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 الفصل األول
 الغضب يف حيايت؟ كيف استخدمتُ 

 ’’ كثريًا!ينغضبأنَت تُ ‘‘بق لك أن قلت ألحدهم: هل س

مك أحدهم أبّنك غاضب، فسارعتَ  أ� لست ‘‘فظاظة قائًال:  إىل الرّد عليه بكلِّ  أو هل سبق أن اهتَّ
 ’’غاضًبا!

 ًصا يعّرب عن غضبه. ليس عليك أن تنظر بعيًدا اليوم لكي جتد شخ

سواء كنت تشاهد نشرة األخبار أو فيلًما أو كنت تراقب أشخاًصا حميطني بك، غالًبا ما ترى أ�ًسا يعّربون 
 عن غضبهم. 

 ماذا عنك؟ هل حيتّل الغضب جزًءا كبريًا من حياتك اليوم؟

ذا اليت تبّني غضبك، فماعن حياتك كّلها واالكتفاء بتشغيل األجزاء  شريط مصوَّر إذا أراد هللا إعداد
الفيديو؟ هل سيتضّمن حلقات قليلة ميكن مشاهدهتا أم إنه سيشمل اجلزء األكرب من يومك وكل يوم سيتضمَّن 

 من أ�م حياتك؟

يف هذا الدرس، سنلقي نظرة فاحصة على الغضب وسنسعى إىل إجياد طرق لتحويله إىل جزء إجيايب من 
 .ابلكامل بدون السماح له بتدمري حياتكحياتك 

 ؟كيف يبدو الغضب يف حيايت .أ
شخص آخر. وابلتايل، لن يبدو الغضب يف حياتك مطابًقا متاًما ملا  ال تشبه أيّ أنت إنسان ممّيز. وأنت 

 يبدو عليه يف حياة األشخاص احمليطني بك. 
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 ’’كيف يبدو الغضب يف حيايت؟‘‘: اآليت السؤال املطروح هو

 ما هي الطرق املختلفة للتعبري عن غضبك؟ كيف تعّرب عن غصبك؟ كم مرّة تغضب؟

 يف جمال الغضب؟ 100إىل  1إذا أردت تقييم نفسك، فما هي العالمة اليت تعطيها لنفسك على سّلم من 

أّنك تغضب دائًما، فما هي العالمة  100إذا كانت عالمة صفر تعين أّنك ال تغضب أبًدا فيما تعين عالمة 
 اليت تعطيها لنفسك؟

. إذا طلبنا من األشخاص األقرب إليك إعطاءك عالمة على الغضب، طد قليًال يف املياه العكرةواآلن، فلنص
 فماذا قد تكون هذه العالمة؟ وإذا جاءت عالمتهم خمتلفة متاًما عن تلك اليت وضعتها لنفسك، فعالَم يدّل ذلك؟

 ؟ أم أّنك يف حالة إنكار؟جيًِّدا هل يعين هذا أّ�م ال يعرفونك

 هبا الناس يعربِّ عن مناقشة هذا السؤال ونلِق نظرة فاحصة على بعض الطرق املألوفة اليت  فلنتوّقف
 . عن غضبهم

 غضب كالم .1
عندما تغضب، هل تتغّري نربة صوتك؟ يكفي ملعظمنا االستماع إىل اآلخر لكي يعرفوا أنّه غاضب. فهو 

 !راضًياه ليس يتفّوه بكالم حاّد، ويقوم ابنفعاالت عاطفية تبّني للجميع أن

، ترتفع نربة صوهتم أكثر يتكلَّم الكثري من األشخاص بصوٍت عاٍل عندما يغضبون. وإذا ازداد غضبهم حدَّة
 فأكثر.

 ومثَّة أشخاص يتغريَّ كالمهم عندما يغضبون. فتسمعهم يتفوَّهون ابلشتائم للتنفيس عن  غضبهم.

 وهو يف حالة غضب.’’ أكرهك‘‘ من السهل أن يقول اإلنسان كالًما جارًحا ومهيًنا مثل

 النظرات .2
اليوم! مثة أشخاص  إىل حدٍّ كبري يف العاملأن تقتل، الرتفع عدد األموات  ان إبمكان النظراتإذا ك

ابلشخص اآلخر؟ يتوّقف األمر على ’’ نظرة الغضب‘‘ما الذي تفعله عيو�م للتعبري عن غضبهم. يستخدمون 
. فثمة أطفال جيهشون ابلبكاء عندما يرمقهم أحد والديهم بنظرة غضب خَصنيط بني الشماهية العالقة اليت ترب

 ن غضب والديهم متاًما.يتجاهل أطفال آخرو فيما 
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 الشجار .3
بني  . فكالم الغضب يؤدي إىل تبادل التهديداتوجهني لعملة واحدة الغضب والشجارغالًبا ما يكون 

يتخلَّله ميكن حلرب الكالم أن تتحوَّل بسرعة إىل شجار . يف الواقع، شخصني وسرعان ما ينشب شجار بينهما
 . فالغضب يوّلد تشاحًنا كبريًا يف العالقات.تضارب وتعارك

 الصراخ .4
رفع نربة ليس املقصود هنا إحدى الطرق اليت يعّرب هبا بعض األشخاص عن غضبهم. و  يشّكل الصراخ

الصوت أكثر بقليل من املعتاد. 

. كان لديها ما يكفي من Teen Challengeادئة ضمن بر�مج خدمة شابة ه’’ كريسيت‘‘كانت 
مشاكل لكّنها استطاعت أن حترز تقدًُّما يف التغيري. ويف صباح يوم سبت، وفيما كانت تقوم بفروضها، جاء 

غضًبا وراحت ’’ كريسيت‘‘أحدهم وقال هلا كالًما مل يعجبها. وسرعان ما احتدم اجلدال بينهما فاستشاطت 
 على صوهتا.تصرخ أب

ا   كان صراخها عالًيا جدًّا لدرجة أن سكان املبىن اجملاور استطاعوا أن يسمعوا صوهتا. بدا األمر كما لو أ�َّ
ا وصلوا إىل مكان تواجد مذعورين تتعرَّض للقتل. فأسرع اجلريان 

ّ
، ’’كريسيت‘‘إىل املكان الكتشاف ما جيري. ومل

. دئة، وتتصّرف وكأّن شيًئا مل يكنتتمّشى يف املكان ها’’ كريسيت‘‘وا كانت األمور قد عادت إىل طبيعتها، ورأ

 االنتقام .5
هل تعرف شخًصا يقول هذا الكالم؟ هو ال يكتفي حبرب الكالم وال ’’. أ� ال أغضب، أ� أنتقم فحسب‘‘

ه. عن طريقة لالنتقام من يبحث مع اآلخر. لكنه يسعى إىل التشاجر

م دقائق االنتقام خالل وقد ينفِّذ له  لة، كما ميكن أن يستغرق فرتة أطول من ذلك. لكنَّه يكنُّ قلي أو أ�َّ
يدفع مثن اخلطأ الذي ارتكبه.  هه إىل أن جيد فرصة ساحنة ليجعلالضغينة يف قلب

ذلك  وقد �يت الرّد على شكل أعمال عنف تفوق الضرر الذي ّمت التسبُّب به يف بداية األمر. جند مثًال على
. كان داود ورجاله قد واظبوا على محاية الشعب يف املنطقة طوال بضعة من سفر صموئيل األول 25صل يف الف

هلا عن تقديره لداود أشهر. وملَّا حان وقت احلصاد، أرسل داود رجاله إىل �ابل ليطلبوا منه هدية يعربِّ من خال
 احلماية ملواشيه وقطعانه. بعد أن أمَّن
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لذين جاءوا طالبني اهلدية بكالم قاٍس وفّظ. وملَّا علم داود أّن رجال عوملوا بقلَّة لكن �ابل القى الرجال ا
احرتام، قاَم برّد فعل فورّي وأمر رجاله ابالستعداد حملاربة �ابل. وقال إنّه لن يرتاجع حىتَّ يُقَتل �ابل ومجيع 

 العاملني لديه.

فداود مل خيطِّط لقتل �ابل فحسب، ’’. عني بعني‘‘ هذا انتقام مبالغ به وليس مطابًقا للشريعة اليت تقول
 احرتام مع رجال داود ورفض أن يقدِّم هلم هديَّة. ةلكنَّه أمر بقتل كلِّ رجل يعمل لديه. ملاذا؟ ألّن �ابل تكلَّم بقلَّ 

انتقامه. فسمع داود منها ورجع عن  لكن أبيجايل زوجة �ابل تدخَّلت وحاولت إقناع داود ابلرتاجع عن
. وابلتايل، لو مل تتدخَّل هذه املرأة، ألطلق داود العنان لغضبه ساًحما له ابّختاذ منحى تدمريّي، قاتًال أبر�ء قراره

 ابسم االنتقام.

 الصمت .6
ون عن غضبهم بصمت.  ال يلجأ اجلميع إىل الشجار أو الصراخ للتعبري عن غضبهم. فثمَّة أشخاص يعربِّ

 وميتنع عن التحدُّث معك.’’. ال شيء‘‘فيجيب: ’’ ما السبب؟هل أنت مستاء؟ ‘‘تسأل أحدهم: 

 ، فتجده يتباطأ أكثر فأكثر.’’هيَّا أسرِع!‘‘ويعربِّ آخرون عن غضبهم من خالل التباطؤ. تقول ألحدهم: 

ن يسلك يف هذا النوع من الغضب أن يرسم ابتسامة على وجه لكي يوحي أبّن كلَّ شيء على خري 
َ
وميكن مل

. ففي قرارة نفسه، هو غاضب جدًّا من اآلخر أليِّ سبٍب كان، لكنَّه وبدًال ه يف حالة غليان داخليّ لكنَّ ما يرام، 
من الردِّ عليه بكالم قاٍس، يلزم الصمت، متظاهرًا أبنَّه يف سالم، فيما هو يستشيط غيظًا من الداخل. وميكنه 

 يَّة. فيبدأ ابلعمل ضدَّه لكن يف اخلفاء.بسهولة شّن حرب مع أي شخص يثري غضبه، لكنَّها حرب خفيَّة وسر 

، لكن يف الواقع، هذه طريقته يف  غالًبا هذا ما يُعرف ابلسلوك السلّيب العدواّين. يبدو الشخص سلبيًّا ظاهر�ًّ
 الردِّ على الشخص الذي أاثر غضبه.

 كبت الغضب يف القلب .7
م ُخيطئون إذا أظهروه، فيعمدون إىل كبته خيتار بعض األشخاص كبت غضبهم وحياولون إخفاءه ظنًّا منهم أ َّ�

’’. إذا كبتُّ غضيب يف داخلي وأخفيته، فسيزول حتًما وسيكون كّل شيء خبري‘‘يف داخلهم قائلني ألنفسهم: 
 لكن يف الواقع، ميكن لرّد الفعل هذا أن يتسبَّب بضرر فعلي كما الشجار أو اجلدال.
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� له من كذَّاب! إنَّه ‘‘، فما هي الفكرة اليت تراود ذهنك فورًا؟ ’’أ� ال أغضب أبًدا‘‘إذا قال لك أحدهم: 
 ’’.متاًما خمادع

ا هذا الشخص يكذب، أو أنَّه يقارن نفسه ابآلخرين وبطريقة تعبريهم عن غضبهم. فهو يراهم يصرخون  رمبَّ
هذا املنطق لتربير نفسه  إًذا، هو يعتمد’’. أ� ال أتصرَّف أبًدا هبذه الطريقة ‘‘ويشتمون ويتشاجرون، فيقول: 

 مدَّعًيا أنَّه ال يغضب أبًدا.

لكن ما حيدث على األرجح هو أن هذا الشخص تعلَّم طريقة خمتلفة للتعبري عن غضبه، وتتمثَّل هذه الطريقة 
ا ال يدرك قيامه بذلك. لكن جتدر اإلشارة إىل أن لكبت الغضب يف  بكبت الغضب يف داخله. حىتَّ إنَّه رمبَّ

 آاثر تدمرييَّة على حياة اإلنسان. الداخل 

 حتويل غضبك حنو نفسك .8
ميكن للمرء أن حيوِّل غضبه حنو نفسه بدًال من صبِّه على الناس. فيجد نفسه يغضب من نفسه وينتقد 

 نفسه.  يف داخله مرارًا وتكرارًا ويف كلِّ مرَّة يزداد امشئزارًا وغضًبا منه األسطوانة ابستمرار. ويشغِّل هذ ذاتهويشتم 

عندما حتوِّل الغضب حنو الداخل، حنو نفسك، قد تتسبِّب أبضرار خمتلفة متاًما عن تلك اليت ميكن أن تنتج 
 عن توجيه غضبك حنو اآلخرين. 

فتلوم نفسك ألّن ضعفك منعك من الرّد على اآلخر. كما أنَّك قد حتمِّل نفسك مسؤوليَّة أي أمر حيدث يف 
اليت جتعلك تعتقد أّنك حمقٌّ يف حتويل غضبك حنو نفسك. لكن حقيقة األمر هي  حياتك. وقد تتعدَّد األسباب

أن هذا الرّد على الغضب يتسبَّب ابملزيد من األضرار. فتحويل الغضب حنو الداخل ال ميكن أن يكون جزًءا من 
 .للمشكلة املتسبِّبة بهاحلّل 

قيقة يتسبَّب أبذيَّة  فعليَّة يف حياتك وحياة قد يبدو حتويل الغضب حنو الداخل أقّل ضررًا، لكنَّه يف احل
 اآلخرين على حّد سواء. فعندما تؤذي نفسك، جتد نفسك تؤذي اآلخرين بطرق خمتلفة. 

وتتمثَّل إحدى طرق تعبري اإلنسان عن غضبه حنو نفسه بتشويه ذاته وتعذيبها. وُيشار  إىل أن األشخاص 
مشاكل أكرب من جمرَّد الغضب جتاه الذات. غالًبا ما ينتج هذا الذين يعمدون إىل تشطيب أنفسهم يعانون من 

 يف حياة مليئة ابلفوضى واإلساءة. شاكل متعلِّقة ابلسلطة والسيطرةالتصرُّف عن م

إنساً�  يسل املرء أنَّه يف الكآبة. فالغضب يعزز اعتقاد الوقوعإىل الذات  وميكن أن يؤدي حتويل الغضب حنو
 األمل يعزز الشعور ابلكآبة والغضب.صاحلًا. كما أن فقدان 
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 السخرية -املزاح .9
للتعبري عن غضبك، لكن غالًبا ما يتّم ذلك على حساب الشخص اآلخر.  ميكنك اللجوء إىل املزاح

 خفيف الظلّ فاالستهزاء ابلشخص الذي يشكِّل حمور غضبك هو إحدى الطرق اليت ميكنك اتِّباعها لكي تبدو 
 محًقا.فيما جتعل اآلخر يبدو أ

 الشخص الذي يشكِّل حمور غضبك. جوء إىل أسلوب السخرية للرّد علىوميكنك أيًضا الل

  حيايت؟يفما الذي يعطي الغضب سلطاً�  .ب
أن يكون يف البداية عبارة عن مضايقة بسيطة وسرعان ما ينفجر ليتحوَّل إىل  الغضب شعور قويٌّ جدًّا! ميكن

 هذا السلطان؟  بركان غضب متَّقد. ما الذي يعطي الغضب

 اخلوف أو اجلروح العاطفيَّة أو اإلحباط.من  الغضب يتغذَّى

 اخلوف .1
الغضب. لكّن اخلوف عامل أساسي يزيد حدَّة الغضب و خلوف قد يستبعد البعض وجود أي عالقة بني ا

 . م قد لدى الرجال. وُيشار إىل أن الكثري من الرجال يرفضون االعرتاف بشعورهم ابخلوف يف وضع معنيَّ حىتَّ إ�َّ
ال يتواصلون مع مشاعرهم مبا ميكِّنهم من التمييز أنَّ اخلوف هو سبب ما يشعرون به من غضب. لكنَّهم يعلمون 

 جيًِّدا أنَّ الوضع ال يروق هلم، فيقومون برّد فعل غاضب. 

الء لقد أصبح الغضب وسيلة مألوفة معتمدة لدى معظم الرجال ولدى الكثري من النساء أيًضا. فهؤ 
 . للتعبري عن عدم رضاهم على الوضع الذي ميرُّون فيهيستعملون الغضب كوسيلة 

 اجلروح العاطفيَّة .2
ا أنت تضايقت كثريًا جرَّاء ما فعله بك أحدهم.   اجلروح العاطفيَّة هي احملفِّز األكثر شيوًعا للغضب. فرمبَّ

 وكلَّما فكَّرت يف األمر، تفاقمت جروحك.

ك العاطفيَّة فهي تتحوَّل إىل سرطان ينمو وميتّد بسرعة وصوًال إىل قلبك وسرعان ما جروح وإذا مل تشفَ 
 إىل مرارة. فتستشيط غضًبا جملرَّد تفكريك يف الشخص الذي أذاك.  اجلرح يتحوَّل



10   

وإحدى عواقب اجلروح غري املشفيَّة هي أتثريها السريع على عالقاتنا ابآلخرين. فعندما يصدر عن أحدهم 
فعل يذكِّرك جبروح املاضي، ميكنك بسهولة أن تبدي رّد فعل غاضب جتاه الوضع اجلديد الذي تواجهه.  كالم أو

 وغالًبا ما يكون ردَّ فعل مبالًغا به. فتجد أنَّ مسألة بسيطة أحدثت انفجاًرا هائًال من الغضب. ما السبب؟

جعلك تقوم برّد فعل مبالغ به عندما تتأثَّر جروح املاضي غري املشفيَّة اضطرااًب عاطفيًّا يف داخلك. فت تولِّد
. وهو أمر ميكن أن حيدث يف اثنية ندما يتعرَّض إصبعك حلرق أو جرحتشعر به عقد مبشكلة ما. فكِّر قليًال يف ما 

م طويلة. ويكفي أن ت لو مل يتعرَّض مل شديد. لمس شيًئا هبذا اإلصبع لكي تشعر أبواحدة لكنَّ األمل يدوم أل�َّ
شيء  يمكن أليِّ مل تتعاَف من اإلصابة أو احلرق، ف لكن إذا لإلصابة ملا أتلَّمت جراء ملسك األشياء.إصبعك 
ا رهيًبا.أن تلمسه 

ً
 يسبِّب لك أمل

تولِّد جروح املاضي غري املشفيَّة غضًبا عارًما يف داخلنا يشبه األمل الرهيب الذي تسبِّبه لنا احلروق أو 
 اإلصاابت.

 اإلحباط .3
إلحباط الغضب ألنَّه �تج عن خيبات أمل تسبِّبها رغبات غري متمَّمة. فنحن نريد أن منسك بزمام يغّذي ا

األمور وأن ننال مراد�. نريد السالم والطمأنينة لكنَّنا ال جنين سوى املشاكل اليت ال تزول. وتولِّد هذه املضايقات 
 وعندما نفقد قدرتنا على التحمُّل، نقوم برّد فعل غاضب.  املستمرة والتوقعات غري املتممة شعورًا كبريًا ابالستياء.

هه بسهولة حنو نفسك. يف الواقع، ميكن أن  وليس اإلحباط موجًَّها ضد اآلخرين فحسب، بل ميكن أن توجِّ
 من حتقيق مرادك.مل تتمكَّن  أوألنك أخفقت تشعر ابإلحباط ألنَّك مل تستطع أن تتخلَّص من مشكلة ما، أو 

 كَّم الغضب يف حياتك؟هل يتح .4
سواء كان غضبك �ًجتا عن خوف أو جروح عاطفيَّة أو إحباط أو أي سبب آخر، خالصة األمر هي أن 
ا. وإذا مل تتعلَّم كيفيَّة التعامل معه ابلشكل الصحيح فسيتسبَّب بشىت أنواع الدمار يف  الغضب شعور قوي جدًّ

 حياتك.

ا لدرجة أنَّه يطرد كل يشبه الغضب شخًصا يريد السيطرة على حيات ك أو التحكم فيها. وهو شعور قوّي جدًّ
ا ‘‘املشاعر األخرى يف قلبك وذهنك ويسعى إىل التحكُّم فيك. قال أحد املراهقني:  كنت حمبطًا ومستاًء جدًّ

 ’’.القيام برّد فعل غاضب لدرجة أّين مل أجد أمامي خياًرا آخر سوى
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 يتحكَّم يف أفكارك ومشاعرك وكالمك وأعمالك.، فهو عندما تسمح لغضبك ابلسيطرة عليك

 لقد أوجد هللا حالًّ ملشكلة الغضب لديك. وسنتعرَّف إىل هذه احللول يف اجلزء املتبّقي من هذا الدرس.

 كيف استطاع الغضب أن حيتّل هذه املكانة املهمَّة يف حيايت؟ .ت
عندما امتنعوا عن إظهار حمبَّتهم للغري  . فهم أخفقواحتمِّل إخفاقات اآلخرين مسؤوليَّة غضبكمن السهل أن 

وعندما أذوك وأساءوا إليك وخانوك وجتاهلوك. ولقد تعرَّض الكثري من األشخاص، كباًرا وصغارًا، لسوء املعاملة. 
 وابلتايل، أصبح لديهم سبب ليغضبوا من األشخاص الذين تسبَّبوا بكّل تلك اآلالم يف حياهتم.

 كيف استطاع الغضب أن حيتّل هذه املكانة الكبرية يف حياتك؟  لكّن هذا اجلواب ليس كافًيا.

 تعلَّمت كيفيَّة استخدام غضبك .1
احلقيقة هي أنَّك تعلَّمت كيفيَّة استخدام غضبك من خالل مراقبة اآلخرين. فمنذ يوم والدتك، أنت تتأثَّر 

ا شكِّل والداك مثًال إ جيابيًّا ميكنك االقتداء به لكي تعتمد طرقًا ابآلخرين، سواء كان بشكل إجيايب أو سليب. ورمبَّ
رة يف حياتك.  يف غضبك بدون أن تسمح له أبن يتحوَّل إىلفعَّالة للتحكُّم   قوَّة مدمِّ

ضب بطريقة سلبيَّة، مثل التعبري عن الغضب بشكل خارج عن لكنَّنا كثريًا ما شهد� على استخدام الغ
ا ترسَّخت هذه األمثلة السلبيَّة بعمق يف حياتك قبل أن تتمكَّن أو استخدامه كسالح ألذيَّة اآلخر  السيطرة ين. ورمبَّ

 من التحدُّث عن الضّرِر الذي تسبَّبت به يف حياتك أو فهمه.

واليوم، يستخدم كثريون بيننا الغضب بدون حىتَّ التفكري يف األمر. وهو أصبح جزًءا ال يتجزَّأ من حياتنا 
هذا ما أ� عليه. لطاملا كنت ‘‘يف جزء من الثانية. من السهل أن تقنع نفسك قائًال: لدرجة أنَّنا بتنا نعربِّ عنه 

 ’’. سريع الغضب

يدعون غضبهم يتحكَّم فيهم. يكفي أن ال يتحكَّمون يف غضبهم بل جند أن الكثري من األشخاص اليوم 
بدون حىتَّ التفكري يف  تضغط على الزر املناسب لكي ينفجروا غضًبا يف حلظة. فنحن نقوم برّد فعل غاضب

 األمر.

لكنَّ احلقيقة هي أنَّنا قمنا بسلسلة من اخليارات على مّر السنني واخرت� الغضب بدون أن نفكِّر يف قوَّته 
رة يف حياتنا. واستخدمناه كسالح معتقدين أنَّ من حقِّنا أن نغضب. فرأينا قوَّته وحتًما حنن حنّب القوَّة!  املدمِّ
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 ل مسؤوليَّة غضبكجيب أن تتحمَّ  .2
ثنا عن قوَّة هذا إىل الطرق املختلفة اليت يعربِّ هبا الناس عن غضبهم. كم يف هذا الفصل تطرَّقنا سابًقا ا وحتدَّ

 :اآليت السؤال ا، أريد منك أن جتيب بصدق علىيف حياتنا. لذ الشعور

 مشكلة يف حياتك؟ يشكِّل الغضبهل 

. لكن سواء كان الغضب االستعداد لالعرتاف مبشكلته ض منَّا هوأحد أكرب التحّد�ت اليت يواجهها البع
، جيب أن تتحمَّل مسؤوليَّة غضبك. كنت إنساً� ال يغضب إطالقًا  يشكِّل مشكلة كبرية أو صغرية يف حياتك، أو

 .قرارك أنتأنت ختتار أن تقوم برّد فعل غاضب. فالغضب هم الذين يغضبونك لكنَّك  الناسليس ف

رية تقودك حنو تعلُّم كيفيَّة استخدام غضبك ابلطريقة اليت ترضي هللا. عليك أن تقول لنفسك هذه خطوة كب
 ’’.جيب أن أحتمَّل مسؤوليَّة غضيب‘‘كلَّ يوم: 

وسواء كنت متضايًقا أو مستاء أو حمبطًا أو مشمئزًّا أو غاضًبا أو ممتلًئا حقًدا أو منفجرًا غضًبا، وسواء كنت 
 ’’.جيب أن أحتمَّل مسؤوليَّة غضيب‘‘أو صغرية يف حياتك، عليك أن تقول:  تعاين من مشكلة كبرية

 ميكن أن يتحوَّل الغضب إىل إدمان .3
كنت عندما  : ‘‘Teen Challengeعلى املخدِّرات قبل انضمامه إىل مركز  السابقني دمننياملقال أحد 

ه. فمشاعر الغضب كانت متنحين سعادة احلصول على املخدِّرات، كان الغضب مينحين ما أتلهَّف إلي أعجز عن
بسعادة  وقد جعلين هذا األمر أشعرعظيمة، وكنت أستخدمها ألؤذي اآلخرين. فكنت أ� املمسك بزمام األمور، 

 ’’.غامرة

الغضب شعور مفعم ابلطاقة. وهو يُطلق مادة األدر�لني يف دماغك ومينحك سعادة عظيمة. وابلنسبة إىل 
يق املؤّدي إىل البهجة العاطفية. وعندما يطلق املرء العنان لغضبه، يتنابه شعور ابلقوَّة البعض، يصبح الغضب الطر 

 العاطفيَّة.

ةً  م األمور يف حياتك. فيتحكَّم هو فيك بدًال من أن تتحكَّم أنت لدرجة أنَّه ميسك بزما ويزداد الغضب حدَّ
ا لدرجكن أن يه. وميفي  ا عالقتك ابآلخرين.يهدم كّل شيء وخصوصً  ة أنصبح سامًّا جدًّ
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 خالصة
يف  الصحيح يف حياتك؟ هل يوجد أمل يف مكانه لتضعه هذا الشعور القويّ إًذا، كيف ميكنك أن تستأسر 

لتغيري؟ قبل أن جتيب على هذه األسئلة، خصِّص وقًتا للتفكري يف السؤال إىل ا لتغيري احلقيقّي؟ هل توجد حاجةا
هل هناك حاجة ليغريِّ فالن ‘‘ن، كيف كان ليجيب على السؤال اآليت: اآليت. لو كان يسوع موجوًدا هنا اآل

ماذا قد يقول يسوع عنك؟ إىل أي مدى يرى يسوع أنَّه جيب عليك أن ’’ (دوِّن امسك) طريقة استخدامه لغضبه؟
لغضب يف حياتك؟ ل كتغريِّ طريقة استخدام

بتحمُّل مسؤوليَّة غضبك  اليوم جيب أن تبدأ يف حياتك يف ما يتعلَّق بغضبك، إذا أردت أن تقوم أبي تغيري
ذ علينا مبعظمنا االعرتاف أبنَّنا وإذا كنَّا صادقني، جيب’’. أختار أن أحتكَّم يف غضيبأ� ‘‘قائًال:  لكثري من ا �اختَّ

رة يف حياتنايف حالة غضب. فأ القرارات اخلاطئة ألنَّنا كنَّا . صبح الغضب قوَّة مدمِّ
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 الفصل الثاين
 كيف أهدم قوَّة الغضب التدمرييَّة يف حيايت؟

سائل عدَّة. بدايًة، إنَّه يفرتض أنَّ للغضب أتثريًا تدمري�ًّ يف علَّق مبل عبارة عن سؤال مهّم متلفصعنوان هذا ا
دفع بعض األشخاص  فهوحياتك. من الواضح أن الغضب يشكِّل مشكلة أكرب يف حياة البعض مقارنًة بغريهم. 

 ومن السهل أن تقع يف فّخ مقارنة نفسك ابآلخرين مستنتًجا أنَّك أفضل منهم بكثري قائًال:  إىل القتل.
 ’’. على اإلطالقفال مشكلة لدي يف هذا األمر لدى فالن مشكلة  غضب كبرية، أمَّا أ� ‘‘

 ؟ لكن عندما تلقي نظرة صادقة على حياتك، هل تستطيع أن ترى القوَّة التدمرييَّة للغضب يف ماضيك
 كيف ميكن أن جييب األشخاص األقرب إليك على هذا السؤال؟

فعًال يف تعلُّم كيفيَّة هدم قوَّة الغضب التدمرييَّة يف  مهتمٌّ وينطوي عنوان الفصل على افرتاض آخر وهو أنَّك 
 حياتك. وأنت وحدك قادر على حتديد مدى أمهية هذه املسألة يف حياتك.

 ال توجد حلول سحريَّة .أ
. فجأةً  ّل سحرّي ملشكلة الغضب. ال ميكنك أن تصّلي صالة بسيطة فتختفي مشكلة الغضبال يوجد ح

  يف أفالم القصص اخلرافيَّة. فالعصا السحريَّة ال تعمل إالَّ 

ويف عامل الواقع، جيب أن تتحّلى ابلعزم والتصميم وأن تعمل جاهًدا على مدى فرتة من الزمن لكي جتد حلوًال 
. وُيشار إىل أن الكتاب املقدَّس مليء بنصائح عمليَّة تساعدك يف هذا اجملال، كما ويوجد فعليَّة ملشكلة غضبك

املهمَّة بل  هذه مؤمنون �ضجون يساعدونك بشكل إجياّيب لتتخلَّص من غضبك. لذا، ال ترزح حتت ثقل حجم
 اجلأ إىل هللا القادر أن يساعدك على حّل كّل مشكلة تواجهها. 
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جيعل  متاًما مثلما أنَّه ال ميكن أن ن يزيل قدرتك على الشعور ابلغضب. فهو لن يزيلها وال تطلب من هللا أ
منذ حلظة  منحك القدرة على اختبار مشاعر الغضبهو يدك ختتفي إذا كنت تعاين من مشكلة السرقة. و 

ها التدمريي يف حياتك . وعندما تتعلَّم أن تستخدم هذه املشاعر ابلطريقة اليت يريدها هللا، فهي تفقد أتثري والدتك
 وتتحوَّل إىل قوَّة إجيابيَّة.

 ابدأ من النهاية .ب
إذا أردت أن تتعلَّم كيفيَّة هدم قوَّة الغضب التدمرييَّة يف حياتك، من املستحسن أن تبدأ من النهاية. 

 أين تريد أن تكون بعد أن حتلَّ هذه املشكلة بشكل اتم؟ كيف تريد أن تبدو حياتك؟

، أين يريد هللا أن تكون؟ كيف يريد أن تبدو حياتك عندما تستخدم الغضب ابلطريقة اليت واألهم من ذلك
 ترضيه؟

ا من املفيد أن تبدأ تستطيع أن تبدأ من النهاية لكي تضع نصب عينيك هدفًا تسعى إىل حتقيقه. عندئٍذ،  جدًّ
اذ خطوات تدرجييَّة، مبقًيا نظرك شاخًصا حنو اهلدف الذي وضعته أما مك. ابختِّ

 أين تريد أن تكون؟ .1
م مبستقبلك. كيف كانت حياتك لتبدو لو مل تكن لديك مشكلة غضب؟ خصِّص بضع دقائق لتحل

كيف ميكن أن ختتلف مشاعرك وأعمالك إن مل تعد تسمح للغضب مبمارسة أتثريه التدمريّي يف حياتك؟ 
 ملقرَّبني إليك؟ألشخاص اابوكيف ميكن أن يؤثِّر ذلك على عالقتك أبفراد عائلتك و 

ا أنت تقول:  لدى مجيع األشخاص الذين أعرفهم ‘‘هنا، تكمن العقدة احلقيقيَّة ابلنسبة إىل البعض منَّا. رمبَّ
مشكلة غضب. وإذا قال أحدهم إنَّه ال يعاين من هذه املشكلة، فهو على األرجح يكذب أو يهيم يف عامل 

 ’’األوهام!

كيفيَّة السيطرة على غضبهم لكي يفقد قوَّته التدمرييَّة يف حياهتم.   احلقيقة هي أن بعض األشخاص تعلَّموا
 هم تعلَّموا كيفيَّة استخدامه بطريقة إجيابيَّة.

وعود هللا  معرفة ما ميكن أن ينطوي عليه مستقبلك ابكتشافاليت تساعدك على  ويتمثَّل أحد املفاتيح
 د.ومن مثَّ التمسُّك هبذه الوعو  املرتبطة هبذا املوضوع
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 ما الذي يريد هللا أن تفعله؟ .2
ر مل خيلقك هللا لتكون  الغضب حياتك. بل إنَّه منحك هذا الشعور  عبًدا لغضبك. وهو ال يريد أن يدمِّ

 عندما خلقك لكي ختترب احلياة بكلِّ غناها، والغضب جزء من خطَّته املبدعة حلياتك.

ميكنين استخدام غضيب ابلطريقة اليت تكرم هللا؟ والتحدِّي احلقيقي الذي تواجهه اليوم هو اآليت: كيف 
هذا ما يريد هللا أن تفعله. 

ا أن تقرأ ما ورد أعاله قائًال:  ا حتتاج إىل بعض الوقت ’’. حسًنا، هذا هو هديف‘‘من السهل جدًّ لكنَّك رمبَّ
لن أصبح  أ� نَس األمر.ا‘‘لتتوصَّل إىل مرحلة تستخدم فيها غضبك ابلطريقة اليت ترضي هللا. وقد تقول لنفسك: 

 ’’.كامًال أبًدا

اذ خطوات تدرجييَّة لكي تصبح اإلنسان الذي يريد هللا أن  أنت مدعوّ للكمال.  أنت لست مدعوًّا الختِّ
الرضى يف حياتك. ويصبح إبمكانك  غرق األمر وقًتا، ختترب ملءتكونه. وعندما حتقِّق هذا اهلدف، مهما است

� رب، أشكرك ألنين مل أعد كما كنت يف املاضي. لقد كربت فعًال بطريقة ‘‘والقول:  الرجوع ابلذاكرة إىل املاضي
 ’’.إجيابيَّة

أنت حتتاج إىل مساعدة من هللا لكي تبلغ هذه املرحلة، وهو جاهز ملساعدتك. كما أنَّك حتتاج إىل مساعدة 
من األشخاص الذي سبقوك على هذه الدرب وبلغوا مرحلة متقدِّمة فيها. 

اليوم؟  ما هو وضعك احلايلّ  .3
بعد أن حتدِّد هدفك، جيب أن تلقي نظرة فاحصة على حياتك لتتبنيَّ وضعك احلايل. كيف تستخدم 

الغضب يف حياتك اليوم؟ هل تعاين من مشكلة غضب جتاه اآلخرين أو جتاه نفسك بشكل أساسي؟ 
 كومبيوتر؟أو جتاه هللا؟ أو أنَّك جتد نفسك تغضب من أشياء، مثل جهاز ال

عن إغاظيت، يصبح  إذا توقَّفتَ ‘‘ترتبط هذه املسألة ارتباطًا وثيًقا بتحمُّل مسؤوليَّة غضبك. ال ينفع القول: 
حىتَّ إذا كان الكلُّ من حولك كامًال ومل يرتكب أي خطأ، هذا ال يعين أنَّك ’’. كل شيء على ما يرام يف حيايت

 لى حالك!مل تعد تعاين من مشكلة الغضب، بل ستبقى ع

كلُّ ما يفعله األشخاص احمليطون بك هو ببساطة كشف مشكلة الغضب اليت تعاين منها. فعندما يقومون 
أبمر يثري غضبك، ال تكمن املشكلة فيهم، لكنَّهم ببساطة يفضحون مشكلتك. هذا ال يعين أنَّه ال توجد مشكلة 
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ا يعاملونك معاملة س يف األعمال اليت يقومون أو يقومون أبعمال شريرة. لكن ابلرغم من ذلك،  يئةهبا. فهم رمبَّ
 عليك حتمُّل مسؤوليَّة السيطرة على غضبك. 

قد تواجه صعوبة كبرية يف حتديد وضعك بدقَّة اليوم يف ما يتعلَّق مبوضوع الغضب. وقد يساعدك أن تطلب 
يك أن حتدِّد وضعك اليوم الغضب اليت يرون أنَّك تعاين منها. عل ألشخاص املقرَّبني إليك وصف مشكلةمن ا

اذ خطوات يف االجتاه الصحيح، فتنمو لكي تصبح الشخص الذي يريد هللا أن تكونه.  لكي تبدأ ابختِّ

 هل سلَّمت حياتك للمسيح؟ -اخلطوة األوىل .4
ال ميكنك خوض معركة التغلُّب على مشكلة الغضب واالنتصار بقوَّتك اخلاصَّة. بل أنت حتتاج إىل مساعدة 

يف حياتك، حتتاج إىل أساس متني لكي  ة الغضب التدمرييَّة وهو جاهز ملساعدتك. إذا أردت أن هتدم قوَّ من هللا
 تبدأ عمليَّة النمّو.

وإذا مل تسلِّم حياتك ليسوع طالًبا منه أن يصبح خملِّصك وقائد حياتك، فاآلن هو الوقت املناسب للقيام 
ديدة اليت أعدَّها يسوع لك، فهو وعد أبن مينحك القوَّة اليت حتتاج هبذه اخلطوة. وعندما تغوص يف هذه احلياة اجل

إليها للتصّدي لكّل مشكلة قد تواجهها. لكّن هللا قطع هذا الوعد ألتباعه. وإذا مل تصبح مؤمًنا ابملسيح فقد 
أن  يكون صعًبا عليك بل مستحيًال أن حتاول حّل هذه املشكلة مبفردك. فاهلل جاهز ملساعدتك، لكن جيب

ا لقبول مساعدته حتت شروطه.   تكون مستعدًّ

� رب، أحتاج إىل ‘‘وال ميكنك تسليم أجزاء حياتك املليئة ابخلطيَّة واليت تواجه مشكلة فيها قائًال: 
فتسليم حياتك للمسيح هو ’’. مساعدتك يف هذه الناحية لكن ال متِل عليَّ ما سأفعله ابجلزء املتبّقي من حيايت

أن تتَّخذه يوًما. وعليك أن تقّرِر إمَّا أن تسلِّمه كّل شيء أو ال شيء. إمَّا أن يكون يسوع قائد  أفضل قرار ميكن
، هكذا أيًضا ال ميكنك أن تسلِّم ’’حامًال جزئيًّا‘‘حياتك كلِّها أو ال يكون. وكما أنَّه ال ميكن للمرأة أن تكون 

 حياتك جزئيًّا ليسوع. 

فهو جاهز ملساعدتك على التخلُّص من مشكلة الغضب اليت تعاين منها. إًذا، إذا سلَّمت حياتك ليسوع، 
. فإذا كان شخصان ال يعين أنَّه سيزيل مشكلة الغضب لديك بشكل تلقائيّ جمرَّد كونك مؤمًنا بيسوع  لكن

 أنَّ الزوجة ستصبح حامًال بشكل تلقائّي.هذا ال يعين  متزوَِّجني،

. توجد كتب كثرية حول الغضب وكيفيَّة ا  لسيطرة عليه. وهي تتضمَّن اقرتاحات كثرية تساعدك على التغريُّ
ويف اجلزء املتبّقي من هذا الدرس، سنتطرَّق إىل بعض االسرتاتيجيَّات اليت ميكنك اتِّباعها للتغلُّب على قوَّة الغضب 

 التدمرييَّة يف حياتك.
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 ما عالقة حقوقي الشخصيَّة بغضيب؟ .ت
ملرتبطة بقوَّة الغضب التدمرييَّة يف أصعب املسائل ا إحدىسنتناول 

ا مسألة  وإذا فهمت كيف أنَّ حقوقك ’’. حقوقك الشخصيَّة‘‘حياتك. إ�َّ
الشخصيَّة تغّذي غضبك، وسلَّمت حقوقك الشخصيَّة هلل، فإنَّك بذلك 

تقتلع جذور الغضب األكثر رسوًخا من حياتك. وهبذه الطريقة، أنت ال حتّل 
حسب، بل إنَّك ختترب حتوًُّال دراماتيكيًّا يف مشكلة الغضب على الفور ف

 حياتك يف جمال الغضب.

 ما هي احلقوق الشخصيَّة؟ .1
ب أن يعاملنا حتدِّد هذه القوانني مبعظمها الطريقة اليت جيارة عن قوانني وضعناها حلياتنا. احلقوق الشخصيَّة عب

 لة عن احلقوق الشخصيَّة:احلياة املختلفة. يف ما يلي بعض األمث هبا اآلخرون يف مواقف

 ال حيّق لك أبن تقلِّل من احرتامي •

 جيب أن تكلِّمين دائًما بلطف •

 ال تقاطعين عندما أكلِّمك •

 جيب أن تفعل ما أطلب منك فعله •

 ال تتَّهمين ابرتكاب األخطاء •

 ال أتخذ أشيائي بدون إذن مّين  •

 ال تتجاهلين •

 ال تغضب مينِّ  •

 دهامن حّقي أن أرتدي املالبس اليت أري •

 فورًا!و  -دائًما جيب أن ينفِّذ جهاز الكومبيوتر أوامري •

 نوع املوسيقى الذي أريده من حقِّي أن أستمع إىل •

 من حقِّي أن أقضي وقًتا حرًّا/ وقًتا شخصيًّا. •

احلّق الشخصي عبارة عن قانون 
لنفسي متوقًِّعا أن يطيعه وضعته 

 اآلخرون.
تتمحور احلقوق الشخصيَّة عادًة حول 

 جمال أو أكثر من اجملاالت اآلتية: 
 شيء ميلكه شخص ما .1
شيء حيّق ألحدهم القول إنَّه ملك  .2

 له
 شيء حيّق ألحدهم املطالبة به قانوً�  .3
 حرية القيام أبمر ما .4
 شيء حيّق لك القيام به .5
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وميكن أن تطول هذه القائمة لتمأل صفحات عديدة. واجلدير ابلذكر هو أنَّنا مبعظمنا مل ندوِّن يوًما هذه 
تنطبق ’’ قوانني حياتيَّة‘‘خصيَّة لكي نسلِّمها لكّل َمن تربطنا عالقة به. لكنَّنا نعتربها يف قرارة أنفسنا احلقوق الش

 ’’.من حقِّي أن تتّم معامليت هبذه الطريقة‘‘على حياتنا حتديًدا. وحنن نفكِّر يف هذه القوانني ونقول: 

 ’’. حقوقي الشخصيَّة‘‘راسة حتت عنوان از املشروع الثاين من دليل الديف هذه املرحلة، ميكنك إجن
وهي عبارة عن  -ن هذا املشروع جمموعة من اجملاالت املختلفة اليت ميكن أن يكون لك فيها حقوق شخصيَّةيتضمَّ 

قوانني وضعتها حلياتك متوقًِّعا من اآلخرين أن يطيعوها. فكِّر يف األمور اليت تزعجك وتثري غضبك  مثَّ حاول 
 .الغضب هذه صي الكامن وراء مشاعرحتديد احلق الشخ

 ما يتعلَّق جتعلك تقوم برّد فعل غاضب يف فلنأخذ املالبس على سبيل املثال. ما هي املواقف اليت ميكن أن
مبالبسك؟ ماذا عن األشخاص الذين يستعريون مالبسك بدون أن �خذوا إذنك أوًَّال؟ ماذا عن األشخاص الذين 

خون مالبسك عمًدا عرب مس ح أيديهم املوحلة بسرتتك؟ يوسِّ

 تتوقَّع من اآلخرين أن يطيعوه:’’ قانون‘‘يتعلَّق كل واحد من هذه املواقف ب

 جيب أن أتخذ إذين قبل أن تستعري أيَّ قطعة من مالبسي. .1

 ال حيّق لك أن متسح يديك املتَّسختني بسرتيت. .2

اتهاكحتديد احلّق الشخصّي الذي ّمت انوإذا مل تتمكَّن حىتَّ اليوم من  اج إىل صديق أو إىل حتت أنت ه، فرمبَّ
 موثوق ملساعدتك على معاجلة هذه املشكلة وحتديد احلقوق الشخصيَّة املتعلِّقة هبا. مرشد

 ملاذا جيب أن أسلِّم حقوقي الشخصيَّة هلل؟
 ألن هللا حيبُّين .1

. ك أي شخص آخروهو حيبُّك أكثر ممَّا حيبُّ هللا صاحل وطرقه كاملة. هو ال يرتكب األخطاء. 
 8: 34وإذا كنت مقتنًعا أبنَّ هللا حيبُّك، ِثق به وسلِّمه حقوقك الشخصيَّة. مزمور 

 ألبنيِّ حمبَّيت هلل .2
تدعو� الوصيَّة العظمى يف الكتاب املقدس إىل أن حنّب هللا من كلِّ قلبنا ونفسنا وفكر� وقدرتنا  

 فيها هلل أنَّك حتبُّه بتسليمه حقوقك ). وتتمثَّل إحدى الطرق اليت تبنيِّ 30: 12(مرقس 
 الشخصيَّة. هذا خيار عليك أن تقوم به.
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 مللكيَّةاب مرتبطةاحلقوق الشخصيَّة  . 3
عندما تؤمن بيسوع، يصبح هللا مالك حياتك وابلتايل املسؤول عنها. ومبا أنَّه هو املالك، عليك  

 .1: 12رومية ، 20-ب19: 6كورنثوس   1أن تسلِّمه حقوقك الشخصيَّة. 
 هللا هو قائد حيايت .4
األشخاص الذين يشغلون مركز سلطة هم الذين يسنُّون القوانني يف بلد�. وعندما تصبح  

مؤمًنا، جيب أن تسمح هللا أبن يصبح اآلمر الناهي يف حياتك. فهو يعرف األفضل لك. 
30-28: 11مىتَّ 

 إًذا، لن أغضب .5
وقنا الشخصيَّة. لكن إذا سلَّمت هذه احلقوق هلل، ال آخرون حقحنن نغضب عندما ينتهك  

 8: 37تعود مضطرًّا إىل إرغام اآلخرين على طاعة قوانينك. وسيعتين هللا بك. مزمور 

 كيف تغّذي حقوقي الشخصيَّة غضيب؟ .2
جيوز أن  ال‘‘حنن نستخدم غضبنا كردِّ فعٍل على انتهاك اآلخرين حقوقنا الشخصيَّة. ونقول يف قرارة أنفسنا: 

نغضب ألن إًذا، حنن ’’. قوانني (حيايت) وأبن تنجو بفعلتك ذه الطريقة، ولن أمسح لك أبن تنتهكتعاملين هب
 الشخصيَّة. اآلخر مل حيرتم حقوقنا

على الرغم من أن فالً� كان ‘‘خيرب صديًقا عن موقف أاثر غضبه بشدَّة مؤخَّرًا. قال: ’’ ستيف‘‘كان 
امات إىل ماغاضًبا، كنت على خري  ه االهتِّ فقدت السيطرة على نفسي  عندئٍذ،زوجيت.  يرام إىل أن بدأ يوجِّ

 ’’.وانفجرت غضًبا

امات إىل‘‘؟ ’’ستيف‘‘إًذا، ما هو احلّق الشخصّي الذي أاثر غضب  زوجيت ال حيّق ألحد بتوجيه االهتِّ
 جر هذا األخري غضًبا.، انف’’ستيف‘‘وعندما انتهك اآلخر حّق ’’. والتحدُّث عنها بقلَّة احرتام

فلنحاول أن حنّل هذه املسألة، لكنَّين وضعت ‘‘مل يستهّل احلديث قائًال : ’’ ستيف‘‘واجلدير ابلذكر أنَّ 
امات إىل زوجيت والتحدُّث عنها بقلَّة احرتام  ’’.قانوً� يف حيايت ال جيوز أن تنتهكه. ال ميكنك توجيه االهتِّ

أدرك أن صديقه انتهك قانونه وحقَّه الشخصّي، وقرَّر أالَّ يسمح له أبن  انفجر غضًبا عندما’’ ستيف‘‘لكّن 
 ينجو بفعلته.
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مسائل كبرية أو صغرية على حّد سواء. وال يعتمد مجيع الناس حول  حقوقك الشخصيَّة ميكن أن تتمحور
ا أنت تسمح لصديق مقرَّب إليك بقول كالم قاٍس لك. لكن إذا حاول  شخص آخر أن القوانني نفسها. فرمبَّ

، خصوًصا أمام أصدقائي!‘‘يقول لك الكالم نفسه، فقد تنفجر غضًبا قائًال:   ’’ال حيّق له بقول هذا الكالم عينِّ

احلقيقة الرئيسيَّة اليت جيب أن تراها هنا هي أنَّ حقوقك الشخصيَّة توفِّر لك الظروف املناسبة لتغضب، 
رًا عادًة.  وهذا الغضب يكون مدمِّ

املهمَّة األخرى اليت جيب أن تراها هي أن هللا مل يدُعك لوضع قوانينك اخلاصَّة يف احلياة وحملاولة إدارة واحلقيقة 
حياتك بناًء على حقوقك الشخصيَّة. واحلقيقة الفعليَّة هي اآلتية: غالًبا ما تتناقض هذه احلقوق الشخصيَّة مع ما 

 يريد هللا منك فعله.

 أن تتعلَّم اخلضوع للقوانني اليت وضعها حلياتك. إذا اخرتَت أن تتبع يسوع، جيب

 كيف أسلِّم حقوقي الشخصيَّة هلل؟ .3
كما ذكر� يف بداية هذا اجلزء، حقوقنا الشخصيَّة هي املشكلة الرئيسيَّة الكامنة وراء قوَّة الغضب التدمرييَّة يف 

ن التغلُّب على هذا النوع من الغضب املدِّمر، حياتنا. وإذا أردت أن ختترب تغيريًا فعليًّا يف حياتك مبا ميكِّنك م
 عليك تسليم حقوقك الشخصيَّة هلل.

ومتدُّ هذه النبتة  ،وميكن تشبيه هذه احلقوق الشخصيَّة ابجلذور الرئيسيَّة لعشبة ضارَّة تتعمَّق وترتسَّخ يف الرتبة
ا مبا يلزمها من غذاء وقوَّة للتصدِّي لكّل ما �يت ضدَّها. وإذا اكتفيت ب قطع أوراق هذه العشبة الضارَّة، أتكَّد أ�َّ

 سُتنبت أوراقًا جديدة.

 عليك أن تقتلعها من جذورها، أي أن تقطع عنها مصدر املاء والغذاء.وإذا أردت قتل هذه العشبة الضارة، 

 هكذا أيًضا، إذا أردت القضاء على القوَّة التدمرييَّة للغضب، عليك تسليم حقوقك الشخصيَّة هلل. 
هل سئمت ’’ إىل أي مدى أنت تتوق إىل التغيري؟‘‘د ال يكون األمر سهًال. والسؤال املطروح هنا هو اآليت: ق

 ’’من إفساد الغضب حياتك؟ هل تريد فعًال أن يساعدك هللا لتصبح اإلنسان الذي يريد منك أن تكونه؟

 يف ما يلي أربع خطوات تساعدك على تسليم حقوقك الشخصيَّة هلل.
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ألمور اليت تثري غضبك أو عصبيَّتك أو استياءك أو غيظك أذكر ا .أ
 أو قلقك

ريقة للنظر إىل علَّمك ط’’ حتديد غضيب‘‘ن إن عملك على املشروع األول من دليل الدراسة حتت عنوا
م املقبلة.  املواقف اليت تثري غضبك. ميكنك إضافة املزيد من األمثلة بينما تنظر إىل ما يثري غضبك يف األ�َّ

 كن أن تشمل أيضا مواقف تثري عصبيَّتك أو استياءك أو غيظك أو قلقك.ومي

 أمثلة: أ� أشعر ابلغضب أو االستياء أو القلق عندما:

 يقلِّل الناس من احرتامي •

 يرتدي رفيقي يف الغرفة مالبسي بدون احلصول على إذن مّين  •

 نع عن االستماع إليهاميلي علّي أحدهم نوع املوسيقى اليت جيب أن أستمع إليها أو أن أمت •

 يلمسين شخص غاضب •

 يكذب أحدهم عليّ  •

صه لنفسي •  تتّم مقاطعة الوقت الذي أخصِّ

 يتكلَّم الناس ابلسوء عن عائليت •

 يتعرَّض أطفايل ملكروه •

 ’’ما الذي حرَّك شعوري ابلغضب؟‘‘عندما تشعر ابلغضب، اسأل نفسك: 

 أعّد قائمة حبقوقك الشخصيَّة .ب

ا بدأت إبعداد هذه القائمة خالل عملك من املهمَّ أن حتدِّد حق وقك الشخصيَّة إذا أردت تسليمها هلل. رمبَّ
قائمة توّد مراجعتها دوًما  لكن لديك’’. حقوقي الشخصيَّة‘‘املشروع الثاين من دليل الدراسة حتت عنوان على 

 م املقبلة.بينما تفكِّر يف األمور اليت تثري غضبك يف األ�َّ ’’ القوانني‘‘وإضافة املزيد من 

من هذه احلقوق الشخصيَّة، يساعدك األمر أيًضا أن تتذكَّر احلقوق اليت  وبينما ختصِّص وقًتا لتدوين كّل حقّ 
 سلَّمتها هلل. وإذا وجدت أنَّ األمر نفسه ما زال يثري غضبك، ذكِّر نفسك أبنَّك سلَّمته هلل.
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 صلِّ مسلًِّما حقوقك الشخصيَّة هلل .ت

قك الشخصيَّة هلل بسيطة لكنَّها ليست سهلة. عليك أن ترفع هذه احلقوق إىل يسوع إن عمليَّة تسليم حقو 
� يسوع، أ� أسلِّمك حقوقي الشخصيَّة كلَّها. فهي مل تعد ملًكا يل، بل أصبحت ملكك أنت اآلن. ‘‘قائًال: 

 ’’.أريد أن أسلِّمك حيايت ابلكامل وأن أعتمد قوانينك أنت يف حيايت

� يسوع، أ� أسلِّمك هذا ‘‘ملفيد أن تقرأ كلَّ حقٍّ شخصّي دوَّنته على الورقة وأن تقول: قد جتد أنَّه من ا
احلّق الشخصّي. وابلتايل هو مل يعد ملكي. وبفضل مساعدتك، لن أغضب عندما ينتهك شخص ما هذا احلق 

 ’’.الشخصّي الذي مل يعد ملكي أ� بل ملكك أنت. بل سأقوم برّد الفعل الذي تريده أنت

ساعدتك يف مل’’ حقوقي الشخصيَّةتسليم ‘‘ميكنك االستعانة ابملشروع الثالث من دليل الدراسة حتت عنوان 
 عمليَّة تسليم حقوقك الشخصيَّة هلل.

ها.  م املقبلة، ارفعها إىل هللا وصلِّ وسلِّمه إ�َّ عندما تكتشف املزيد من احلقوق الشخصيَّة يف األ�َّ
ًدا. وإذا اكتشفت أنَّك اسرتج عت أحد حقوقك الشخصيَّة، سلِّمه هلل جمدَّ

 قرِّر أن تشكر هللا على أّي أمر حيدث .ث

 َصلُّوا ِبالَ اْنِقطَاٍع. اِفْـَرُحوا ُكلَّ ِحٍني.‘‘ما يلي:  18-16: 5جاء يف رسالة تسالونيكي األوىل 
 .’’ِسيِح َيُسوَع ِمْن ِجَهِتُكمْ اْشُكُروا ِيف ُكلِّ َشْيٍء، َألنَّ َهِذِه ِهَي َمِشيَئُة ِهللا ِيف اْلمَ   

ا أن نشكر هللا على األمور اليت ’’. � رب، أ� أسلِّمك حقوقي‘‘من السهل القول:  لكن من األصعب جدًّ
ميكن أن تتأتَّى نتيجة هذا القرار. يعين هذا أنَّه جيب عليك أن تتعلَّم أن تشكر هللا عندما ينتهك شخص ما 

ة كبرية يف القيام بذلك. لكنَّ ال يعين هذا األمر أن تشكر اآلخر على انتهاكه حقوقك السابقة. قد جتد صعوب
 أحد حقوقك الشخصيَّة.

ويف كلِّ مرَّة ينتهك أحدهم حقًّا من حقوقك الشخصيَّة، توقَّف واشكر هللا على اعتنائه بك وحبقوقه 
. واطلب من هللا أن مينحك 19: 4رسالة فيليبِّ الشخصيَّة. وتذكَّر أنَّ هللا سيعطيك دوًما كلَّ ما حتتاج إليه. اقرأ 

. وكلمة هللا مفيدة جدًّا يف تعليمنا كيفيَّة التعامل مع  احلكمة للتعامل مع الشخص الذي ينتهك حقَّك الشخصيَّ
. 5-2: 1وقا، ورسالة يعقوب من إجنيل ل 6الظروف الصعبة املختلفة اليت ميكن أن نواجهها. واقرأ أيًضا الفصل 

 طريقة جديدة للتعامل مع املشاكل. اقرأ أيًضا رسالة على هذه اآل�ت الواردة يف رسالة يعقوب  تطلعنا
 .5-1: 5رومية 
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لى أّي أمر عندما تتعلَّم أن تشكر هللا كلَّ يوم ع
ختترب حريَّة جديدة من الغضب  حيدث يف حياتك، 

والقلق. ويصبح من األسهل عليك أن تطبِّق ما جاء 
. واعلم أنَّ حياتك 38-27 :6يف إجنيل لوقا 

كمؤمن يسعى إىل السلوك مع هللا ال تقتصر على 
التغلُّب على الغضب. فاهلل يريد أن تتعلَّم أن 

تستجيب ابلطريقة اليت ترضيه يف هذه الظروف 
الصعبة. ورّمبا حتتاج إىل أكثر من أسبوعني لتتعلَّم 

ذلك. يف الواقع، يستلزم األمر أفضل جزء من 
 ا.حياتك كلِّه

ما الذي حيدث عندما  .4
أسلِّم حقوقي 
 الشخصيَّة هلل؟

 !يّ سُيقضى عل .أ

قد يبدو جمرَّد التفكري يف تسليم حقوقك 
الشخصيَّة هلل أمرًا سخيًفا وجنونيًّا وغاية يف احلماقة! 

العامل الذي أعيش فيه مليء بشىتَّ ‘‘قد تقول: 
أنواع األشخاص اخلبثاء. وإذا سلَّمت حقوقي 

 ومل أفعل شيًئا حلماية نفسي، فسُيقضى الشخصيَّة هلل
 ’’علّي! وأ� لست هبذه احلماقة!

قد يبدو تسليم حقوقك الشخصيَّة هلل عمًال 
خميًفا لكنَّه ليس أمحًقا؟ لكن فعل ما يريد هللا منك 
أن تفعله هو أفضل أمر ميكنك القيام به مهما بدا 

لِّم حقوقي ما الذي حيدث إذا مل أس
 الشخصيَّة هلل؟

 أنت تعصى هللا .1
َفَمْن يـَْعِرُف َأْن يـَْعَمَل َحَسناً َوَال ‘‘ 17: 4يعقوب 

إذا كنت تعلم أنَّ ’’. ْعَمُل، َفَذِلَك َخِطيٌَّة َلهُ يَـ 
احلسن الذي جيب عليك فعله هو تسليم حقوقك 

الشخصيَّة هلل، وامتنعت عن فعله، فأنت بذلك 
خطيَّة. فاهلل يريد أن يكون تعصى هللا وترتكب 

 قائدك يف كلِّ �حية من نواحي حياتك. 
 .26-24: 16مىتَّ 

ستغضب عندما ينتهك شخص ما أحد  .2
 حقوقك الشخصيَّة

إذا مل تسلِّم حقوقك الشخصيَّة هلل فهذا يعين أنَّك 
ًكا هبا. وعندما ينتهك شخص ما  ال تزال متمسِّ

ا عليك حقوقك الشخصيَّة سيكون من السهل جدًّ 
 أن تغضب.

 وسيكون لغضبك أثر تدمريّي يف حياتك.

 ستشعر ابلقلق .3
ستشعر ابلقلق ألنَّك مسؤول شخصيًّا عن احلفاظ 

 على حقوقك الشخصيَّة.

 تعطي الشيطان موطئ قدم يف حياتك .4
عندما ترفض تسليم �حية معيَّنة من حياتك هلل، 

فأنت بذلك تعطي الشيطان موطئ قدم يف 
وتسمح له ابلتحكُّم فيك من خالل  حياتك،

 مترُّدك وعصيانك.
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 لرجاء لك.فوعود هللا واضحة ومليئة اب .أمحًقا يف نظر اآلخرين

 ترمجة مسيث وفاندايك 8: 31تثنية 

 .َوالرَّبُّ َسائٌِر َأَماَمَك. ُهَو َيُكوُن َمَعَك. ال يـُْهِمُلَك َوال َيْرتُُكَك. ال َختَْف َوال تـَْرتَِعب

 وعد يسوع أيًضا أبالَّ يهملك أبًدا.لقد 

 ترمجة مسيث وفاندايك 20: 28مىتَّ 

 .ِم ِإَىل اْنِقَضاِء الدَّْهرِ َوَها َأَ� َمَعُكْم ُكلَّ اَأل�َّ 

ميكنك أن تثق بيسوع ثقة اتمَّة بينما تسلِّمه حقوقك الشخصيَّة. وهو سيكون معك كلَّ يوم حىتَّ آخر يوم 
 يف حياتك.

لة يف شعور آخر وهو ’’سُيقضى علّي!‘‘عندما تتوقَّف وتفكِّر يف قولك  ، اعلم أنَّ جذور هذا الكالم متأصِّ
ريد أن ختشى ترك منطقة راحتك. ويريد أن تعترب جمرَّد فكرة تسليم حقوقك الشخصيَّة هلل اخلوف. فالشيطان ي
 عمل محاقة تقوم به.

ال تصِغ إىل أكاذيب الشيطان، بل ارِمت بني ذراَعي يسوع وهو سيجعلك جتتاز األوقات الصعبة اليت ُتصَقل 
 اء إىل األبد!فيها شخصيَّتك وتنمو. وحىتَّ إذا مّت، ستحيا مع يسوع يف السم

 ترمجة مسيث وفاندايك  15-14: 31مزمور 

. قـُْلُت: [ِإهلَِي َأْنَت].  .(مستقبلي) ِيف َيِدَك آَجاِيل  َأمَّا َأَ� فـََعَلْيَك تـَوَكَّْلُت َ� َربُّ

 ! فمستقبلك بني يديه!ك فعلهميكن ِثق بيسوع، فهذه أفضل ما

 ستظّل تغضب .ب

قد يكون أحد أوَّل األمور اليت قد تكتشفها هو أنَّك ستظّل تغضب. بعد أن تسلِّم حقوقك الشخصيَّة هلل، 
يوم أمس، ميكن هلا بطريقة أو أبخرى، أن تقفز عنه ’’ مسَّرت تلك احلقوق الشخصيَّة على الصليب‘‘وحىتَّ إذا 

ًدا إىل ذهنك.  وتتسلَّل جمدَّ

لعادات ا لسنوات. ومن الصعب للورمبَّ  فردود الفعل الغاضبة هذه شكَّلت جزًءا من حياتك لفرتة طويلة،
 القدمية أن متوت.
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ر هذه احلقوق الشخصيَّة على الصليب كلَّ يوم قائًال:   � يسوع، أ� أسلِّمك حّقي ‘‘وقد تضطّر أن تسمِّ
 ’’.الشخصّي. إنَّه لك أنت وليس يل أ�

لك قد ال تتغريَّ وقد ختضع المتحا�ت على يد األشخاص أنفسهم الذين أغضبوك يف املاضي. فمعاملتهم 
 جملرَّد أنَّك صلَّيت هلل وسلَّمته حقوقك الشخصيَّة.

لك ويُرجعك إىل طرق الغضب القدمية. وقد تكون  فضًال عن ذلك، سيبذل الشيطان كلَّ ما يف وسعه ليفشِّ
عه لن أد‘‘هذه االمتحا�ت عبارة عن مواقف تشعر خالهلا فعًال أبنَّك تعرَّضت لإلساءة. وقد تقول لنفسك: 

لكن إذا سلَّمت هذا احلّق الشخصّي هلل، فمن واجبه التعامل مع الشخص الذي أساء إليك. ’’ ينجو بفعلته!

 توقَّع أن ميتحنك هللا  .ت

عندما تسّلم حقوقك الشخصيَّة هلل، أتكَّد أنَّه سيمتحنك لريى ما إذا كنت صادقًا. وهو سيسمح ألشخاص 
 على تعلُّم كيفيَّة العيش بدو�ا. آخرين ابنتهاك حقوقك الشخصيَّة ملساعدتك

كانت تثري   استجابة جديدة للمواقف اليتجيب أن تعتمد أمناط   .ث
 غضبك بسهولة

جمرَّد خطوة من اخلطوات األوىل  ، بل هوإنَّ تسليم حقوقك الشخصيَّة هلل ليس احلّل الكامل ملشكلة غضبك
عمل على تنمية أمناط استجابة جديدة هلذه املواقف، حللِّ هذه املشكلة. فبعد تسليم حقوقك هلل، جيب أن تبدأ ابل

 األمر الذي يستلزم القيام بثالث خطوات:

 املثابرة .1

 املثابرة .2

 املثابرة .3

إذا أردت أن يساعدك هللا على تنمية أمناط استجابة جديدة يف و ال توجد حلول سحريَّة هلذه املشكلة. 
ا بشروطه اخلاصَّة.  عليك أن تدرس الكتاب املقدَّس لكي تكتشف أمناط حياتك، فهو جاهز ملساعدتك وإمنَّ

يريد  االستجابة اليت يريد هللا أن تعتمدها إزاء املواقف املختلفة اليت تواجهها. وستقودك حلوله إىل عيش احلياة اليت
 .أن تنعم هبا
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 ترمجة مسيث وفاندايك  2-1: 12رومية 

َسًة َمْرِضيًَّة ِعْنَد ِهللا ِعَباَدَتُكُم فََأْطُلُب ِإلَْيُكْم َأيـَُّها اِإلْخَوُة ِبَرْأفَ ‘‘ ُموا َأْجَسادَُكْم َذبِيَحًة َحيًَّة ُمَقدَّ ِة ِهللا َأْن تـَُقدِّ
ُوا َعْن َشْكِلُكْم بَِتْجِديِد َأْذَهاِنُكْم لَِتْخَتِربُوا َما ِهَي ِإرَاَدةُ  اْلَعْقِليََّة. ْهَر َبْل تـََغريَّ   هللاِ َوالَ ُتَشاِكُلوا َهَذا الدَّ

 ’’.الصَّاِحلَُة اْلَمْرِضيَُّة اْلَكاِمَلةُ 

تعلُّم كيفيَّة جتديد ُيشار إىل أن من اعتماد أمناط االستجابة اجلديدة بتغيري طريقة تفكريك. و يتمثَّل جزء كبري 
 ذهنك هو مسار مليء ابلتحدِّ�ت. سنتناول هذا املوضوع يف درس آخر. فال ميكننا تغطية املواضيع كافَّة يف هذا

 الدرس.

أنت تواجه جمموعة من اخليارات كلَّ يوم تقريًبا. وميكنك أن ختتار إمَّا أن تغضب كما كنت تفعل سابًقا أو 
ابلطريقة اليت  ينِّ أن أستجيب هلذا املوقفكيف تريد م‘‘أن تبدأ ابعتماد استجاابت جديدة سائًال هللا: 

 ’’تكرمك؟

 جابة جديدة يف الفصل الرابع من هذا الدرس.سنلقي نظرة فاحصة على موضوع تنمية أمناط است

 ُخض عمليَّة التغيري تدرجييًّا .ج

ى نلقي نظرة فاحصة عل’’ حلياة جديدةدراسات اجملموعة ‘‘ضمن  ’’النمو من خالل الفشل‘‘رس خالل د
ظرةنمّو من خالل فشلنا. ميكنك أن تلقي ناليت تساعد� على الطرق الكيفيَّة أتثري الفشل على حياتنا وعلى 

رتبط ارتباطًا مباشرًا ابلتحد�ت اليت من املواضيع اليت نتناوهلا فيه ي فاحصة على هذا الدرس ألنَّ عدًدا كبريًا
 ستواجهها بينما حتاول اعتماد أمناط استجابة جديدة للمواقف اليت تثري غضبك.

مليء جناهد لتحقيق تغيري  ماعمليَّة التغيري اليت خنوضها بين حيدِّد أحد اجلداول الواردة يف هذا الدرس
  حياتنا.ابلصعوابت يف
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 42 الصفحة   النمو من خالل الفشل

يري مليئة ابإلخفاق والفشل. هذا هو الواقع وهللا أنَّ اخلطوات اليت تقود إىل التغ عندما تدرس هذا اجلدول جتد
م املشي، هكذا أيًضا قد تكون حياتك ذلك. ومثلما يقع الطفل الصغري مرارًا عدَّة بينما يتعلَّ على دراية اتمَّة ب

ر قبل أن تتقن طريقة جديدة خلوض مواقف احلياة املليئة  ًدا يف الغضب املدمِّ مليئة ابالنتكاسات والوقوع جمدَّ
 ابلتحدِّ�ت.

 املهّم هو أن تبقى ملتزًما أبسلوب العيش اجلديد طالًبا من يسوع أن ميدَّك كلَّ يوم ابلقوَّة واحلكمة.

 منافع تسليم حقوقي الشخصيَّة هلل؟ ما هي .5

 ميكنك أن تنعم ابلسالم .أ

بطريقة أعمق، كما لو أنَّك يف حياتك عندما تسلِّم حقوقك الشخصيَّة هلل، فأنت بذلك تسلِّمه دفَّة القيادة 
يعرتض طريقي عائق  يّ تصدَّى أل� رب، أ� أستأمنك على حيايت اليوم. أ� مستعّد أن أتبعك وأن أ‘‘تقول: 

ا أنَّك معي وأنَّك مستعدٌّ أن متنحين كلَّ ما أحتاج إليه من قوَّة وحكمة ملواجهة كلِّ حتدٍّ جديد يف حيايتع
ً
 ’’.امل

ا أنَّ قوَّته 
ً
تعين هذه املغامرة أنَّك لست أنت َمن ميسك بزمام األمور بل هللا. ميكنك أن تقبل سالمه عامل

 تكمل يف ضعفك. هذا هو وعد هللا لك اليوم.
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 ترمجة مسيث وفاندايك  9: 12كورنثوس   2

 ’’.َتْكِفيَك نِْعَمِيت، َألنَّ قـُوَِّيت ِيف الضُّْعِف ُتْكَملُ ‘‘

بدًال من القيام برّد فعل غاضب، اخَرت أن تثبِّت عينيك على يسوع واقبل السالم الذي أعدَّه لك اليوم. 

 ترمجة مسيث وفاندايك 27: 14يوحنا 

ُرُك َلُكمْ ‘‘ . سَالِمي ُأْعِطيُكْم. لَْيَس َكَما يـُْعِطي اْلَعاَملُ ُأْعِطيُكْم َأَ�. َال َتْضَطِرْب قـُُلوبُُكْم َوَال سَالماً َأتـْ
 .’’تـَْرَهبْ 

 ميكنك الرتكيز على تنمية أمناط استجابة جديدة ُتكرم هللا .ب

فالغضب يشبه للنمو يف نواٍح أخرى يف حياتك.  للغضب ابلتحكُّم فيك، فهو ال يرتك لك جماًال إذا مسحت 
مانعًة النبااتت األخرى من النمّو  كلَّها  جتتاح احلديقةمن جذورها األعشاب الضارَّة يف احلديقة. إذا مل يتّم اقتالعها 

فهو سيمنعك من تعلُّم طرق فعَّالة للتعامل مع الظروف  ،غضبكر. هكذا أيًضا، إذا مل تتحكَّم يف وإعطاء مث
حقوقك الشخصيَّة هلل، فأنت تفسح يف اجملال أمام فرص جديدة لتعلُّم أمناط الصعبة يف حياتك. وعندما تسلِّم 

 استجابة ُتكرم هللا.

لغضب هلذا اقد تواجه كلَّ يوم حتدَّ�ت جتعلك تشعر بتصاعد حدَّة الغضب يف داخلك. وبدًال من السماح 
عدٌّ لتعلُّم أي درس تريد تعليمي � يسوع، أنت هو قائدي. أ� مست‘‘ابلتفاقم يف داخلك، ميكنك القول ببساطة: 

ه يف هذا الوضع  ’’.إ�َّ

وبدًال من السعي إىل محاية حقوقك الشخصيَّة ميكنك الرتكيز على منوِّك الشخصّي. وبينما تركِّز على تعلُّم 
، امأل ذهنك آب�ت من الكتاب املقدَّس. فيكون حقُّه نورًا واملواقف طرق جديدة للتعامل مع هذه الظروف

لك. قد تواجه صعوبة كبرية وتنتظر طويًال لتعلُّم هذه املهارات احلياتيَّة اجلديدة، لكن استمّر يف املثابرة. لسبي

 صفات داخليَّة مصقولة وإجيابيَّة للتعامل مع كلّ  لقي نظرة فاحصة على كيفيَّة تنميةيف الفصل الرابع، سن
ريقة استجابة جديدة بدًال من أن تغضب كما كنت موقف تواجهه يف احلياة. وستعلِّمك هذه الصفات اعتماد ط

 تفعل يف السابق.
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 سيساعدك هللا  .ت

مبساعدتك لتتمكَّن من محاية حقوقك الشخصيَّة بشكل أفضل  يعد هللا فيهاالكتاب املقدَّس  ال توجد آية يف
هكون القوانني اليت وضعتها هلم. هللا أبًدا مبحاربة األشخاص الذين ينت دُ عِ من خالل التمسُّك هبا بكلِّ قوَّتك. وال يَ 

هللا فيها مبساعدتنا إذا سلَّمناه حياتنا ومسحنا له بقيادهتا.  دُ عِ لكن الكتاب املقدَّس يتضمَّن آ�ت كثرية يَ 
فعندما ميسك هللا بزمام األمور يف حياتنا، عندئٍذ نكون بني أيٍد أمينة. وحىتَّ عندما يهامجنا الناس بدوافعهم 

 هللا إىل جانبنا لكي يساعد�.الشريرة، يقف 

من سفر التكوين خري مثال على ذلك. فعندما ابعه  50-37يف الفصول  الذي نقرأ عنه ويشكِّل يوسف
فرفع شأنه وجعله مسؤوًال يف  ،يف عيين فوطيفار نعمةإخوته ليصبح عبًدا، مل حيّرِره هللا من العبوديَّة، لكنَّه أعطاه 

 ًدا.بيته. لكنَّه كان ال يزال عب

مت زوجة فوطيفار يوسف زورًا مبحاولة اغتصاهبا، مل خيُ  ة يف رجه هللا من السجن، بل أعطاه نعموعندما اهتَّ
ل ة يف عيين رئيس اخلروج من السجن على أن ينال نعم عيين رئيس الشرطة. أ� واثق أنَّ يوسف كان ليفضِّ

 الشرطة. لكنَّه مل يشعر ابملرارة والغضب.

م، ليوسف، فخرج من السجن ليصبح الرجل الثاين يف احلكم بعد فرعون. أعلن هللا خطَّته  ويف أحد األ�َّ
أن ينتقم منهم بسبب  ته وشغل هذا املنصب القيادّي لسنوات عدَّة يف مصر. ولدى وفاة والده، خاف إخو 

 .ليت ارتكبوها يف املاضيا عمال الشريرةاألأعماهلم الشريرة، لكنَّ يوسف أثبت أنَّه تعلَّم طريقة هللا للتعامل مع 

 ترمجة مسيث وفاندايك  21-19: 50تكوين 

ُتْم َقَصْدُمتْ ِيل َشّرا امَّا هللاُ فـََقَصَد بِِه َخْريا ِلَكْي  ال َختَاُفوا. النَُّه َهْل اَ� َمَكاَن ِهللا؟«فـََقاَل َهلُْم يُوُسُف: ‘‘ انـْ
 ’’.فـََعزَّاُهْم َوطَيََّب قـُُلوهَبُمْ ». فَاْالَن ال َختَاُفوا. اَ� اُعوُلُكْم َواْوالدَُكمْ  يـَْفَعَل َكَما اْليَـْوَم لُِيْحِيَي َشْعبا َكِثريا.

ال تسمح للخوف أبن يسلب منك ما أعدَّه هللا لك. وعندما تسلِّم حقوقك الشخصيَّة هلل وتسري يف الدرب 
جبانبك ليساعدك كلَّ يوم.  واقًفا اليت أعدَّها حلياتك، جتده
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 ن تصبح قدوة لآلخرينميكنك أ .ث

حتدِّ�ت احلياة، ستكتشف أنَّ  هلل واعتماد طرق جديدة ملواجهةبينما تتعلَّم تسليم حقوقك الشخصيَّة 
الغضب يفقد سلطانه وستتمكَّن من استخدامه ابلطريقة اليت يريدها هللا. وعندما تتعلَّم أن تستخدم غضبك 

 فعًال حتوًُّال يف حياتك. ابلطريقة اليت تكرم هللا، ستكتشف أنَّك اختربت

يف أثناء منوِّك، سيفتح هللا أبوااًب أمامك لتكون قدوة لآلخرين. فاهلل ال يبحث عن أشخاص مل يعانوا يوًما من 
أريد أن تكون ‘‘ني: مشكلة غضب. لكنَّه يبحث عن األشخاص الذين سلَّموه غضبهم وحقوقهم الشخصيَّة قائل

 ’.’حيايت نواحي من قائد كلَّ �حية

ليس عليك أن تنتظر أن تصبح كامًال لكي يستخدمك هللا. لكنَّ هللا يريد أن ختترب منوًّا حقيقيًّا بشكل 
ًما فعليًّا يف جمال تعلُّم االستجابة  اثبت، ما يثبت ابألدلَّة أنَّك تعرَّضت لالمتحان مرارًا عدَّة وأنَّك حترز تقدُّ

 ابلطريقة اليت يريدها هللا. 

وقد تكون أنت أحد هؤالء  التدرجييَّة. هذه العمليَّة خوض األشخاص عمَّن يساعدهم يف يبحث الكثري من
األشخاص الذين يعمل هللا من خالهلم. لكن يف الوقت نفسه، جيب أن تركِّز على منوِّك الشخصّي وليس على 

 مشاكل الغضب لدى اآلخرين.

ي إىل جانب احلقوق الشخصيَّة، ما هي األمور األخرى اليت تغذِّ  .ث
 غضيب؟

ا اجلذور الرئيسيَّة للغضب التدمريّي. لكن ميكن لعوامل أخرى أن تغّذي ’’ احلقوق الشخصيَّة‘‘وصفنا  أب�َّ
غضبك أيًضا. وإذا مل يتّم حلُّها سيظّل غضبك ميارس أثره التدمريي يف حياتك. 

 جروح من املاضي غري مشفيَّة .1
ا حدث ألحدهم أن جرحك جرًحا عاطفيًّا يف  املاضي أو حىتَّ مؤخَّرًا. وأنت ال تزال تشعر ابألمل واألذيَّة رمبَّ

 حىتَّ اليوم. وعندما تفكِّر يف هذه اجلروح وتتأمَّل فيها، يبدو غضبك مربَّرًا.

لذا، من الضروري أن جتد طريق هللا للشفاء إذا أردت أن تتغلَّب على الغضب الذي تشعر به حيال 
 الشخص الذي أذاك.
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ا تتسبَّ  ا يؤثِّر غضبك على عالقات ضرار يف حياتك أكثر ممَّا تعلمب جروح املاضي غري املشفيَّة أبورمبَّ . ورمبَّ
املواقف اجلديدة اليت تواجهها  إزاء أخرى يف حياتك. وأنت ال تدرك الرابط بني هذه اجلروح وردود الفعل الغاضبة 

اليوم. 

. يف داخلك ذكِّرك هبا أن يثري ردود فعل غاضبةوعندما ال ُتشَف من جروح املاضي، ميكن أليِّ موقف ي
 واألسوأ من ذلك هو أنَّك إذا مل ُتشَف من هذه اجلروح، فهي تولِّد املزيد من الغضب يف داخلك. وابلتايل، 

يكفي أن تتعرَّض جلرح بسيط لكي ينفجر بركان من الغضب ضدَّ الشخص اآلخر. فتأيت ردود فعلنا الغاضبة 
 اءة اليت تعرَّضنا هلا، وال نستطيع أن نرى الرابط بني جروح املاضي وغضبنا املنفجر.اإلس أكرب جدًّا من

وتتسبَّب جروح املاضي غري املشفيَّة أبضرار يف حياتك يف الوقت احلايل، سواء اعرتفت بذلك أو مل تفعل. 
وختترب ملء احلياة اليت ومن الضروري أن تتعلَّم طريقة هللا للشفاء من جروح املاضي لكي تقدر أن متضي قدًما 

أعدَّها لك. وقد حتتاج إىل مساعدة مرشد أو شخص قادر على مساندتك لكي تعاجل هذه األمور وتسلك يف 
طريق هللا للشفاء والنمّو. 

 عدم غفران ومرارة .2
من عبارة عن قوَّة جبَّارة تغّذي الغضب. وهي تبقي أتثري اإلساءة قائًما يف حياتك ومتنعك  عدم الغفران

اختبار شفاء هللا. وقد قال يسوع بوضوح إنَّه علينا أن نغفر لألشخاص الذين أساءوا إلينا. 

 ترمجة مسيث وفاندايك  15-14: 6مىتَّ 

هِتِْم يـَْغِفْر َلُكْم َأْيضاً َأبُوُكُم السََّماِويُّ. هِتِْم َال يـَْغِفْر َلُكْم َوِإْن َملْ تـَْغِفُروا لِلنَّاِس  فَِإنَُّه ِإْن َغَفْرُمتْ ِللنَّاِس َزالَّ زَالَّ
ِتُكْم.   َأبُوُكْم َأْيضاً زَالَّ

 اخطرً  اال يعين هذا أنَّه ال أبس يف أن يسيء اآلخرون إليك. لكنَّ يسوع قال بوضوح إنَّ لعدم الغفران أتثريً 
 على حياتك ألنَّه ينمو بسهولة ليتحوَّل إىل مرارة يف قلبك.

 اندايكترمجة مسيث وف  15: 12عربانيني 

 لَِئالَّ َيْطُلَع َأْصُل َمَرارٍَة َوَيْصَنَع اْنزَِعاجاً، فـَيَـتَـَنجََّس بِِه َكِثريُوَن.

يعمِّق عدم الغفران واملرارة جذور عدم الثقة يف حياتك، فال يؤثِّر على عالقتك ابلشخص الذي أساء إليك 
فحسب، لكنَّه ميتّد إىل عالقتك ابآلخرين أيًضا. 
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 واقف اليت تسبِّب نزاًعاغضبك وسط امل .3
جتد   حىتَّ إذا سلَّمت حقوقك الشخصيَّة هلل، وكنت تسعى إىل عيش هذه العالقة اجلديدة بيسوع، قد

املواقف اليت تسبِّب نزاًعا. وعندما تواجه نزاعات جديدة، هل جتد نفسك  رّد فعلك علىنفسك تغضب بسبب 
 ، واليت تشمل على األرجح الغضب واإلحباط؟تقع يف األمناط القدمية نفسها لالستجابة للنزاع

م وبكّل  يلجأ الكثري من األشخاص إىل الغضب كرّد فعل أساسي عندما يواجهون نزاعات. والسبب هو أ�َّ
ًدا يف فّخ الغضب.  بساطة يفتقرون إىل اسرتاتيجيَّات جديدة لالستجابة للنزاعات، فيقعون جمدَّ

رة،  جيب أن تتعلَّم كيفيَّة االستجابة للنزاعات بدون أن إذا أردت أن تربح املعركة ضّد قوَّة  الغضب املدمِّ
تغضب. وقد يشكِّل تعلُّم طرق جديدة لالستجابة للنزاعات حتدًِّ� كبريًا يستلزم استقاء دروس صعبة. كما أن تعلُّم 

له الحًقا. وابلتايل لن كيفيَّة التعامل مع النزاعات ابلطريقة اليت ترضي هللا يشكِّل موضوع درس جديد سنتناو 
 ندخل يف تفاصيله اآلن.

 التقاليد العائليَّة املتوارثة .4
ا متاًما مثل ‘‘هل سبق أن قلت:  هذا ما حنن عليه يف عائلتنا (واذكر اسم عائلتك)! كان والداي غضوبني جدًّ

 تك.ميكنك تربير غضبك بسهولة عرب وصفه أبنَّه إحدى الصفات املتوارثة يف عائل’’. أجدادي

وميكن هلذه الصفات املتوارثة عن آابئك وأجدادك أن جتعلك عرضًة الكتساب مشكلة الغضب نفسها 
املوجودة يف العائلة. لذا، بدًال من اختالق األعذار لتربير هذه املشاكل، يقول لنا الكتاب املقدس إنَّ يسوع جاء 

 .ر�) من السرية الباطلة اليت ورثناها عن آابئناليفدينا (حيرِّ 

 ترمجة مسيث وفاندايك   18: 1بطرس  1 

 .تـََقلَّْدُمتُوَها ِمَن اآلاَبءِ  َعاِلِمَني َأنَُّكُم افْـُتِديُتْم َال أبَِْشَياَء تـَْفَىن، بِِفضٍَّة َأْو َذَهٍب، ِمْن ِسريَِتُكُم اْلَباِطَلِة الَِّيت 

آخر. ويشكِّل االستخدام ىل إ عائلة يتم توارث خصال حسنة وعادات سيئة من جيل يف الواقع، يف كلّ 
ر للغضب إحدى العادات السيِّئة اليت غالًبا ما يتم توارثها عرب األجيال.  املدمِّ

وإذا أردت هدم قوَّة الغضب التدمرييَّة يف حياتك، عليك حتمُّل مسؤوليَّة غضبك والتحرُّر من أمناط 
ة صعبة جدًّا ألنَّك اتَّبعت هذه األمناط منذ االستجابة بغضب اليت تسلَّمتها من عائلتك. قد تكون هذه العمليَّ 

 الطفولة. سنّ 
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بنفسك عادات وتقاليد عائليَّة جديدة موروثة لكي تعلِّم اجليل املقبل كيفيَّة استخدام غضبه  وميكن أن تُنشئ
 ابلطريقة اليت ترضي هللا.

 مواقفك وعاداتك .5
وقد أصبح الكثري من ’’. نتزع هويَّيتإذا انتزعت مين غضيب فأنت بذلك ت‘‘قالت إحدى السيدات: 

م أقوى منه.  األشخاص مراتحني مع غضبهم كونه يشكِّل سالًحا تعلَّموا استخدامه مبهارة لكي يثبتوا لآلخر أ�َّ
فأصبحت أمناط االستجابة بغضب جزًءا ال يتجزأ من طبيعتهم كو�م اتَّبعوها على مّر السنني. وأصبحوا يقولون: 

 ’’هذه هي طبيعيت! ه!هذا ما أ� علي‘‘

وأصبح تغيري املواقف والعادات املتجذرة والراسخة يف داخلهم يشكِّل حتدًِّ� كبريًا ابلنسبة إليهم. والسؤال 
؟ هل تريد أن جتدهل تريد ‘‘املطروح هو اآليت:   ’’هويَّة جديدة يف عالقتك بيسوع؟ فعًال أن تتغريَّ

 ،ة يف حياتك هي مواقف وعادات مكتسبة. وإذا أردت أن تتغريَّ من املهم أن تدرك أن املواقف والعادات كاف
عليك أن تتعلَّم مواقف وعادات جديدة حول كيفيَّة استخدام غضبك. لكن أتكَّد أن املهمَّة ستكون صعبة 

 وشاقَّة جدًّا.

 خالصة
لدى هللا!  كم من األشخاص ينجحون فعًال يف هدم قوَّة الغضب التدمرييَّة يف حياهتم؟ كّل شيء مستطاع

د كيفيَّة تعلُّم طرق جديدة  وهو سيمنحك القوَّة لتسلِّمه حقوقك الشخصيَّة، فتشكِّل حياتك قصَّة جناح فعليَّة جتسِّ
تحكُّم يف غضبك وقمعه لئالَّ يفقد قوَّته التدمرييَّة يف لالستجابة للمواقف احلياتيَّة. وبفضل مساعدة هللا، ميكنك ال

 دامه ابلطريقة اليت ترضي هللا.تمكَّن من استخحياتك، فت

يف الفصل التايل، سنلقي نظرة فاحصة على ما يقوله هللا بشأن الطريقة اليت جيب أن نستخدم هبا غضبنا. 
 وسنرى كيف استخدمت شخصيَّات كثرية يف الكتاب املقدس غضبها، سواء كان بطريقة إجيابيَّة أو سلبيَّة.
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 الفصل الثالث
 لغضب؟ماذا يقول هللا عن ا

مع غضبك. إًذا، من أين جيب أن تبدأ؟ إذا أصغيت إىل  كتعاملري فحًصا ذاتيًّا حول كيفيَّة جيب أن جت
نفسك فحسب، فعلى األرجح ستفوتك احلقيقة كاملًة. فالكتاب املقدَّس مليء بقصص وتعاليم حول الغضب. 

 اليت تدفعه إىل ذلك.كما وتبنيِّ لنا آ�ت عدَّة األوقات اليت يغضب هللا فيها واألسباب 

ّمت وصف الغضب منذ الفصول األوىل من سفر التكوين وصوًال إىل الفصل األخري من سفر الرؤ�. وإذا أرد� 
، ’’غضب‘‘قد وردت كلمات وقًتا طويًال. لهذه العمليَّة  آية تتحدَّث عن موضوع الغضب، تستغرقدراسة كل 

مرَّة يف الكتاب  600 ت اليت تدّل على الغضب أكثر منوغريها من الكلما’’ سخط‘‘، ’’غيظ‘‘، ’’غاضب‘‘
فهرس الكتاب املقدَّس أو ز�رة املوقع اإللكرتوين االستعانة ب ميكنك العثور عليها بسهولة عرباملقدَّس. 

www.BibleGateway.com  َّس لكي تبحث عن هذه أو أي موقع إلكرتوين آخر يتضمن الكتاب املقد
الكلمات. 

ولنستخدم هذه اآل�ت كوسيلة لتحديد بعض الطرق اليت  ،إًذا، فلنستكشف مًعا ما يقوله هللا عن الغضب
 ميكن أن نستخدم هبا غضبنا ابلطريقة اليت ترضي هللا.

 هل الغضب خطيَّة؟ .أ

 عندما خلقك هللا منحك القدرة على اختبار مشاعر الغضب .1
ليس الشعور ابلغضب خطيَّة. فمنذ أن خلقك هللا، منحك القدرة على اختبار مشاعر الغضب وعلى التعبري 

عن غضبك. إًذا، هللا هو َمن منحك مشاعر الغضب وليس الشيطان. 

http://www.biblegateway.com/
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 ترمجة مسيث وفاندايك  31، 27: 1تكوين 

.. َلَقُه. ذََكرا َوانـَْثى َخَلَقُهْم.َفَخَلَق هللاُ االْنَساَن َعَلى ُصورَتِِه. َعَلى ُصورَِة ِهللا خَ ‘‘
 ’’.ى هللاُ ُكلَّ َما َعِمَلُه فَاَذا ُهَو َحَسٌن ِجّداأَورَ 

الغضب والفرح مشاعر عندما خلقك هللا، منحك القدرة على اختبار جمموعة واسعة من املشاعر ومنها 
ندما خلقنا. يف الواقع، عندما نظر هللا والسالم واحلزن والغضب... إًذا، منذ البدء جيب أن نرى أن هللا مل خيطئ ع

ا!‘‘إىل كلَّ ما عمله، رأى أنَّه   ’’حسن جدًّ

 يوصينا الكتاب املقدس أبن نغضب بدون أن خنطئ .2
يتمثَّل التحدِّي الذي نواجهه اليوم بتعلُّم كيفيَّة استخدام املشاعر اليت وضعها هللا يف داخلنا ابلطريقة اليت 

 ً� كثرية، يوقعنا غضبنا يف ورطة، األمر الذي يقود غالًبا إىل املزيد من املشاكل. تكرم هللا وترضيه. أحيا
 .اليوم يف ما يلي آية من الكتاب املقدس تضع معيارًا عالًيا لنتَّبعه، وقد يبدو السلوك فيه مستحيًال ابلنسبة إليك

   ترمجة مسيث وفاندايك  27-26: 4أفسس 

 ’’.َوالَ تـُْعطُوا ِإبِْليَس َمَكا�ً   الَ تـَْغُرِب الشَّْمُس َعَلى َغْيِظُكمْ  ِاْغَضُبوا َوَال ُختِْطُئوا.‘‘

 توضح هذه اآل�ت الواردة يف رسالة أفسس أنَّه ميكنك أن تغضب بدون أن ختطئ. وابلتايل اخليار لك. 
يف حياتك.  س مكا�ً من إعطاء إبلي 27لكن هذه اآلية هي مبثابة حتذير حيثُّك على توّخي احلذر. وحتذِّر اآلية 

 كيف ميكن لغضبك أن يعطي إبليس مكاً� يف حياتك؟ األمر سهل جدًّا.

يفتح الغضب بسهولة ابب اخلطيَّة يف حياتك من خالل ردود فعلك الغاضبة. فالغضب واخلطيَّة يرتافقان 
قعك بسهولة يف فخ عندما تستخدم غضبك بطريقة تتناىف مع خطَّة هللا حلياتك. فالغضب اخلارج عن السيطرة يو 

ألعمال اخلاطئة. وااألفكار والكلمات 
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 يسوع والغضب .3
حياة يسوع دليل على أن الغضب ليس ابلضرورة خطيَّة. فيسوع غضب يف أكثر من مناسبة. ولو كان 

ميكن دائًما خطيَّة، فهذا يعين أن يسوع أخطأ أيًضا. وإذا كان يسوع قد أخطأ، فهذا يعين أنَّه ال  ُحيَسب الغضب
ملوته أن يضمن اخلالص لك أو ألي شخص آخر. ولو مل ميت يسوع عن خطا�� لكنَّا مجيًعا، بدون استثناء، يف 

 طريقنا إىل اجلحيم!

 ترمجة مسيث وفاندايك   5-4: 3مرقس 

ْريِ َأْو ِفْعُل الشَّرِّ؟ َختِْليُص «مثَُّ قَاَل َهلُْم: ‘‘ فـََنَظَر  َفَسَكُتوا.». نـَْفٍس َأْو قـَْتٌل؟َهْل حيَِلُّ ِيف السَّْبِت ِفْعُل اخلَْ
َفَمدََّها فـََعاَدْت َيُدُه َصِحيَحًة ». ُمدَّ َيَدكَ «َحْوَلُه ِإلَْيِهْم بَِغَضٍب َحزِيناً َعَلى ِغَالَظِة قـُُلوهِبِْم َوقَاَل لِلرَُّجِل: 

 ’’.َكاُألْخَرى

وسأهلم ما إذا كان حيلُّ فعل اخلري يف يف هذه القصَّة، كان يسوع يتحدَّث مع جمموعة من رجال الدين. 
السبت. وملَّا رفضوا اإلجابة على السؤال، غضب يسوع لكنَّه مل خيطئ ومل يُنزل �رًا من السماء لتحرق هؤالء 

 األشخاص الغليظي القلوب.

 بدًال من ذلك، وجَّه يسوع غضبه حنو عمل �فع وشفى الرجل الذي له يد �بسة. فأظهر بذلك أنَّه ميكن
 لإلنسان أن يغضب بدون أن خيطئ.

فلنلِق نظرة أيًضا على أمور أخرى يقوهلا لنا الكتاب املقدس عن الغضب. بينما نتأمل يف كيفيَّة تعامل 
 أشخاص يف الكتاب املقدَّس مع غضبهم، حاول أن تكتشف املكانة اليت حيتلُّها الغضب يف حياتك.

 كيف استخدم أشخاص يف الكتاب املقدَّس غضبهم؟ .ب
يتضمَّن الكتاب املقدَّس قصًصا عدَّة تساعد� على فهم الغضب وأتثريه على حياتنا. ورد ذكر الغضب ابتداًء 

تلك من الفصول القليلة األوىل من سفر التكوين وصوًال إىل آخر سفر يف الكتاب املقدس. وبينما تتأمل يف حياة 
وجدوا أنفسهم أمام خيارات مثلك متاًما. تدرك أنَّ هؤالء  أنيف الكتاب املقدَّس، من املهم  الشخصيَّات الشهرية

 نعطيها للغضب يف حياتنا.سفنحن خنتار أبنفسنا املكانة اليت 
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 قايني .1
األمر الذي أاثر غيظ قايني  قايني وهابيل مها أوَّل ابنني آلدم وحوَّاء. يف سّن احلداثة، قدَّما ذابئح هلل،

 .بشكل كبري

 مسيث وفاندايك ترمجة  8-3: 4تكوين 

َم ِمْن اْمثَاِر االْرِض قـُْراَب� لِلرَّبِّ ‘‘ ٍم انَّ قَاِيَني َقدَّ َم َهابِيُل اْيضا ِمْن اْبَكاِر َغَنِمِه  َوَحَدَث ِمْن بـَْعِد ا�َّ َوَقدَّ
ِه َملْ يـَْنظُْر. فَاْغَتاَظ قَاِيُني ِجّدا َوَسَقَطَوَلِكْن اَىل قَاِيَني َوقـُْراَبنِ  َوِمْن ِمسَاِ�َا. فـََنَظَر الرَّبُّ اَىل َهابِيَل َوقـُْراَبنِهِ 

 َوْجُهُه.

اْن اْحَسْنَت اَفال َرْفٌع. َواْن َملْ ُحتِْسْن َفِعْنَد  ِلَماَذا اْغَتْظَت َوِلَماَذا َسَقَط َوْجُهَك؟«فـََقاَل الرَّبُّ ِلَقاِيَني: 
َهااْلَباِب َخِطيٌَّة رَاِبَضٌة َوالَْيَك اْشِتَياقـَُها َوانْ  وََكلََّم قَاِيُني َهابِيَل اَخاُه. َوَحَدَث اْذ َكاَ� ِيف  ».َت َتُسوُد َعَليـْ

 ’’.اْحلَْقِل انَّ قَاِيَني قَاَم َعَلى َهابِيَل اِخيِه َوقـَتَـَلهُ 

! كم مرَّة كلَّمككانت مشكلة قايني تكمن يف غضبه. وقد واجهه هللا هبا ومنحه فرصة رائعة ليتخلَّص منها
 اشرًة عندما كنت غاضًبا؟هللا مب

 مع قايني.يف تعامله وكان هللا واضًحا 

 حاول هللا أن يدفع قايني إىل اكتشاف سبب غضبه. .1

 قال هللا لقايني إنَّه سيقبله إذا فعل الصواب. .2

 .مثَّ حذَّر هللا قايني من العواقب اليت سترتتَّب عليه إذا رفض فعل الصواب .3

 .اْنَد اْلَباِب َخِطيٌَّة رَاِبَضٌة َوالَْيَك اْشِتَياقـُهَ عِ  .4

 قال هللا لقايني إنَّه جيب عليه أن يسود عليها وُخيضعها. .5

ذه قايني. فهو مل يعمل بنصيحة هللا بل قتل أخاه. � هلا من صورة  ويف اآلية التالية نطَّلع على القرار الذي اختَّ
ة عن خماطر الغضب عندما يسمح له اإلنسان ابلتحكُّم يف حياته من خالل رفضه االستماع إىل  هللا.  معربِّ

 ىل وقوع مأساة كبرية، وهي جرمية قتل ال تزال تتكرَّر آالف املرَّات حىتَّ يومنا هذا.إجتاهل كالم هللا لقد أّدى ف

� له من درس مأساوي نتعلَّمه عن الغضب من خالل أوَّل عائلة يف الكتاب املقدَّس! فالغضب اخلارج عن 
 يسمح له ابلتحكُّم فيه. السيطرة خيلِّف سلسلة من املآسي وراء كل إنسان
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 يوسف .2
 ومن هللا ومن العامل كلِّه.  إخوته قصَّة يوسف هي قصَّة شاب كانت لديه كّل األسباب ليغضب من

م آتمروا لقتله. لكنَّهم امتنعوا عن قتله عندما وجدوا طريقة جتعلهم يكسبون  كان إخوته يكرهونه كثريًا لدرجة أ�َّ
 .37وين املال، فباعوه كعبد. اقرأ تك

مته زوجة هذا األخري زورًا ابلتحرُّش  يف �اية املطاف، وجد يوسف نفسه يف بيت فوطيفار يف مصر حيث اهتَّ
هبا. فانتهى به األمر يف السجن لسنوات عدَّة. ويف وقت الحق، أنقذه هللا من السجن وأعطاه منصًبا رفيًعا عندما 

ات التالية، جاء إخوته إىل مصر طلًبا للطعام فساعدهم. كان جعله الرجل الثاين يف مصر بعد فرعون. ويف السنو 
 ، بل قام ابلرتتيبات الالزمة لينتقل إخوته وأبوه إىل مصر حيث قام إبعالتهم.ن ينتقم منهم، لكنَّه مل يفعلإبمكانه أ

ه عندما كان وبعد مرور سنوات عدَّة، توّيف أبوه، فخاف إخوته أن جيعلهم يدفعون مثن الشر الذي اقرتفوه حبقِّ 
 أابهم أوصى أبن يغفر إلخوته  اخلطأ الذي ارتكبوه حبّقه قبل سنوات. . فادَّعوا أنَّ أصغر سنًّا

 ترمجة مسيث وفاندايك      21-19: 50تكوين 

ُتْم َقَصْدُمتْ ِيل َشّرا امَّا هللاُ  ال َختَاُفوا. النَُّه َهْل اَ� َمَكاَن ِهللا؟«فـََقاَل َهلُْم يُوُسُف: ‘‘  فـََقَصَد بِِه َخْريا ِلَكْي انـْ
 ’’.فـََعزَّاُهْم َوطَيََّب قـُُلوهَبُمْ ». فَاْالَن ال َختَاُفوا. اَ� اُعوُلُكْم َواْوالدَُكمْ  يـَْفَعَل َكَما اْليَـْوَم لُِيْحِيَي َشْعبا َكِثريا.

كالم اللطيف جتاه كان ميكن هلذه القصَّة  أن تكون مليئة ابلغضب واالنتقام. لكنَّها جسَّدت الغفران وال
األشخاص الذين أساءوا إىل يوسف إساءة كبرية خالل السنوات السابقة. يف الواقع، مل خيَرت يوسف درب االنتقام 
بل تعلَّم أن ينظر إىل جروح املاضي نظرة جديدة. وقال إن ما قصد به إخوته شرًّا، حوَّله هللا إىل اخلري لكي حييي 

 شعًبا كبريًا. 

 أن هللا قادر على استخدام اجلروح يف حياتك كوسيلة ملساعدة اآلخرين؟كم صعب أن ترى 

 موسى .3
 ،أصبح قائًدا لشعب اسرائيلكثريًا حىتَّ الغضب مشكلة كبرية يف حياة هذا الرجل الذي عال شأنه   أصبح

ئة هللا يف املراحل فأخرجهم من أرض مصر بعد مواجهة هائلة بني قوَّة هللا وفرعون. وابلرغم من أنَّ موسى متَّم مشي
 كافة، ظلَّ يعاين من مشكلة الغضب.
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على شعب مصر بعد أن رفض فرعون إطالق سراح الشعب. وملَّا انتهى فرعون  خمتلفة ونزلت تسع ضرابت
من إعالن الضربة التالية اليت كانت ستودي جبياة أبكار العائلة املصريَّة كافة، جاء يف الكتاب املقدَّس، 

 ).8: 11(خروج ’’ ِمْن َلُدْن ِفْرَعْوَن ِيف ُمحُوِّ اْلَغَضبِ  (موسى) ُمثَّ َخرَجَ ‘‘

وبعد مرور بضعة أشهر، دعا هللا موسى إىل رأس جبل سيناء حيث أعطاه الوصا� العشر. لكن عندما نزل 
 اًال عظيًما.موسى من اجلبل، رأى أن الشعب تركوا هللا وصنعوا هلم عجًال ذهبيًّا لكي يعبدوه، وكانوا حيتفلون احتف

 ترمجة مسيث وفاندايك   19: 32خروج 

ْنيِ ِمْن َيَدْيِه وََكاَن ِعْنَدَما اْقَرتََب اَىل اْلَمَحلَِّة انَُّه اْبَصَر اْلِعْجَل َوالرَّْقَص. َفَحِمَي َغَضُب ُموَسى َوَطَرَح اللَّْوحَ 
 .وََكسََّرُمهَا ِيف اْسَفِل اْجلََبلِ 

الذي شعر به موسى مشاهبًا للغضب الذي شعر به هللا أيًضا. فموسى اغتاظ أمام هذا املشهد، كان الغضب 
م سرعان ما تركوا هللا الذي أخرجهم من أرض مصر بذراع قديرة.  عندما رأى أ�َّ

وبعد سنوات عدَّة، وعندما كان الشعب ال يزالون هائمني يف الربية، بدأوا يتجادلون مع موسى ويشتكون من 
فع موسى صالة إىل هللا لكنَّه وعلى الرغم من ذلك متادى يف غضبه لدرجة اإلساءة إىل هللا. النقص يف املاء. فر 

 ترمجة مسيث وفاندايك    12-7: 20عدد 

ْن ُخِذ الَعَصا َواْمجَِع اجلََماَعَة َأْنَت َوَهاُروُن َأُخوَك وََكلَِّما الصَّْخَرَة َأَماَم َأْعيُِنِهْم أَ « َوَأَمَر الرَّبُّ ُموَسى:
  ».تـُْعِطَي َماَءَها فـَُتْخرُِج هلُْم َماًء ِمَن الصَّْخَرِة َوَتْسِقي اجلََماَعَة َوَمَواِشيَـُهمْ 

َوَمجََع ُموَسى َوَهاُروُن اجلُْمُهوَر َأَماَم الصَّْخَرِة فـََقال هلُُم:  فََأَخَذ ُموَسى الَعَصا ِمْن َأَماِم الرَّبِّ َكَما َأَمَرهُ 
  »املََرَدُة! َأِمْن َهِذِه الصَّْخَرِة ُخنْرُِج لُكْم َماًء؟اْمسَُعوا َأيـَُّها «

 .َورََفَع ُموَسى َيَدُه َوَضَرَب الصَّْخَرَة ِبَعَصاُه َمرََّتْنيِ َفَخَرَج َماٌء َغزِيٌر َفَشرَِبِت اجلََماَعُة َوَمَواِشيَها 

َساِين َأَماَم َأْعُنيِ َبِين ِإْسَرائِيل ِلَذِلَك ال ِمْن َأْجِل َأنَُّكَما ملْ «فـََقال الرَّبُّ ِلُموَسى َوَهاُروَن:  تـُْؤِمَنا ِيب َحىتَّ تـَُقدِّ
َها تـُُهْم ِإ�َّ  ».ُتْدِخالِن َهِذِه اجلََماَعَة ِإىل اَألْرِض الِيت َأْعطَيـْ

 على املعجزة اليت حصلت. قال: نفسه  موسى ، جمَّدمسح موسى لغضبه أبن جيعله يسيء إىل هللا. بدايةً 
َضَرَب الصَّْخرََة بَِعَصاُه ‘‘اثنًيا، هو مل يكلِّم الصخرة كما أمره هللا بل  ’’؟ُخنْرُِج لُكْم َماءً  (حنن) ِمْن َهِذِه الصَّْخرَةِ أَ ‘‘

 ’’.َمرََّتْنيِ 
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لكن املذهل يف األمر هو أن هللا، وابلرغم من إساءة موسى إليه، صنع املعجزة وأخرج ماء من الصخرة لكي 
 ها.يسقي اجلماعة كلَّ 

ه وقال له إنَّه بسبب فعلته تلك، لن يدخل األرض  غّض النظر عن مترُّد موسى. بل هولكن هللا مل ي وخبَّ
 اجلديدة اليت وعد هبا الشعب.

 داود .4
داود هو أيًضا من األشخاص الذين اختارهم هللا ليستخدمهم بطريقة مميَّزة. فعندما كان داود ال يزال فىت 

ليقتل العمالق الذي يدعى جليات. وخالل السنوات التالية، مرَّ داود يف صعوابت كثرية  صغريًا، استخدمه هللا
 بسبب غرية امللك شاول من شعبيَّته الكبرية. فاضطر إىل اهلرب بعد أن حاول شاول قتله أكثر من مرَّة.

لم داود ابملعاملة ). وملَّا ع25صموئيل  1وذات مرَّة، قام رجل يدعى �ابل إبهانة بعض رجال داود (اقرأ 
ا لدرجة أنَّه أوشك على قتل �ابل ومجيع الرجال العاملني لديه. ولوال تدخُّل  السيئة اليت لقيها رجاله، غضب جدًّ

 زوجة �ابل، َلما امتنع داود عن تنفيذ خطَّته االنتقاميَّة.

يكاد أن يودي حبياة �ابل  وها إن داود، ذلك الرجل الذي أحّب هللا حمبَّة عظيمة، غضب غضًبا كبريًا جعله
ا لقتل األبر�ء كرّد فعل على كالم اإلهانة الذي متَّ توجيهه إىل رجاله. هذا مثال حّي عن  ورجاله. وهو كان مستعدًّ

 لكن هل اختلف الوضع اليوم؟ كم من الشجارات وجرائم القتل بدأت إبهانة؟ !رّد الفعل املتطرِّف

صموئيل  2ا صعًبا آخر عندما راح مشعي يهينه ويرمي احلجارة عليه. اقرأ وبعد سنوات عدَّة، واجه داود موقفً 
. وكان إبمكان داود أن يغضب ويقتل هذا الرجل، لكنَّه اختار التعامل مع األمر بطريقة مغايرة5-15: 16

 متاًما.

 يو�ن .5
م يف بطن احلوت ومن مثّ عيشه وأكثر ما تشتهر به قصَّة يو�ن ه ليخرب العامل مبا جرى له.  قضاؤه ثالثة أ�َّ

رًا، لكن كانت لديه مشكلة. فلقد أراد هللا منه أن يذهب إىل مدينة نينوى لكي خيرب أهلها عنه.  كان يو�ن مبشِّ
لكن أهل نينوى مل يكونوا أصدقاء لليهود، وال تزال هذه حاهلم حىتَّ اليوم. ميكن تشبيه ذلك اليوم بدعوة هللا أحد 

  للذهاب إىل عاصمة إيران أو العراق ليكرز ضّد أهل املدينة. املبشرين يف اسرائيل
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م يف بطن احلوت. فراح يصرخ قائًال:  يف النهاية، وافق يو�ن على الذهاب إىل نينوى بعد أن قضى ثالثة أ�َّ
ا كانت لكن أهل املدينة، مبن فيهم امللك، مل يقتلوا يو�ن بل أصغوا إليه واتبوا. ويُشار إ’’ الدينونة آتية!‘‘ ىل أ�َّ

ألف طفل. وابلتايل كان عدد سكا�ا يقارب  120مدينة عظيمة مقارنًة مبدن اليوم. وكانت تضم أكثر من 
 املليون نسمة.

واجلدير ابلذكر هو أّن النهضة اليت اجتاحت نينوى هي إحدى أعظم النهضات املذكورة يف الكتاب املقدَّس. 
 .لكن يو�ن غضب من هللا عندما اتب الشعب

ترمجة مسيث وفاندايك    4-1: 4يو�ن 

:  فـََغمَّ َذِلَك يُوَ�َن َغّماً َشِديداً فَاْغَتاظَ ‘‘ آِه َ� َربُّ َألَْيَس َهَذا َكَالِمي ِإْذ ُكْنُت بـَْعُد ِيف«َوَصلَّى ِإَىل الرَّبِّ
نََّك ِإَلٌه رَُأوٌف َورَِحيٌم َبِطيُء اْلَغَضِب وََكِثُري َأْرِضي؟ ِلَذِلَك اَبَدْرُت ِإَىل اْهلََرِب ِإَىل تـَْرِشيَش َألّينِ َعِلْمُت أَ 

:  ».فَاآلَن َ� َربُّ ُخْذ نـَْفِسي ِمينِّ َألنَّ َمْوِيت َخْريٌ ِمْن َحَياِيت  الرَّْمحَِة َوَ�ِدٌم َعَلى الشَّرِّ. َهِل «فـََقاَل الرَّبُّ
  ».اْغَتْظَت اِبلصََّواِب؟

 ة عظيمة يف تلك املدينة اليت أثَّرت يف مئات اآلالف من األشخاص. يو�ن ليصنع �ض هللا استخدم لقد
لكن يو�ن، وبدًال من أن يفرح ابلنهضة، غضب غضًبا شديًدا لدرجة أنَّه طلب من هللا أن �خذ نفسه منه قائًال 

إن موته أفضل من حياته. 

رًا غضواًب مثل يو�ن؟ ال أعرف السبب.  لكن ما جرى فعًال هو أن هللا اختار أن إًذا، ملاذا استخدم هللا مبشِّ
 صلوات التوبة اليت رفعها أهل نينوى ومل يُنزل دينونته على املدينة. لَ بِ يستخدم يو�ن وقَ 

إًذا، ما هي الدروس اليت جيب أن نتعلَّمها من تلك الشخصيَّات الشهرية يف الكتاب املقدَّس؟ يتأمَّل البعض 
لتربير غضبهم. لكنَّ هذه القصص مل ترد يف الكتاب املقدَّس لتربير يف هذه القصص ويستخدمو�ا كذريعة 

الغضب، بل لتكون أمثلة نقتدي هبا، فنتعلَّم من نقاط قوَّهتم وضعفهم على أمل أن نتجنَّب ما ارتكبوه من 
 أخطاء.

 ما الذي يُغضب هللا؟ .ت
د أنَّ نصفها يتكلَّم عن هللا! هل دَّس، جتالكتاب املقيف  عن الغضب اليت تتحدَّث �تاآلعندما تتأمَّل يف 

 يعين هذا أنَّ لدى هللا مشكلة غضب؟ ال! إًذا، ملاذا يتكلَّم الكتاب املقدَّس عن غضب هللا؟



 43 ةالغضب واحلقوق الشخصيَّ 

ن حىتَّ سفر الرؤ�، صورة واضحة عن هللا وعن كيفيَّة ييعطي الكتاب املقدس بكامله، من سفر التكو 
هللا.  قلب فهم يو�ناستخدامه غضبه. وعلى الرغم من املشاكل كلِّها، 

 ترمجة مسيث وفاندايك   2: 4يو�ن 

 َألّينِ َعِلْمُت َأنََّك ِإَلٌه رَُأوٌف َوَرِحيٌم َبِطيُء اْلَغَضِب وََكِثُري الرَّْمحَِة َوَ�ِدٌم َعَلى الشَّرِّ.

األمور. هللا بطيء الغضب. وهو ليس إهلًا مزاجيًّا كما هي حال بعض البشر، فيغضب بسهولة بسبب أبسط 
 لكنَّنا نراه يُظهر رمحته مرارًا وتكرارًا ملن ال يستحقُّها.

 إًذا، ما الذي يُغضب هللا؟

 ترمجة مسيث وفاندايك   10: 3عربانيني 

ُْم َدائِماً َيِضلُّوَن ِيف قـُُلوهِبِْم، َوَلِكنـَُّهْم َملْ يـَْعرُِفوا ُسُبلِ   ي.ِلَذِلَك َمَقتُّ َذِلَك اْجلِيَل، َوقـُْلُت ِإ�َّ

رًا سبب غضبه من الشعب، وخصوًصا هؤالء الذين تسنَّت هلم فرصة 3هللا هو َمن يتكلَّم يف عربانيِّني  ، مفسِّ
 وهو يغضب عندما يضلُّون يف قلوهبم ويرفضون طاعته. معرفته.

حلقيقة لقد جنَّا� هللا من عقوبة املوت اليت تشمل متضية األبديَّة يف اجلحيم. لكن مثَّة أشخاص عرفوا تلك ا
 ومع ذلك ابتعدوا عنه ورفضوا حمبَّته ووصا�ه.

حيث  2: 4هل يعين هذا أنَّ هللا يغضب منك يف كلِّ مرَّة ختطئ؟ ال. يتَّضح لنا هذا األمر يف سفر يو�ن 
عىن أنَّ هللا بطيء الغضب. لكنَّ اخلطيَّة جتّرِدك من قدرتك على اختبار احلياة احلقيقيَّة والفرح احلقيقي وامل نقرأ

احلقيقي للحياة. لكنَّ حمبَّة هللا العظيمة لك جتعله يريد لك األفضل. وهو حيزن عندما تسمح ألمور أخرى أبن 
 تسلب منك أفضل ما أعدَّه لك.

وجتدر اإلشارة إىل أنَّ هللا، وعلى الرغم من غضبه جراء ارتكاب اخلطيَّة، أحبَّنا كثريًا حىتَّ أرسل إلينا يسوع 
لكي خيلِّصنا. 

يف الفصل التايل، سنلقي نظرة فاحصة على طرق استخدام غضبنا ابلطريقة اليت ترضي هللا. ِثق أبنَّك 
 ستنتصر. ليس عليك أن تكون عبًدا لغضبك بل ميكنك أن تتعلَّم أن حتوِّله إىل قوَّة جبَّارة وبنَّاءة يف حياتك.
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 الفصل الرابع
كيف ميكنين أن أستخدم غضيب ابلطريقة اليت 

 رضي هللا؟ت
يف الفصل الثاين من هذا الدرس، اطَّلعنا على خطَّة هتدف إىل القضاء على قوَّة الغضب التدمرييَّة يف حياتك 
بينما تسلِّم حقوقك الشخصيَّة هلل. ويف الفصل الثالث، رأينا كيف استخدم يسوع وأشخاص آخرون يف الكتاب 

الستخدام غضبنا. ميكن ختصيص درس منفصل  املقدَّس غضبهم. واآلن، جيب أن نبحث عن طرق جديدة
للتحدُّث عن املواضيع اليت سنتناوهلا يف هذا الفصل. تستلزم بعض هذه النواحي أن تنمو فيها بشكل مستمّر 

م حياتك. يف هذا الفصل، سنكتفي بعرض هذه األفكار، وسنعطي حملة عامة سريعة على إمكانيَّة  طوَّال أ�َّ
 ليت ترضي هللا.استخدام غضبك ابلطريقة ا

ال يطلب هللا منك أن تعيش حياة خالية من الغضب. فهو خلقك ومنحك القدرة على اختبار الغضب. 
 لكن عليك أن ختتار اآلن كيف ستستخدم غضبك. ال ميكنك تغيري ماضيك، مهما كان جيًِّدا أو سيًِّئا. 

ة اليت ستستخدم فيها غضبك يف حياتك اليوميَّة. لكن بينما تتأمَّل يف اليوم والغد، تتسىنَّ لك فرصة تغيري الطريق

ا لردود فعلنا الغاضبة اليت كانت تشكِّل ردود  يعين هذا ابلنسبة إىل معظمنا أنَّه علينا أن نتعلَّم أن نضع حدًّ
فعل طبيعيَّة على األمور اليت جتري من حولنا. خصِّص دقيقة لنسج فيلم خياّيل يف ذهنك. وإذا كان الغضب يشبه 

نار  فهذا يعين أن البعض منَّا هم وحوش تتنفَّس �رًا! ويف كلِّ مرَّة نفتح أفواهنا بغضب، خترج منها نريان حترق ال
 بيوتنا واألشخاص احمليطني بنا. وعندما تنظر إىل جسمك، تالحظ أنَّك أنت أيًضا حترتق!

قة اليت ترضي هللا. بل إنَّ عمليَّة ال يكفي أن ترفع صالة بسيطة هلل لتتعلَّم كيفيَّة استخدام غضبك ابلطري
خطوات عدَّة. وتتمثَّل إحدى اخلطوات األوىل يف هذه العمليَّة ابلتوقُّف عن  على النمّو اجلديدة هذه تنطوي

إضرام النريان بواسطة غضبنا. بدًال من ذلك، عليك أن تطفئ النريان اليت حترق بيتك وشخصك واألشخاص 
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ذه النريان وتتوقَّف عن إضرام نريان جديدة يف كلِّ مرَّة تفتح فمك لتتكلَّم بغضب، احمليطني بك. وبعد أن تقمع ه
 عندئٍذ، تستطيع أن تتعلَّم طرقًا جديدة الستخدام الغضب ابلشكل املناسب يف حياتك.

استعّد ملواجهة املشاكل عندما تقرِّر أن تسلِّم حقوقك  .أ
 الشخصيَّة هلل

لشخصيَّة هلل مشاكلك كلَّها. فسرعان ما قد تكتشف أن هذا القرار يولِّد ال تتوقَّع أن حيّل تسليم حقوقك ا
من واقع عمليَّة النمو. وغالًبا ما يكون التغيري  جزءاملزيد من املشاكل يف حياتك. لكن ال تفقد عزميتك. فهذا 

ا
ً
املشاكل اليت ميكن  لكن ِثق أبنَّ هللا سيساعدك على حّل مشاكلك كافة. وإذا خصَّصت وقًتا للتفكري يف ،مؤمل

أن تواجهها، قد تتمكَّن من االستعداد هلا فال تتفاجأ عندما تظهر يف حياتك. لذا، ال ختف من هذه املشاكل بل 
 استعّد ملواجهتها.

 انتصر يف معركتك ضّد اخلوف .1
الطرق  ال تتفاجأ إذا كانت معركة تدور يف ذهنك. فاألفكار تتسابق يف ذهنك وهي أفكار مليئة ابخلوف من

اليت قد يستخدمها اآلخرون ليسيئوا إليك ويؤذوك إذا مل تدافع عن نفسك. لذا، افحص نفسك جيًِّدا. 
 إذا كنت تشعر ابخلوف يف داخلك، اعرتف بذلك! مثَّ واجهه حبّق هللا.

ؤدي إىل لقد سلَّم الكثري من املؤمنني حقوقهم الشخصيَّة هلل ومل ميوتوا! فاهلل لن يطلب منك القيام أبمر ي
ر أساليب عيشك القدمية اليت منعتك من اختبار احلياة  تدمريك، وقد يفعل! فأنت حتتاج إىل مساعدة هللا لتدمِّ

 الفعليَّة اليت أعدَّها لك.

وابلتايل، هل ستموت إذا سلَّمت حقوقك الشخصيَّة هلل؟ لن متوت جسد�ًّ لكنَّك ترجو أن متوت طريقة 
رة يف حياتك.تفكريك القدمية اليت حوَّلت   الغضب إىل قوَّة مدمِّ

إًذا، بدًال من السماح للغضب بتدمريك، أمِسك بيد يسوع وِثق أبنَّه سيساعدك على ختّطي كل ظرف 
م املتبقِّية من حياتك.  تواجهه طيلة األ�َّ
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 ال تدن نفسك يف كلِّ مرَّة يالقيك الفشل .2
بردود فعل غاضبة بدون أن  بديكنت جتد نفسك ت  لقد كان الغضب جزًءا راسًخا يف حياتك لدرجة أنَّك

تدرك ذلك. وقد جتتاحك موجات الشعور ابلدينونة عندما تالحظ الفشل الذريع الذي أنت غارق فيه. 

ا أن يكون الشيطان وراء شعورك  ال تفرتض أنَّ هللا هو من يُنزل هذه الدينونة عليك. فمن احملتمل جدًّ
 . ميكن أن يستخدمها إلحباطكوالدينونة هي إحدى أفضل الطرق اليت ابلدينونة. فهو يريد أن تستسلم

 ترمجة مسيث وفاندايك   2-1: 8رومية 

يـُْنونَِة اآلَن َعَلى الَِّذيَن ُهْم ِيف اْلَمِسيِح َيُسوَع السَّاِلِكَني لَْيَس َحَسَب اجلََْسِد ‘‘ َبْل ِإذاً الَ َشْيَء ِمَن الدَّ
 ’’.وَس ُروِح اْحلََياِة ِيف اْلَمِسيِح َيُسوَع َقْد َأْعتَـَقِين ِمْن َ�ُموِس اْخلَِطيَِّة َواْلَمْوتِ َألنَّ َ�مُ  َحَسَب الرُّوِح.

 Failing Forward: Turning‘‘حيبُّك هللا حىتَّ عندما تفشل. لقد كتب جون ماكسويل كتااًب بعنوان 
Mistakes into Stepping Stones for Success’’ و من خالل الفشل: حتويل األخطاء النم‘‘، ما ترمجته

 عليك أن تتعلَّم من أخطائك وأن تستمّر يف النمّو. ’’.إىل وسيلة للتقدُّم حنو النجاح

 ستظّل تشعر ابلغضب .3
سيظّل الشعور ابلغضب يظهر فجأة يف داخلك عندما تواجه املشاكل يف حياتك اليوميَّة. فتسليم حقوقك 

تشعر ابلغضب. فاالمتحان احلقيقي يتعلَّق مبا ستفعله ومبا ستبديه من رّد فعل بعد الشخصيَّة هلل ال يعين أنَّك لن 
 أن بّت تدرك أنَّك تشعر ابلغضب يف داخلك.

جيب أن تتحمَّل مسؤوليَّة غضبك وأن ختتار ردود الفعل اليت ستبديها. ال تسمح لنفسك ابلتفكري كاآليت: 
ابلتحكُّم يف مشاعرك. ال تسلِّم حقوقك الشخصيَّة  إن تفكريك هذا يسمح لآلخر’’ أنت تثري غضيب!‘‘

 لآلخرين، بل سلِّمها هلل.

، وخصوًصا عن نفسك، أو إذا كبتَّه يف داخلك، فأنت ال حتّل بذلك مشكلة ببساطة إذا خبَّأت غضبك
ا جيب أن تنفِّس عن هذا الغضب بطرق ترضي هللا. سنتناول هذا املوضوع بشكل أكثر تفصيًال   يف الغضب. وإمنَّ

 وقت الحق يف هذا الفصل.
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 ستالحظ األشخاص الذين لديهم مشكلة غضب .4
عندما تبدأ ابلسعي إىل التحكُّم يف غضبك، تصبح أكثر وعًيا على كيفيَّة استخدام األشخاص اآلخرين 
نوا غضبهم. وتوّخ احلذر عندما تتَّخذ أشخاًصا آخرين مدرِّبني خاصني لك يف هذا اجملال. واحرص على أن يكو 

أشخاًصا يستخدمون غضبهم ابلطرق اليت ترضي هللا. 

رة، كما أن  وُيشار إىل أن الكثري من املؤمنني الذين يشغلون مراكز قيادَّيَّة يستخدمون غضبهم بطرق مدمِّ
 عددَّا كبريًا من هؤالء القادة مل يسلِّم حقوقه الشخصيَّة هلل.

هم يعين أ�َّ   م مثال ُحيتذى به يف ما يتعلَّق بكيفيَّة استخدامهم غضبهم. وال تفرتض أّن استخدام هللا إ�َّ
يف الواقع، يوجد الكثري من األشخاص مثل يو�ن ممَّن يستخدمهم هللا بطرق مقتدرة لكن ال تزال لديهم مشكلة 

غضب. 

 لذا ثبِّت نظرك على يسوع واتبعه وهو لن خيذلك أبًدا.

 غضبكال تضِف طابًعا روحيًّا مبالًغا به على  .5
بينما تتعلَّم طرقًا جديدة الستخدام غضبك، ال ختدع نفسك عرب اختيار حّل سريع. واحرص على عدم 

رة.  تقدمي أعذار خمادعة لكي تستخدم غضبك بطرق مدمِّ

أ� سلَّمت حقوقي الشخصيَّة ‘‘ميكنك إضفاء طابع روحي مبالغ به على غضبك وتربير ردود فعلك قائًال: 
فاهلل يريد أن أظهر استيائي من هذا الشخص ألنَّه يستحق أن أعامله ’. غضب مقدَّس‘آلن هو هلل، وما أشعر به ا

’’. هبذه الطريقة

ا حقوقك الشخصية القدمية مغلَّفة بقناع التضليل؟هو لكن هل هذا   عمل الروح القدس يف حياتك؟ أم إ�َّ

مل مع األمور قبل أن  تطلق العنان وما حتتاج إىل فعله هو التخلي عن غضبك واكتساب طرق جديدة للتعا
ًدا.  لغضبك جمدَّ

استمّر يف التقدُّم إىل األمام يف سلوكك  ملشاكل اخلمس املذكورة أعاله. لكنوقد تواجه مشاكل أكثر من ا
 مع يسوع يف هذه الناحية من حياتك وستبدأ ترى تغيريًا حقيقيًّا، تغيريًا إجيابيًّا. وستظل تواجه املزيد من املشاكل!
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 اخلطوات األوىل حنو النمو اجلديد .ب
ميكنك أن ختترب تغيريًا حقيقيًّا يف دور الغضب يف حياتك اليوميَّة. إليك بعض اخلطوات املؤدية إىل النمو اليت 
اذها فورًا. قد تؤدي البعض منها بسهولة فيما قد تواجه صعوبة كبرية وتستغرق وقًتا طويًال  ميكنك أن تبادر إىل اختِّ

 لبعض اآلخر منها. لكن ما يهّم فعًال هو أن تبدأ اليوم!إلتقان ا

 امأل ذهنك حبق هللا املتعلِّق ابلغضب .1
مرَّة يف الكتاب املقدس، ابتداًء من سفر التكوين ووصوًال إىل سفر الرؤ�.  600ورد ذكر الغضب أكثر من 

درس هذه اآل�ت واحفظ تلك اليت وجيب أن جتد آ�ت تبنيِّ لك كيف أنَّ هللا يريد منك أن تستخدم غضبك. ا
تتكلَّم إىل حياتك. واهلج هبا يوميًّا. 

ف اليت تواجهها. وامأل ذهنك بتعاليم هللا عن الغضب واهلج هبا يوميًّا واحبث عن طرق لتطبيقها يف املواق
 الوارد أد�ه لتجد بعض األمثلة عن اآل�ت اليت تتحدَّث عن الغضب. راِجع املربَّع

دَّ قائمة ابألمور اليت تثري غضبك. مثَّ احبث عن طرق يف الكتاب املقدَّس تساعدك على ميكنك أن تع
 التجاوب بطريقة جديدة.

وغريها من الكلمات املماثلة أكثر من ’’ غيظ‘‘، و’’سخط‘‘، و’’غاضب‘‘، و’’غضب‘‘وردت كلمات 
 ًسا مهمَّة عن الغضب.مرَّة يف الكتاب املقدَّس. يف ما يلي بعض اآل�ت اليت تعلِّمنا درو  600

 ترمجة مسيث وفاندايك   8: 103مزمور 

  الرَّبُّ َرِحيٌم َورَأُوٌف َطِويُل الرُّوِح وََكِثُري الرَّْمحَِة.

 ترمجة مسيث وفاندايك  16: 12أمثال 

  َغَضُب اْجلَاِهِل يـُْعَرُف ِيف يـَْوِمِه أَمَّا َساتُِر اْهلََواِن فـَُهَو ذَِكيٌّ.

 رمجة مسيث وفاندايكت  32: 16أمثال 

 اَْلَبِطيُء اْلَغَضِب َخْريٌ ِمَن اْجلَبَّاِر َوَماِلُك ُروِحِه َخْريٌ ِممَّْن َ�ُْخُذ َمِديَنًة.
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 ترمجة مسيث وفاندايك 11: 19أمثال 

  تـََعقُُّل اِإلْنَساِن يـُْبِطُئ َغَضَبُه َوَفْخرُُه الصَّْفُح َعْن َمْعِصَيٍة.

 ث وفاندايكترمجة مسي  19: 19أمثال 

َتُه فـَبَـْعُد تُِعيُد.   اَلشَِّديُد اْلَغَضِب َحيِْمُل ُعُقوبًَة ألَنََّك ِإَذا َجنَّيـْ

 ترمجة مسيث وفاندايك  25-24: 22أمثال 

  الَ َتْسَتْصِحْب َغُضوابً َوَمَع َرُجٍل َساِخٍط َال جتَِئْ 

  لَِئالَّ أَتَْلَف طُرَُقُه َوأَتُْخَذ َشرَكاً ِإَىل نـَْفِسَك.

 ترمجة مسيث وفاندايك  27-26: 4أفسس 

 َوَال تـُْعطُوا ِإبِْليَس َمَكا�ً. ْغَضُبوا َوالَ ُختِْطُئوا. الَ تـَْغُرِب الشَّْمُس َعَلى َغْيِظُكمْ ا

 ترمجة مسيث وفاندايك   31: 4أفسس 

 َمَع ُكلِّ ُخْبٍث. ِلُريَْفْع ِمْن بـَْيِنُكْم ُكلُّ َمرَارٍَة َوَسَخٍط َوَغَضٍب َوِصَياٍح َوَجتِْديفٍ 

 ترمجة مسيث وفاندايك 21-19: 1يعقوب 

َألنَّ  ِيف اْلَغَضِب، ِإذاً َ� ِإْخَوِيت اَألِحبَّاَء، لَِيُكْن ُكلُّ ِإْنَساٍن ُمْسرِعاً ِيف اِالْسِتَماِع، ُمْبِطئاً ِيف التََّكلُِّم، ُمْبِطئاً 
. َك اْطَرُحوا ُكلَّ َجنَاَسٍة وََكثْـرََة َشرٍّ. فَاقْـبَـُلوا ِبَوَداَعٍة اْلَكِلَمَة اْلَمْغُروَسَة اْلَقاِدرََة َأْن ِلَذلِ  َغَضَب اِإلْنَساِن الَ َيْصَنُع ِبرَّ اهللَِّ

 ُختَلَِّص نـُُفوَسُكْم.

 التزم يوميًّا بتسليم حقوقك الشخصيَّة هلل .2
أسلوب حياتك القدمي يوميًّا ليس تسليم حقوقك الشخصيَّة هلل عمًال تقوم به مرَّة واحدة. بل جيب أن تطرح 

 وأن تلبس اجلديد.

التزم كلَّ يوم إبعطاء األولويَّة هلل يف هذه الناحية املتعلِّقة ابستخدام غضبك. وأخربه أبنَّك تريد تسليمه 
ها. أخرى يف حياتك يريد أن تسلِّمه إ�َّ  حقوقك الشخصيَّة كافة واسأله ما إذا كانت توجد أمور
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ديًدا لتلك النواحي اليت تواجه فيها املشاكل األكرب مع غضبك. وال تعد هللا أبالَّ وميكنك أن تصّلي حت
ًدا، بل جدِّد التزامك أبن تتبع يسوع مهما كان عدد املرات اليت غضبت فيها اليوم.  تغضب أبًدا جمدَّ

، فما ويف آخر اليوم، ميكنك ختصيص بضع دقائق للتأمُّل يف يومك. هل غضبت؟ وإذا كان اجلواب نعم
 الذي أاثر غضبك؟ ميكنك مراجعة آ�ت الكتاب املقدس اليت تتحّدث عن الغضب لرتى ما تقوله عن وضعك.

وإذا كنت تعلم أنَّك مل تسلك وفق املعايري املثلى اليت وضعها هللا ملثل هذه املواقف، ميكنك أن تعيش املوقف 
ًدا يف ذهنك طالًبا من هللا أن يساعدك لرتى كيف كان  ميكنك أن تستجيب بشكل خمتلف. والتزم بطلب جمدَّ

ا أن هللا سيساعدك يف كّل خطوة يف 
ً
مساعدة هللا يف املواقف اليت قد تواجهها غًدا. مثّ اذهب للنوم بسالم عامل

 الطريق.

 قرِّر أالَّ تسمح للغضب ابلتحكُّم فيك بعد اليوم .3
تثري غضبك يف املاضي. لكن أحد أكرب كانت يد، قد ختطر يف ابلك مواقف  بينما تتأمَّل يف كلِّ يوم جد

القرارات اليت جيب عليك اّختاذها كل يوم هو التوقُّف عن استخدام غضبك كما كنت تفعل يف املاضي إذا أردت 
 أن هتدم قوَّته التدمرييَّة يف حياتك.

شخاص الذين دقائق يلعب فيه دور طبيب نفسّي يعاجل األ 5فيلًما طريًفا مدَّته ’’ بوب نيوهارت‘‘صور 
ا اقتصر على القول:  ينطوي هذا الفيلم الطريف  ’’كفى!‘‘يعانون من املشاكل. وكان احلّل الذي قدَّمه بسيطًا جدًّ

على حقيقة بسيطة وهي أنَّه جيب علينا التوقُّف عن استخدام أمناط االستجابة وأمناط التفكري اليت كنَّا نعتمدها يف 
 املاضي.

اذ خطوات عدَّة حنو بناء أمناط ال ينجز عمليَّة التغيري املطلوبة. ’’ كفى!‘‘لكن االكتفاء ابلقول  بل عليك اختِّ
استجابة جديدة، وهللا جاهز ملساعدتك. لكنَّ إحدى االسرتاتيجيَّات اليت يساعدك هللا من خالهلا على التحرُّك 

اه الذي يريده تتمثَّل ابلقول:  ت تقوم برّد فعل غاضب، وأنَّك تعود إىل عندما جتد أنَّك بدأ، ’’كفى!‘‘يف االجتِّ
 طرقك القدمية.

 يقول الكتاب املقدس الكثري عن أمهية السيطرة على غضبنا. يف ما يلي ثالث آ�ت تتحدَّث عن األمر.

 ترمجة مسيث وفاندايك  11: 29أمثال 

  َاْجلَاِهُل يُْظِهُر ُكلَّ َغْيِظِه َواْحلَِكيُم ُيَسكُِّنُه َأِخرياً.
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 ترمجة مسيث وفاندايك  12: 6نثوس كور   1

 َلِكْن َال يـََتَسلَُّط َعَليَّ َشْيٌء.

 ترمجة مسيث وفاندايك 20: 1يعقوب 

.  َألنَّ َغَضَب اِإلْنَساِن الَ َيْصَنُع ِبرَّ اهللَِّ

. اسأل نفسك السؤال اآليت: ها هللاجيب أن نضع حدًّا ألّي أمر مينعنا من النمّو ابلطريقة اليت يريد
لن يساعدك الغضب على عيش هذه احلياة! ’’ الذي جيب علّي فعله لكي أعيش حياة الرب اليت يريدها هللا؟ ما‘‘

د أسلوب احلياة اجلديد بل جيب أن ختتار طرقًا جديدة للتعامل مع هذه املواقف اليوميَّة، طرقًا تساعدك على اعتما
 .الذي يريده هللا

 لغضباّختذ لك هدفًا أبن تصبح مبطًئا يف ا .4
يريد هللا منَّا أن نتأّىن قبل أن نظهر غضبنا! فالكتاب املقدس يقول إنَّ هللا بطيء الغضب. وهو يريد منَّا أن 

 حنذو حذوه.

 ترمجة مسيث وفاندايك  20-19: 1يعقوب 

َألنَّ َغَضَب اِإلْنَساِن َال  َغَضِب،لَِيُكْن ُكلُّ ِإْنَساٍن ُمْسرِعاً ِيف اِالْسِتَماِع، ُمْبِطئاً ِيف التََّكلُِّم، ُمْبِطئاً ِيف الْ 
.   َيْصَنُع ِبرَّ اهللَِّ

يطلعنا هللا على ثالثة أمور متعلقة بنمط االستجابة اجلديد الذي يريد منَّا أن نتبنَّاه. 

 ’’.لَِيُكْن ُكلُّ ِإْنَساٍن ُمْسرِعاً ِيف اِالْسِتَماعِ ‘‘ .1

 ’’.مبطئني يف الكالم‘‘جيب أن نكون  .2

 ’’.بطئني يف الغضبم‘‘جيب أن نكون  .3

اليت وضعها هللا للتحكُّم يف الغضب. وهي كلُّها ’’ اخلطوات الرئيسيَّة الثالث‘‘جيب تسمية هذه اخلطوات 
عبارة عن خيارات صعبة تقوم هبا ألنَّ كلَّ واحدة منها مناقضة متاًما لرد الفعل الذي يبديه معظم األشخاص 

 عندما يغضبون.

 اخلطوات.فلنلِق نظرة فاحصة على هذه 
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 جيب على اجلميع أن يكونوا مسرعني يف االستماع .أ

 عندما نغضب، غالًبا ما نكون مسرعني يف الكالم ومبطئني يف االستماع!

يريد هللا مّين أن ‘‘لكنَّ هللا يريد منك أن تكون مسرًعا يف االستماع. االستماع إىل ماذا؟ إىل من؟ قد تقول: 
 ’’.أستمع إىل الشخص اآلخر

 منعك ذلك من الغضب، خصوًصا إذا كان اآلخر يقول لك كالًما مهيًنا وجارًحا؟لكن هل سي

تكون مسرًعا يف االستماع إىل ‘‘الطريقة األهم اليت ميكن أن تطبِّق هبا هذه احلقيقة يف حياتك تقتضي أن 
تاج إىل مساعدتك � رب، أ� أح‘‘عندما تواجه موقًفا يثري غضبك. ارفع صالة طارئة إىل السماء قائًال: ’’ هللا

 ساعدين ألمسع ما تقوله يل بشأن رّد الفعل الذي جيب أن أبديه يف هذا املوقف!’’ اآلن!

 وال تتوقَّع أن تسمع صواًت مدوً� من السماء أو أن يظهر مالئكة حيملون سيوفًا برَّاقة ابلقرب منك. 
املقدَّس تساعدك على أن تبدي رّد  بدًال من ذلك، اطلب من  هللا أن يساعدك على تذكُّر آ�ت يف الكتاب

 الفعل املناسب إزاء هذا املوقف.

نعم، استمع إىل الشخص اآلخر، لكن يف الوقت نفسه، متسَّك جيًِّدا بيد يسوع وابَق على تواصل دائم معه 
ا أنَّه واقف ابلقرب منك وأنَّه جاهز ملساعدتك على إبداء رّد الفعل املناسب.

ً
 عامل

 ن يكونوا مبطئني يف الكالمجيب على اجلميع أ  .ب

حنن نوقع أنفسنا يف شىتَّ أنواع املشاكل من خالل الكالم الذي نقوله عندما نغضب. ومل يقل لك هللا أن 
 تلزم الصمت يف هذه احلالة، لكنَّه يريد منك أن تتعلَّم أن تكون مبطًئا يف الكالم عندما تغضب.

. فعادًة، يسيطر الغضب وأنت يف حالة غضبيف املاضي قد يتناىف هذا مع ردود الفعل اليت كنت تبديها 
 على ألسنتنا فيكون لدينا كالم كثري نقوله للشخص اآلخر.

إًذا، كيف تبدأ ابلقيام هبذا التغيري يف حياتك؟ ميكنك اختصار ذلك بثالث كلمات: 

! -فكِّر -توقَّف ا جيب أن تتوقَّف وتصّلي وتفكِّر. ويعين التوقُّف أ صلِّ ن تلزم الصمت وأنأو رمبَّ

 تتحمَّل مسؤوليَّة كالمك.
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 ما املقصود ابلتفكري؟

ليس بسبب ما سيفعله لك الشخص اآلخر بل بسبب رّد  -موقًفا خطرًا تواجه أوًَّال، أدرِك أنَّك .1
 الفعل الذي تبديه عادًة عندما تكون يف حالة غضب.

 فعل غاضب بدون تفكري. جيب أن أختار رد فعلي بعناية، وأالَّ أقوم بردّ ‘‘ُقل لنفسك:  .2
 ’’.ال تسلِّم ذهنك وأفكارك ملشاعر الغضب‘‘

جيب أن تسيطر على أفكارك، وأن أتمر دماغك ابلتفكري! ال تدعه ينتقل إىل حالة القيادة الذاتيَّة  .3
 ساًحما للغضب ابلتحكُّم فيك.

 الوقت احلايل، ُقل له اخَرت كلماتك بعناية. وإذا مل تكن تثق أبنَّك قادر على التحدُّث مع اآلخر يف .4
إنَّك تريد أن تتحدَّث معه الحًقا. فأنت بذلك متنح نفسك والشخص اآلخر الوقت لكي هتدأا، 

 كما أنَّك تعطي نفسك فرصة لتخطِّط ملا ستبديه من رّد فعل جتاهه.

 جيب على اجلميع أن يكونوا مبطئني يف الغضب  .ت

نتعلَّم أن نكون مبطئني يف الغضب!  حنتاج مبعظمنا إىل النمو والتعلُّم جبديَّة لكي

سنتناول جزًءا من اجلواب على هذه املسألة يف اجلزء التايل من هذا الفصل حيث نتحدَّث عن تنمية مهارات 
جديدة لالستجابة للمواقف اليت كنَّا نتعامل معها بغضب يف املاضي. لكن جيب أن تدرك ما يلي: َلما طلب هللا 

 . مبقدروك فعل ذلكلغضب لو مل يكن منك أن تكون مبطًئا يف ا

مشاعر الغضب بنفسك ’’ إضرام‘‘إذا أردت أن تتعلَّم أن تكون مبطًئا يف الغضب، جيب أن تتعلَّم كيفيَّة 
ميكنك أن تضحك بفرح بدًال من أن تدعها تطلق العنان لنفسها تلقائيًّا. يف الواقع، ميكنك التحكُّم يف مشاعرك. 

أو ميكنك أن ختتار أن حتزن عندما خيربك شخص ما أبنَّه خسر شخًصا عزيزًا على قلبه.  ايًّ إجياب اأمرً عندما ختترب 
 وابلتايل، ميكنك استخدام أفكارك لتطلق العنان ملشاعرك.

على مشاعر� كلِّها، وال يطلب إذً� ليعلن عن نفسه لكنَّه يظهر  يسيطر الغضبلكن ما حيدث فعًال هو أنَّ 
 ا؟ ألنَّنا أعطيناه هذه احلرية لسنوات طويلة يف حياتنا.فجأًة مىت يشاء. ملاذ

وتتمثَّل أفضل طريقة لإلبطاء ابلغضب ابختيار رّد فعل خمتلف كرّد فعل أوَّّيل على املوقف الذي تواجهه. 
وأنت بذلك ’’. لن أستخدم الغضب كرّد فعل أوَّّيل على هذا املوقف‘‘وميكنك فعل ذلك عرب القول لنفسك: 

ب ابهلدوء إىل أن حيني الوقت الذي أتمره فيه ابلظهور. مثَّ ختتار أن تستخدم فكرًا آخر كرّد فعل أوَّّيل أتمر الغض
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فالصمت، كما ’’. زم الصمتسأل‘‘أو ’’ سأصلي وأمسع صوت هللا‘‘على هذا املوقف. ميكنك القول مثًال: 
 أداة قويَّة ومؤثِّرة.  الغضب، عبارة عن

احلرب األهلية اليت اندلعت يف أرضه، راح مشعي يرمي احلجارة على داود وا�ال عندما كان داود هاراًب من 
 ه ابلصعود لقتله، فرفض داود اقرتاحه.اط داود وسأله ما إذا كان يسمح لعليه ابلشتائم. فجاء أحد ضبَّ 

 ترمجة مسيث وفاندايك  12-11: 16صموئيل  2

ُهَوَذا اْبِين الَِّذي َخَرَج ِمْن َأْحَشاِئي َيْطُلُب نـَْفِسي، َفَكْم اِبْحلَِريِّ «: َوقَاَل َداُوُد ألَبِيَشاَي َوِجلَِميِع َعِبيِدهِ 
َياِميِينٌّ؟ َدُعوُه َيُسبَّ َألنَّ الرَّبَّ قَاَل َلُه. َلَعلَّ الرَّبَّ يـَْنظُُر ِإَىل َمَذلَِّيت َويَُكاِفَئِين الرَّبُّ َخْرياً ِعَوَض  اآلَن بِنـْ

 ».اْليَـْومِ  َمَسبَِّتِه هِبََذا

ال حيّق هلذا الرجل أبن يقلِّل من احرتامي! أ� هو ‘‘كان إبمكان داود أن يرّد على مشعي بغضب قائًال: 
لكن بدًال من أن يتمسَّك داود حبقوقه الشخصيَّة، اختار أن يرّد بفكر محاه ومنعه من استخدام غضبه ’’ امللك!

ا بطريقة تدمرييَّة. ففكَّر يف احتمال أن يكون هللا  قد طلب من مشعي القيام هبذا األمر. فداود كان مستعدًّ
 ة احرتام.لالستماع إىل أي شخص يستخدمه هللا ليتكلَّم إىل حياته، حىتَّ لو فعل ذلك بقلَّ 

ال يعين هذا أنَّه ال ميكننا أن نغضب أبًدا ’’. غضبنا ال يصنع بّر هللا‘‘أنَّ  20: 1جاء يف رسالة يعقوب 
ًدا يف حي اتنا لكنَّه يدّل على ما حيدث عادًة يف حياتنا. فعندما نغضب، من النادر أن يقرِّبنا غضبنا من هللا، جمدَّ

ومن النادر أن يصنع فينا الرب الذي يريده هللا. 

عادًة، يقود� غضبنا على درب احلماية الذاتيَّة، ودرب االنتقام، ودرب محاية حقوقنا الشخصيَّة، فنقول 
 ’’ال حيّق لك أبن تفعل ذلك يب!‘‘إلينا: للشخص الذي أساء 

مهارات جديدة للتعامل مع املواقف اليت كانت تثري غضبك  منِّ  .5
 يف املاضي

مثلما منَّيت مهارات الغضب خالل السنوات املاضية من حياتك، جيب عليك اآلن تنمية مهارات 
ا ابلنسبة إليك. جديدة لكي تستخدمها بدًال من الغضب. وسيشكِّل األمر حتدًِّ� كبريً 

 عليك تنمية أسلوب عيش جديد يف ما يتعلَّق ابلغضب يف حياتك.

 استجاابت جديدة على صعيد األفكار .1
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 استجاابت جديدة على صعيد املشاعر .2

 استجاابت جديدة على صعيد األعمال .3

 استجاابت جديدة على صعيد الكالم .4

’’ سوف أقتلك!‘‘ول له: وليس نظرة الغضب اليت توحي لآلخر أبنَّك تق -نظرات جديدة .5
ا نظرة جديدة.  وإمنَّ

حتتاج هذه النواحي كلُّها إىل أن توليها انتباًها. عليك أن تقرأ كلمة هللا وأن تبدأ على ضوئها ابلبحث عن 
 طرق عمليَّة لالستجابة للمواقف اليت كانت تثري غضبك يف املاضي.

 الصرب بدًال من الغضب .1

 إلهانة بدًال من االستجابة بغضباللجوء إىل هللا لدى التعرُّض ل .2

 السعي إىل فهم اآلخرين بدًال من حماولة االنتقام .3

 مباركة األشخاص الذين يلعنونك .4

 الصالة ألجل األشخاص الذين يستغلُّونك وحيتقرونك .5

 االقرتاب إىل يسوع بدًال من حماولة تلقني اآلخرين درًسا .6

 بنيان اآلخرين بدًال من تدمريهم .7

 الم بدًال من املشاجرةالسعي إىل صنع الس .8

 مساحمة الغري بدًال من الشعور ابملرارة .9

 اإلسراع يف االستماع بدًال من اإلسراع يف الغضب .10

 إعطاء جواب لنيِّ بدًال من الصراخ بغضب .11

وميكن أن تطول القائمة. لكن ميكنك أن تكوِّن فكرة عن بعض ردود الفعل املختلفة اليت ميكنك الرتكيز 
ت لنموِّك.  عليها كو�ا تشكِّل أولو�َّ

ابلنسبة إىل معظمنا، يستلزم  اختيار إحدى االستجاابت اجلديدة املذكورة أعاله أكثر من جمرَّد قرار بسيط 
إن عمليَّة تنمية مهارة اعتماد ’’. سأستجيب ب______________ (هذه الطريقة اجلديدة)‘‘والقول: 
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طويلة وصعبة. وسيمنحك هللا حكمة وقوَّة العتماد هذه  هذه االستجابة اجلديدة بدًال من الغضب هي عمليَّة
 االستجاابت اجلديدة.

 إًذا، أين جيب أن تبدأ؟

أفضل ما ميكنك فعله يف البداية هو إعداد قائمة ابلنواحي اليت تواجه فيها املشاكل األكرب يف التعبري عن 
 يقة جديدة.غضبك. واحبث عن آ�ت يف الكتاب املقدَّس تساعدك على االستجابة بطر 

ميكنك أيًضا أن تعدَّ قائمة ابحلقوق الشخصيَّة األهم ابلنسبة إليك، ومن مثَّ وضع أهداف متعلِّقة ابلطريقة 
نك االستعانة ابملشروع فيها أحدهم القوانني اليت وضعتها. وميك ا يف املرَّة املقبلة اليت ينتهكاليت ستستجيب هب

 هذه العمليَّة التدرجييَّة. ملساعدتك يف’’ مية أمناط استجابة جديدةتن‘‘الثامن من دليل الدراسة حتت عنوان 

وتشكِّل كيفيَّة تعاملنا مع النزاعات إحدى النواحي اليت حيتاج كثريون بيننا إىل تنمية أمناط استجابة جديدة 
ا تشكِّل مشكلة كبرية.  فيها بدون غضب. وتستلزم هذه الناحية انتباًها خاصًّا أل�َّ

 أمناط استجابة جديدة للنزاعاتمنِّ  .6
ريقة ُتكرم هللا، الغضب. وإذا أردت أن تتعلَّم كيفيَّة استخدام غضبك بط املواقف املتسبِّبة ابلنزاعغالًبا ما تثري 
طرقًا جديدة لالستجابة للنزاعات. ميكن ختصيص درس كامل لتناول هذا املوضوع.  عليك أن تكتسب

 وضوع.وقد ُكتبت كتب كثرية حول هذا امل

وإذا كانت النزاعات تشكِّل أحد العوامل الرئيسيَّة اليت تثري الغضب يف حياتك، جيب أن تويل اهتماًما خاصًّا 
لرفض أمناط االستجابة القدمية وتنمية طرق استجابة جديدة. 

 احتفل ابالنتصارات البسيطة .7
إطالق العنان لغضبك. لذا، خصِّص ستخفق كثريًا بينما تسعى إىل تنمية طرق استجابة جديدة بدًال من 

مرَّات فقط اليوم  5وقًتا لالحتفال خبطوات التقدُّم البسيطة! وال تطلب من نفسك أن تكون كامًال. فإذا غضبت 
اه الصحيح! 8مقارنًة ب  مرَّات يف األمس، احتفل! فأنت تتقدَّم يف االجتِّ

 إذا مل تتحقَّق بعد يف حياتك. واقرأ ما جاء يف واشكر هللا كلَّ يوم على معونته لك. ومتسَّك بوعوده حىتَّ 
 ’’هذا ما سأصبح عليه، وأ� أحتفل بذلك اليوم!‘‘وُقل:  19: 1رسالة يعقوب 

 احتِفل يف كلِّ مرَّة تنجح يف اعتماد منط استجابة جديد يف أنشطتك اليوميَّة.
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 ’’منبِّه‘‘استخِدم غضبك ك .8
الذي يوقظ فيك هذا الفكر ’’ منبِّه‘‘الصباح، استخِدم الغضب كمثلما تستعني ابملنبِّه لكي تستيقظ يف 

ًدا يف أمناط االستجابة القدمية للمشكلة؟ أم ’’ اآلن! ردود فعليجيب أن أنتبه إىل ‘‘يقول  هل جتد نفسك تقع جمدَّ
ك حبّق شخصيّ  جيب أن  إنَّك مستعد لالستجابة بطريقة جديدة ُتكرم هبا هللا؟ هل يدّل غضبك على أنَّك متمسِّ

تسلِّمه هلل؟ 

استيقظ! انتبه! أنت تواجه موقًفا حياول ‘‘واستخدام غضبك كمنبِّه هو إحدى الطرق اليت تقول هبا لنفسك: 
وإطالق العنان لغضبك، ركِّز أفكارك بدًال من الضغط على زّر اإلغفاء فيه غضبك السيطرة على استجابتك! و 

  هذا املوقف. على الطريقة  اليت كان هللا ليستجيب هبا يف

 اخَرت قوانني جديدة لعيش حياتك .9
يف أسلوب حياتك القدمي، غالًبا ما كانت حقوقك الشخصيَّة مرتبطة بغضبك. وقد قال أحد املؤمنني اجلدد: 

 ’’.ها لكي يطيعها اجلميع. لكن غالًبا ما كان يتّم انتهاكها، فكنت أغضبكانت هذه القوانني اليت وضعتُ ‘‘

 ديك قوانني. بل ستظل ليعين هذا أن تعيش حياتك بدون قواننيقوقك الشخصيَّة هلل، ال عندما تسلِّم ح
 اليت وضعها لك. ختتار اخلضوع كليًّا هلل وللقواننيتضعها حلياتك. وجيب أن  بعها لكنَّها ليست قواننيتتَّ 

ا قواننيهللا اليت تف وليست هذه قوانني دها بنفسك. ويف كّل موقف هللا اليت تعتم رضها على اآلخرين بل إ�َّ
قد تبدو الطريقة اليت يريد منك أن تستجيب ’’ � رب، كيف تريد مّين أن أستجيب؟‘‘سأل نفسك: ، اتواجهه

هبا سخيفة مقارنًة ابلطرق اليت كنت تستجيب هبا يف املاضي. لكن إذا قبلت متاًما طرق هللا يف االستجابة، 
 سلوب احلياة الذي يرضي يسوع.فهي تولِّد فيك أسلوب حياة جديد، وهو أ

ولن تركِّز على جعل اآلخرين يستجيبون ابلطريقة اليت  يريدها هللا بل سرتكِّز على نفسك وعلى ردود فعلك 
 مهما كان رّد فعل الشخص اآلخر.

 ترمجة مسيث وفاندايك  11: 119مزمور 

 َخبَّْأُت َكَالَمَك ِيف قـَْلِيب ِلَكْيَال ُأْخِطَئ ِإلَْيَك.
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يكفي أن حتفظ هذه اآلية، بل جيب أن تلتزم أبن جتعل سؤل قلبك أالَّ ختطئ إىل هللا. عندما أتخذ حق ال 
هللا وترّسخه يف قلبك، فهو يصبح مرشدك يف االستجابة لكّل موقف تواجهه. هل األمر سهل؟ ابلطبع ال! 

 ’’ !ٌء َغْريَ ممُِْكٍن َلَدى هللاِ لَْيَس َشيْ ‘‘هل هو ممكن؟ 

 اليت وضعها هللا يل؟ هي القواننيإًذا، ما 

، 11: 29، أمثال 27-27: 4، أفسس 20-19: 1يتناول البعض منها موضوع الغضب: يعقوب 
 .24: 22، أمثال 1: 15أمثال 

 وتبنيِّ آ�ت أخرى السلوكيَّات اليت جيب أن أعتمدها يف حيايت بدًال من الغضب.

 .12، ورومية 5ة ، وغالطي3، وكولوسي 4، وأفسس 13كورنثوس   1اقرأ  

كِّل  ميكنك القيام هبا واليت تش) اليت57-48سعة (ص. خصِّص دقيقة ملراجعة قائمة األمور احملدَّدة الت
ساعدك يت ترضي هللا. برأيك، أيٌّ منها يتعلُّم كيفيَّة استخدام غضبك ابلطريقة ال بعض اخلطوات األوىل للنمو حنو

يت ترضي هللا؟ اخَرت أمرًا أو اثنني وابدأ بتطبيقهما يف حياتك اليوم. الستخدام غضبك ابلطريقة ال هأكثر من غري 
 وعندما جتعلها جزًءا من ردود فعلك كلَّ يوم، تبدأ ابختبار تغيري يف حياتك.

تستغرق املسائل الثالث اليت سنتناوهلا يف ما بعد املزيد من الوقت إلتقا�ا. كلُّ واحدة منها ضروريَّة للنمو 
ت وضعها والفهم إذا أر  دت أن ختترب تغيريًا على املدى الطويل يف حياتك. فلنلِق نظرة فاحصة على ثالث أولو�َّ

 هللا لنا لكي يساعد� على النمو فنصبح الرجال والنساء الذين يريد مّنا أن نكو�م.

 منِّ صفات إجيابيَّة يف حياتك .ت
رة للغضب يف حياتك ابلرتكيز على تنمية صفات للتغلُّب على اآلاثر امل فعاليَّةتتمثَّل إحدى الطرق األكثر  دمِّ

 داخليَّة إجيابيَّة. هذه هي الصفات اليت متنحنا القوَّة لكي نتحكُّم يف مشاعر الغضب ونستخدمها بطريقة إجيابيَّة.

ا حجارة بناء أساسيَّة يف حياتك لكي  وال تساعد هذه الصفات على التحكُّم يف الغضب فحسب، بل إ�َّ
من القوي والناضج الذي يريد هللا أن تكونه. وتصنع هذه الصفات اليت تكتسبها توازً� يف حياتك، تصبح املؤ 

 وتزوِّدك مبا يلزم لكي تتمِّم دعوة هللا حلياتك بنجاح.
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يها يف حياتك؟ يف ما يلي آ�ت كتابيَّة تتضمَّن قائمة  إًذا، ما هي هذه الصفات اليت يريد هللا أن تنمِّ
يها يف حياتنا.ابلصفات اليت ي  ريد هللا أن ننمِّ

8-4: 13كورنثوس   1

صفات حنتاج إىل تنميتها يف حياتنا. ويقطع لك هللا وعًدا رائًعا  تتضمَّن قائمة بثماين 7-5: 1بطرس  2
بينما تعمل على تنمية هذه الصفات يف حياتك. 

 ترمجة مسيث وفاندايك  10-8: 1بطرس  2

 ُكْم وََكثـَُرْت، ُتَصريُُِّكْم َال ُمَتَكاِسِلَني َوالَ َغْريَ ُمْثِمرِيَن ِلَمْعرَِفِة رَبَِّنا َيُسوَع اْلَمِسيِح.َألنَّ َهِذِه ِإَذا َكاَنْت ِفي
  َألنَّ الَِّذي لَْيَس ِعْنَدُه َهِذِه ُهَو َأْعَمى َقِصُري اْلَبَصِر، َقْد َنِسَي َتْطِهَري َخطَاَ�ُه السَّاِلَفِة.

َعْلُتْم َذِلكَ  ِلَذِلَك اِبَألْكَثرِ  َلْن َتزِلُّوا  اْجَتِهُدوا َأيـَُّها اِإلْخَوُة َأْن َجتَْعُلوا َدْعَوَتُكْم َواْخِتَيارَُكْم اَثبَِتْنيِ. ألَنَُّكْم ِإَذا فـَ
  َأَبداً.

صفة جيب أن تنّميها  49، وردت دراسات شخصية حلياة جديدةالذي يشكِّل جزًءا من  درس الصفاتيف 
بديهي أنَّك لن تصبح خبريًا فيها كلِّها يف أسبوع واحد. لكن بينما تسعى إىل تنميتها يف يف حياتك. ومن ال

 حياتك، تتعلَّم طرقًا جديدة لالستجابة هلذه املواقف اليت كانت تطلق العنان لغضبك يف املاضي.

 الفرق بني املسؤوليَّات الشخصيَّة واحلقوق الشخصيَّة ميِّز .ث

 يَّة؟ما هي املسؤوليَّة الشخص .1
اليت أوكلت  ندرج ضمن مسؤوليَّاتك كتلككّل ما تفعله أو تريد أن تفعله ليس حقًّا شخصيًّا. فثمَّة أمور ت

بفعلها أو تلك اليت يتوجَّب عليك فعلها. وعندما تسلِّم حقوقك الشخصيَّة هلل، ال ختطئ بتسلميه مسؤوليَّاتك 
 لَّموا  مسؤوليَّاهتم هلل:الشخصيَّة أيًضا. يف ما يلي بعض األمثلة عن أشخاص س

 ، وابلتايل مل أعد أقفل أبوايب أو شبابيكي.’’حبماية بييت’’ حقِّي الشخصيّ ‘‘لقد سلَّمت هللا  .1

 ابلنجاح يف االمتحا�ت، وابلتايل مل أعد أدرس.’’ حّقي الشخصيّ ‘‘لقد سلَّمت هللا  .2

هم عندما يتمرَّدون علّي.بتأديب أوالدي، وابلتايل مل أعد أ’’ حقي الشخصي‘‘لقد سلَّمت هللا  .3  وخبِّ
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يف كلِّ حالة من هذه احلاالت الثالث، مل يسلِّم األشخاص حقوقهم الشخصيَّة هلل، بل سلَّموه إحدى 
 فيما تسعى إىل تتميم مسؤوليَّاتك مسؤوليَّاهتم الشخصيَّة. لذا، احرص على تسليم حقوقك الشخصيَّة هلل

 الشخصيَّة أيًضا.

وضعتها بنفسك لكي يطيعها اآلخرون.  مرك؟ احلقوق الشخصيَّة هي قوانني أهل ما زلت حائرًا يف
 واملسؤوليَّات الشخصيَّة هي أمور أو مهام أوكلها إليك شخص يشغل مركز سلطة يف حياتك.

قد جتد أنَّه من املفيد أن تعّد قائمة مبسؤوليَّاتك الشخصيَّة كافة. وميكن أن تشمل هذه القائمة مسؤوليَّات 
ليك من هللا يف الكتاب املقدس أو من أفراد عائلتك  أو من رب العمل أو من أساتذتك أو قادتك، أوكلت إ

 إخل... يف ما يلي جمموعات ميكن أن تندرج ضمنها مسؤوليَّاتك الشخصيَّة:

 قادتك هللا

 أصدقاؤك كنيستك

 عملك عائلتك

م حياتك. وسيساعدك هللا يشكِّل تعلُّم التعاطي مبسؤوليَّة مع نواحي حياتك كافَّة حتدِّ�ً   ستواجهه طيلة أ�َّ
عندما تلجأ إليه. قد يشكِّل الغضب ساحة معركة كربى ألسابيع عدَّة، لكن هللا جاهز ملساعدتك. لذا، 

 ال تبحث عن أعذار لتربير تصرفاتك غري املسؤولة.

 هل حيّق يل أبن أمحي نفسي واآلخرين من اخلطر واإلساءة؟ .2
إذا سلَّمت حقوقي الشخصيَّة هلل، ‘‘: السؤال اآليت احلديثات اإلميان إحدى السيِّداتذات مرَّة، سألت 

 ’’فهل يعين هذا أنَّين مل أعد أملك احلّق حبماية نفسي وأطفايل من زوجي املؤذي؟

نفسها وأطفاهلا من اخلطر ال متلك هذه السيَّدة احلّق حبماية نفسها وأطفاهلا، بل من مسؤوليَّتها محاية 
. وال يعين تسليم حقوقك الشخصيَّة هلل أنَّ هللا يريد منك أن تدع اآلخرين يؤذونك. بل أنت تسلَّمت األذيَّةو 

 ،مسؤوليَّة من هللا حبماية نفسك من األشخاص الذين حياولون اإلساءة إليك. ولكي حتمي نفسك واآلخرين
 عليك أن تطلب مساعدة شخص قادر أن يسديك نصيحة مفيدة.

أ إذا قال لك بعض املؤمنني إنَّه عليك البقاء يف هذا الوضع املسيء الذي تعاين منه وأن وال تتفاج
هك حنو’’. تغفر لآلخر وتثق ابهلل‘‘  عليك أن ترفض هذه النصيحة، وأن تطلب مساعدة شخص قادر أن يوجِّ

اذ ذ اخلطوات املن اختِّ  وج من هذا الوضع املؤذي.اسبة للخر اخلطوات الصحيحة حلماية نفسك وأطفالك. صلِّ واختِّ
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 َضع حدوًدا .ج
إذا أردت أن تنمو لتصبح اإلنسان املتَّزن والناضج الذي يريد هللا أن تكونه، جيب أن تضع حدوًدا يف 

حياتك. قد يبدو أن األمر يشبه احلقوق الشخصيَّة للوهلة األوىل. لكن األمر ليس كذلك. 

آخرون. أمَّا احلدود فهي القواعد اليت أضعها  لكي يطيعها احلقوق الشخصيَّة هي القواعد اليت أضعها بنفسي
 لنفسي لكي أطيعها.

يتنا يف احلدود هي مسؤوليَّات معطاة من هللا وليست حقوقًا شخصيَّة. وتساعد هذه احلدود على محا
 ما تسلب منَّا حرِّيتنا لكنَّها حدود تضمن لنا مكاً� آمًنا لكي نفعل كلَّ  عالقاتنا. وهي ليست قوانني

 يطلبه هللا منَّا.

 ميكنك أن تضع حدوًدا عرب االبتعاد عن شخص غضوب وساخط.

 ترمجة مسيث وفاندايك  25-24: 22أمثال 

 لَِئالَّ أتََْلَف طُُرَقُه َوأتَُْخَذ َشرَكاً ِإَىل نـَْفِسَك. الَ َتْسَتْصِحْب َغُضوابً َوَمَع َرُجٍل َساِخٍط َال جتَِئْ 

دود من مواقف عالية املخاطر ميكن أن جتعلك تطلق العنان لغضبك. كما ميكن أن ميكن أن حتميك هذه احل
 حتميك من قول كالم أو القيام أبمور تثري غضب شخص آخر.

 استخدم غضبك ابلطريقة اليت ترضي هللا .ح
مىت ميكن أن يستخدم املؤمن اجلديد غضبه ابلطريقة اليت ترضي هللا؟ هذا سؤال جيِّد، لكنَّ جوابه ليس 

رحلة تكسب فيها ثقة هللا أبن ت بقدر ما يتعلَّق ابلنمو، أي ابلوصول إىل ميوقتسيطًا. ال يتعلَّق األمر ابلب
 تستجيب ابلطريقة اليت تكرمه.

رأينا يف وقت سابق من هذا الدرس كيف أنَّ هللا خلقنا وأعطا� مشاعر الغضب. وقد مسحنا مبعظمنا 
رة يف حياتن ا. من الصعب أن نغريِّ أمناط االستجابة القدمية يف حياتنا لكنَّ هللا وعد للغضب أبن يصبح قوَّة مدمِّ

. يف ما يلي أمثلة عدَّة  أكثر من كافية لكي متنحنا القدرةوقوَّته  ،مبساعدتنا على النمو اليت حنتاج إليها لكي نتغريَّ
 حول كيفيَّة استخدام غضبك ابلطرق اليت ترضي هللا.
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 غاضب برّد فعلب بدًال من القيام بغض تستجيبتعلَّم أن  .1
حياتنا لدرجة أنَّنا ابلكاد نفكِّر فيها. ولقد قال أحد الشبَّان:  منالفعل الغاضبة جزًءا راسًخا أصبحت ردود 

 لكن احلقيقة هي أنَّنا اكتسبنا مجيًعا ردود فعلنا الغاضبة.’’. هذا ما أ� عليه‘‘

هللا بغضبنا ابستخدامه بدقَّة وعناية مثبِّتني أنظار� على يسوع وتتمثَّل إحدى الطرق اليت ميكن أن نرضي هبا 
من �حية، وعلى الوضع الراهن من �حية أخرى. جيب أن نفهم كيف يريد يسوع أن نستخدم غضبنا. 

 وجيب أن نضع جدول أعمالنا جانًبا وأن نكون على استعداد لفعل ما دعا� يسوع لفعله.

أقّل بكثري ممّا كنت تفعل غضب تستخدم غضبك بطريقة ترضي الرب، فست وإذا اخرتت بدقَّة وعن قصد أن
 سابًقا.

أن تكون قدوًة لآلخرين من حولك وتتمّثل إحدى الفوائد األخرى لتعلُّم االستجابة بغضب بكونك تستطيع 
فهم حيتاجون كيفيَّة استخدام الغضب ابلطريقة اليت ترضي هللا. ويزداد األمر أمهية إذا كان لديك أطفال.   بشأن

إىل رؤية والدهم يعطي األولويَّة هلل يف هذه الناحية من حياته. وجيب أن يروا أنَّه ميكن استخدام الغضب بطريقة 
 بنَّاءة وليس ألهداف تدمرييَّة وأ�نيَّة.

 عندما تغضب، ال حتمل ضغينة يف قلبك .2
ة بدون أن ندعه خيرج عن السيطرة. الغضب شعور قوي جدًّا، وجيب أن حنرص على استخدامه بدقَّة وعناي

وعندما تستخدم غضبك، عليك أن تتغلَّب عليه بسرعة. فالكتاب املقدَّس يوصينا إبجياد حّل للموقف الذي 
 أطلق العنان لغضبنا قبل غروب الشمس. يعين هذا أن تتعلَّم أن تغفر بسرعة للشخص الذي أساء إليك.

 ترمجة مسيث وفاندايك  27-26: 4أفسس 

 ’’.َوالَ تـُْعطُوا ِإبِْليَس َمَكا�ً   . ْغَضُبوا َوَال ُختِْطُئوا. الَ تـَْغُرِب الشَّْمُس َعَلى َغْيِظُكمْ اِ ‘‘

إن التمسُّك ابلغضب يعطي املرارة فرصة للرتسُّخ يف قلبك، وسرعان ما جتد الغضب يتسلَّط على قلبك بدًال 
من أن تتسلَّط أنت عليه. 

له بذلك أنَّك تقدِّره ابلرغم من هر حمبَّة وقبوًال لآلخر، فأنت تبنيِّ سرعة وتظعندما تتغلَّب على الغضب ب
 أنَّك غاضب منه.
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 حوِّل غضبك إىل أمر إجيايبّ  .3
بدون أن ختطئ.  طالق غضبكمشحونة مبقدار كبري من الطاقة. وجيب أن جتد طرقًا إل الغضب عاطفة

 ر�ضيَّة أو جمرَّد اخلروج للقيام بنزهة.القيام بتمارين وقد يشمل ذلك ابلنسبة إىل البعض 

 ، 6-1: 3وقد أعطى يسوع مثاًال رائًعا عن كيفيَّة حتويل الغضب إىل أمر إجيايب. ففي إجنيل مرقس 
شعر يسوع بغضب جتاه رجال الدين الذين كانوا خيدمون معه. لكنَّه مل ينتقم منهم، بل قام وشفى الرجل صاحب 

 اليد اليابسة.

 لغضبه مبنعه من القيام مبا دعاه هللا إليه. مل يسمح يسوع

يف العهد القدمي، واجه داود خيبات أمل كثرية. وُيشار إىل أن عدًدا كبريًا من املزامري عبارة عن صلوات رفعها 
داود طالًبا من هللا أن ميحو أعداءه. ومع ذلك، مل يُقم داود فور انتهائه من الصالة إبرسال ضبَّاط جيشه إىل 

ة، بل انتظر توجيه هللا وإرشاده. ميكنك أن تدرِّب نفسك على التحدُّث مع هللا عن األمور اليت تثري املعرك
 غضبك.

 اجلأ إىل هللا يف ظروفك العصيبة .4
غضبك عرب تنمية مهارة اللجوء إىل هللا يف مواقفك اليوميَّة املليئة ابلضغوطات. بميكنك أيًضا أن تكرم هللا 

لى اللجوء إىل هللا وسط ظروفك الصعبة، ستجد أنَّه جاهز ملنحك احلكمة لكي تستجيب وبينما تدرِّب نفسك ع
 ابلطريقة املناسبة.

ويف بعض احلاالت، قد يكون التعبري عن الغضب أفضل طريقة تعكس فيها ما يف قلب هللا لألشخاص 
رارات غري حكيمة وينحدر على املعنيِّني. فعلى سبيل املثال، إذا كان أحد أصدقائك أو أفراد عائلتك يتَّخذ ق
ا يريد هللا أن ختتار االستجابة بغضب كوسيلة للفت انتباهه ى االبتعاد عن عل ومساعدته طريق اخلطيَّة، فرمبَّ

 عن حّق هللا. الضالل الذي يعميه

 ُكن صانع سالم لألشخاص الغاضبني .5
ك صانع سالم لألشخاص الذين مل تتمثَّل إحدى أعظم الطرق اليت يريد هللا أن يستخدمك هبا أبن جيعل

يتعلَّموا بعد كيفيَّة التعامل مع غضبهم ابلطريقة اليت ترضي هللا. وبينما تتعلَّم كيفيَّة التحكُّم يف غضبك واستخدامه 
 بدقَّة وعناية وابلشكل املناسب، سريى هللا أنَّه يستطيع أن يثق بك لكي تساعد اآلخرين.
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عاطى عادًة مع أشخاص غاضبني وجمروحني. هم ال ينظرون إىل الغضب عندما تكون صانع سالم،  فأنت تت
ا هم ما زالوا يستخدمونه كسالح ليؤذوا األشخاص الذين يؤذو�م. عليك أن تتعلَّم كيفيَّة  كما تنظر أنت إليه، ورمبَّ

 التعاطي مع األشخاص الغاضبني بدون أن تسمح لغضبهم إباثرة غضبك.

لكنَّها امتيازات  -قوقك الشخصيَّةقد يرّد هللا إليك بعض ح .6
 اآلن

�حية من نواحي حياتك، مبا يف ذلك كيفيَّة استخدام  عندما تبنيِّ أنَّك تريد أن تعطي األولويَّة هلل يف كلّ 
غضبك، قد جتد أنَّ هللا يباركك بطرق غري متوقَّعة. وقد يرّد إليك بعض حقوقك الشخصيَّة، لكنَّها يف هذه احلالة 

 امتيازات. وق بلمل تعد حق

أمر ، أمر ال ميكنك أن تطلبه. إنَّه شرف و أمر ال تستحقُّه أو تتوقَّعه. إنَّه مفاجأة وأهدية عبارة عن واالمتياز 
 مميَّز. 

ال حيّق يل شخصيًّا أبن ‘‘إًذا، عندما ميتنع شخص ما عن إبداء احرتام جتاهك، ميكنك أن تقول لنفسك: 
لكن إذا أظهر لك كّل ’’. حيرتمينلذا، ال جيوز أن أتفاجأ أو أن أحزن إذا مل  أطلب من هذا الشخص أن حيرتمين،

 االحرتام، ميكنك أن تفرح وأن تشكر هللا على امتياز احلصول على احرتام هذا الشخص.

 ترمجة مسيث وفاندايك  31-29: 10مرقس 

تاً َأْو ِإْخَوًة َأْو َأَخَواٍت َأْو َأابً َأْو ُأّماً َأِو اْمَرَأًة َأْو َأْوَالدًا اْحلَقَّ َأُقوُل َلُكْم لَْيَس َأَحٌد تـََرَك بـَيْ «فََأَجاَب َيُسوُع: 
ِإالَّ َو�َُْخُذ ِمَئَة ِضْعٍف اآلَن ِيف َهَذا الزََّماِن بـُُيواتً َوِإْخَوًة َوَأَخَواٍت   َأْو ُحُقوًال َألْجِلي َوَألْجِل اِإلْجنِيلِ 

َوَلِكْن َكِثريُوَن َأوَُّلوَن َيُكونُوَن  وًال َمَع اْضِطَهاَداٍت َوِيف الدَّْهِر اآلِيت اْحلََياَة األََبِديََّة.َوأُمََّهاٍت َوَأْوَالداً َوُحقُ 
  ».آِخرِيَن َواآلِخُروَن َأوَِّلنيَ 

ها. وقد مينح هللا أحد أصدقائك ال حيّق لك  أن تطلب من هللا أن يرّد إليك احلقوق الشخصيَّة اليت سلَّمته إ�َّ
ال أبس يف ذلك. فاهلل هو من يعطيك االمتيازات، ليس ألنَّك و أو أحبَّائك امتيازات تفوق تلك اليت لديك. 

ا ببساطة ليعربِّ عن حمبَّته لك وثقته بك.   تستحقُّها، وإمنَّ

ال  إذا مل تتوقَّع أن يرّد هللا إليك حقوقك الشخصيَّة ومل تطالبه هبا، لن تشعر خبيبة األمل أو الغضب عندما
 حتصل عليها.

 عن امتنانك وشكرك. قوقك الشخصيَّة، جيب أن تعربِّ لهوعندما يرّد هللا إليك أحد ح



 65 ةالغضب واحلقوق الشخصيَّ 

 خالصة
قد يكون هذا الدرس الذي يتناول موضوع الغضب واحلقوق الشخصيَّة من أصعب الدروس اليت تتعلَّمها. 

اذها يف   يف كلّ وإذا كنت قد قرَّرت تسليم حقوقك الشخصيَّة هلل، توقَّع أن يساعدك هللا خطوة يرتتَّب عليك اختِّ
م املقبلة لكي تتعلَّم كيفية استخدام غضبك ابلطريقة اليت ترضي هللا.  األ�َّ

وقد يتمثَّل أكرب حتدٍّ تواجهه بتثبيت نظرك على يسوع بدًال من الرجوع إىل أمناط االستجابة بغضب اليت 
م حياتك إىل استخدام غضبك ابلطريقة اليت ترضي هللا، كنت تتَّبعها سابًقا. وعندما تلتزم أبن تسعى طو  ال أ�َّ

فأنت ختتار بذلك أن تسري على الدرب اليت جتعل أكثر اقرتااًب إىل هللا. وجيب أن يكون لدينا اجتاه قلب بولس 
 عندما حتدَّث عن حياته قائًال:

 ترمجة مسيث وفاندايك  14-13: 3فيلّيب 

ْسُت َأْحِسُب نـَْفِسي َأّينِ َقْد َأْدرَْكُت. َوَلِكينِّ َأفْـَعُل َشْيئاً َواِحدًا: ِإْذ َأَ� َأْنَسى َما ُهَو َأيـَُّها اِإلْخَوُة، َأَ� لَ 
اُم. َأْسَعى َحنَْو اْلَغَرِض َألْجِل َجَعاَلِة َدْعَوِة ِهللا اْلُعْلَيا ِيف اْلَمِسيِح َيُسوَع.  َورَاُء َوَأْمَتدُّ ِإَىل َما ُهَو ُقدَّ

ما تقتدي مبثال بولس وتستمّر يف طلب مساعدة هللا ويف دراسة كلمته، تستطيع أن ختترب ملء احلياة وبين
 لك. هللا الغنيَّة اليت أعدَّها
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