
مقدمة
يجدون،  الذين  للمسيحيني  الكتاب  هذا  كتابة  متت 
دراسة  هو  متاعب.  في  أنفسهم   ، عاجلاً سيجدون  أو 
األخرى  واملجموعات  الكنيسة  لفصول  رائعة 
املقّدس  الكتاب  يقوله  ما  دراسة  في  ترغب   التي 
عن املتاعب. باختصار إنه كتاب لكل مسيحي مؤمن. 
ليس هناك أي إنسان ال يواجه متاعب بشكل متكرر.

مثلما  واملتاعب،  املصاعب  مع  التعامل  ميكنك  كيف 
كتابية  دراسة  مجرد  ليس  الكتاب،  عنوان  يشير 
للموضوع؛ إنه كتاب عملي يعطيك توجيهات كتابية 

. واملتاعب  الصعاب  أوقات  في  تطبقها 

السيح  يسوع  ربنا  أرى  أن  في  شديدة  رغبتي  إن 
اإلرشادات  التباع  كنتيجة  حياتنا  في  ا  متاماً ا  ممجداً

الكتاب.  هذا  في  أمامك  املوضوعة  الكتابية 

لكم! البركات 
جاي . أدامز
1981 ميلهاوس ، 



تقديم

التقطت  أنك  فرص  هناك  ؟.  متاعب  من  تعاني  هل 

كذلك،  كان  فإن  تعرفه.  واحد  أي  أو  أنت  الكتاب  هذا 

فإن هذا الكتاب لك.

فكيف  املتاعب،  بعض  من  ا  تواً خرجت  قد  تكون  رمبا 

 . متسـائلاً وانتـحبت  بكــيت  هل  معها؟.   تعامـلت 

أصابك  هل  ؟(  اآلن  ملاذا  ؟  أنا  ملاذا  ؟  هذا  ملاذا  ؟   )ملاذا 

الغضب أو االستياء ؟ هل حتطمت ؟ 

إن كان كذلك، فإن هذا الكتاب لك. 

هل مر وقت منذ أن كنت في متاعب ؟  تطّلع حولك 

هل  التالي.  الركن  في  حولك  املتاعب  تكون  فرمبا  إذن. 

تستعد  كيف  ؟  تأتي  عندما  تفعل  ماذا  تعرف  أن  تريد 

فهذا  إذن،  ؟  جتنبها  ميكنك  لم  لو  تفعل  وماذا  لها؟ 

لك. الكتاب 
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األحيان.  أغلب  في  املتاعب  نواجه  ا  جميعاً املتاعب! 

تواجهها  كيف  وتعرف  املتاعب  تتفهم  أن  أهمية  فما 

؟. تأتي  عندما 

ما هي المتاعب

واحد  لكل  وميكن  املتاعب،  إنسان  كل   يختبر 

كل  ليس  لكن  به،  حتل  عندما  عليها  يتعّرف  أن 

مبعنى  اإلجنليزية  الكلمة  إن  يتفهمها.  أن  ميكنه  واحد 

التعكر،  مبعنى  لغوي  جذر  من  تأتي   trouble متاعب  

والــتقّلب،  واالســتثارة،  والهــياج،  واالضــطراب، 

الفكرة  املتاعب.  في  األساسية  العناصر  إلى  لتشير 

الشخصي(،  التزانك  كنتيجة  ا  )غالباً الظروف  أن 

األمـــــور  املتـاعب  وتغير  باملتــاعب.   تضـــطرب 

تضع  بطريقة  عادة  وتزعجك   ما،  حد  إلى  األسوأ  إلى 

عنصر  ان  حني  وفي  تستجيب.  لكي  ا  ضغطاً عليك 

أصل  ألي  كمركز  بسهولة  يوجد  ال  هذا   االستجابة 
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املتاعب،  عن  املعبّرة  الكتابية  للمصطلحات  جذر   أو 
عنصر  كل  في  املتضمنة  املشاركة  فكرة  أن  إال 

تتضمن  املتاعب«  »مواجهة  التعبير  في  واملنعكسة 

هذا  فـإن  تعـــرف،  وكما  استجابة.  لعمل  ا  ضغــطاً

حقيقة  أصعب  الغالب  في  هو  باالستجابة   املطلب 

املتاعب. في 

مسيحيون في وسط المتاعب

فإن  املسيحيني.  إلى  وموجه  مسطر  الكتاب  هذا 

العالم  في  متاعب  توجد  ملاذا  يعرفون  املسيحيني 

خلق  طريقة  بسبب  ذلك  ليس  اهلل.  خلقه  الذي 

املتاعب  فكل  املتاعب.  من  ا  خالياً اهلل  خلقه  فد  العالم. 

كان  لقد  آدم.  خطية  من  النهاية  في  تأتي  العالم  في 

اهلل  لعنة  جلب  الذي  هو  اخلطية  في  آدم   سقوط 

اهلل  مع  متاعب  املتاعب،  بدأت  وحينئذ  العالم.  على 

العالم  ومع  البعض  مع  بعضهم  الناس  مع  ومتاعب 
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آلدم،  خطاة  كأبناء  وأنت،  أنا  فإننا،  وباإلضافة  ذاته. 

ألننا  ولآلخرين  ألنفسـنا  املتاعـب  من  املزيد  نصنع 

واللعنة. باخلطية  دائم  تذكير  املتاعب  إن  أخطأنا. 

يعني  وهذا  خطاياهم.  ُغفرت  َبشر  املسيحيني  أن  إال 

أمرين: 

نال  وقيــامته  املســيح  يســوع  الرب  مبوت   )1(
املتاعب  أسوأ  اجلحــيم،  من  اخلــلص  املسيـحيون 

ا. جميعاً لنا  األخيرة  النهائية 

استيعاب  على  قادرة  جديدة  طبيعة  أخذوا   )2(
ممكنة  غير  بطرق  معها  والتعامل  ومعاجلتها  املتاعب 
حسب  بها  يقومون  أنهم  طاملا  مؤمن  غير  إنسان  ألي 

طرق اهلل .

يبعد  أو  املسيحيني  عن  املتاعب  يبعد  لم  اهلل  أن  ومع 
ا  مسيحياً كونك  إن  ا  )حقاً املتاعب1  عن  املسيحيني 

1   وهذا لن يحدث إال في األبدية »رؤيا 4:21« 
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إال  ؛  املتاعب2  من  جديدة  كاملة  مجموعة  حتّمل  معناه 
أّنه، بكلمته وروحه القدوس قد أعطى املؤمنني كل ما 

بنجاح.   املتاعب  ملعاجلة  ضروري  هو 

لك.  الكتاب  فهذا  ا  مؤمناً ا  مسيحياً كنت   فإن 
تدرك  أن  منك  أريد  فإنني  ا،  مسيحياً تكن  لم  إن   أما 
تكون  أن  فيمكن  لك.  ليست  فيه  الكتابية  الوعود  أن 
ا  لك إن كنت تثق بالسيد والرب يسوع املسيح ُمخّلصاً
ضد  كتعّدي  بخطيتك  اعترفت  قد  تكن  لم  فإن  لك. 
تفعل  أن  بد  فل  وصاياه،  َكَسرَت  الذي  القدوس  اهلل 
ا على خطيتك فقل له ذلك،  ا آسفاً ذلك. فإن كنت حقاً
ا  وُمخّلصاً ا  رّباً املسيح  بيسوع  وتؤمن  غفرانه  لتطلب 

لك.
واملناورات  االنفعاالت  عبر  متضي  أن  يفيدك   ولن 
حتايـل   كوسيلة  املناســبة  الكلمــات  تقول  أن  أو 
ميكنك  تقوله.  ما  تقصد  أن  بد  ال  املتاعب.  من   للخروج 

املتاعب  من  الكثير  تستبعد  مسيحية  حياة  في  املعيشة  أن  صحيح  أنه  مع    2
»12:3 الذاتية، إال أنها جتلب أيضًا االضطهاد من اآلخرين »تيموثاوس الثانية 



10

كيف ُيمكنك التعامل مع الصعاب والمتاعب

يعرف  إنه  اهلل.  ختدع  أن  ميكنك  ال  لكن  اآلخرين  ختدع  أن 

مرات،  عدة  يوحنا  إجنيل  تقرأ  أن  عليك  أقترح  قلبك. 

ا  حقاً تؤمن  كنت  وإن  اإلميان.  على  التركيز  ا  ملحظاً

ليأخذ  عنك،  عوضًا  أجلك  من  مات  يسوع  الرب  بأن 

تنال  فسوف  خطاياك،  عن  تستحقه  الذي  العقاب 

واآلن.  هنا  جديدة  حياة  وستجد  اجلحيم  من   اخللص 

كل من يثقون به سيجدون الغفران واحلياة األبدية.

ثقتك  وضعت  قد  أو  بالفعل  ا  مؤمناً ا  مسيحياً كنت  إن 

فيمكن  قرأته  قد  ملا  كنتيجة  املسيح  شخص  في 

هناك  املتاعب.  بتلك  املرتبطة  اهلل  وعود  إلى  إحالتك 

كل  ومن  اخلطية  من  اخللص  أخيرة:  حتذير  كلمة 

الذي  باملسيح  إميان  مسألة  هو  وعواقبها  تبعاتها 

ليغّير  لكن  متاعبك،  في  يعينك  أن  ملجرد  ليس   جاء، 
تضيفه  شيئًا  ليس  اخللص  بأكملها.  حياتك   كل 

شيء  إّنه  ا.  مسيحياً تصير  أن  قبل  فيه  كنت  ما  إلى 
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اخللص  للحــياة.  السـابقة  األمنــاط  من  ُيخّلصــك 

اهلل  وطرق  أسلوب  حسب  املتاعب  تعاجل  أنك  معناه 

بها  املتاعب  معاجلة  اعتدت  التي  الطرق  حسب   وليس 

العالم  وطرق  املسيح  السيد  طرق  إن  املاضي.   في 

سيغّير  فإنه  فيه  تثق  كنت  إن  ا.  معاً ختتلط  وال  متتزج  ال 

عنها. ومفهومك  للحياة  منظورك  كل 

بعض المصطلحات الكتابية عن المتاعب

القدمي  العهد  كلمة  لدراسات  ويلسون  كتاب  يسجل 

Wilson’s Old Testament Word Studies
مبعنى  ترجمت  املقّدس  الكتاب  في  عبرية  كلمة  ثلثني 

تستغرق  التي  املوجودة  املتاعب  مقدار  فما  متاعب. 

يكون  لن  أنه  الواضح  من  عنها.  للتعبير  لفظًا  ثلثني 

هنا.  مصطلح  كل  نناقش  أن  مفيدًا 

الذي  الكبير  االهتمام  مقدار  نلحظ  أن  يكفي  رمبا 
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نبحث  ثم  املوضوع  لهذا  املقّدس  الكتاب   يعطيه 
را.   أكار،  تسارا،  إنها  هنا.  مصطلحات  ثلثة  أهم  عن 

)Tsarah, Akar, Ra(

لكلمة  ا  شيوعاً لفظ  أكثر  هي   Tsarah تسارا    -1

مكان  في  »االنضغاط  أو  »الضغط«  وتعني  متاعب 

يضعون  الذين  الناس  أو  الظروف  فكرة  إن  ضيق«. 

وقوع  فإن  قلت  وكما  األرجح.  هي  ا  كبيراً ا  ضغطاً عليك 

وهو  ضغط،  حتت  وقوعه  معناها  متاعب  في  اإلنسان 

عادة من اآلخرين الذين يطلبون رد فعل.

االرتباك  حد  إلى  االستثارة  فكرة  فيها   Akar أكار   -2

ذلك  جانب  إلى  وميكن  توتر.  في  والتسبب  واحليرة 

املطلوبة  االستجابة  إن  خطر.  في  الوجود  إضافة 

مخاطر  على  تنطوي  أن  وميكن  تقدميها  يصعب 

. جسيمة
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وسيء  شرير  هو  عما  املعّبر  املصطلح  هو   Ra را   -3

عداوة  من  ونتائجها:  اخلطية  إلى  يشير  وهو  وتافه. 

خير  الكلمتني:  من  وكل  وتوتر.  وكارثة  وكراهية 

املضادة  الكلمة   )shalom( وسلم   )tob( وطيب 

بني  الوثيقة  العلقة  تبني  الكلمة  فهذه  »را«.  هي  لهما 

واملتاعب. اخلطية 

مصطلحات  ثلثة  أيضًا  فهناك  اجلديد  العهد  في  أما 

سكولو  تاراتشي،  ثليبسيس،  املتاعب:  عن  رئيسية 

.) thlipsis , tarache , skullo(

ضيقة.  أو  محنة  معناها   Thlipsis ثليبسيس   -1

معناها  كلمة  جذر  من  تأتي  »تسارا«  لفظ  مثل  وهي 

نتيجة  املبذول  الضغط  هي  هنا  والفكرة  »الضغط«. 

»الضغط«  ويظل  باآلخر.  أحدهما  جسمني  احتكاك 

احلديثة. اليونانية  اللغة  في  املصطلح  معنى  جذر  هو 
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تاراســو  هو  )الفعــل   Tarache تاراتشـــي   -2

ويســتفز،  ويهــز،  يستــثير،  ومعــناها   )tarasso
»أكار«.  مصطلـــح  ا  تقــريباً ويقـابل   ويهـــيج. 
احليرة  إلى  تؤدي  أكار  كلمة  في  االستثارة  أن  إال 

تستدعي  فاالستثارة  تاراتشي  في  أما  واالرتباك، 

هذه  في  ما  أبرز  هي  استجابة  إلى  واحلاجة  العمل. 

الكلمة.

والتشويه،  السلخ،  ومعناها   skullo سكولو   -3

والتمزيق، وهي تركز بصورة كبيرة على التأثير الذي 

متعب. حلدث  نتيجة  ما  شخص  على  يظهر 

تشير  املصطلــحات  هذه  كل  فإن   وبوضــوح 

وهي  واملشــاكل.  والضـيقات  واحملــن  التعب  إلى 

وهو  مقلقة  متعبة  طبيعة  له  حدث  عن  حتكي  ا   معاً
ومتزيقه  الشخص  إرباك  على  يعمل  األرجح  على 

كبيرة. مخاطرة  في  يستجيب  لكي  عليه  والضغط 
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اخلطية.  عالم  في  املتاعب  ضد  مناعة  هناك  ليس 
مواجهة  من  اخلوف  عدم  فقط  عليك  ليس  لذلك 
اهلل  يريدك  كيف  تتعّلم  أن  يجب  كذلك  بل   املتاعب، 

األرجح  بك.  حتل  عندما  معها  تتعامل  كيف  تتعّلم  أن 
اإلطلق،  على  جتد  لم  رمبا  أو  وجدت،  ما  ا  نادراً رمبا   أنك 
معها،  والتعامل  املتاعب  معاجلة  عن  كتابي  تعليم  أي 
ا  ا ووجوداً  حتى برغم أنها واحدة من أكثر األحداث تواتراً
الكنائس  من  قليلاً  ا  عدداً أن  ولألسف  احلياة.   في 

قد أعدت أعضاءها بشكل مناسب ملثل هذه األمور.

املتاعب  ضغطت  فإن  الفراغ.  ذلك  ميأل  الكتاب  فهذا 
الكتاب  هذا  تقرأ  فعندما  هي.  فها  الستجابة،  ا  طلباً
فعل  رد  تقدمي  على  ا  قادراً فستكون  إرشاداته  وتتبع 

. مسيحي

تأتي  عندما  عمله  منك  اهلل  يريد  الذي  ما  تعرف  هل 

إذن.  الكتاب  هذا  فاقرأ  تعرف،  تكن  لم  إذا  املتاعب؟ 

. ففي عالم ممتلئ باملتاعب ال ميكن أن تكون جاهلاً





الفصل األول

متاعب بولس في روما

باملتاعب،  املرتبطة  الفقرات  من  الكثير  هناك  ألن 

هذا  مبثل  كتاب  في  كلها  نغطيها  أن  املستحيل  فمن 

فقرة  على  أركــز  أن  اخــترت  فقد  ولذلك،   احلجم. 

منظورك  لتوسـيع  أخرى  بفقرات  وأربطــها  واحدة 

هي  الـفقرة  تلك  جولــتنا.  في  املفاهـيم   وتوضيح 

من رسالة بولس إلى أهل فيلّبي: 

آَلْت  َقْد  ُأُموِري  َأنَّ  اإِلْخَوُة  َها  َأيُّ َتْعَلُموا  َأْن  ُأِريُد  »ُثمَّ 

َظاِهَرًة  َصاَرْت  ُوُثِقي  ِإنَّ  ى  َحتَّ يِل،  اإِلْنِ ِم  َتَقدُّ ِإَلى  َأْكَثَر 

اأَلَماِكِن  َباِقي  َوِفي  اْلِواَلَيِة  َداِر  ُكلِّ  ِفي  امْلَِسيِح  ِفي 

ِبُوُثِقي،  بِّ  الرَّ ِفي  َواِثُقوَن  َوُهْم  اإِلْخَوِة،  َوَأْكَثُر  َأْجَمَع. 

َخْوٍف. ِباَل  ِة  ـَ ِباْلَكِلمـ ِم  َكلُّ التَّ َعَلى  َثَر  ـْ َأك َيْجَتِرُئوَن 
 

ا  َوَأمَّ ِبامْلَِسيِح،  َيْكِرُزوَن  َوِخَصاٍم  َحَسٍد  َفَعْن  َقْوٌم  ا  َأمَّ

ِبامْلَِسيِح  ُيَناُدوَن  ٍب  زُّ َتَ َعْن  َفهُؤاَلِء  ٍة.  َمَسرَّ َفَعْن  َقْوٌم 
 


