على ٌتذمرون تالمٌذه ان نفسه

 روح هو به اكلمكم الذي الكالم .شٌئا ٌفٌد فال الجسد اما .ٌحًٌ الذي هو الروح 63 .اوال كان حٌث

 هو ومن ٌؤمنون ال الذٌن هم من علم البدء من ٌسوع الن .ٌؤمنون ال قوم منكم ولكن 64 .وحٌاة

ًّ  ٌأتً ان احد ٌقدر ال انه لكم قلت لهذا .فقال 65 .ٌسلمه الذي  هذا من 66 ابً، من ٌعط لم ان ال

 عشر لالثنً ٌسوع فقال 67 .معه ٌمشون ٌعودوا ولم الوراء الى تالمٌذه من كثٌرون رجع الوقت

 الحٌاة كالم .نذهب من الى رب ٌا بطرس سمعان فاجابه 68 .تمضوا ان ترٌدون اٌضا انتم ألعلكم

 انً ألٌس ٌسوع اجابهم 70 .الحً هللا ابن المسٌح انت انك وعرفنا آمّنا قد ونحن 69 .عندك االبدٌة

 كان هذا الن .االسخرٌوطً سمعان ٌهوذا عن قال 71 .شٌطان منكم وواحد عشر االثنً اخترتكم انا

 .عشر االثنً من واحد وهو ٌسلمه ان مزمعا
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 التعاُمل مع الخٌبات

 تسائلت هل .كثٌرا   ربما األٌام؟ من ٌوم فً ظنُّك خاب   هل
 والسقوط؟ الخٌبة ُجذور وعن الكاِمنة األسباب عن

د  الكثٌرة الحٌاة خٌبات فً الوحٌد لست أنك تأكَّ
 .والمتنوعة
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دة خٌبات   فً مرَّ  المسٌح ٌسوع الرب  :ُمتعدِّ

أنه ٌفهموا لم لكنهم شخص، ٥٠٠٠ من أكثر أشبع 
 .الحٌاة ُخبز

ًروا ربما تلمٌذا   عشر اإلثن  الهائلة التكلفة فً فكَّ
اع  .خانه منهم وواحدا المسٌح إلتبَّ

 

 تالمٌذه من كثٌرون رجع الوقت هذا من» 66:6 ٌوحنا
 «معه ٌمشون ٌعودوا ولم الوراء الى
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ات هذه ات كانت كٌف ُترى الخٌبة، إلى تدعو قد محطَّ  ردَّ
ات تكون وكٌف المسٌح فعل   نحُن؟ فِعلنا ردَّ

ي قد الخٌبات  لم إذا المرارة إلى وربما اإلحباط إلى تؤدِّ
 .معها نتعامل وأن علٌها ُنسٌِطر أن نستطٌع

ات فً معا   لنتأمل    .الخٌبات مع التعاُمل فً الفِعل ردَّ
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ة  :األولى الفعل ردَّ

الساقطة اإلنسان طبٌعة – اآلخرٌن أو هللا تلومنَّ  ال 

(17:1 ٌع و 19:23 عد) كلمته فً أمٌن هللا 

 

 وال ٌقول هل .فٌندم انسان ابن وال .فٌكذب انسانا هللا لٌس»
 «ٌفً وال ٌتكلم او ٌفعل

 

 عند من نازلة فوق من هً تامة موهبة وكل صالحة عطٌة كل»
 «دوران ظل وال تغٌٌر عنده لٌس الذي االنوار ابً
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(28 و 27:12 لو) أوالده خٌر ٌرٌد هللا 

 

 لكم اقول ولكن .تغزل وال تتعب ال .تنمو كٌف الزنابق تأملوا»
 كان فان .منها كواحدة ٌلبس كان مجده كل فً سلٌمان وال انه

 ٌلبسه التنور فً غدا وٌطرح الحقل فً الٌوم ٌوجد الذي العشب
 «االٌمان قلٌلً ٌا انتم ٌلبسكم بالحري فكم هكذا هللا

ة بالتجربة ٌسمح هللا  (6 و 5:12 عب) المحبَّة فعل كردَّ

 

 تأدٌب تحتقر ال ابنً ٌا كبنٌن ٌخاطبكم الذي الوعظ نسٌتم وقد»
 كل وٌجلد ٌؤدبه الرب ٌحبه الذي الن .وبخك اذا تخر وال الرب
 «ٌقبله ابن
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ة  :الثانٌة الفعل ردَّ

ك ال  الساقطة اإلنسان طبٌعة – هللا مواعٌد فً ُتشكِّ

ٌِّر قد النفسً اإلجهاد  (3:12 عب) ومبادئنا قناعاتنا من ٌُغ

 

 هذه مثل لنفسه مقاومة الخطاة من احتمل الذي فً فتفكروا»
   «نفوِسكم فً وتُخوروا تكلُّوا لئال
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ل إبلٌس  الذهنً للتشوٌش اإلرهاق هذا ٌستغِّ

الخٌبات رغم الروحً للثبات نماذج وداود ٌوسف 
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ة  :الثالثة الفعل ردَّ

الساقطة اإلنسان طبٌعة – المرارة بسٌطرة تسمح ال 

رارة  (15:12 عب) الجسم فً سرٌعا   ٌجري كالسرطان الم 

 

 مرارة اصل ٌطلع لئال .هللا نعمة من احد ٌخٌب لئال ُمالحظٌن»
 «كثٌرون به فٌتنجس انزعاجا وٌصنع
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ر قد المرارة  والعزٌمة والفكر اإلرادة ُتدمِّ

اآلخرٌن فً سلبٌا   تؤثِّر المرارة 
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ة  :الرابعة الفعل ردَّ

الجدٌد اإلنسان طبٌعة – والغفران الُمسامحة مارس 

(32:4 أف) األساس هً اإللهٌة الُمسامحة 

 

 كما متسامحٌن شفوقٌن بعض نحو بعضكم لطفاء وكونوا»
 «المسٌح فً اٌضا هللا سامحكم
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(26-25:11 مر) الصالة إستجابة أساس الُمسامحة 

 

 لكً شًء احد على لكم كان ان فاغفروا تصّلون وقفتم ومتى»
 تغفروا لم وان .زالتكم السموات فً الذي ابوكم اٌضا لكم ٌغفر
 «زالتكم اٌضا السموات فً الذي ابوكم ٌغفر ال انتم

(22-21:18 مت) ُحدود لها لٌست الُمسامحة 

 

ًّ  ٌخطئ مرة كم رب ٌا وقال بطرس الٌه تقدم حٌنئذ»  اخً ال
 الى لك اقول ال ٌسوع له قال .مرات سبع الى هل .له اغفر وانا
 «مرات سبع مرة سبعٌن الى بل مرات سبع
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ة  :الخامسة الفعل ردَّ

ًل إبتغ  الجدٌد اإلنسان طبٌعة – اإللهً التدخُّ

ً(4:34 مز) الصالة ف 

 

 « انقذنً مخاوفً كل ومن لً فاستجاب الرب الى طلبت»
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ً(105:119 مز) الكلمة دراسة ف 

 

 « لسبٌلً ونور كالمك لرجلً سراج»

ً(9:4 فً) المشورة أخذ ف 

 

ًّ  ورأٌتموه وسمعتموه وتسلمتموه تعلمتموه وما»  فهذا ف
 «معكم ٌكون السالم واله افعلوا
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ة  :السادسة الفعل ردَّ

الجدٌد اإلنسان طبٌعة – الُمفٌدة الدروس إستخلص 

(28:8 رو) حٌاتك فً هللا مجد   إلظهار 

 

 هللا ٌحبون للذٌن للخٌر معا تعمل االشٌاء كل ان نعلم ونحن»
 «قصده حسب مدعوون هم الذٌن

ُمجددا   والسقوط الوقوع لعدم 
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ة  :السابعة الفعل ردَّ

الجدٌد اإلنسان طبٌعة – اآلخرٌن لتشجٌع إنهض 

ة أظهر المسٌح ودَّ   مت) إلٌه أساؤوا للذٌن الِخدمة وروح الم 
27:20) 

 

 «عبدا   لكم فلٌكن اوال فٌكم ٌكون ان اراد ومن»

ل  للبناء أداة   إلى علٌك سلبٌا ُتسٌطر أداة   من الخٌبة حوِّ
 اإلٌجابً والتغٌٌر
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 :الخٌبات مع للتعاُمل السبعة األُسس

 

اآلخرٌن أو هللا تلومنَّ  ال 

هللا مواعٌد فً ُتشكك ال 

المرارة بسٌطرة تسمح ال 

والغفران الُمسامحة مارس 

ًل إبتغ  اإللهً التدخُّ

الُمفٌدة الدروس إستخلص 

اآلخرٌن لتشجٌع إنهض 
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 ألنه الحٌاة دفَّة ٌستلم المسٌح دع لكن ُمتنوعة، خٌبات   فً تمرُّ  ربما
 (16-14:4 عب) مماثلة إختبارات فً مرَّ 

 

 هللا ابن ٌسوع السموات اجتاز قد عظٌم كهنة رئٌس لنا فاذ»
 ٌرثً ان قادر غٌر كهنة رئٌس لنا لٌس ان .باالقرار فلنتمسك
 الى بثقة فلنتقدم خطٌة، بال مثلنا شًء كل فً مجرب بل لضعفاتنا
 «حٌنه فً عونا نعمة ونجد رحمة ننال لكً النعمة عرش



ٌب ات ات الفِعل فً التعاُمل مع الخ   ردَّ

ٌب ات مع للتعاُمل السبعة األُسس  :الخ 
  

القدٌم اإلنسان لطبٌعة إنعكاس – السلبٌة الفِعل رّدات 
 

المسؤولٌة من الُهروب  ←  اآلخرٌن أو هللا تلومنَّ  ال 

الروحً التوازن فُقدان  ←  هللا مواعٌد فً ُتشكك ال 

الروحً األسر فً الُسقوط  ←   المرارة بسٌطرة تسمح ال 
 

الجدٌد اإلنسان لطبٌعة إنعكاس – اإلٌجابٌة الفِعل رّدات 
 

النِعمة مبادئ إلى الرُجوع  ←   والغفران الُمسامحة مارس 

ًل إبتغ  الروحً اإلحٌاء إعادة  ←  اإللهً التدخُّ

الروحٌة المواقف فً الثب ات  ←   الُمفٌدة الدروس إستخلص 

اإلٌجابً التأثٌر فً الُمبادرة أخذ  ←  اآلخرٌن لتشجٌع إنهض 
 


