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 املقدساملراجع الكتابيَّة املستخدمة يف هذا الدرس مقتبسة من الرتمجات اآلتية للكتاب 
)ترمجة مسيث وفاندايك للكتاب املقدس( 

 )الرتمجة العربية املشرتكة( 

Teen Challenge USA 2017  ©حقوق الطبع والنشر

. edition th, 5Attitudesمّت نشر هذا الدرس ابللغة اإلنكليزية حتت عنوان، 

ويف برامج مماثلة  Teen Challengeميكن استنساخ هذه املواد  وتوزيعها لتتم االستعانة هبا ضمن خدمة 
وكنائس حملية ويف املدارس وسائر املنظمات واألفراد. كما وميكن تنزيلها من شبكة اإلنرتنت على املوقع اإللكرتوين 

 .www.iTeenChallenge.orgاآليت: 

ويتعني على كل من يرغب يف نشر هذه املواد أو بيعها احلصول على إذن خّطي من خدمة 
Global Teen Challenge. 

يشكِّل هذا الدرس جزًءا من دراسات اجملموعة للمؤمنني اجلدد اليت مّت إعدادها هبدف استخدامها يف الكنائس 
وخدمات مماثلة تعمل مع مؤمنني جدد. كما  Teen Challengeواملدارس وخدمات السجون وخدمة 

 وميكن احلصول على دليل املعلم ودليل الطالب ودليل الدراسة واالمتحان والشهادة املتعلقة هبذا الدرس.
 ملزيد من املعلومات حول هذه الدروس، ميكنك مراسلتنا على العناوين اآلتية:

Global Teen Challenge 
PO Box 511 

Columbus, GA, 31902 USA 
Email:  gtc@globaltc.org 

Web: www.globaltc.org  and     www.iTeenChallenge.org 

9201-03اتريخ آخر تنقيح    

mailto:gtc@globaltc.org
http://www.globaltc.org/
http://www.iteenchallenge.org/
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 الفصل األوَّل
 يف حياة املؤمن اجلديد املواقف

شرحية ‘‘امللح. فالطعام الذي يتضمَّن الكمية املناسبة من امللح يكون طعمه لذيًذا. تقول:  تشبه املواقف
 فعندما’’ امللح يف شرحية اللحم هذه لذيذ جدًّا؟‘‘هل سبق أن مسعَت أحدهم يقول: ’’ اللحم هذه لذيذة جدًّا!

، خصوًصا عندما اأتثريه واضحً  لكن يكون مذاق امللح ملفًتا، ناسبة من امللح إىل الطعام، ال يكوناملكميَّة تضيفال
 تقارن الطعام اململَّح ابلطعام غري اململَّح.

وح. بوض يظهر لكن أتثريها، يوميّ مواقفناعمًدا بشكل  أتثري كبري على حياتنا. قد ال نقوم بتحليل ملواقفنا
 .وكالمنا وأعمالنا تعكس مواقفنا

 مواقفي توافقهل ت‘‘مواقفه. عليه أن يسأل نفسه: ا إىل تقييم حيتاج املؤمن اجلديد الذي يريد أن ينمو روحيًّ 
األهّم يف حياة املؤمن  املواقفما هي ’’ ‘‘اليت أحتاج إىل تغيريها؟ ما هي املواقف’’ ‘‘ملقدَّس؟مع مبادئ الكتاب ا

 ’’؟كنين أن أبدأ بتغيري مواقفيكيف مي’’ ‘‘اجلديد؟

ا. لكنَّ الكتاب املقدَّس يتضمَّن تعاليم واضحة متكون األجوبة على هذه األسئلة بسيطة ج ال قد تعلِّّقة دًّ
ا بشأن ضرورة تغيري أبفكاران ومواقفنا  وأفكاران دائًما حنو األفضل. مواقفنا. كما ويعطينا هللا نصائح بسيطة جدًّ

 23: 4أفسس 

ّددوا ُروًحا وعجقلً ‘‘  ’’.)مواقف( وَتج

 املسيح نشبه إىل أن نظّل نتغريَّ جديدة. وس مواقفعتماد ا الدرس هو وضع أساس الاهلدف الرئيسي من هذ
 .التغيري هذه عمليَّةبساطة أن نبدأ  يف هذا الدرس، نريد بكلّ حَّتَّ يوم مماتنا.  يف مواقفنا
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 ما هي املواقف؟ .أ
تفسريًا   النفسيّ قد يعطيه العالِّ شائع، لكن يصعب على كثريين تفسري معناه.  إنَّه مصطلح’’ !مواقف‘‘

ا. لكن إليكم بعض التعاريف اليت تساعد على تفسري هذه الكلمة.مع  قًَّدا جدًّ

 منط تفكري .1
 رأي .2
 تفكريأسلوب  .3
 عادة تفكري .4
 وجهة نظر .5
 أفكار مكتسبة .6
 واقع أو حالة مااجتاه ذهين حيال  .7

ا مسعت ’’ جىن‘‘تراقب ’’ نور‘‘كانت ’’.  نور‘‘كما فعلت ’’  مواقف‘‘م أحدهم يستخدم مصطلح رَّبَّ
كِّ تتَّخذين ىن، من الواضح أنَّ جَ ‘‘قائلة: ’’ نور‘‘ف احلمَّام. فقاطعتهما يومها تتجادالن بشأن تنظ ’’سحر‘‘و

 ’’اليوم.موقًفا

ذت ’’ جىن‘‘ بكالمها هو أنَّ ’’ نور‘‘صدته ما ق درس، لن نستعمل مصطلح . يف هذا العدائيًّاموقًفااّتَّ
يِّّئة. لدى كّل إنسان أن تكون إمَّا جيِّّدة أو س للمواقف يف الواقع، ميكن.’’نور‘‘ابملعىن الذي قصدته ’’ موقف‘‘

 معيَّنة؛ وهو يسلك هبا كلَّ يوم. مواقف

أفكار. لكن منط  عبارة عن ابلطبع ال. فالعواطف )املشاعر( ليستالعواطف؟  نفسها هل املواقف هي
ميكن ملشاعر يل املثال، إذا كنت تكره العمل، فعلى سبتفكريان )موقفنا( جتاه العمل مرتبط أيًضا ابلعواطف. 

كنت حتّب العمل، فقد تشعر اإلحباط أو الغضب أو االمشئزاز أن ترافق أفكارك )مواقفك( جتاه عملك. وإذا  
 لفرح عندما تذهب إىل العمل.اب

 كيف أستخدم املواقف؟ .ب
على كيفيَّة تعاطيك مع اختباراتك  لطريقة تفكريك أتثري مباشر’’ كيف تؤثِّّر مواقفي على حيايت اليوميَّة؟‘‘

تواجهه يف حياتك  أيّظرفاليوميَّة. فأنت ترجع إىل مواقفك لتقرِّر ما ستفكِّر فيه أو ستقوله أو ستفعله للتعامل مع 
 اليوميَّة.
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ا تساعد على تسهيل ’’ ملاذا أحتاج إىل املواقف؟‘‘هذه املسألة.  على فهم سؤال آخر قد يساعدانمثَّة  ألَّنَّ

نقوم أبمور سبق أن قمنا هبا مرارًا عدَّة يف السابق، مثل النهوض ياة لذهنك. فنحن منضي جزًءا كبريًا من يومنا احل
 ، والعيش مع العائلة أو األصدقاء.اليوميَّة من النوم، والعمل، وتناول الطعام، والقيام َّبهامنا

واحد من هذه األنشطة  مع كلّ  امل هبافكريان على حتديد الطريقة اليت سنتعتساعدان مواقفنا أو أمناط ت
تجاوب مع الدعوة إىل مائدة العشاء. فمعظمنا سيتجاوب الفكِّر مليًّا يف كيفيَّة حنن ال نتعمَّد أن نالروتينيَّة. 

 أبفكار إجيابيَّة، خصوًصا إذا كنَّا جائعني وكانت رائحة الطعام لذيذة.

 مواقفي؟ كيف أبين .ت
منذ األايم األوىل جمليئك إىل األرض. والختباراتك اليوميَّة أتثري كبري على ف ّتوض عمليَّة بناء املواقأنت 

ا أن تكون قد تبنَّيت يف الطفولة جزًءا كبريًا من مواقف والديك. أيًضا،  املواقف اليت تبنَّيتها. ومن احملتمل جدًّ
 إلخوتك وأخواتك وأقاربك أتثري كبري على اآلراء اليت اعتمدهتا.

الكومبيوتر أن تساعدك على تنمية مواقفك. وعندما بدأت أجهزة ز والراديو واألفالم واملوسيقى و ميكن للتلفاو 
كبري على   ها أثَّرت إىل حدّ  واضيع اليت درستَ تذهب إىل املدرسة، من املؤكَّد أن أساتذتك ورفاقك يف الصف وامل

 منط تفكريك.

 كيف يكوِّن اإلنسان املواقف؟

 طرق عدَّة لتنمية املواقف يف حياتك. إليك البعض منها. مثَّة

 نتيجة اختباراتك اليوميَّة .1
 من خالل مراقبة اآلخرين هاأنت تتعلَّم .2
ها .3  لقد متَّ تلقينك إايَّ

 وأن حتفظها ميكنك أن تدرس أمناط تفكري جديدة .أ

إمَّا أن تعزِّز مواقفنا أو ومن شأن هذه االختبارات . كلَّ يوم  اختبارات جديدة خنوض هل تتغريَّ مواقفنا؟ حنن
. وإذا كان منط جتاوبك يزيد احلياة صعوبًة ويسبِّّب لك مشاكل كثرية، فأنت على األرجح ستغريِّّ هذا أن ُتضعفها

 املوقف. عادًة، حنن نغريِّّ مواقفنا لكي نسهِّّل احلياة علينا.
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، صغريًا طفاًل  تلقينك وجهة نظر معيَّنة عندما كنتَ   إذا متَّ من املهّم أن ترى أنَّك مسؤول عن مواقفك. وحَّتَّ 
مسؤواًل عن هذا املوقف. وال ميكنك إلقاء اللوم على والديك أو أساتذتك أو بيئتك. وبفضل مساعدة  أنت تظلّ 

 هللا، ميكنك أن تغريِّّ موقفك.

 مواقفي كيف أعّبّر عن .ث
رى أفكاري. إًذا، كيف نعّبِّّ عن تأن  كما ال ميكنككنين أن أرى أفكارك  . ال مياملوقف هو منط تفكري

 مواقفنا؟ 

من خالل االستماع إىل ما يقوله أو  هطريقة تفكري كالم الشخص اآلخر. ميكنك أن تكتشف أوَّاًل، أصغِّ إىل  
باه إىل ميتنع عن قوله بشأن مسألة معيَّنة. وإذا أردت أن تعرف املزيد عن موقفه، اطرح عليه األسئلة مثَّ أصغِّ ابنت

 جوابه.

التعبري عن كيفيَّة وقوفنا أو جلوسنا أو   -، ولغة أجساداننّبة صوتناأيًضا، حنن نعّبِّّ عن مواقفنا من خالل 
. وميكن ملراقبة تعابري وجه اآلخر أن تكشف الكثري عن مواقفه. هل هو يعبس أم يبتسم؟ هل عيناه تقطران غضبنا

 سهاًما ضدَّك؟ انا تطلقملطًفا أم إَّنَّ 
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 الفصل الثاين
 عمليَّة بناء مواقف جديدة

شعرت ابإلحراج أو اخلوف ألّنك يف وضع شعرت فيه أبنَّك عاجز عن الكالم؟  هل سبق أن وجدت نفسك
 ل تعرف ما تقوله أو تفعله.

ملي أكي لموقف جتاه هذا األمر  أيّ  مهاًل! ليس لديّ ‘‘يقول لك ذهنك: عندما تواجه وضًعا للمرَّة األوىل، 
 فتقوم سريًعا بتقييم الوضع وحتدِّد رّد فعلك.’’. أن تبديه كالذي جيدر ب فعلالرّد عليك 

ا تعتمد منطً سهذا الوضع اجلديد نفسه مرارًا وتكرارًا، فقد تنّمي موقًفا متوق ًَّعا واضًحا جتاهه. و  وإذا واجهتَ 
ا لدرجة أّنك هيًّا أمرًا بدي تجاوب مع هذا الوضع. وبعد فرتة قصرية، يصبح رّد فعلكلل ا ال تعود تفكِّر يف  جدًّ رَّبَّ

 . فلقد أصبح موقفك اجلديد اثبًتا وراسًخا.بديهالذي ست رّد الفعل

 مواقف جديدة؟ منّيحيايت جيب أن أ نواحي انحية من يف أيّ  .أ
غالًبا ما يكون لدى املؤمن اجلديد مواقف ال تتماشى مع أسلوب العيش الذي يريد املسيح أن نسلك فيه. 

سيحِّ َيسوعَ )موقف( فكونوا على فِّكرِّ ‘‘ 5: 2فيلّّب 
َ
اليت كانت لدى  ما هي االجتاهات الفكريَّة أو املواقف. ’’امل

عدَّة  مقاطع كتابيَّةتنميتها؟ يف هذا الدرس، سنناقش ما هي أهم املواقف اليت جيب على املؤمنني اجلدد  املسيح؟
يف حاالت و . تبنَّاهاجديدة يريد هللا أن ننتخلَّص منها يف حياتنا، وعلى أمور  تطلعنا على األمور اليت جيب أن

 جديدة. واقفقدمية واستبداهلا َّبالتخلُّص من أمناط تفكري يعين هذا ، عدَّة

ويف  32-17: 4املواقف الواردة يف رسالة أفسس  يف ما خيصّ  الصّف راجع املالحظات اليت دوَّنتها يف
املؤمنون اجلدد عن حاجتهم إىل تنمية  عّبَّ ما يلي بعض النواحي األخرى اليت  يف. جتد 15-5: 3رسالة كولوسي 

 مواقف جديدة فيها.

 التخلُّص من كّبايئي .1
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 هاتفهُّموالنصائح و  اتتقبُّل االنتقاد .2
 ابحرتاممعاملة اآلخرين  .3
 تعلُّم حمبَّة اآلخرين .4
 االعرتاف ابخلطأ .5
 ابلرب عندما أواجه الصراعات واملشاكل الثقةتعلُّم  .6
 العمل .7
 معاملة أفراد عائليت معاملة الئقة .8
 تبينِّّ املواقف املناسبة جتاه اجلنس .9

 طاعة األشخاص الذين يشغلون مركز سلطة .10
 قبول ذايت .11
 تغيري مواقفي جتاه تعاطي املخدِّرات .12
 اآلخرين مساحمة .13

قد تكون عمليَّة بناء عادات جديدة سهلة عليك. لكن إذا وجدهتا صعبة، تذكَّر أنَّ هللا وعد َّبنحك القوَّة 
م مشيئتهواحلكمة   .لتتمِّّ

 13: 4فيليب 

)املسيح( الذي يُقّويين‘‘ ّملر ُكّل شيٍء بر  ’’.وأان قادرٌر على حتج

 

 6-5: 1يعقوب 

ْلها، ألّن هللاج يُعطي برسخاٍء وال ي جُلوم.  وإذا كانج أحجٌد مرنُكم ‘‘ تجنُقُصُه احلركمجُة، فليجطلُْبها مرنج هللار ين ج
وْليجطلُْبها إبمياٍن ال اجرتيابج فيهر، ألّن الذي يجراتُب ُيشبرُه مجوجج البحرر إذا لجعربجت بره الّريُح 

ْتهُ   ’’.فهجّيجج
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 جديدة؟ أين جيب أن أبدأ لكي أمنّي مواقف من .ب
حني خلقك، ومحَّلك مسؤوليَّة تطويره وتنميته. يف  اك هللا ذهًناخمتلفة. لقد أعط أمناط تفكري ناسال عتمدي

. كيف ميكنك يف حياتك مواقف جديدة انه، محَّلك هللا مسؤوليَّة تنمية، وقد ورد الشاهد أد2: 12رسالة رومية 
 أن تنجح يف ذلك؟ يتطلَّب األمر وقًتا وعماًل.

ا يف هذِّهِّ ‘‘. يف حياتك فكرة حول كيفيَّة تنمية مواقف جديدة 2: 12رومية تعطيك رسالة  وال تَتَشّبهوا َّبِّ
الّدنيا، )ال تدعوا العال من حولكم يقحمكم يف قالبه( بل تَ َغرّيوا )دعوا هللا يشكِّلكم من جديد( بَِّتجديدِّ ُعقولُِّكم 

 (.2: 12ضِّ ّي، وما هَو كامٌِّل )رومية لَِّتعرِّفوا َمشيَئَة هللاِّ: ما هَو صالِّ ٌح، وما هَو َمر 

)ال بدَّ من حدوث جتدُّد ’’ وجَتّددوا ُروًحا وَعقالً ‘‘على ما جيدر بنا فعله.  23: 4وتطلعنا رسالة أفسس 
 روحي ألفكاركم ومواقفكم(.

م حياتك.  ااعتمدهتمن الصعب أن تغريِّّ مواقف  لكنَّ هللا جاهز ملساعدتك؟ فمن أين جيب أن معظم أايَّ
 تبدأ؟

ها؟ .1  ما هي املواقف اليت جيب علّي أن أغريّر
ها. فلنفرض أنَّك تريد أن تغريِّّ موقفك جتاه العمل.  عليك أن حتدِّد املواقف اليت جيب أن تغريِّّ

 ما هي األفكار اليت تشكّرل موقفي احلايّل َتاه هذا املوضوع؟ .2
عبارة عن عادة ذهنيَّة لدرجة أنَّنا ال مواقفنا  تكون للوهلة األوىل. لكن كثريًا ماقد تبدو هذه املهمَّة بسيطة 

 .  فنقوم برّد فعل بدون تفكري.نعود مدركني ملا نفكِّره حيال أمر معنيَّ

أتّمل يف أفكارك حيال عملك. هل تكرهه أم إنَّك تتحمَّله أو حتبُّه؟ )رَّبا أنت حتبُّه كثريًا!( إن أداءك يف أثناء 
 ؟ هل تعمل ببطء أم بسرعة؟ هل أنت اثبت على مواقفك أمجدًّا مستهرت أم دقيقالعمل يبنيِّّ مواقفك. هل أنت 

 غري جدير ابلثقة؟ إنَّك
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 ؟ما هو اهلدف الذي أريد حتقيقه .3
لكن ما أنَّ موقفك احلايل جتاه العمل ليس املوقف الذي يريد منك املسيح أن تعتمده.  أنَّك تعلم نفرضل  ف َ 

إذا كنت تتوقَّع إجراء تغيريات جمدية يف  العمل؟ جيب أن يكون لديك هدفاه الكتاب املقّدس جت هو فكر
 موقفك جتاه العمل؟

سفر  أن يقوله لك عن العمل. فتشكِّل دراسة الكتاب املقدَّس خطوة مهمَّة يف هذا اجملال. اعَرف ما يريد هللا
تتضمَّنان أفكارًا رئيسيَّة ميكن أن األمثال يستفيض يف الكالم عن هذا املوضوع. مثَّة آيتان يف العهد اجلديد 

 الكتاب املقدَّس جتاه العمل. من فكرتساعدك لتعرف بعض األجزاء املهمَّة 

 23: 3كولوسي 

 ’’ومجهما تجعمجلوا فاجعمجلوُه مرْن ُكّل قُلوبرُكم كأنُّه لرلّرّب ال لرلّناسر ‘‘

 11: 8كورنثوس   2

ّموا اآلنج هذا العجمجلج لر يكونج ‘‘  ’’.الّتتميُم على قجْدرر الّرغبجةر َتج

الكتاب املقدَّس جتاه  فكار الرئيسيَّة اليت تشكِّل فكرألمن املفيد أن تدوِّن خواطرك املتعلقةاب قد جتد أنَّه
 العمل.

 ؟كيف سأَتكَّن من حتقيق اهلدف .4
له بفكر الكتاب خذها لتتخلَّص من موقفك القدمي جتاه العمل وتستبدما هي اخلطوات احملدَّدة اليت ستتَّ 

املقدَّس؟ سنناقش هذا املوضوع بشكل أكثر تفصياًل يف وقت الحق خالل هذا الفصل. لن حتدث عمليَّة التغيري 
ا تستلزم وقًتا وعماًل شاقًا والكثري من ضبط النفس.  هذه بشكل أوتوماتيكّي. بل إَّنَّ

ئلتك، خصوًصا إذا فسَّرت هلم سيساعدك الروح القدس على فعل ذلك. كما سيساعدك أصدقاؤك وأفراد عا
 ما حتاول فعله.

 إىل أي مدى أرغب يف تنمية هذا املوقف الكتايّب يف حيايت؟ .5
ا!قد جتد عمليَّة تغيري مواقفك بط سأكون على ‘‘وقد تشعر برغبة يف االستسالم والقول:  يئة ومؤملة جدًّ

ات والرغبات واملواقف القدمية وأن نلبس اجلديدة علينا أن خنلع العاد -لكنَّ هللا واضح يف تعليماته لنا’’. طبيعيت
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ا أحيااًن، لكن على املدى الطويل، جتعله املكافآت يستحق اجملهود املبذول. فالطريق 

ً
منها. قد يكون النمّو مؤمل

 العمل. جتاهالكتاب املقدس  الغىن احلقيقي يبدأ ابعتماد فكر ي إىلاملؤدِّّ 

 مواقف جديدة؟ ما هي الطرق اليت تساعدين على اعتماد .ت
اين إىل تغيري مواقفنا. ميكننا أن نبدأ بتغيري أفكاران؛ األمر الذي ني تؤدِّّ ني خمتلفتَ فلنلقِّ نظر فاحصة على طريقتَ 

ي إىل تغيري أعمالنا. كما ميكننا أن نبدأ بتغيري أعمالنا؛ األمر الذي يؤدي إىل تغيري أفكاران. أي طريقة هي يؤدِّّ 
 شخصيَّتك وعلى املوقف احملدَّد الذي حتاول تغيريه.األفضل؟ يعتمد األمر على 

 تغيري أعمايل .1
ل عمله ألطول فرتة ممكنة. كما أنَّه  يوًما ابلعمل. وهو مستعّد أن جيد أيّ  ’’مسري‘‘ل يستمتع  طريقة ليؤجِّّ

استخفافه ابلعمل  مدى. وغالًبا ما يالحظ األشخاص الذين يعرفونه تتميم مهمَّة مايتذمَّر يف كلِّّ مرَّة يتعنيَّ عليه 
 من النادر أن جتده مهتمًّا بعمله وملتزًما به إىل أن يتمكَّن من إجنازه.الذي يقوم به. ف

قائاًل: موقفه جتاه العمل. من أين جيب أن يبدأ؟ إبمكانه أن يبدأ بقرار بسيط  يغريِّّ لكن مسري قرَّر أن 
 ’’.ابشر فورًا بتتميمهاذمَّر بل سأ، لن أتةمعيَّن عندما يتم توكيلي َّبهمَّة‘‘‘

على أكمل وجه. إبمكانه أيًضا أن  ا، ميكنه أن يبذل كلَّ ما يف وسعه لينجزهتتميم املهمَّةويف أثناء قيامه ب
نذكر بني هذه اآلايت حيفظ بعض آايت الكتاب املقدَّس اليت تساعده على اعتماد منط تفكري كتايّب جتاه العمل. 

 .11: 8 الثانية كورنثوس  رسالة 

 11: 8كورنثوس   2

ّموا اآلنج هذا العجمجلج لر يكونج الّتتميُم على قجْدرر الّرغبجةر ‘‘  ’’.َتج

استغراق ساعات يف التأمُّل كون قد ال ي’’  ََتّموا اآلَن هذا الَعَمَل!‘‘تقول اجلملة األوىل يف هذه اآلية: 
الكتاب املقدَّس جتاه العمل. الدراسة مهمَّة لكن العمل الفعلي يشكِّل  لتبينِّّ فكروالدراسة والصالة أفضل طريقة 

 أفضل قاعدة لتغيري هذا املوقف.

نفرض أنَّك تريد أن تغريِّّ ل  . ف َ تتمِّّمها منزليَّة فروض كنت طالًبا يف الوقت احلايل، فلديك على األرجحإذا  
ا أ يف أثناء  هاوض املنزليَّة. لكن ميكنك تغيري موقفك جتاهنت تكره تتميم الفر موقفك جتاه فروضك املنزليَّة. رَّبَّ

هاتتميمك   . ةضك املنزليَّ و . ال تقضِّ ساعات حماواًل تغيري موقفك قبل أن تبدأ بتتميم فر إايَّ
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ابلكامل. هاتنجز  خصوًصا بعد أن ا، قد جتد أنَّ موقفك بدأ يتغريَّ جتاههةضك املنزليَّ و وبينما تقوم بتتميم فر 
ه( ميكنك أن تتكره )و وبداًل من أن تكرهها  إذا ها . ميكنك أن تغريِّّ رأيك جتاهفرحاألساتذة الذين أعطوك إايَّ

 ترغب فعاًل يف ذلك. كنتَ 

 تغيري أفكاري .2
مواقف قد يكون من األسهل عليك تغيريها عّب البدء بتغيري أفكارك. فعلى سبيل املثال، كانت لدى مثَّة 

؟ فهو قبل املسيح خملًِّّصا حلياتهالكتاب املقدَّس قبل أن ي بادئيري أخالقيَّة غري متوافقة مع ممعا ’’مسري‘‘
نساء خمتلفات خالل السنوات القليلة األخرية لكنَّه ل يتزوَّج أبًدا. وهو يريد اآلن أن يتبىنَّ موقف الكتاب نَ ساكَ 

 املقدَّس جتاه احلياة اجلنسيَّة. من أين جيب أن يبدأ؟

عمليَّة تغيري موقفه أصعب من عملية تغيري سلوكه. فقد يكون من السهل عليه أن يضع  ’’مسري‘‘جيد قد 
 لن يؤدي إىل تغيري أفكاره بشكل تلقائي. ه اجلنسيَّة مع النساء، لكنَّ األمرحدًّا ألنشطت

أن  ’’مسري‘‘فكار. يف احلالة املذكورة، جيب على األتغيري البدء ب قف من خاللاو املعن تغيري  إليك مثاًل 
اذه جتاه اجلنس. وعندما يقبل معايري هللا وجيعلها  يدرس بدقَّة ما يقوله هللا عن املوقف الذي جيب على املؤمن اّتِّّ

. أيًضا، يتعنيَّ عليه أن يتعلَّم كيفيَّة مقاومة جتارب الشيطان يف  جمال الشهوة جزًءا من أفكاره، يبدأ موقفه ابلتغريُّ
ا حنو تغيري أفكاره.  وارتكاب خطااي جنسيَّة أخرى. ويشكِّل حفظ آايت من الكتاب املقدَّس خطوة مهمَّة جدًّ

معتقداته، تتغريَّ مواقفه أيًضا. وعندما يبدأ ابلسلوك وفق معتقداته اجلديدة فإنَّه بذلك  ’’مسري‘‘بينما يغريِّّ 
 يعزِّز منط تفكريه اجلديد.

الطريقَتني هي هما األفضل، البدء بتغيري أفكارك أم البدء بتغيري أعمالك؟ كيف ميكنك أن تعلم أايًّ من إًذا، أيّ 
. جرِّب الطريقَتني. ال هتّم الطريقة اليت تتَّبعها، لكن ما يهّم فعاًل هي خري معلِّّم يف هذا اإلطارخلّبة األفضل لك؟  ا

 كون فعَّااًل أيًضا.طريقتني أن يمزج ال أنمواقفك. ومن شهو أن تصبح أكثر شبًها بيسوع يف 

 مشاعري مع تغيري موقفي؟ كيف ميكن أن تنسجم .3
طريقة تفكريك حيال أمر ما. لكّن مشاعران مرتبطة ارتباطًا وثيًقا  بشكل رئيسي تغيريَ   مواقفكتغيريُ  يعين

تلعبه مشاعرك يف عمليَّة التغيري مدى أمهية الدور الذي  يك أن تدركَّبواقفنا. إذا أردت أن تغريِّّ مواقفك، جيب عل
 هذه.
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ر ابالنزعاج ما تشعر به حني تستيقظ صباًحا. يف السابق، كانت تشع تغيري موقفها حيال ’’ساندي‘‘تريد 

زّر اإلغفاء يف املنبِّّه وكان من عادهتا أن تضغط على ’’ أكره الصباح!‘‘عندما تستيقظ صباًحا، فتقول لنفسها: 
 هض وتستعّد بسرعة لالنطالق بيومها. مرارًا عدَّة قبل أن تن

تغيري البدء بجتاه االستيقاظ صباًحا، فأحد اخليارات املتاحة أمامها هو أن تغريِّّ موقفها  ’’ساندي‘‘إذا أرادت 
سلوكها. عندئذ ، قرَّرت أن تبدأ بتغيري موقفها من خالل التحدُّث مع نفسها وهي تستعّد للنوم مساًء. فصمَّمت 

 انطالق املنبِّّه ول تعد تضغط على زّر اإلغفاء.أن تنهض فور 

دوَّنت آايت من الكتاب املقدَّس هض من السرير أايًّ يكن شعورها. وهي أن تن ’’ساندي‘‘إًذا، قرَّرت 
 .24: 118تساعدها على تبيّن موقف جديد. من بني هذه اآلايت املزمور 

  24: 118مزمور 

،فلنجبتجهر ‘‘  ’’.  ْج ونفرجْح بهر هذا يوٌم صجن جعجُه الّربُّ

فضغطت كالعادة على زّر اإلغفاء. وراحت تتذمَّر قائلة: ، ’’ساندي‘‘ويف صباح اليوم التايل، انطلق منبِّّه 
وضعتها يف الليلة السابقة. لكن هذه  كانت  كما اعتادت أن تفعل. مثَّ تذكَّرت اخلطَّة اليت  ،’’كم أكره الصباح!‘‘

اشرًة حنو ن السرير وتوجَّهت مبلكنَّها تدحرجت ع’’. كم أكره الصباح!‘‘: املرَّة تذمَّرت بصوت أعلى قائلة
 وجهها. املغسلة لتغسل

ا ل تستمتع بدقائق الراحة اإلضافيَّة  تشعر’’ ساندي‘‘كانتو  ضغطها على  نتيجةابلبؤس أكثر من العادة ألَّنَّ
دماغها كان يف حالة قيلولة، ال سيَّما وأنَّ السرير  زّر اإلغفاء. فحاولت أن تتذكَّر اآلية اليت دوَّنتها، لكن يبدو أنَّ 

ا. فقالت لنفسها:   ’’ليتين أحظى ببضع دقائق إضافيَّة من الراحة!‘‘بدا مغرايًّ جدًّ

لديها متَّسع  تدت مالبسها لتناول الفطور. فكانلكنَّها بداًل من ذلك رتَّبت سريرها، وطوت البطَّانيَّات، وار 
 بدون استعجال.فاستطاعات االنطالق ابكرًا لتناول الطعام واالستعداد لالنطالق بيومها يف العمل. من الوقت 

قد كوِّن هذه العادة اجلديدة. ابكرًا ألكثر من يوم واحد لكي ت تستيقظأن  ’’ساندي‘‘سيرتتَّب على وكان 
على تغيري سلوكها، وإعالن آايت يوميَّة الال تزول مشاعر االنزعاج يف يوم واحد أو يوَمني. لكن من شأن املثابرة 

 أن تساعداها على تغيري موقفها. 24: 118الكتاب املقدَّس مثل املزمور 

، وتتمثَّل الباكر الصباح االستيقاظ يف على تبيّن موقف جديد جتاه ’’ساندي‘‘مثَّة اسرتاتيجيَّة أخرى تساعد 
أن يساعدها على هذا األمر ب املقدَّس. فمن شأن لصالة وقراءة الكتاا -للتأمالت الشخصيَّة بتخصيص وقت

 االنطالق بيوم جديد إبجيابيَّة وعلى الرتكيز على عالقتها بيسوع.
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إىل تدريب فعلي لرتغم نفسها على تبيّن أفكار جديدة يف الصباح ألنَّ العادات القدمية  ’’ساندي‘‘حتتاج 
 َتوت ببطء.

ًما عدَّة أو حَّتَّ بضعة أسابيع لتتمكَّن من النهوض  قد تكون مشاعرها آخر ما يتغريَّ فيها. وقد تستغرق أايَّ
 ليوم اجلديد الذي صنعه هللا.ولكي تفرح ابصباًحا َّبشاعر خمتلفة َتاًما جتاه الصباح، 

بعدم السماح ملشاعران بتحديد والذي نواجهه مجيًعا فيتمثَّل  ’’ساندي‘‘أمَّا التحّدي الكبري الذي تواجهه 
 مواقفنا وأعمالنا. إذا عقدان العزم على تغيري مواقفنا، فقد تكون مشاعران آخر ما يتغريَّ فينا.

 أحلم اليقظة .4
متوافقة مع مبادئ  مواقفاعتماد  األكثر فعاليَّة ملساعدتك على وسائلقد تكون أحالم اليقظة واحدة من ال

ص بعض الوقت للتأمُّل يف عالقتك ، ’’تفقد الرتكيز‘‘وأن أ. فبداًل من أن هتيم يف اخليال الكتاب املقدَّس خصِّّ
هِّ ‘‘الشخصيَّة بيسوع. ّتيَّل أنَّ يسوع واقف إىل جانبك وأنَّك حتدِّثه. جاء يف سفر األمثال:  كما نَوى يف نف سِّ

ا: ما تفكِّر فيه هو ما’’. يكونُ  ستؤول إليه. وميكن استخدام كلمة أخرى لوصف  مبدأ الكتاب املقدَّس واضح جدًّ
 ’’.أتمُّل‘‘هذا األمر وهي كلمة 

جيب عليه اتِّباعها إذا راح حيلم يف الطريقة اليت فكر الكتاب املقدَّس جتاه اجلنس.  أن يكون له ’’مسري‘‘يريد 
أن يتبنَّاه يف هذا  ، فقد يساعده ذلك على تعزيز الفكر اجلديد الذي يريدوفق فكر الكتاب املقدَّسيسلك ل

ويف إجنازات املاضي اجلنسيَّة، فمن شأن ذلك أن ’’ يف األايم اخلوايل‘‘حيلم دوًما  ’’مسري‘‘اجملال. لكن إذا كان 
يعزِّز موقفه جتاه اجلنس َّبا ال يتوافق مع مبادئ الكتاب املقدَّس، وأن مينعه من تبيّن فكر الكتاب املقدس جتاه 

 اجلنس.

ن أيًضا صاحني ومدركني للطرق اليت يتَّبعها الشيطان ليجرِّبنا يف هذا اجملال يف حياتنا. قد أن نكو  علينا جيب
. لكنَّك قد أحدااًث ال يريد يسوع أن تفكِّر فيهايتضمَّن يف ذهنك ’’ فيلم‘‘جتد أنَّه من السهل أن تستمتع بتشغيل

 تقع يف اخلطيَّة إذا سلكت وفق األفكار اليت تدور يف ذهنك. 

اليت تدور يف ذهنك. قد ال تتمكَّن من منع ’’ األفالم‘‘جتد صعوبة كبرية يف تبيّن موقف جديد جتاه هذه وقد 
. جيب أن ُّتضعه فور إدراكك لوجوده’’ تطفئه‘‘ر أن الفيلم من الدخول إىل ذهنك، لكن ميكنك أن ّتتا

إذا كان اجلواب ال، اخرَت أن  ’’هل هذا ما يريد يسوع أن أفكِّر فيه؟‘‘وأن تسأل نفسك  ’’امتحان احلق‘‘ل
 تستبدله ابلفكر الذي يريد منك يسوع أن تتبنَّاه.
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جيلب معه أيًضا فيًضا جارفًا من املشاعر. قد إىل ذهنك فحسب، لكنَّه قد ’’ الفيلم‘‘لب فالشيطان لن جي

ا عاطفيًّا. وقد  ااًب جدًّ  ا الشأن.عمَّا يريد هللا قوله يف هذيعميك تعلُّقك به جتد الفيلم جذَّ

لكن أو قد أييت الشيطان أيًضا بفيض من الدينونة مع الفيلم. فتشعر بفظاعة املشاهد اليت َترُّ يف ذهنك. 
ك أبنَّك لن تستطيع  اعَلم أنَّ الشيطان يستخدم هذه الدينونة كأداة ليثبط عزميتك وجيعلك تشعر ابليأس مقعًنا إايَّ

 أن تتغريَّ أبًدا.

الذي نواجهه مجيًعا أبن منأل أذهاننا حبّق هللا. وأفضل ما ميكننا فعله لربح هذه املعركة  من هنا، يتمثَّل التحّدي
م على إخضاع كّل أن يف أذهاننا هو أن حنفظ آايت الكتاب املقدَّس و  يدور يف ’’ فيلم‘‘نلهج فيها. لذا، صمِّّ

سري يًدا بيد مع يسوع لتواجها مًعا ، وّتيَّل نفسك ت’’أفالًما خاصَّة يف ذهنك‘‘ذهنك إىل امتحان احلق. ابتكر 
 حتدايت احلياة اليوميَّة.

ملساعدتك على تبيّن مواقف  شخصيًّا اثبر على دراسة الكتاب املقدَّس .5
 جديدة

فاألفكار اليت تدخل إىل ذهنك هي اليت تتمثَّل إحدى أفضل الطرق لتغيري مواقفك َّبلء ذهنك بكلمة هللا. 
ايت الكتاب املقدَّس املرتبطة بنمط التفكري اجلديد الذي تريد تبّنيه، وراجعها ستلهج فيها. لذا، اثبر على حفظ آ

 كلَّ يوم. اهلج هبذا احلق لياًل َّنارًا. وعندما َتأل ذهنك حبق هللا، جتد أنَّه من األسهل أن تتبىّن مواقف جديدة
 .متوافقة مع مبادئ الكتاب املقدَّس

 س يساعدك على تبيّن مواقف جديدة.يف ما يلي منط لدراسة الكتاب املقدَّ إليَك 

 فيها موقًفا سيًِّّئا. اليت اعتمدتأعّد قائمة ابألوضاع .1
 ’’ما هي املواقف اجلديدة اليت تريد ميّن أن أتبنَّاها اليوم؟‘‘اطرح السؤال اآليت على هللا:  .2
 دوِّن املوقف الكتايّب الذي جيب عليك أن تتبنَّاه. .3
 . احفظ آايت متعلِّّقة هبذا املوقف.اربط ذلك بدراستك للكتاب املقدَّس .4
َضع أهدافًا هلذا اليوم. عدِّد األشياء اليت ميكنك أن تنهيها اليوم ملساعدتك على تبيّن هذا  .5

 إىل حتقيقه اليوم.املوقف الكتايّب. حدِّد هدفًا واسَع 
 قيِّّم النتائج بعد أن حتقِّق هدف اليوم. .6

فأان واثٌِّق ‘‘ 6: 1َّبساعدتنا.جاء يف رسالة فيلّب  دَ عَ هللا وَ  ال  توجد خطوات بسيطة لتغيري املواقف. لكنَّ 
سيحِّ َيسوعَ 

َ
ًا سَيسرُي يف إَتامِّهِّ إىل يومِّ امل ّن الذي بَدأَ فيُكم عَماًل صاحلِّ  ’’.أبِّ
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 الفصل الثالث
 يتماملوقف املناسب الذي جيب أن تتَّخذه عندما 

 تقوميك أو انتقادك

 ملاذا يضايقين الناس؟ .أ
م على جميءل َتضِّ  هي و . ’’Teen Challenge‘‘لتقيم يف مركز حتدي الشبيبة ’’ ماراي‘‘ ثالثة أايَّ

ا اآلن. فما كان منها إالَّ أن  ملاذا يضايقين مجيع املوظفني؟ فكيفما ‘‘اقتحمت مكتب مديرها قائلة: غاضبة جدًّ
. ملاذا ال يدعونين وشأين؟ هل أان هبالقيام ما جيب أن أقوم به وما جيب أن أمتنع عن  استدرت، ميلي علي أحدهم

 ’’يف سجن؟

املسيح مؤخَّرًا وبدأ يراتد كنيسة يف احلّي. إنَّه املؤمن الوحيد يف عائلته، وابلتايل كان التواجد مع ’’ هشام‘‘قَبَِّل 
كنيسة ، أخذه أحد مشامسة الابلنسبة إليه. يف األحَدين املاضينيمؤمنني، وخصوًصا يف الكنيسة، اختبارًا جديًدا 

 حيبُّ املؤمنني يف’’ هشام‘‘جتماع وكلَّمة عن بعض األمور اليت رآه يفعلها خالل األسبوع. وكان االجانًبا بعد 
 ستغرب تطفلَّهم على حياته اخلاصة. بدأ ي الكنيسة، لكّنه تلك

رَّضت لالنتقاد تع ة املاضية، هل ؟ خالل األسابيع القليل’’هشام‘‘أو ’’ ماراي‘‘ هل تشعر أحيااًن أبنَّك تشبه
 غالًبا ما يتعرَّض املؤمنون .؟ من الصعب أن تتحمَّل هذا النوع من الضغوطات. لكن  فلنواجه واقع األمرقوميتأو ال

م جيدون أنَّ قادهتم سيحاولون انتقادهم واإلشارة إىل عيوهبم وأخطائهم. وهذا ةشديد اتالنتقاد اجلدد . كما أَّنَّ
 حن نكره أن يتمَّ فضح نقاط ضعفنا.أمر مؤل، مهما كنت انضًجا. فن

. كما أنَّنا سنلقي نظرة فاحصة على املوقف الذي تقومييف هذا الفصل، سننتطرَّق إىل مشكلة االنتقاد وال
اذه عندما يقوم أحدهم بتقوميهيتعنيَّ على   . هأو انتقاد املؤمن اّتِّّ
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اذه عندما  .ب يتّم ما هو املوقف الكتايّب الذي جيب عليك اّتّر
 ؟تقوميك أو انتقادك

. أحيااًن تقوميالنتقاد أو الالطريقة اليت جيب أن تتعامل هبا مع ا عنالكالم يستفيض الكتاب املقدَّس يف 
 .تقوميعلى االنتقاد أو ال كتايّب تعلَّموا فيها أن يُبدوا ردَّ فعل سريع وغري  املؤمنون اجلدد من خلفيَّة  أييت كثرية،

اليت تتَّخذها جتاه االنتقاد تؤثِّّر أتثريًا مباشرًا على ما تقوله وتفعله حني ينتقدك شخص ما. إًذا، ما قف اإنَّ املو 
 .يتم تقوميك أو انتقادكالذي يقوله هللا عن هذا املوقف؟ إليك منط تفكري ميكنك اتِّباعه عندما 

اذه عندما  الذي كتايبّ الوقف امل  يتّم تقوميكجيدر بك اّتّر
 17: 10(. أمثال ي)أو انتقاد قومييت اهلدف هو .1
 19: 1سأصغي ابنتباه. يعقوب  .2
 18: 5تسالونيكي  1. أان أشكر هللا ألنَّ فالاًن يقوم بتقوميي .3
 13: 28لقد أخطأت. أمثال  .4
ًدا؟ أمثال  .5  32-31: 15كيف ميكنين جتنُّب وقوع هذا اخلطأ جمدَّ

الكتايّب الذي جيب على اإلنسان تبنَّيه عندما تفصياًل املوقف  35-34يصف اجلدول الوارد يف الصفحَتني 
 يتعرَّض لالنتقاد.

 .يقوم أبحدهم بتقوميك أو انتقادكفلنلقِّ نظرة فاحصة ومفصَّلة على األفكار اليت ميكنك تبّنيها عندما 

 تقوميي اهلدف هو الفكر األوَّل:
يتّم  أنَّه كدراكالكتاب املقدَّس إب مبادئ واالنتقاد َّبا يتوافق مع طوة األوىل يف التعامل مع التقوميتتمثَّل اخل

. يبدو األمر بسيطًا، لكن توقَّف وفكِّر قلياًل يف رّد الفعل الذي تبديه عندما تتعرَّض لالنتقاد. قد يقول تقوميك
َ ال هتتّم بشؤونك اخلاصَّة؟مَ ‘‘البعض منَّا على الفور:   يتفاعل مع َمن يقوم برّد الفعل هذا’’ ن تظّن نفسك؟ لِّ

 .لكنَّه قد ال يعتّب األمر تقوميًاكالم اآلخر 
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الكتاب املقدَّس، جيب عليك أن تتمهَّل يف إبداء  مبادئ إذا أردت التعامل مع االنتقاد َّبوقف متوافق مع
ابلطريقة اليت ف ميكنين التعامل مع هذا التقومي . كياهلدف هو تقوميي‘‘ك بكل وعي: ردود فعلك والقول لنفس

جيري من حوهلم. علينا  يننا أن يكونوا أكثر وعًيا على ماجيب على كثريين ب’’ ئ الكتاب املقدَّس؟تتوافق مع مباد
 سمية األمور أبمسائها.االنتقاد وت وأ قوميمييز التأن نكون يقظني وجاهزين لت

’’. تقوميي اهلدف هو ‘‘اآليت: ك، أوَّل فكرة جيب أن تتوارد إىل ذهنك هي  يتم تقوميك أو انتقادكإًذا، عندما 
 ما الذي جيب عليك قوله يف هذه املرحلة؟ 

 الصمت. مِّ ال تُقل شيًئا. بل انظر إىل الشخص الواقف أمامك وبنيِّّ له أنَّك جاهز لالستماع. والزَ 

 .األوَّل هذا الفكر التفاعل َّبا يتوافق مع يتضمَّن سفر األمثال آايت عدَّة تساعدك على

  17: 10أمثال 

 ’’.املجشورجةج فسجب يُلُه احلياُة،ومجْن أمهجلج التَّوب يخج فهو ضال  مجْن حجفرظج ‘‘

 12: 23أمثال 

 ’’.وُأُذنجيكج إىل كجلمر املجعررفةر  أمرْل قلبجكج إىل املجشورجةر ‘‘

 12-11: 3أمثال 

ُه لكج  ال تجرُفْض مجشورجةج الّربّر  ُهُ .وال تجكرجْه تجوب يخج ّبّر  .بنرهر ضى برهر كأٍب ابوير  فمجْن ُيُربُُّه الّربُّ يُ وج

ا ريًا م. واجلزء املؤل من هذه احلقيقة هو أنَّه كثبوضوح أنَّ هللا يقوم بتقومينا 12-11: 3يذكر سفر األمثال 
خيفقون يف . واملؤسف يف األمر هو أنَّه يبدو أن هللا يستخدم غالًبا أشخاًصا يستخدم أشخاًصا للقيام بذلك

ابلطريقة اخلطأ. قد يصعب عليك كثريًا يف هذه يف أوقات قام خالهلا أشخاص بتقومينا مجيًعا مرران . وقد تقومينا
ُقل من خالل هذا الشخص. لذا، عندما تشعر أبنَّك تتعرَّض لالنتقاد،  ملواقف أن تدرك أنَّ هللا يقوم بتقوميكا

 ’’.من خالل هذا الشخص( هللا يقوم بتقومييإنَّ . )اهلدف هو تقوميي‘‘لنفسك: 
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 سأصغي ابنتباه لفكر الثاين:ا

‘‘ ، هذا الفكر ’’. ما يفعله معي الشخص اآلخر أو َّبا يكفي ألدركسأصغي ابنتباه ألكثر من ثالث ثوان 
ا على البعض منَّا تطبيقهبسيط، لكن من الص بطرق خمتلفة َتاًما.  ا نتعامل مع االنتقاد. ففي السابق، كنَّ عب جدًّ

اء إىل وبداًل من اإلصغ’’. ، سأدافع عن نفسي وألقِّنه درًساحياول فعلهما رك ما إن أد‘‘فسنا: كنَّا نقول ألن
 مقاطعته وإطالعه على وجهة نظرك. الشخص اآلخر، قد ترغب يف

 يقوم أحدهم هذا الفكر عندما  نصيحة مفيدة تساعدك على اعتماد 20-19: 1تتضمَّن رسالة يعقوب 
 .بتقوميك

  20-19: 1يعقوب 

،  اعلموا هذا، اي‘‘ إخويت األحّباُء، ليجُكْن ُكّل واحٍد مرنُكم سريًعا إىل االسترماعر بجطيًئا عجنر الكلمر
ُل لرلحجّق عرندج هللار  ، ألّن غضجبج اإلنسانر ال يجعمج  ’’.بجطيًئا عجنر الغجضجبر

 مِّنُكم سريًعا إىل لَيُكن  ُكّل واحد  ‘‘. أوَّاًل، جاء يف اآلية قوم آخرون بتقوميكأمور عندما ي بثالثةعليك القيام 
اثنًيا، يقول يعقوب إنَّه جيب علينا أن ’’. سريًعا إىل االستماع ابنتباه‘‘وميكننا إضافة اجلملة اآلتية: ’’. االستِّماعِّ 

فهم يبطئون يف  كس عندما يتعرَّضون لالنتقاد. لكن كثريين بيننا يفعلون الع’’. بطيئني عن الكالم‘‘نكون 
 م!الكال االستماع ويسرعون يف

، فقد جند أنَّه من األسهل ’’بطيئني عن الكالم‘‘و’’ سريعني إىل االستماع‘‘إذا استطعنا أن نتعلَّم أن نكون 
فمن الطبيعي أن يغضب ’’. بطيئني عن الغضب‘‘أن نفعل األمر الثالث الذي يوصينا به يعقوب، وهو أن نكون 

 ابلطريقة اخلطأ. ذا فعل هذا األخري ذلكإ ، وخصوًصايقوم أحدهم ابنتقاده أو تقوميهاإلنسان عندما 

ا أن نسارع إىل القول مثَّ نبدأ ابلرتكيز ’’. أان لست خمطًئا َتاًمامهاًل، ‘‘: ملن يقوم بتقومينا ومن الطبيعّي جدًّ
 على الصواب الذي قمنا به.

 ماع إىل التقومي جراءفوتنا منفعة االستلكن ما دمنا نّبِّّر تصرُّفاتنا ونركِّز على الصواب الذي قمنا به، فست
 اخلطأ الذي ارتكبناه.
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ص دقيقة للتفكري يف موقف وجدت نفسك فيه مؤّخرًا، وقام أحدهم بتقوميك . برأيك، إىل أي مدى خصِّّ
 على خطأ؟  %؟ وإىل أي مدى كنتَ 85%؟ 50%؟ 10 على حّق؟ كنتَ 

ا أن نركِّز على 1حَّتَّ إذا كنَّا على حق بنسبة  بداًل من الرتكيز  هذه النسبة الضئيلة% فقط، من السهل جدًّ
 على اخلطأ الذي ارتكبناه.

. وبداًل من تّبير أفعالنا، جيب 100% أو على خطأ 100من النادر أن نكون على حق  % يف وضع معنيَّ
، بل أيًضا إىل ما يقوله لنا هللا من فحسب اآلخر الشخص يقوله لناإىل ما  نتعلَّم أن نصغي ابنتباه، ليسأن 

 .هخالل

ا عليك السعي إىلإذا أردت أن تتَّبع هذا املوقف الكتايّب عندما تتعرَّض لالنتقاد، ف  ضبط النفس.تعلُّم  رَّبَّ

 3: 13أمثال 

فجْظ حياتجُه،ومجْن تُ ثجرثرْر شجفتاُه يجهلركْ ‘‘ ُه ُيج  .’’مجْن يجضُبْط فجمج
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 26: 1يعقوب 

فجُظ لرسانجُه، خدجعج نجفسجُه وكانجت دراين ُتُه ابطرلجةً ‘‘  ’’.ومجْن ظجّن أنُّه ُمتجدّيٌن وهوج ال ُيج

خمطئ يف ما يفعله، أصغِّ إليه ابنتباه. وقد  يقوم بتقوميك أو انتقادكحَّتَّ إذا كنت تعتقد أنَّ الشخص الذي 
  يتطلَّب األمر أن تتحلَّى ابملزيد من الصّب.

ا تتساءل:   ’’؟يتقوميعندما يقوم أحدهم ابنتقادي أو ما الذي جيدر يب قوله ‘‘رَّبَّ

 ال تُقل شيًئا.

 ’’ما الذي جيدر يب فعله؟‘‘

حاول أن تبنيِّّ له أَنك تريد االستماع . ابنتباه، وأصغِّ إليه  يف النظر إىل الشخص الذي يقوم بتقوميكاستمرّ 
 الوقت لتغضب!(إىل ما يقوله. )تذكَّر، ل حين 

 ألّن فلاًن يقوم بتقوميي أشكر هللاأان  الفكر الثالث:
؟ ملاذا جيب أن يكون لديك قلب ك قلب شاكر بينما يقوم أحدهم بتقوميكأن يكون لدي هل من املنطقيّ 

 أنَّ الشخص الذي يكلِّّمك خمطئ؟ كيف يريد هللا مينِّّ أن أفعل ذلك؟ خصوًصا إذا كنت تعلم ،شاكر

سيحِّ ‘‘ 18: 5رسالة تسالونيكي األوىل جاء يف 
َ
، فهذِّهِّ مشيَئُة هللاِّ لُكم يف امل َامَحدوا هللاَ على ُكّل حال 

 ’’.يسوعَ 

قد جتد صعوبة يف تفعيل هذا الفكر يف حياتك. لكن هذا هو هدفنا. إذا استطعت أن تتعلَّم أن تفكِّر هبذه 
ا أن تقومجد أنَّه من األسالطريقة عندما تتعرَّض لالنتقاد، فست رّد الفعل الذي يريده هللا. من الصعب ب هل جدًّ

ا أن تكون شاكرًا وغاضًبا يف الوقت نفسه.  جدًّ

ا عليك أن تبدأ ابلقول لنفسك:  . أان أعلم أيّن لست يقوم فالن بتقومييجيب أن أشكر هللا اآلن بينما ‘‘رَّبَّ
 ’’. سعيًدا، لكّنين أريد أن أشكر هللا

ا أنت تسأل:  ؟ ملاذا جيب أن أكون سعيًدا بينما يقوم أحدهم بتقومييملاذا جيب أن أكون سعيًدا بينما ‘‘ورَّبَّ
 االختبار خوض  ، فقد يساعدك ذلك علىهللا إذا فهمت جيًِّّدا ملاذا جيب أن تشكر’’  هذا االختبار املؤل؟أمرُّ يف
 بدون أن تغضب من الشخص اآلخر. وجتاوزه



 23  املواقف

 
 

: 5هللا أوصاك أبن تشكره دائًما يف رسالة تسالونيكي األوىل  ح هو أنَّ أحد األسباب اليت تدفعك إىل الفر 
واالنتقاد َّبا يتوافق مع مبادئ الكتاب لم أنَّك بدأت تتجاوب مع التقومي . كما ميكنك أن تفرح ألنَّك تع18

 أن تفرح إىل أسبااًب إضافيَّة تدفعك 4-2: 1ب د يف رسالة يعقو جتو صرت أكثر شبًها ابملسيح. أنَّك املقدس، و 
 عندما يقوم أحدهم بتقوميك..

 4-2: 1يعقوب 

، اي إخوجيت، حينجما ت جقجعونج يف ُُمتجلفر أنواعر املرحجنر ‘‘ فأنُتم تجعررفونج أّن اجمترحانج 3 .إفرجحوا ُكّل الفجرجحر
وا كامرلنيج مرْن فليُكنر الّصُّب حافرًزا لُكم على العجمجلر الكامرلر حىت تجصري 4.إميانرُكم فيها يجلرُد الّصّبج 

 ’’.مجيعر الُوجوهر، غجريج انقرصنيج يف شيءٍ 

غري ‘‘لتصبح إنسااًن ستنمو ، فة الرابعة. إذا قبلت التقوميأريد أن ألفت انتباهك إىل اجلزء األخري من اآلي
يساعدين  ص الذي يقّومينهذا الشخ‘‘وهذا سبب إضايف يدفعك إىل أن تفرح. ُقل لنفسك: ’’. انقص يف شيء

 ’’.ألصبح إنسااًن انضًجا غري انقص يف شيء

إىل أن تفرح عندما يقوم مثّة سبب آخر يدفعك من خالل أشخاص آخرين.  نَّ هللا يقّومناأذكران سابًقا 
ص وقًتا ملساعدتك من خالل هذا الشخص. وهو يفعل ذلك وهو أنَّك تعلم أنَّ هللا نفسه  أحدهم بتقوميك خيصِّّ

 ك أن تنمو لتصبح إنسااًن أفضل.ليريد ألنَّه حيبُّك و 

ا  انتقادكأو  تشّك يف دوافع الشخص الذي يقوم بتقوميكقد  عندما تواجه ظروفًا  لنفسك كنَت تقول. ورَّبَّ
 ’’.هذا الشخص حياول أن يسبِّّب يل املتاعب‘‘: مماثلة

هذا لن يشّك يف دوافع  بتقوميهمبادئ الكتاب املقدَّس عندما يقوم أحدهم لكن َمن يتبىنَّ موقًفا متوافًقا مع 
. يف الواقع، يوصينا الكتاب املقدَّس كمؤمنني أبن حنبَّ اآلخرين. فهذه هي الوصيَّة العظمى الثانية يف األخري

قائمة كاملة ابلطرق اليت ميكن أن نبدي  13الكتاب املقدَّس. أيًضا، تتضمَّن رسالة كورنثوس األوىل األصحاح 
يقوم ابنتقادك أو خرين. وتتعلِّّق إحدى صفات احملبَّة مباشرًة َّبوقفك جتاه الشخص الذي من خالهلا حمبَّتنا لآل

 ’’ تصدِّق األفضل دائًما‘‘وأن ’’ تثق ابهلل دائًما‘‘. إذا كنت حتّب شخًصا ما، فال بّد أن تقوميك
 . وهذا ما يدفعه إىل تقوميكألنَّه حيبُّك ويهتّم ألمرك .  لذا، اعتّب أنَّ اآلخر يقوم بتقوميك(7: 13كورنثوس   1)

 عندما يراك ترتكب األخطاء.

 أن أقوله وأفعله؟علّي ، ما الذي جيب ’’ أشكر هللا ألّن فالاًن يقوم بتقومييأان‘‘بينما أقول لنفسي: 
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وتقديرك من خالل تعابري وجهك ونّبة صوتك. حاول أن ترحيه وأن مودَّتك عن  عّبِّّ للشخص اآلخرأوَّاًل، 

 .لست غاضًبا ألنَّه يقوم بتقوميك نَّكتبنيِّّ له أ

أشكرك ألنَّك لفتَّ انتباهي ‘‘: لتقول للشخص الذي يقوم تقوميك أو انتقادكوقد يكون هذا الوقت مناسًبا 
هذا  كالًما يتماشى مع الفكر التايل ضمنُقل مباشرًة بعد ذلك  ’’. أقدِّر استعدادك لتقوميي‘‘، أو ’’إىل هذا األمر

 املوقف املتوافق مع مبادئ الكتاب املقدَّس.

 لقد أخطأت الفكر الرابع:
نسان الذي يريد أن يتبىن موقًفا يتعنيَّ على اإل األصعب اللَتني كلمَتنيقد تكون هااتن ال’’. أخطأتلقد ‘‘

ما ‘‘: اآليتوقف هو تماشى مع مبادئ الكتاب املقدس أن يقوهلما. والفكر اآلخر الذي يتماشى مع هذا املي
 ’’ خمطئ؟أينّ  مر الذي قمت به والذي جعله يظنّ األ

. لذا، من كالم حمدَّد يف فكره عندما يكلِّّمك  دى اإلنسان الذي يقوم بتقوميك أو انتقادكعادًة، يكون ل
ا أن حناول رؤية الوضع من وجهة نظره.  املهم جدًّ

 ما الذي جيب أن أقوله يف هذه املرحلة من احلديث؟

 _______________________’’أرى أنَّك تقول ‘‘يف قول كالم كاآليت: قد ترغب 

ر له ابختصار شديد اخلطأ الذي يقول إنَّك ارتكبته(.   ’’.أنت على حق، فأان أخطأت‘‘)فسِّّ

وجهة نظري. إنَّه ينتقل إىل  إىل معتلكن مهاًل، أان ل أكن خمطًئا َتاًما. فهو ل يس‘‘مثَّ تقول لنفسك: 
 ’’!أريد أن يتمَّ إنصايفو  ،حقوقي وجهة نظري. هذا غري عادل. فأان لديّ  قبل أن يستمع إىلت االستنتاجا

امات و  ا أن ننكر هذه االهتِّّ ما جرى  إليكَ أسأت فهم األمر!  ال، أنتَ ‘‘نردَّ ابملثل قائلني: أن من السهل جدًّ
برَّران أفعالنا.  فيه من الكالم، نكون قدننتهي طلعه على وجهة نظران. وابلطبع، حبلول الوقت الذي ون’’. فعاًل 

 يف هذه املرحلة. يبدأ اجلدال فنحن ل نرتكب أّي خطأ. وغالًبا ما

. هم أو انتقادهمتقوميما يقوم أحدهم بعند’’ أان أخطأت‘‘جيد الكثري من املؤمنني صعوبة يف القول ألنفسهم: 
الكلمات  واأن يقول عليهم األصعب من حَّتَّ إنَّه قد يكون فمجرَّد التفكري يف األمر هو حتدّ  فعلّي ابلنسبة إليهم.

 املناسبة اليت تتماشى مع هذا الفكر.
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ميكن قول هذه ’’. حّق. فأان أخطأتعلى  أان أرى أنَّك تقول ______________. أنت‘‘ 
ها مهمَّة جدًّا.  الكلمات بطرق خمتلفة. لكن طريقة قولك إايَّ

قادر أن يؤذيك أو أن اآلخر أنت تعلم أنَّ الشخص فوف. ميكنك قول هذا الكالم بدافع اخل .1
 يطردك من عملك. لذا، أنت تقول له الكالم الذي يريد مساعه لكي حتمي نفسك.

ميكنك قول هذا الكالم بتملُّق. أنت توحي له أبنَّك صادق يف كالمك لكنَّك يف قرارة نفسك  .2
لقد ‘‘اآلخر يريد أن يسمعك تقول:  الشخص ال تعين أّي كلمة تقوهلا. أنت تعلم أنّ 

فتقول ذلك لتجعله يظن أنَّك توافقه الرأي. ميكن أن ينجح الرايء يف هذه املرحلة، ’’. أخطأت
 ’’؟طأ مرَّة أخرىهذا اخلكيف ميكنين جتنُّب وقوع ‘‘امس الذي يقول: لكن ليس مع الفكر اخل

 إاثرة غضب الشخص اآلخر ميكنك أن تقول ذلك بلهجة ساخرة؛ األمر الذي قد يؤّدي إىل .3
 .بينكما واحتدام اجلدال

يتماشى مع ما األمر الذي  ؛على مسمع الشخص اآلخر’’ أان أخطأت‘‘هلل  ميكنك أن تقول .4
 جاء يف الفكر األوَّل.

إنَّك  يف هذه املرحلة هو أن تقول هلل . إًذا، ما يهمّ  يستخدم هذا الشخص لكي يقوم بتقوميكإن هللا
وكنت تعين وإذا قلت هذا الكالم بلجهة حزينة  يقوم بتقوميك.أخطأت. ُكن صادقًا مع هللا ومع الشخص الذي 

 أنَّك صادق يف كالمك. تقوله، فسريى الشخص الذي يقوم بتقوميك فعاًل ما

 رون بسهولةيف حياتك. فرياها اآلخ’’ مناطق عمياء‘‘وجود مكانيَّة من املهم أيًضا أن تكون على دراية إب
يف حياة ’’ منطقة عمياء‘‘الرسم التوضيحي الوارد أدانه لتجد مثاًل عن نظرة على  . ألقِّ أنت ممَّا تفعل أكثر

 شخص آخر.

ا لإلصغاء ابنتباه إىل ما يقوله اآلخرون، وأن تقول لنفسك  رَّبا توجد منطقة عمياء ‘‘جيب أن تكون مستعدًّ
 ’’.ه يل فالنيف حيايت، لذا جيب أن أصغي إىل ما يقول
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تساعدك صفات شخصيَّة عدَّة على اعتماد موقف متوافق مع مبادئ الكتاب املقدَّس يف هذه املرحلة، 
شكل مباشر هذا الفكر بوهي: التواضع والشجاعة والصدق واإلنصاف والتمييز. وتتناول آيتان يف سفر األمثال 

 .ى مع موقفك عندما يقوم أحدهم بتقوميكالذي يتماش

 21: 5أمثال 

ُد مجيعج مسالركرهر ‘‘ ،وهوج مُيهّر  .’’فطُُرُق اإلنسانر يجراها الّربُّ

 13: 28أمثال 

 ’’.مجْن أخفجى ُذنُوبجُه ال يجنججُح،ومجْن أقرَّ هبا وترجكها يُرحجمُ ‘‘

خطيَّة. حُيسب  ما إذا كان اخلطأ الذي ارتكبتهله يف هذه املرحلة هو أن حتدِّد األمر التايل الذي جيدر بك فع
فال داعي لالعرتاف به أمام هللا.  نه الغفران. وإالَّ يف هذه احلالة، عليك أن تعرتف خبطيَّتك هلل وأن تطلب م

ك. قام بتقوميو األرض بشكل غري صحيح، فجاء ربَّ العمل  ض على سبيل املثال أنَّك كنت تنّظفنفر ل  ف َ 
ن من األرض ابلطريقة اليت يريدها. يف هذه احلالة، ليس عليك أن تطلب الغفرا ك وبدأت تنّظفئفاعرتفت له خبط

 ت األرض بشكل غري صحيح.هللا ألنَّك نظّف

املال من أحدهم، عليك أن  . إذا سرقتَ من خالل اخلطأ الذي ارتكبته إىل شخص ما أحيااًن كثرية، تسيء
ا للتعويض له عن األشياء اليت سرقتها كُ أن تطلب منه أن يساحمك.  تعرتف له خبطيَّتك و أن تذهب إليه و  ن مستعدًّ

 أو خربتها.

فاهلل يريد منك أن تكون شجاًعا. يف العهد القدمي، َتَّت ’’. أان أخطأت‘‘تلزمك شجاعة حقيقيَّة لتقول: 
َخطِّئُت إىل ‘‘طيَّته مع بتشابع وبقتله زوجها. فما كان منه إال أن أجاب على الفور: مواجهة امللك داود خب

 (. ل يلجأ داود إىل تقدمي األعذار أو إىل حماولة إخفاء خطيَّته.13: 12صموئيل  2’’ )الّربِّّ 

تن ادقني عندما تتمُّ يريد هللا منَّا أن نكون ص  ا وخطاايان.مواجهتنا بزالَّ

 هذا اخلطأ جمدًَّدا؟ َتنُّب وقوعيف ميكنين ك الفكر اخلامس:
ك  آلخر من تقوميهفأنت ترجو أن يكون هدف الشخص ابرمَّتها.  تقومية اليعطي هذا الفكر معىن لعمليَّ  إايَّ

ًما يف حياتك. إًذا، من الضروري أن يكون ل رؤيتك  يهدف إىل  التقوميك هذا الفكر إذا كان تنمو وحترز تقدُّ
 .منفعتك
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 كيف ميكنين جتنُّب‘‘لت لنفسك: إذا ق’’ شخص اآلخر ينتقدين ببساطة؟لكن ماذا لو كان ال‘‘تقول: 

ًدا؟  السلبيَّة. لتخفيف من األل الناتج عن مقاربتهأن يساعد على ا ، فمن شأن ذلك’’وقوع هذا اخلطأ جمدَّ

ا وفهًما واضًحا لكي تتمكَّن اطلب منه أن يعطيك أفكارً و وبينما تفكِّر هبذه الطريقة، حتدَّث مع هللا أيًضا. 
 من النمو من خالل هذا االختبار.

ا أن يكون لك هذا الفكر:  أريد أن أتعلَّم. أريد أن يعلِّّمين هللا. أريد أن يعمل هللا من خالل ‘‘من املهّم جدًّ
تبار إجيايّب. املؤل إىل اخ ف أن يساعد على حتويل هذا التقوميمن شأن هذا املوق’’. أشخاص آخرين لكي يعلِّّمين

 ك.عاًل، عليك أن تسمح لآلخرين بتقوميوإذا أردت أن تنمو ف

ومساعدهتم على إجياد طرق لتحسني  ، لديهم مدرِّبون يقومون بتقوميهمفحَّتَّ األبطال الكبار يف جمال الرايضة
ًما على طريق حتقيق العظمة؟ إًذا، امسح لآلخرين َّبساعدتك.   أنفسهم. هل تريد أن حترز تقدُّ

مستعّدين للسماح لآلخرين بتقومينا جراء أمور بسيطة جيب عليك أن تدرك أيًضا أنَّنا عندما نكون 
هذه املشاكل الصغرية. فغالًبا ما تكون جذور  خالل ، فقد نكتشف الحًقا أنَّنا تعلَّمنا دروًسا كبرية منارتكبناها

والر واحد ال حتدث فرقًا يُذَكر، لكن هللا يريد منَّا فسرقة د مشكلة كبرية يف عييَن هللا.عبارة عن املشكلة الصغرية 
 أن نتعلَّم الصدق.

وإذا مسحنا للمشاكل الصغرية أبن َترَّ مرور الكرام بدون أن نتعلَّم منها، فسوف تؤدي إىل الوقوع يف مشاكل 
 أكّب مع ضرر أكّب.

ًدا؟ جتنُّبكيف ميكنين ‘‘لنفسك  وإذا قلتَ  شأن ذلك أن جينِّّبك اجلدال أيًضا. فمن ’’ وقوع هذا اخلطأ جمدَّ
يسهِّّل أن  فحسب فهذا الفكر يركِّز على املستقبل بداًل من اسرتجاع املاضي. فمن شأن الرتكيز على املاضي

التجادل بشأن تفاصيل ما جرى فعاًل. لذا، ّتلَّ عن كّبايئك ومشاعرك اجملروحة واطلب املساعدة. يعطي سفر 
ا   لكّل َمن يفعل ذلك.األمثال وعوًدا رائعة جدًّ

 26: 12أمثال 

ٌة لآلخرينج،وطريُق األشرارر ُتضجلّرُلُهم‘‘ يُق ُقدوج دّر  ’’. الصّر

 14: 13أمثال 

 ’’. نصيحُة احلكيمر يُنُبوُع حياٍة،وهبا تجبتجعرُد عجْن أشراكر املوتر ‘‘
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 32-31: 15أمثال 

ْع توب يخج احلياةر،يجُكْن ب نيج احلُكجماءر ‘‘ تجقرْر نْفسجُه،ومجْن يجسمعر .ُمقاُمهُ مجْن يسمج مجْن يجنبرذر املجشورجةج ُيج
بر الفجْهمج   ’’.التَّوب يخج يكتجسر

 ’’؟رحلة بينما يقوم أحدهم بتقومييما الذي جيب علي قوله يف هذه امل‘‘

تساعدين. وأان ا. وأريد منك أن أان أريد أن أتغريَّ يف الناحية اليت ذكرهتَ ‘‘ة: غري هتديديَّ ميكنك القول بلهجة 
ًدا َتنعأن  مه يل حول الطريقة اليت ميكنأقدِّر فعاًل أّي اقرتاح تقدِّ   ’’.حدوث هذا األمر جمدَّ

قد يقرتح عليك بعض األفكار. إذا فعل، فهذا أمر رائع! وإذا ل يفعل، ُقل له إنَّ ال مشكلة لديك يف األمر. 
إًذا؟ وإاّل  أعطين احللَّ يه الكفاية لرتى مشاكلي، فَّبا ف إذا كنت ذكيًّا‘‘واحرص على عدم القول له ابستهزاء: 

 ليس هذا اجتاه القلب الذي جيب أن يكون لديك عندما تطلب املساعدة.’’. فاهتم بشؤونك اخلاصَّة

 ف أن تطلب املساعدة. قد ترغب أيًضا يف طلب املساعدة من صديق أو قائد تثق به. ال ّتَ 

ض منها: الصراحة، التعاون، . إليك البععندما يقوم أحدهم بتقوميكهبا  مثَّة صفات عدَّة جيب أن تتحلَّى
 االحرتام، الصدق، اإلبداع، اجلدية، التواضع.

 نصيحة، ُقل له بكلّ  اآلخر على أي أفكار يقدِّمها لك. وإذا ل يعطك أيّ  الشخص أن تشكرعلى واحرص 
 .منه أن يصّلي ألجلككما ميكنك أن تطلب ’’.  أشكرك ألنَّك قمت بتقوميي‘‘بساطة: 

ندما يقوم أحدهم أفكار تشكِّل موقًفا كتابيًّا ميكنك اعتماده ع فكار اخلمسة سوى جمموعةليست هذه األ
 . وميكن إدراج أفكار أخرى ضمن اجملموعة. بتقوميك أو انتقادك

املهم هو أن األفكار اليت تعود عليك بفائدة أكّب. وهذا أمر عظيم! لكن األمر بعض  وميكنك أن ّتطر لك
 تبدأ ابعتماد موقف متوافق مع مبادئ الكتاب املقدَّس.

ندما يقوم أحدهم بتقوميي ما هي منافع اعتماد موقف كتايّب ع .ت
 ؟أو انتقادي

منافع اعتماد موقف متوافق مع مبادئ الكتاب املقدَّس يف التعامل مع تستطيع أن ترى بوضوح عندما 
عك األمر على تغيري م إليك بعض املنافع اليت ميكنك اختبارها من خالل اعتماد هذا وقفك. االنتقاد، يشجِّّ

 املوقف الكتايّب يف حياتك. 
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تتفادى عدًدا كبريًا من املشاكل املؤملة. وستتّم مناقشة البعض منها يف اجلزء التايل من هذا  .1

 الفصل.

 اليوميَّة. حياتناتُفرح قلب هللا. ُيَسّر هللا عندما نسلك وفق كلمته يف  .2

إذا طرحت على نفسك  ار مؤل إىل فرصة للنمو. حيدث هذا األمركنك حتويل اختبمي .3
ًدا؟طأ هذا اخل كيف ميكنين جتنًّب وقوع‘‘: السؤال اآليت  ’’جمدَّ

ميكنك بناء صداقات متينة. إذا استطعت أن تتعلَّم قبول االنتقاد واعتّبته اختبارًا إجيابيًّا،  .4
 أكثر متانًة. الذي قام بتقوميكصداقتك ابلشخص من شأن ذلك أن جيعل ف

 قد تتعلَّم درًسا ما! .5

 ما هي املشاكل املرتبطة هبذا املوقف؟ .ث
عن بداًل من ذكر مخس منافع تنتج  الكتايبّ  قد جتد أنَّه من األسهل ذكر مخس مشاكل مرتبطة هبذا املوقف

ف الكتايّب البدء ابعتماد هذا املوق. قد تواجه شَّت أنواع املشاكل بينما حتاول اعتماده عندما يقوم أحدهم بتقوميك
. ومن الصعب أن تعتاد على اعتماد هذا املوقف يف حياتك. يستغرق األمر وقًتا وقد عندما يقوم أحدهم بتقوميك

 تفشل أحيااًن كثرية. لكن هل أنت مستعّد لالستمرار يف السعي إىل حتقيق اهلدف ومن مثَّ التعلُّم من أخطائك؟

تواجه املشاكل. إليك بعض املشاكل اليت واجهها آخرون  ا املوقف الكتايّب، قد تظلّ حَّتَّ عندما تعتمد هذ
 لدى حماولتهم اعتماد هذا املوقف يف حياهتم اليوميَّة.

املتاعب اليت تسبِّّبها لك يف  واحدة من هذه املشاكل، واصًفا قد ترغب يف تدوين رّد فعل شخصي على كلّ 
 .هاالتقدُّم الذي حترزه يف التغلُّب على كلِّّ واحدة منعن  . كما ميكنك الكتابةكّل مرَّة

 الغضب .1
ه من أنَّ  . قد جتد أنت والشخص الذي يقوم بتقوميكإحدى أكّب املشاكل املرتبطة هبذا املوقف هي الغضب

 .27-26: 4ويف رسالة أفسس  20-19: 1يف رسالة يعقوب عن غضبنا نقرأ  السهل أن تغضبا.

  27-26: 4أفسس 

بُتم ال ُّتطرئوا وال تجغرربر الّشمُس على غجضجبرُكموإذا ‘‘  ’’.ال تُعطوا إبليسج مكاانً  .27غجضر
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أن ، يصبح من األسهل على الشيطان يتضمَّن العدد األخري حتذيرًا واضًحا. عندما نكون يف حالة غضب
 جيرِّبنا ويوقعنا يف اخلطيَّة.

أحدهم بتقومينا. احزن إذا قام الشخص اآلخر  من أن نغضب عندما يقوملذا، من األفضل أن حنزن بداًل 
حياول فيها تقومي  . فالغضب منه لن يساعده ليكون أكثر أتثريًا يف املرَّة املقبلة اليتبطريقة غري الئقة بتقوميك
 آخر. شخص

 الشخص اآلخر ُمطئ يف انتقادي .2
. فهو كثريًا ما يفعل أو انتقادكقومي ابلشخص الذي يقوم بتقوميك لتملشكلة األخرى املرتبطة ابقد تتعلَّق ا

يستحيل . وأحيااًن، قد ةالصحيحطريقة عندما يتم توجيهه ابلحَّتَّ  من الصعب تقبُّل التقوميفذلك ابلطريقة اخلطأ. 
يكلِّّمك هبا الشخص اآلخر. عندئذ ، يتعنيَّ عليك أن تطلب من الروح القدس  اليت تقبُّل االنتقاد بسبب الطريقة

 .22: 20للتعامل مع املوقف بطريقة كتابيَّة. انظر سفر األمثال  أن مينحك القوَّة

ابلطريقة اخلطأ، اغفر له. فعندما كان يسوع على الصليب، صلَّى بتقوميك الشخص اآلخر  عندما يقوم
جيدر بك أن  (. قد تكون هذه الصالة اليت34: 23)لوقا ’’ اَغفِّر  هلُم اي أيب، ألَّّنُم ال يَعرِّفوَن ما يَعَملونَ ‘‘قائاًل: 

ا هو غ هللا إذا قام الشخص اآلخر بتقوميكترفعها إىل   .ري مدرك لوجود طريقة أفضل لتقوميكابلطريقة اخلطأ. رَّبَّ

 الشخص اآلخر ال يعرف الوقائع الصحيحة .3
قبل أن تنتقل إىل االستنتاج ’’. هو ال يعرف الوقائع الصحيحة. هو ال يعرف ما جرى فعاًل ‘‘كم مرَّة قلت: 

صّب وضبط للنفس، كمًّا هائاًل من ال  ل تصحيح معلوماته، دعه يطلعك على وجهة نظره. قد يتطلب األمروحتاو 
 اجلدال وسوء التفاهم. الوقوع يف لكنَّه قد جينِّّبك

وقف. جتاوب مع الشخص الذي تنطبق َتاًما على هذا امل 31: 6القاعدة الذهبية الواردة يف إجنيل لوقا إنَّ 
 .معك إذا كنت أنت من يقوم بتقوميه هو ا كنت لتوّد أن يتجاوبمثلم يقوم بتقوميك

 !أان مل أخطئ 4.
على حق، فسيساعد هللا  يعرف هللا احلقيقة كاملًة. لذا، أصغِّ إليه وإىل الشخص الذي يكلِّّمك. إذا كنتَ 

ام املسيح تعرَّضالشخص اآلخر لريى احلقيقة. فإذا  َ تتوقَّع أن تكون حياتك خمتلفة؟ نفسه لالهتِّّ  زورًا، لِّ
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 موقًفا كتابيًّا لن يصدّرقوين إذا اعتمدتُ  .5

لكن إذا بقيت  .لدى تعرُّضه لالنتقاد يقوم برّد فعل كتايبّ  يروا أبًدا شخًصا لقد تكون حمقًّا. فثمة أشخاص 
هادًًئ وَتسَّكت َّبوقفك الكتايّب، فسيساعدك هللا على ّتّطي املوقف. ليس من مسؤوليتك أن ترغم اآلخرين على 

 أن يصدِّقوا أنَّك صادق.

 عندما يقوم أحدهم بتقومييأن أعتمد موقفي اجلديد  أنسى .6
مر املهّم هو أن تظّل تلهج يف األفإذا نسيت اعتماد موقفك اجلديد عندما ينتقدك أحدهم. ال تتفاجأ 

 ومألت ذهنك به، سهل عليك اعتماده يف الوقت املناسب. هموقفك اجلديد كّل يوم. وكلَّما أتمَّلت في

 الشخص الذي ينتقدين ال يريد أن يساعدين .7
حيااًن تكون دوافع األشخاص الذين يقومون أ’’. . هو ال أيبه ملساعديتفحسب إنه حياول حتطيمي‘‘

ا هم يعانون من املشكلة نفسها اليت يتَّهمونك هبا. أنت مسؤول عن تصحيح بتقوميك أو انتقادك خاطئة . ورَّبَّ
يف  لُّص من مشكلته. وال حتاول تقوميهالروح القدس يتعامل مع هذا الشخص للتخ عِّ أخطائك ونقاط ضعفك. دَ 

 فيه.قّومك هو الوقت نفسه الذي ي

يسوع نصيحة عمليَّة بشأن كيفية التعامل مع األشخاص الذين ، يعطي 28-27: 6يف إجنيل لوقا 
 ينتقدونك ويتعبونك.

  28-27: 6لوقا 

نوا إىل ُمبغرضيُكم، ‘‘ ّبوا أعداءجُكم، وأحسر وابرركوا 28ولكيّن أقوُل لُكم أيّها الّسامرعونج: أحر
 ’’. العرنيُكم، وصجّلوا ألجلر املُسيئنيج إلجيُكم

 أحدهم ابنتقادينفطر قليب عندما يقوم ي .8
منا أحدٌ إذا ’’. ندما يقوم أحدهم بتقومييكّبايئي ع  خُيَدش‘‘على كثريين بيننا القول:  يصعب زورًا، فقد ال  اهتَّ

ا تكمن   خُيَدش كّبايؤان فحسب. لكن غالًبا ما يدفعنا كّبايؤان إىل صّب غضبنا على الشخص الذي ينتقدان. ورَّبَّ
 ’’أم إنَّك تريد ببساطة أن تصون كّبايءك؟ تنمو فعاًل هل تريد أن ‘‘كلة يف السؤال: املش
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  إىل ارتكاب اخلطيَّة؟املسؤول عيّن  قائدالماذا لو دفعين  .9
ك ألنَّك ل تقومييف حاالت اندرة، قد يطلب منك قائدك القيام أبمر تعتّبه خطيَّة. فرتفض طلبه، لكنَّه حياول 

، وجيب عليك أن تقيِّّم الوضع عل يف هذه احلالة؟ املوقف صعبتف تقم ابألمر ابلطريقة اليت يريدها. ماذا جيب أن
ا عليك مناقشة األمر مع مؤمن آخر تكّن له االحرتام.  بدقَّة وأن حتدِّد ما إذا كانت هذه خطيَّة. ورَّبَّ

ضمن ’’ تقدمي الطاعة إلنسان‘‘عنوان حتت  ستتّم مناقشة هذه املشكلة بشكل أكثر تفصياًل ضمن درس
واجه ثالثة رجال يف العهد القدمي هذا النوع من املشاكل. نقرأ يف ’’. دراسات اجملموعة للمؤمنني اجلدد‘‘سلسلة 

 األصحاح الثالث من سفر دانيال كيف تعامل شدرخ وميشخ وعبدنغو مع هذه املشكلة.

 كيف أبدأ بتنمية هذا املوقف يف حيايت؟ .ج
املوقف اجلديد حتدايًّ كبريًا ابلنسبة إليك. إليك بعض األفكار إذا كنت مؤمًنا جديًدا، قد يشكِّل اعتماد هذا 

م أو أسابيع قبل أن تبدأ إبتقان هذا املوقف اجلديد.  اليت ميكنك أن تبدأ هبا. تذكَّر أنَّك قد تستغرق بضعة أايَّ
 لكن عليك أن تبدأ من مكان ما، خطوة بعد خطوة.

 اجلديداحفظ األفكار اليت تشكِّل هذا املوقف الكتايّب  .1
 راجع هذا املوقف اجلديد مرَّات عدَّة يف اليوم. .2
 احفظ اآلايت الكتابيَّة اليت تتماشى مع كّل فكر. .3
 .عندما يقوم أحدهم بتقوميهمراقب األشخاص الذين يعتمدون موقًفا كتابيًّا  .4
 مؤخَّرًا. قام خالهلا أحدهم بتقوميك أو انتقادكراجع مواقف  .5

 قيِّّم رّد فعلك.

كّل مرَّة يقوم أحدهم بتقوميك تطبيق األجزاء اخلمسة هلذا املوقف اجلديد يف احلال. لكن يف   قد ال تنجح يف
 ؟ر فيه عندما قام أحدهم بتقوميك، توقَّف وقيِّّم ما فعلته أو قلته. ما الذي كنت تفكِّ أو انتقادك

الكتايب اجلديد. ما واآلن، يف فكرك، حاول أن تعيش هذا الوضع من جديد، لكن هذه املرة اتَّبع املوقف 
الذي قد تفكِّر فيه أو تقوله أو تفعله بشكل خمتلف؟ ميكن هلذا النوع من التأمُّل )أحالم اليقظة( أن يساعدك 
على إجياد طرق عمليَّة العتماد هذا املوقف اجلديد يف أنشطتك اليوميَّة. سيتّم شرح هذا النوع من املشاريع يف 

 ص هبذا الدرس.ضمن دليل الدراسة اخلا 4املشروع 
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 أو انتقادي يقوم أحدهم بتقوميي عندما املوقف الكتايّب الذي جيدر يب اعتماده

 ما جيب أن أقوله قلب إجيايب اَتاه شاعرامل فكري
 

 اهلدف هو تقوميي .1
 17: 10أمثال 

 يقظة 
 حساسيَّة

 ال شيء

 صدق  سأصغي ابنتباه .2
 احرتام

 صّب
 تفهُّم

 ال شيء

 فالانً  ألنّ أان أشكر هللا  .3
 يقوم بتقوميي.

 18: 5تسالونيكي  1

 شكر فرح
 لطف
 صدق

شكرًا ألنَّك تلفت 
 أوانتباهي إىل هذا األمر 

 .تقومييأان أقدِّر قيامك ب
 أان أخطأت .4

 هفعلتُ )ما األمر الذي 
أين  يظنفجعله 

 خمطئ؟(

 حزن
 شعور ابلذنب

 تواضع
 إنصاف

 حساسيَّة
 َتييز

 شجاعة
 موضوعيَّة

 صدق
 مسؤوليَّة

 أان أمسعك تقول إن...
 

 أنت حمقّ 
 أان أخطأت

كيف ميكنين أن أ فادى  .5
ًدا وقوع  ؟هذا اخلطأ جمدَّ

 11: 8كورنثوس   2

 فرح
 حمبَّة

 جديَّة
 محاس

 َتييز
 إبداع
 تعاون
 مرونة

 صدق
 تكيُّف

 موضوعيَّة
 صّب

 مثابرة
 احرتام

أريد أن أطلب منك 
مساعديت. أقدِّر فعاًل أّي 

ميكن أن تقدِّمه يل اقرتاح 
حول الطريقة اليت ميكن 
أن أتفادى هبا حدوث 

ًدا.  هذا األمر جمدَّ
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موقف قدمي )أفكار &  آايت كتابيَّة ما جيب أن أفعله

 أعمال قدمية(
اآلخر وأبنيِّّ  الشخص إىل ظرأن .1

 .أصغي إليه ابنتباهله أيّن 
 ملاذا يقوم فالن بتحطيمي؟ 17: 10أمثال 

 يف النظر إىل الشخص أستمرّ  .2
 أصغي إليه ابنتباه. ألتزم. اآلخر

 .مكاينمن ك حترَّ ال أاهلدوء. 

 19: 1يعقوب 
 3: 13أمثال 
 28: 15أمثال 

 

 اآلخر. الشخص إىل ال أصغي
 مقاطعته. أحاول

من خالل  امودَّة وتقديرً أظهر  .3
 تعابري وجهي ونّبة صويت.

 اهلدوء. ألتزم 

 اآلخر. الشخص غضب منأ 18: 5تسالونيكي  1
 .أدينهو  أنتقده

عن حزين من خالل تعابري  أعّبِّّ  .4
 وجهي.

 3-2: 2فيلّب 
 13: 28أمثال 

 9: 4يعقوب 
 
 
 
 
 

 االهتامات أنكر
 

الشخص ابلتجادل مع  أبدأ
 اآلخر.

جدية من خالل تعابري أظهر  .5
 وجهي.

 م اهلدوء.ألتز 
 قها.حقِّ أو  اضع أهدافً أ

 26: 12أمثال 

 11: 8كورنثوس   2
 26: 12أمثال 
 14: 13أمثال 
 32-31: 15أمثال 
 17: 10أمثال 

 25-22: 1يعقوب 
 
 
 
 
 

قول للشخص اآلخر أن يهتّم أ
 بشؤونه اخلاصَّة.

 
إىل املشاكل اليت يعاين  أشري

 منها هذا الشخص يف حياته.
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 الفصل الرابع
 املوقف املناسب الذي جيب أن تعتمده

 تقوم بتقومي شخص ماعندما 
شخًصا آخر؟ هل يصعب مرار موقًفا كتابيًّا لدى تقوميه من املؤمنني الذين التقيَتهم يعتمد ابستكم واحًدا 

ا يصعب على  ميكنك أن عليك التفكري يف أشخاص  إعدادؤمنني الكثري من املتدرجهم ضمن هذه القائمة؟ رَّبَّ
 هذه القائمة.

هبا اآلخرين. والكثري من  عن الطريقة اليت جيب أن نقّوم مؤمنون الدراسة الدقيقة ملا يقوله هللا أمهللطاملا 
اآلخرين ل ينجحوا يف تطبيق هذه املبادئ التوجيهيَّة  ا يقوله الكتاب املقدَّس عن تقومياألشخاص ممَّن ال يعرفون م

 يف أنشطتهم اليوميَّة.

. هم ممَّن حيبُّون القيام بذلكري ا اآلخرين على أّي خطأ يرتكبونه، خالفًا لغومثَّة أشخاص خيشون أن يقّومو 
املراقبة الدائمة لريصدوا ما ترتكبه من أخطاء؛ فهم يعتّبون أنفسهم ضباط شرطة  :يف احلياة’’ مهمَّتهم‘‘هذه هي ف

 لدى هللا. 

ا لتقبُّل التقومييتعنيَّ عليك كمؤمن  ن بدون تقدمي أعذار. وعندما يقتضي األمر، جيب أ أن تكون مستعدًّ
ا لتقومي تكون أنت نف  اآلخرين.سك مستعدًّ

ا لتقومي كّل مؤمنمن املهّم أن يكون   . وميكننا أن خنتّب فرًحا أكّب يف حياتنا إذا اعتمدان موقًفا اآلخرين مستعدًّ
 اآلخرين. فلنلقِّ نظرة فاحصة على هذه املسألة. عندما نقّومكتابيًّا 

 ؟مجن الذي جيدر يب تقوميه .أ
 أجوبةعندما تستمع إىل ’’ إنسان عندما يرتكب خطأ ما؟ أيّ  ابملسؤوليَّة أو احلرية لتقوميمن هل أَتتَّع كمؤ ‘‘

 لكن ماذا يقول هللا يف هذا الصدد؟’’. ال!‘‘، فغالًبا ما يكون اجلواب: الناس عندما يقوم أحدهم بتقوميهم
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 .املؤمن الذي يرتكب اخلطيَّة حيًّا أن يقوم بتقوميجيب على املؤمن الناضج رو  .1

  1: 6غلطية 

اي إخوجيت، إْن وقجعج أحجدُُكم يف خجطٍأ، فأقيموُه أنُتُم الُروحّينيج برُروحر الوجداعجةر. واجنتجبرْه ‘‘
كج لرئجلّ ت جت جعجّرضج أنتج أيًضا لرلّتجرربجةر   ’’.لرنجفسر

عن شخص آخر، فمن واجبك أن تقوم إذا كنت تشغل مركز سلطة، وكنت مسؤواًل  .2
 خطأ ما. عندما يرتكب بتقوميه

 

 أبناءهم.من واجب اآلابء أن يقّوموا  .3

 24: 13أمثال 

ي برهر مجْن يُ وجفّرْر عجصاُه يُبغرضر ا‘‘   ’’.بنجُه،ولو أحبَُّه لجسارعج إىل أتدر

األشخاص  قوميهل تنّص قوانني بيتك أو مسكنك احلايل بوضوح على أنَّه من واجبك ت .4
 الذين يرتكبون األخطاء؟

ا أعطاك والداك القواعد اليت  يف بيتك، فضاًل عن الطريقة  ألشخاص الذين جيدر بك تقوميهماحتدِّد رَّبَّ
حتمِّّل كّل طالب مسؤوليَّة السهر  Teen Challenge. كما أن بعض مراكز خدمة للقيام بذلك والتوقيت

م أحد أفراد تلك اجملموعة  على أعضاء آخرين ضمن جمموعته. وإذا ، مّت اعتباره جزًءا من ا الواجبهذل يتمِّّ
 املخطئ. حماسبته ألنَّه امتنع عن تقومي تاملشكلة، وَتَّ 

 ل لدى حماولتهم تقوميقد يورِّطون ألنفسهم املشاكفاآلخرين.  تقومي ليس من واجب الناسويف أماكن أخرى، 
اطلب من قادتك تقيم فيه. فترعى املكان الذي  شخص يرتكب األخطاء. لذا، عليك االطِّّالع على القوانني اليت

 مرتكب األخطاء. مسؤوليتك يف ما خيّص قيامك بتقوميإطار توضيح 
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لذي جيدر بك اعتماده عندما تقوم ما هو املوقف الكتايّب ا .ب
 اآلخرين؟ بتقومي

 اشخصً ك دَّة جيدر بك اتِّباعها لدى تقومياآلخرين. لكن مثَّة أفكار رئيسيَّة ع تلفة عدَّة لتقوميتوجد طرق خم
 .لكتابيَّة اليت تعتمدها يف تقوميهما، أايًّ تكن الطريقة ا

 اآلخرين لذي جيدر بك اعتماده عندما تقوم بتقومياملوقف الكتايّب ا
  لدى هللا. حمبوب وممّيزهذا الشخص  .1
 أريد أن أَتكَّن من قول كالم إجيايّب عنه. 

 ما هو اخلطأ الذي ارتكبه هذا الشخص؟ .2

 حلّل املشكلة؟ما هي طريقة هللا  .3

 كيف ميكنين أن أساعد هذا الشخص على السلوك يف طريق هللا؟ .4

 فلنلقِّ نظرة فاحصة على كّل فكر من هذه األفكار.

قول  . أريد أن أَتكَّن منلدى هللا حمبوب وممّيزهذا الشخص  الفكر األوَّل:
 إجيايّب عنه. كلم 

لذا تذكَّر منذ البداية أنَّك تتحدَّث مع ء. ّب هللا هذا الشخص حمبَّة عظيمة مهما ارتكب من أخطاحي
 هتقوميشخص ما. عليك  الفكر السبب الذي يدفعك إىل تقومي. أيًضا، يوضح هذا لدى هللا شخص حمبوب وممّيز

ا أن تستطيع أن ليصبح أكثر شبًها ابملسيح، لكي ت هبدف مساعدته تكلَّم عنه بشكل إجيايّب. من السهل جدًّ
تشوِّه صورة  ميكنك أن تفعل األمر بطريقة . فعلى سبيل املثال،ما شخًصا لديك دوافع سلبيَّة لدى تقوميك يكون

 ال جيوز أن ندع هذا الدافع يتحكَّم فينا.و  الشخص اآلخر.

 اخلطأ الذي ارتكبه هذا الشخص؟ هو ما الفكر الثاين:
لشخص اآلخر بدون أن نطرح على أنفسنا هذا اقومي عبارة عن سؤال. فنحن غالًبا ما نبدأ ب هو هذا الفكر

 السؤال. فنحن نفرتض أنَّنا نعرف اجلواب ونسلك وفق ما رأيناه أو مسعناه ونعتّب أنَّنا نعرف احلقائق.
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ا، بداًل من أن تواجه الشخص اآلخر ابخلطأ الذي ارتكبه، من األفضل أن تطلب منه تفسريًا ملا فعله أو إذً 
عمله. وبعد االستماع إىل وجهة نظره، ميكنك أن جتد اإلجابة األفضل على هذا  فرصة لتفسري هقاله. امنح

 ’’ما اخلطأ الذي ارتكبه هذا الشخص؟‘‘السؤال: 

امات، فقد اختلطت عليك؟ اكتشفت أن احلقائق ماذا جيب أن تفعل إذا  إذا ل تكن قد وجَّهت أيَّ اهتِّّ
امات صارمة بشأنيكون من السهل عليك أن تنهي احلديث. لكن إذا كنت  ه الذي ارتكب اخلطأ قد وجَّهت اهتِّّ

مذّل اماتك اخلاطئة. األمر ، فيجب عليك االعتذار على اهتِّّ الشخص اآلخر، مثَّ اكتشفت أنَّك خمطئ يف تقديرك
ا استناًدا إىل  اختبارات املاضي. جدًّ

. فمن عدم إدانتهكبه، جيب أن حنرص على عندما نساعد الشخص اآلخر على اكتشاف اخلطأ الذي ارت
 واجبنا مساعدته على حّل املشكلة وليس االنتقام منه.

ا من واجبك أن تؤدِّّب من ترأسه على اخلطأ الذي ارتكبه. وال تدع و  إذا كنت تشغل مركز سلطة، فرَّبَّ
مشاعرك تسيطر على أفكارك وأعمالك. عّبِّّ له بوضوح عن حزنك، وال تعامله بغضب أو تكّبُّ ألنَّك أمسكت 

 وهو يرتكب خطأ ما. به

 ما هي طريقة هللا حلّل املشكلة؟ الفكر الثالث:
 1: 6ال تقتصر مسؤوليتنا على اإلشارة إىل اخلطأ الذي متَّ ارتكابه. فلقد جاء يف رسالة غالطية 

فماذا كان ليقول له لو كان هللا هو َمن يكلِّّم هذا الشخص اآلن، ’’.  فأقيموُه أنُتُم الُروحّينَي بُِّروحِّ الَوداَعةِّ ‘‘...
ها؟  ملساعدته على تصحيح املشكلة؟ ما هي النصيحة اليت كان ليعطيه إايَّ

ليس علينا و ملشكلة اليت تتّم مناقشتها. اليت ميكن ربطها اب مبادئ الكتاب املقدَّس حتديد جيب أن حنرص على
 أن نقتبس دائًما آايت من الكتاب املقدس للشخص اآلخر.

ق يكنين أن أساعد هذا الشخص على السلوك يف طر كيف مي الفكر الرابع:
 هللا؟

لكن هل ميكنك  ما.شخًصا ن تطرح هذا السؤال يف ذهنك لدى تقوميك قد يكون من السهل عليك أ
أثَّر ق هللا تتي. فرغبته يف السلوك يف طر يهق هللا؟ األمر أصعب من جمرَّد التفكري فيمساعدته فعاًل على السلوك يف طر 

 إىل ردِّّه إىل الطريق املستقيم بروح الوداعة.  1: 6. لذا تدعوان رسالة غالطية طريقة تقوميك إايهبشكل مباشر ب
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ق هللا وقًتا يفوق الوقت الذي نكون قد يطر السلوك يف ص اآلخر إىل رّد الشخوميكن أن تستغرق عمليَّة 

مع مبادئ الكتاب  توافقموقف م تمادا ملتزمني فعاًل ابعطالعه على اخلطأ الذي ارتكبه. لكن إذا كنَّ إل صرفناه
 املقدس، فسنستغرق وقًتا ملساعدته على الرجوع إىل الطريق الصحيح.

ت تفرض املساعدة على ال ميكنك أن ’’ مساعديت؟ قبول ماذا لو َرَفَض الشخص اآلخر‘‘ اآلخرين. إذا عّبَّ
ذت املوقف املناسبعن رغبتك يف املساعدة  خر رأيه ويعود الحًقا طالًبا املساعدة. ، فقد يغريِّّ الشخص اآلواّتَّ

ن شأن ذلك أن يعيق عالقتك ها، فممساعدتك، أو أن تنتقده ألنَّه رفضقبول لكن إذا حاولت أن تفرض عليه 
 به.

. وقد يراعي هذا الغضب يف قلبه ألشهر ووداعة، فقد يغضبالشخص اآلخر بلطف  وحَّتَّ إذا قمت بتقومي
 هللا يعتين برّد فعل الشخص اآلخر. عِّ على فعل ما يطلبه هللا منك، ودَ أو سنوات عدَّة. لذا، ركِّز 

 ة تقوم بتقوميميكنك اتِّباعه يف كّل مرَّ  الذي كتايبّ الوقف املعلى البسيطة األربعة  تطلعك هذه األفكار
ا ليست ك املختلفة اليت قّومت . وإذا اسرتجعت احلاالتشخص ما ّلها فيها آخرين، فسرعان ما ستالحظ أَّنَّ

ا ارتكبوها متشاهبة. فالبعض منها يتضمَّن برية ستحاول ، فيما يتضمَّن غريها مشاكل كأخطاء بسيطة جدًّ
دين ألبقى على الدرب الصحيح، اي رب، ساعِّ ‘‘، عليك أن تصّلي ابستمرار قائاًل: تصحيحها. ويف كّل حالة
 ’’.هذا الشخص عندما أقوم بتقوميوليكون اجتاه قلّب سليًما 

 شخص  جيب عليك اعتمادها عندما تقوم بتقومي، فلنلقِّ نظرة على بعض الطرق واملبادئ التوجيهيَّة اليتواآلن
 عندما تعتمد هذا املوقف الكتايّب.  فعلهأو  قولهما الذي جيدر بك  ما

 اآلخرين؟ تقومي كيف جيدر يب .ت
ميكنك أن تلقي  ’’؟شخص ما قومي اتِّباعها يف كلِّّ مرَّة أقوم بتميكنين هل توجد طريقة أو وسيلة بسيطة‘‘

 قومينظرة سريعة على حياة يسوع لتجد اإلجابة على هذا السؤال. يف الواقع، توجد طرق خمتلفة ميكنك اتِّباعها لت
 شخص ما.

 شخص ما ر الطريقة الصحيحة لتقوميثلثة مبادئ رئيسيَّة الختيا .1
ك على حتديد الطريقة اليت ساعدتطرق رئيسية ملإليك ثالث ’’ كيف أحدِّد الطريقة اليت جيب أن أتّبعها؟‘‘
 هبا شخًصا ما. ستقّوم
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 ؟من هو الشخص الذي أقوم بتقوميه .ب

. فثمَّة َمن يكفي لدى الناس شخصيَّات  خمتلفة. فخريناآل بع دائًما الطريقة نفسها يف تقوميال ميكنك أن تتَّ 
خدم است ،بطريقة أكثر حزًما. ويف إحدى املرَّاتأن تكلِّّمه بلطف ليتجاوب معك، فيما حيتاج آخرون أن تكلِّّمهم 

ا لتقومي  ، أحد التالميذ االثيَن عشر.بطرس يسوع جلهة صارمة جدًّ

 23: 16مىتَّ 

: "اجبتجعرْد عيّن اي شجيطاُن! أنتج عجقجبجٌة يف طريقي، ألّن أفكارجكج هذرهر ‘‘ اجلت جفجتج )يسوع( وقالج لُبطُرسج
 ’’."أفكاُر البجشرر ال أفكاُر هللار 

 .وب مع سائر األشخاص الذين قام بتقوميهميسوع هذا األسل ل يتَّبع

. واطلب من سلوب األمثل للتعامل معهجيًدا يف األا شخًصا ما، فكِّر هب تقّومحتاول أن جتد طريقة عندما 
 الروح القدس أن مينحك فهًما أفضل هلذا الشخص.

 اخلطأ الذي ارتكبه هذا الشخص؟ ما مدى فظاعة .ت

إذا سرق سيارة خيتلف  لى اخلبز، فأنت تقوم بتقوميه. لكّن أسلوب التقوميوضع طفلك الكثري من الزبدة عإذا 
 كبري على ما تقوله هلذا الشخص.أتثري  ’’ اجلرم‘‘ظاعة وحطَّمها. فلف

ه جيدر ال يعين أنَّ يشكِّل إجياد توازن يف حياتك حتداًي فعليًّا يف هذا اجملال. فمجرَّد ارتكاب أحدهم خطأ ما 
 هللا. قوانني إذا ل خيالفخصوًصا ، دائًما بك أن تقّومه

 بعض األشخاص إخبار قصَّة حدثت قبل أشهر أو سنوات. تبدأ اليت يقع فيها الشائعة’’ املشاكل‘‘ومن 
ما زلت أذكر حني ذهبنا يف عطلة إىل كاليفورنيا منذ حواىل ثالث سنوات. حدث ‘‘: قائلةً القصَّة إبخبار ’’مهى‘‘

 ’’.كنَّا ذاهبني إىل الشاطئحني   ذلك يوم ثالاثء

 ’’.يوم أربعاء نا إىل الشاطئهذا غري صحيح اي مهى. حنن ذهب‘‘فيقاطعها زوجها قائاًل: 

ة، فهل يهمُّك فعاًل ما إذا أحيااًن نقع يف فّخ تصحيح تفاصيل ال قيمة فعليَّة هلا. إذا كنت تستمع إىل القصَّ 
وزوجها،  ’’مهى‘‘طاء ال حتتاج إىل تصحيح. ويف حالةء أو يوم أربعاء؟ مثَّة أخيوم ثالاث قد حدث األمر كان

 مشكلة أكّب من تلك اليت كانت تستحق التصحيح الفعلّي. بسهولة لتصحيح أن خيلقميكن ل
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وزوجها أن يدخال يف جدال بشأن ما إذا حدث األمر يوم ثالاثء أو أربعاء. فتقول ’’ مهى‘‘وميكن ل

 ’’.دائًما أمام أصدقائيتصحيح أخطائي  حماولتكَ لقد سئمت من ‘‘لزوجها الحًقا: ’’ مهى‘‘

ها أّن لديه مشكلة أكّب من مشكلتها. هل تشعر أبنَّك جم يف الواقع، يكشف تقومي  قومي ّب على تزوجها إايَّ
 ؟ن؟ ملاذا؟ ما الذي حتاول إثباتهاآلخري

يلزمون  فادحة،خطيَّة  أحبَّائهم أحدرتكب لكن ميكن أن حيدث العكس أيًضا مع بعض األشخاص. عندما ي
 .خيتلقون األعذار لتّبير أفعاله أبًدا. بل اولون تقوميه الصمت وال حي

 در بك أن تتكلَّم جهارًا مقّوًما . مَّت جيانيساعدهللا س ملني أنَّ جند توازاًن يف هذا اجملال عاأن  ناعليمن هنا، 
 شخًصا ما، ومَّت جيدر بك أن تلزم الصمت؟

 تك أتثري على الطرق اليت تتَّبعهاميكن أن يكون لشخصيَّ  .ث

حتاول  يستمعون إليك وأنت صمت عندمايلزم الناس ال إذا كنت طويل القامة ومفتول العضالت، فقد
االحرتام نفسه كما كنت لتفعل لو قامتك فرض ف البنية، فقد ال تذا كنت قصري القامة وضعي. لكن إتقوميهم

هم.على كيفيَّة جتاوب الناس مع تقومي ، سواء كنت رجاًل أو امرأة،البنية. أيًضا، يؤثِّّر جنسك كنت قويَّ   ك إايَّ

ذا كنت تتمتَّع بشخصيَّة فإشخص آخر.  ى الطريقة اليت تتَّبعها يف تقوميوتؤثِّّر شخصيتك أتثريًا مباشرًا  عل
ا عندما تقوم بتقومي  ، فقدعلى الفور متسلِّّطة جدًّا، وكنت تتوقَّع من الناس أن يذعنوا ألوامرك تكون حازًما جدًّ

 لكيتواجه اآلخرين بشكل مباشر  ادئة وخجولة، فإنَّك اندرًا مالكن إذا كنت تتمتَّع بشخصيَّة ه ما. شخص
ين. فيما قد ميتنع آخرون اآلخر  ة ابلفطرة، وال خيشون أن يقّومواأشخاص يتمتَّعون بشخصية انتقاديَّ . ومثَّة تقّومهم

 أّي شخص إذا كان لديهم اخليار يف ذلك. عن تقومي

 طريقة.هذه الك ستنجح أنت أيًضا يف اتِّباع ال يعين أنَّ  يف التقومي ائدك يف اتِّباع طريقة معيَّنةقإّن جمرَّد جناح 

التمييز، أو تعّلم كيفيَّة  حسّ  اآلخرين؟ أهّم ميزة ميكن أن تنّميها هي كيف ميكنك أن تنجح يف تقومي  إًذا،
على  أن يساعداناكتشاف الطريقة األمثل للتعامل مع كّل وضع. لقد وعد هللا أبن يقودان إىل كّل احلق. وهو قادر 

تكون على ‘‘نجاح يف هذه احلالة هو أن . ومفتاح الاآلخرين عندما يرتكبون األخطاء النجاح يف تقومي
 شخًصا ما.  الكتاب املقدَّس عندما تقّومبادئ ، وأن تشبه املسيح، وأن تعتمد موقًفا متطابًقا مع م’’طبيعتك

 

 



 43  املواقف

 
 

 اآلخرين طرق كتابيَّة لتقومي .2
اآلخرين. وسفر األمثال مليء  قوميجند يف مراجع عدَّة يف الكتاب املقدَّس تعليمات حمدَّدة حول كيفيَّة ت

كما وتعّلمنا مراجع كتابّية أخرى   اآلخرين وإعطائهم النصائح. مباشر أو غري مباشر بتقومي آبايت متعلِّّقة بشكل
 شخص ما. كيفّية تقدمي النصائح. هذا ما تفعله عندما تقوم بتقومي 

اآلخرين.  لكتابيَّة الوحيدة لتقوميلطريقة ااهذه هي ‘‘قائلني: واحدة آية على عدم انتقاءجيب أن حنرص 
فاهلل قادر أن يساعدان على النمو يف فهمنا للطرق اليت جيب علينا اتِّباعها يف ’’. وجيب اتِّباعها يف كّل وقت

 اآلخرين. وجيهيَّة عمليَّة متعلِّّقة بتقوميبادئ تزوِّدان َّبخمتلف املواقف. يف ما يلي ثالثة مراجع كتابيَّة ت

 1: 6غلطية  رسالة آلخرين وفق ما جاء يفا طريقة تقومي .أ

أحد قوانني  شخاص الذين ارتكبوا خطيَّة وخالفواتتحدَّث هذه اآلية يف رسالة غالطية بشكل مباشر عن األ
 هللا.

 1: 6غلطية 

كج لرئجلّ اي إخوجيت، إْن وقجعج أحجدُُكم يف خجطٍأ، فأقيموُه أنُتُم الُروحّينيج برُروحر الوجداعجةر. واجنتجبرْه لر ‘‘ نجفسر
 ’’.ت جت جعجّرضج أنتج أيًضا لرلّتجرربجةر 

وقعوا يف اخلطيَّة. واملقصود  أن يقيموا هؤالء الذين ’’الروحيِّّني‘‘األشخاص تفيد هذه اآلية أبنَّه يتعنيَّ على 
هؤالء القادة  روحيًّا. حَّتَّ إنَّ هللا حيثّ  القادة الروحيُّون أو غريهم من املؤمنني الناضجني ابألشخاص الروحيِّّني

 على توّخي احلذر لئالَّ يستسلموا للتجربة. الروحيِّّني

 ذلك بروح الوداعة.  فعل ، وعلىاآلخرين هبدف ردِّّهم تقومي علىأيًضا، حتثُّنا هذه اآلية 

ا جيدر بك أن تطرح هذا رَّبَّ شخص ما؟  ا فيه الكفاية لتتمكَّن من تقوميَّب’’ روحيًّا‘‘كيف حتدِّد ما إذا كنت 
السؤال على القادة الروحيِّّني طالًبا مشورهتم. كما وميكنك أن تركِّز على هذا األمر خالل الوقت الذي تقضيه يف 

 الشخص الذي أخطأ. أل هللا ما إذا كان جيدر بك تقوميالصالة وأن تس

سؤولني عنك وإطالعهم على اخلطيَّة اليت رأيتها مثَّة أمر آخر ميكنك فعله وهو الذهاب إىل القادة الروحيِّّني امل
 .ريقة اليت جيدر بك اتِّباعها لتقوميهيف حياة الشخص اآلخر طالًبا مساعدهتم يف حتديد الط
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ص غري القائد الروحي شخإذا كان هذا الشخص يرتكب خطأ ال حُيسب خطيَّة، فال أبس يف أن يقّومه 

على حنو خاطئ. فرتى صديقتها اجلديدة  اتقوم بعمله’’ كارال‘‘. لنفرض على سبيل املثال أن املسؤول عنه
ا ليست القائد ’’ كارال‘‘ أن تقّوم’’ ميشيل‘‘حلالة، ميكن ليف هذه ا. املشكلة وتقوم بتقوميها ’’ميشيل‘‘ مع أَّنَّ

 الروحي املسؤول عنها.

 17-15: 18مىت  إجنيل وفق ما جاء يف طريقة التقومي .ب

الواردة  واحدة من أشهر طرق التقومي 17-15 :18مَّت  إجنيل يفذكورة رين املاآلخ قد تكون طريقة تقومي
 .حاالت خمتلفة يف وميكن اتِّباع هذه الطريقة . يف الكتاب املقدَّس. وهي تتضمَّن ثالث مراحل

 17-15: 18مىت 

، فاجذهجْب إلجيهر وعاترْبُه بجينجكج وبجينجُه، فإذا َسجرعج ‘‘ تج أخاكج إذا خجطرئج أخوكج إليكج  .لكج تكوُن رجِبر
ينر 16 ، فجُخْذ معجكج رجُجلً أو رجُجلنير، حىّت تُ ْثبرتج ُكّل شيٍء برشجهادجةر شاهردج وإْن رجفجض أْن يجسمعج لكج

ْلُه كأنُّه 17.أو ثلثجةٍ  فإْن رجفجضج أْن يجسمجعج هلُم، فُقْل لرلكنيسةر، وإْن رجفجضج أْن يجسمجعج لرلكنيسةر، فجعامر
 ’’.جايب ضرائبج وثجيّن أو 

شخص مؤمن. األمر الثاين هو أنَّ هذا  ا تتحدَّث عن تقوميهو أَّنَّ أوَّل أمر جيب أن نالحظه يف هذه اآلية 
األمر الثالث هو أنَّ هذا الشخص أخطأ إليك و هللا.  إحدى وصااي شخص قد ارتكب خطيَّة، وابلتايل خالفال

 أنت. 

  خطأ نراهم يرتكبونه. ال تضعناأيّ  بسببمجيع الناس  ة تقوميأنخذ على عاتقنا مسؤوليَّ  جيب أن حنرص أالَّ 
 اآلية يف هذا املوقع من املسؤوليَّة. ههذ

نك اتِّباعه يف اآلخر خطيَّة. لكنَّه منط ممتاز ميك الشخص يشري هذا النمط الكتايّب إىل حاالت ارتكب فيها
ا ميكنك أن تتذكَّ  كلِّّ مرَّة تقوم بتقومي شخص ر حاالت قام فيها أحدهم ما. وافعل ذلك بينك وبينه وحدكما. فرَّبَّ

ال بدَّ أنَّك شعرت ابإلحراج والغضب أكثر ممَّا كنت لتفعل لو أنَّه كلَّمك على و أو انتقادك أمام الناس.  بتقوميك
 حدة.

. هذا الشخص قبل أن تقوم بتقوميه بهعن اخلطأ الذي ارتك أن حتدِّث أشخاًصا آخرين إىل َتيل بشّدةوقد 
 م هذه الرغبة يف النميمة، ال سيَّما وأنَّك قد تغريِّّ رأيك بعد أن تستمع إىل وجهة نظره.لكن قاوِّ 
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.  فثمَّة طرق أخرى اآلخرين الكتابيَّة الوحيدة لتقومي الطريقة 17-15: 18ال تعتّب ما جاء يف إجنيل مَّت 
 خرين.اآل األمهية لتقومي تساويها من حيث

 16: 3 الثانية تيمواثوس رسالة وفق ما جاء يف طريقة التقومي  .ت

ا ال تتحدَّث بشكل مباشر عن 16: 3الثانية س و تيمواث رسالةعندما تقرأ ما جاء يف  ، سرعان ما سرتى أَّنَّ
اب املقدَّس ا واحدهم اآلخر. فاآلية تتحدَّث عن كيفيَّة استخدام الكتهب ليت جيب على الناس أن يقّومواالطريقة ا

 بعة مبادئ كتابيَّة ممتازة لتقومييف حياة املؤمن. لكن النقاط الرئيسيَّة األربع يف هذا النّص الكتايّب تزوِّدان أبر 
 اآلخرين.

 16: 3تيمواثوس  2

 ’’. فالكرتاُب ُك  لّ ُه مرْن وجحير هللار، يُفيُد يف الّتعليمر والّتفنيدر والّتقومير والّتأديبر يف الّبرّ ‘‘

 اآلخرين. لتقومي احملتملة األربع إليك الطرق

 تعليم احلق (1)
 تفنيد اخلطأ (2)
 تقومي اخلطأ (3)

 )إعادة توجيه حياة اإلنسان(
 التأديب يف الّب  (4)

 على عيش حياة الّّب()التدريب 

الطرق غالًبا ما اتَّبع واحدة أو أكثر من  هاآلخرين، نكتشف أن ليت اتَّبعها يسوع لتقوميعندما ندرس الطرق ا
(، ل ينتهره يسوع على دوافعه 37-25: 10)لوقا  حد معلِّّمي الشريعة أن حُيرجه. وعندما حاول أاملذكورة أعاله

 .4و 1اخلاطئة. بل اتَّبع الطريقَتني 

تعلِّّقة وانقش احلقائق الكتابيَّة امل’’ تعليم احلقّ ‘‘، اتَّبع يسوع طريقة الذي دار بينهما يف اجلزء األوَّل من النقاش
اخلاطئة. فأخّب قصَّة  ( أنَّه ل يتخلَّ عن أعماله29دد )الع من خالل رّد فعل هذا األخري لة الرجل. فالحظأبسئ

 ’’.التأديب يف الّب‘‘حتت عنوان  4عن الطريقة  لسامري الصاحل، وهي تشكِّل مثاًل ا

يت إىل حد كبري على الطريقة الثِّّر تؤ  42-40الصفحتني  إنَّ العوامل الرئيسيَّة الثالثة اليت َتَّت مناقشتها يف
. واختار ية كبرية جتاه الشخص الذي يقّومهشخص ما. أظهر يسوع حساس جيدر بك اعتمادها عندما تقوم بتقومي

 طريقة تساعده وال تفضح املشكلة فحسب.
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ا على البعض منَّا أن يتَّبع الطريقة  ا مسعت أحدهم يقول: ’’. تفنيد اخلطأ‘‘ 2من السهل جدًّ يف الواقع، ‘‘رَّبَّ

 تنمية علينا’’. جيب أن يتألَّ ليدفع مثن خطيَّتههو أخطأ. وجيب أن يعرف اجلميع ذلك وخصوًصا املذنب. 
 دائًما. اج إىل تقوميهماآلخرين. وبعد ذلك، قد ال حنت تقومياستخدام الطرق الثالث األخرى ل مهارات يف

 .16: 3 الثانية تيمواثوس سالةر  يف ذكورةامل هذه الطرق األربعفلنلقِّ نظرة فاحصة على 

 تعليم احلق .1

 بتعليم احلقيقة الكتابيَّة البسيطة املرتبطة ابملشكلة يف حياة اإلنسان. أحيااًن، يرتكب هذه الطريقةتتمثَّل 
م ال يعرفون اإلميان  حديثو على اكتشاف اآلخر الشخص  دِّ ما يريد هللا منهم أن يفعلوا. لذا، ساعِّ األخطاء ألَّنَّ

 هللا. ويف بعض احلاالت، قد حتتاج إىل مساعدته لريى كيفيَّة ارتباط هذا احلّق حبياته.حّق 

 تفنيد )انتهار( اخلطأ .2

ء دائًما. ويف بعض احلاالت، اليت يقوهلا اآلاب الشائعة هذه هي مجلة االنتهار’’ كفَّ عن القيام هبذا األمر!‘‘
إىل الدرب  هذه رتدُّه مجلة االنتهار البسيطة، فه فعله. فالطفل يعرف ما جيدر بكافًيا  قول هذه اجلملة يكون

 الصحيح.

هبا اآلخرين، وخصوًصا املراهقني والكبار. فيمكن النتهار بسيط أن  أن ننتبه إىل الطريقة اليت نقّومجيب 
ا وأن زيد من األخرى، فغالًبا ما تستغرق امل يؤذي الشخص الذي حناول تقوميه. أمَّا طرق التقومي يكون الذًعا جدًّ

 الوقت وتكون أكثر تعقيًدا، لكن النتائج أتيت دائًما أفضل.

 تقومي اخلطأ .3

ا  هذه بشكل أوَّيل على  تركِّز طريقة التقومي’’. اإلنسان إعادة توجيه حياة‘‘ميكن وصف هذه الطريقة على أَّنَّ
 تصحيح املشكلة الناجتة عن اخلطأ الذي ارتكبه هذا اإلنسان.

اّتذت الطريق اخلطأ، فأوَّل أمر جيدر بك القيام به هو العودة إىل الطريق الصحيح. إذا كنت تقوم برحلة، و 
ا جيب   .عليك أن تعرف كيفيَّة العودة إىل السلوك فيهفمجرَّد معرفة الطريق الصحيح لن حتّل املشكلة. وإمنَّ

 الطريق الصحيح. كما هذه، فإنَّنا نسعى إىل مساعدة الشخص اآلخر للعودة إىل عندما نتَّبع طريقة التقومي
ص وقًتا لتعلِّّمه كيفيَّةميك ًدا.  نك أن ّتصِّّ  جتنُّب الوقوع يف اخلطأ نفسه جمدَّ



 47  املواقف

 
 

، فلن يطهو الطعام ابلشكل الصحيح الطاهي  كان ميكننا أيًضا مقارنة هذه الطريقة بعمل الطاهي. إذا  
ففي كلِّّ مرَّة ز موصلة ابلشكل الصحيح، يتصاعد الدخان من مطبخه كلَّ يوم. لكن إذا ل تكن أانبيب موقد الغا

الطويل األمد  ما يستوجب إطفاء احلريق على الفور. لكن احللّ  املوقد، قد تتصاعد منه انر خطرة؛ إشعال حياول
 يقضي ابحلرص على توصيل أانبيب الغاز ابلشكل الصحيح واستخدام طرق الطهو اآلمنة.

م حيتاجون إىل املساعدة  مثَّة أشخاص يعرفون أسلوب العيش الصحيح. لكن كما هي حال الطاهي، إَّنَّ
 بعض املشاكل اليت تعيق جناحهم.لتصحيح 

 التأديب يف الّبّ  .4

هذه على  تركِّز طريقة التقومي’’. ياة الّبالتدريب على عيش ح‘‘ كاآليت:ميكن تعريف هذه الطريقة أيًضا  
أن يفهموا إىل  حديثو اإلميان . حيتاجعيش حياة الّّب يوًما بعد يوم خر على االستمرار يفمساعدة الشخص اآل

 االستمرار يف عيش احلياة املسيحيَّة الراسخة على مّر الشهور. وضوح كيف ميكنهم  بكلّ 

احلرائق  هذه بتعليم شخص ما كيفيَّة الطهو ابلشكل الصحيح بغية جتنُّب اندالع ميكن مقارنة طريقة التقومي
 )فيطهو طعاًما شهيًّا ولذيًذا(.

أحيااًن، تتمثَّل الطريقة األفضل ملساعدة شخص ارتكب خطأ ما إبعطائه تعليمات واضحة حول كيفية عيش 
مَّت متَّ  هذه احلقائق، ساعده لريى أنَّ و حياة الّب. أرِّ هذا الشخص اآلايت الكتابيَّة احملدَّدة املرتبطة ابملشكلة. 

 على عيش حياة ترضي هللا وال تؤذي اآلخرين. نسانتساعد اإل، السلوك هبا

ويساعدك على حدة أو مًعا.  16: 3 الثانية تيمواثوس رسالةميكن استخدام الطرق األربع احملتملة الواردة يف 
 ما. لكن من املهّم أن تعمل  جيدر بك اتِّباعها عندما حتاول تقومي شخصاليت الطريقة الروح القدس على حتديد 

 األربع.على تطوير مهاراتك يف استخدام الطرق 

 اآلخرين؟ هي بعض النصائح املتعلّرقة بتقوميما  .ث
 اآلخرين. اليت تساعدك على النجاح يف تقومي إليك بعض األفكار اإلضافيَّة

 اآلخر ساعًيا إىل معرفة احلقيقة تقرَّب إىل .1
الثانية يف الكتاب املقدَّس، العظمى احرص على أن تكون دوافعك نقيَّة. إذا أردت فعاًل أن تطيع الوصيَّة 

حمبَّة واضحة هلذا الشخص. وإذا كان قد ارتكب خطأ ما، حاوِّل أن تردَّه  إبداء أظهِّر ذلك اآلن من خالل
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ما يف  بذل كلَّ انميمة وسوء الفهم يف هذا الشأن، ر كالم الثُ وتقوِّمه َّبحبَّة. وإذا ل يكن قد ارتكب أي خطأ، وكَ 

ع إىل االستماع إىل وسارِّ  19: 1بع النصيحة الواردة يف رسالة يعقوب وسعك لتساعد على توضيح األمر. اتَّ 
 وجهة نظره.

 اآلخر بذهن منفتح تقرَّب إىل .2
عليه أسئلة ذات َّناايت اطرح ’’. القصَّة ما زلت ال أعرف وجهة نظره يف ما يتعلَّق هبذه‘‘ك: ُقل لنفس

، ا القانونهذخالفت أنت ‘‘مفتوحة َتنحه احلرية لتفسري ما جرى. ال تطرح عليه أسئلة ذات َّناايت مغلقة قائاًل: 
 سيعلم أنَّك مقتنع َتاًما أبنَّه مذنب. هو إذا طرحت عليه أسئلة مماثلة، ف’’ أليس كذلك؟

 ال تنتقل مباشرًة إىل االستنتاجات .3
االستنتاجات إال بعد أن تستمع إىل وجهة نظره. إذا جئت لتكلِّّمه وأنت مقتنع أبنَّه خمطئ، ال تنتقل إىل 

مته زورًا. من شأن اتِّباع هذه النقطة بعناية أن يساعد على جتنُّب مرض الكالم املتهوِّر غري  فقد تكتشف أنَّك اهتَّ
 املوزون.

 ُكن إجيابيًّا يف مقاربتك .4
ابيَّة غري هتديديَّة. فاللهجة مهمَّة بقدر املضمون. وتنطبق القاعدة الذهبية كلِّّم الشخص اآلخر بلهجة إجي

كلِّّم اآلخرين مثلما تريد منهم أن يكلِّّموك  عندما ترتكب خطأ ما أو تقع يف خطيَّة ‘‘َتاًما على هذا األمر: 
 ’’نُكم َبطيًئا َعنِّ الكالمِّ لَيُكن  ُكّل واحد  مِّ ‘‘وميكنك االستعانة ابلنصيحة الواردة يف رسالة يعقوب: ’’. ما

 (19: 1)يعقوب 

 ’’أان على حق وأنت ُمطئ‘‘ ال أتتر إليه وأنت تفكّرر يف قلبك .5
فأنت ال تطلب إال ’’ أان على حق وأنت خمطئ‘‘: تيت إىل الشخص اآلخر وأنت تفكِّر يف قلبكإذا أ
الرأي، ميكن للجداالت واملنازعات وإذا كان لديك اجتاه القلب هذا، ول يوافقك الشخص اآلخر  املشاكل.

ه.ك يَّة كان ميكن أن تتأّتى عن تقوميواملماحكات أن تقضي بسرعة على أي فوائد إجياب تذكَّر النصيحة الواردة  إايَّ
 ’’. بروح الوداعة والتواضع‘‘يف خطأ  عَ قَ ن وَ واليت تفيد أبنَّه جيدر بنا أن نقيم مَ  1: 6يف رسالة غالطية 
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 ؟إايه تقبَّل تقومييماذا لو مل ي .6
ا رفض هذا األ هل سبق أن حاولت تقومي ا كذب أو رَّبَّ  خري اإلصغاء إليكشخص ما وارتدَّ األمر ضدَّك؟ رَّبَّ

ا بدأ يقّومك مثلما قّومتإنَّ  قلتَ  عليك وأنكر قيامه ابلعمل الذي  ه أنت.ه قام به، أو رَّبَّ

وان إىل قول احلقيقة َّبحبَّة. وإذا رفض على الشخص اآلخر. فاهلل يدع قوميكاحرص على عدم فرض ت
يدعوك إىل استدعاء شخص آخر  16: 18خطرة، فإجنيل مَّتَّ الشخص اآلخر اإلصغاء إليك، وكانت املسألة 

فوق . لكن تقوميه الشخص الذي تريد ار شخًصا حيظى ابحرتامل أن ّتتلكي يرافقك ويكلِّّم هذا الشخص. حاوِّ 
 فعله.إىل هللا دعوك كّل شيء، احرص على أن تفعل ما ي

 تقوميب يف ما يتعلَّقاليت يفرضها الكتاب املقدس  ما هي القيود .ج
 اآلخرين؟

اآلخرين عندما يرتكبون األخطاء. لكنَّه يفرض أيًضا  دَّس بوضوح أنَّه من واجبنا تقومييذكر الكتاب املق
، عليك أن تراجع بسرعة هذه بعض القيود على املؤمنني يف هذا اجملال.  عندما ترى شخًصا يرتكب األخطاء

 .هكتاب املقدَّس قبل أن تبدأ بتقوميالقيود اليت يفرضها ال

 املشكلة نفسها؟ لديّ هل  .1
أحد األسباب اليت جتعل البعض منَّا يتمكَّن بسرعة من رصد مشكلة ما يف حياة شخص آخر هو معانتنا من 

 ذا اجملال.تعليمات واضحة يف ه 5-1: 7املشكلة نفسها. يعطي إجنيل مَّتَّ 

 5-3: 7مىتَّ 
؟ ‘‘ ، وال تُبايل ابخلجشجبجةر يف عجينركج : 4ملاذا تجنظُُر إىل القجّشةر يف عجنير أخيكج بْل كيفج تقوُل ألخيكج

؟  ، وها هيج اخلجشبجُة يف عينركج أنتج اي ُمرائّي، أْخرجر اخلشجبجةج مرْن 5دجْعين ُأخرجر القجّشةج مرْن عجينركج
رج جّيًدا ف جُتخررجج القجّشةج مرْن عجنير أخيكعجينرك أّواًل، حىت   ’’.تُبصر

لذين ال يعانون من املشاكل لألشخاص اال يوجد إنسان كامل. هل يعين ذلك أنَّه ال حيّق إال لكن ‘‘تقول: 
األشخاص الذين يعانون من  واضح. حلَّ مشكلتك قبل أن حتاول تقومي النمط ال، لكنّ ’’ اآلخرين؟ بتقومي

 املشكلة نفسها. 
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أعاين من املشكلة  هل يعين ذلك أنَّه جيدر يب أن أجتاهل الشخص الذي يرتكب خطأ ما إذا كنتُ ‘‘
ا ميكنك مساعدة هذا الشخص ال، ليس هذا املقصود.’’ نفسها؟ . فعلى سبيل بشكل مباشر بدون أن تواجهه رَّبَّ

حلول هلذه هل ميكنك مساعديت على إجياد ‘‘تطلعه على مشكلتك. ُقل له:  املثال، ميكنك أن تذهب إليه وأن
 ’’املشكلة؟

الشخص اآلخر  تساعدوهبذه الطريقة، . إجياد حلول ملشاكلما التعاون على وقد تتمكَّنان أنتما االثنان من
 على حلَّ مشكلته بدون أن تواجهه هبا بشكل مباشر.

 آابءهم ال جيوز لألطفال أن يقّوموا .2
هللا  ا أو حريَّة نتمتَّع هبا. لقد أعطىتُعطى لنا، وليس حقًّ ’’ مسؤوليَّة‘‘ عبارة عن اآلخرين ذكَّر أنَّ تقوميت

 .والدين أطفاهلم مسؤوليَّة تقوميهمعندما ترتكب خطأ ما. ويف معظم العائالت، ل مينح ال والديك مسؤوليَّة تقوميك

ًدا لوالديك. لكن أتكَّد من أن هللا هو مَ قد يطلب منك هللا أحيااًن أن تقول كالًما حم ن يدعوك إىل فعل دَّ
 .املذكورة أعاله اتَّبع إحدى طرق التقوميلكن  ما.ذلك. ال تقّومه

 التوازن يف حياة املؤمن .3
أو أن  . فأّي أمر صاحل ميكن أن ُيساء استعمالهقيامهم بتقومينااآلخرين و  تقوميال تقتصر حياة اإلميان على 

اآلخرين على مدار الساعة. وإذا أتمَّلت  تقوميليكون عمياًل خاًصا ل ا. ول يعنيِّّ هللا  شخصً تتمَّ املبالغة يف استعماله
 جد دائًما عيًبا يف حياته.الشخص اآلخر َّبا فيه الكفاية، فست حياة يف

حلة اليت يقوم هبا اآلخرون. واقبلهم كما يريد هللا أن نعيش حياة مليئة ابحملبة والسالم. ركِّز على األعمال الصا
من فضلك اصّب علّي، فاهلل ل ينتهِّ ‘‘هم بصرف النظر عن أخطائهم. وتنطبق املقولة احلديثة على هذا الوضع: 

 ’’.من العمل على تغيريي بعد

 دوافع سليمةجيب أن تكون لدّي  .4
 .لقد أعلن هللا بوضوع أنَّ كّل عمل نقوم به جيب أن يعطي اجملد هلل

 31: 10كورنثوس   1

لُتم، فاجعمجلوا ُكّل شيٍء لرمججدر هللار ‘‘  ’’.فإذا أكجلُتم أو شجرربُتم، أو مجهما عجمر
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أو أذيَّته، فأنت ال تفعل مشيئة هللا. فمن السهل أحيااًن أن  منه اآلخر بدافع االنتقام إذا كنت حتاول تقومي
ه. لذا، جيب أن نفحص دوافعنا وأن حنرص على أن يكون هدفنا اآلخر ألجل خري  ر أفعالنا قائلني إنَّنا نقّومنّبِّّ 

 إعطاء اجملد هلل.

 جزًءا من املشكلة أان كنتُ ماذا لو   .5
من األشكال، شكل  إذا كنت أنت من تسبَّب ابرتكاب الشخص اآلخر اخلطأ، أو شاركت يف اخلطأ أبيّ 

ابلتجادل معه، فال  أنت آخر وبدأت فعلى سبيل املثال، إذا وقع خالف بينك وبني شخص. فال حتاول تقوميه
 ني.حتاول أن تقول إنَّه خمطئ يف التجادل معك. فبطبيعة احلال، يستلزم اجلدال وجود شخصَ 

شكل من األشكال، فمن واجبك الذهاب إىل الشخص اآلخر واالعرتاف  إذا كنت متورِّطًا يف املشكلة أبيّ 
 خًصا تشكِّل أنت نفسك جزًءا من مشكلته.ش فران منه. فأنت لست حرًّا لتقّومخبطئك وطلب الغ

 القادة املسؤولني عيّن؟ جيدر يب تقومي هل .6
الكلمة احملوريَّة يف هذا السؤال  تقوميه؟ تقع عليك مسؤوليَّةماذا لو كان رّب عملك يرتكب خطأ ما؟ هل 

يطلبون منك الذين قادة هم القادتك. بل  ؤوليَّة تقوميمسقع عليك ت ويف أماكن كثرية، ال’’.  مسؤوليَّة‘‘كلمة هي  
 القيام بذلك.

بلدك، فكِّر جدايًّ يف  خمالفة مباشرة لقوانني حمافظتك أو يقوم بعمل يشكِّل الشخص املسؤول عنكإذا كان 
وتكلِّّمه بينك وبينه هب إليه وأن تذ 18بع النمط الوارد يف إجنيل مَّتَّ أن تكون جزًءا من احلّل. ميكنك أن تتَّ 

ني ابملشكلة مرافقتك لتكلِّّمه. حّل املشكلة.  هبدفوحدكما 
َ
وإذا ل تنجح، اطلب من شخص أو شخصني عامل

ا إىل الشرطة. وفكِّر جيًِّّدا يف عواقب أعمالك مدرًكا  نجح هذه الطريقة، فكِّر يف اللجوءوإذا ل ت إىل مديره أو رَّبَّ
 بتقدمي استقالتك. يتمثَّل احلّل األمثلى أنَّ قد تر أنَّك قد ّتسر وظيفتك. وإذا ل تتمكَّن من حّل املسألة، ف

ا، ففي هذه احلالة، تصبح مشكلة تقومي خدمة مسيحيَّة، أو  كان رّب عملك مؤمنً جمال  يفإذا كنت تعمل 
اآلخرين أكثر تعقيًدا. ففي بعض األحيان، يفتقر قادة املنظمات املسيحيَّة إىل مستشارين أو قادة آخرين مقرَّبني 

هل جيدر هبم إطالع  يف هذه احلالة، فيكون املوظَّفون وحدهم على علم ابألخطاء اليت يرتكبها قائدهم.إليهم. 
كيفيَّة   يك أن تطلب املشورة قبل أن حتدِّدأشخاص آخرين على هذه األخطاء؟ يف بعض احلاالت، يتعنيَّ عل

حرص على فعل ذلك يرتكبه. لكن االتعامل مع الوضع. ويف حاالت أخرى، عليك أن تواجه قائدك ابخلطأ الذي 
 كونأفضل طريقة ميكنك اتِّباعها. قد ت ة. فقد ال يكون تقوميهبقيادة من الرب وعلى أن تكلِّّمه ابلطريقة املناسب

 لكن إذا ل يقبله فقد ّتسر وظيفتك. ،كالمك  حمقًّا يف
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 يف احلاالت القصوى. قائدك إالَّ  ضة يف هذا اجملال أكّب. ال تقّومإذا كنت حديث اإلميان، تكون القيود املفرو 

 قبل أن تواجه قائدك. يف اإلميان أكثر َترًُّسا ك أن تطلب مشورة مؤمنوميكن

 اآلخرين؟ نت روحّي مبا فيه الكفاية لتقوم بتقوميهل أ .7
ثنا سابًقا عن املعلومات الواردة يف رسالة غالطية  م يف اي إخَويت، إن  وَقَع أَحدُكُ ‘‘. وقد جاء فيها: 1: 6حتدَّ

املؤمنني  ة صفات الشخص الذي حيّق له بتقوميحتدِّد هذه اآلي’’. َخطأ ، فأقيموُه أنُتُم الُروحّينَي بُِّروحِّ الَوداَعةِّ 
 اآلخرين. جيب عليه أن يكون روحيًّا.

. فاألشخاص أن يقوموا ابلتقومي’’ جني روحيًّااملؤمنني الناض‘‘ميكن القول إنَّه يتعنيَّ على بتعبري آخر، 
نون عادًة أكثر الناضجون روحيًّا يكونون على عالقة وثيقة ابهلل وأكثر حساسيًّة لقيادة الروح القدس. وهم يكو 

يف حياة اإلميان حاضرًا  اآلخرين وفق طرق الكتاب املقدَّس. وابلتايل، إذا كان مؤمن أكثر َترًُّسا َترًُّسا يف تقومي
 .بنفسهاملشكلة، َدعه يقوم ابلتقومي  لدى وقوع

 اخلاَتة
اليوميَّة. جيب على حديثي اإلميان أن يقيِّّموا مواقفهم ابنتباه لريوا ما  حياتناتلعب مواقفنا دورًا مهمًّا جدًّا يف 

 إذا كنَّا حنظى إذا كانت تتماشى مع كلمة هللا. فلقد وعد هللا َّبساعدتنا على النمو. فما من موقف يصعب تغيريه
 َّبساعدة هللا.

الكتاب املقدَّس عندما طاء ونقع يف اخلطيَّة، جيب أن نعتمد موقًفا يتماشى مع مبادئ عندما نرتكب األخ
 لكن استمّر يف السعي. ا،لتتعلَّم أن تعتمد منط تفكري كتابيًّ نا. وقد تستغرق أشهرًا يتّم تقومي

 ة يف تقومين اعتماد طريقة كتابيَّ أشخاص ارتكبوا األخطاء. ومن شأ نواجه مواقف نضطّر فيها إىل تقوميس
وأان قادٌِّر ‘‘. فوعد هللا واضح يف هذا الشأن: ب بطريقة كتابيَّة مع هذا التقوميشخص ما أن يسهِّّل عليه التجاو 

لذي يُقّويين  (.13: 4)فيلّّب ’’ على حَتّملِّ ُكّل شيء  ابِّ
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