
اِلِكيَن فِي َشِريعَِة ُطوبَى ِلْلَكاِمِليَن َطِريقًا، ٱلس  1
ب ِ  .ٱلر 

ل ِ قُلُوبِِهْم ِمْن كُ . ُطوبَى ِلَحافِِظي َشَهاَداتِهِ .2
.يَْطلُبُونَهُ 

.ي ُطُرقِِه يَْسلُُكونَ فِ . أَْيًضا ََل يَْرتَِكبُوَن إِثًْما.3



أَْحِسْن إِلَى َعْبِدَك، فَأَْحيَا َوأَْحفََظ .17

.أَْمَركَ 

أََرى َعَجائِبَ ٱْكِشْف َعْن َعْينَي  فَ .18
.ِمْن َشِريعَتِكَ 



، َوإِلَى ٱلد ْهِر ُكلُّ أَ .160 .ْحَكاِم َعْدِلكَ َرأُْس َكََلِمَك َحقٌّ

. ََلِمَك َجِزَع قَْلبِيُرَؤَساُء ٱْضَطَهُدونِي بََِل َسبٍَب، َوِمْن كَ .161

.ةً َوافَِرًً أَْبتَِهُج أَنَا بَِكََلِمَك َكَمْن َوَجَد َغنِيمَ .162

ا َشِري.163 .عَتَُك فَأَْحبَْبتَُهاأَْبغَْضُت ٱْلَكِذَب َوَكِرْهتُهُ، أَم 

اٍت فِي ٱلن َهاِر َسب ْحتَُك َعلَ .164 .  ى أَْحَكاِم َعْدِلكَ َسْبَع َمر 

. لَْيَس لَُهْم َمْعثََرًٌ َسََلَمةٌ َجِزيلَةٌ ِلُمِحب ِي َشِريعَتَِك، وَ .165
، َوَوَصايَاَك َعمِ .166 . ْلتُ َرَجْوُت َخََلَصَك يَا َربُّ



.  أُِحبَُّها ِجدًّاَحِفَظْت نَْفِسي َشَهاَداتَِك، وَ .167

َحِفْظُت َوَصايَاَك َوَشَهاَداتَِك، ِِلَن  ُكل  ُطُرقِي .168

.أََماَمكَ 

َحَسَب َكََلِمَك . بُّ ِليَْبلُْغ ُصَراِخي إِلَْيَك يَا رَ .169

ْمنِي .فَه ِ

.  نِيَكَكِلَمتَِك نَج ِ . تِكَ ِلتَْدُخْل ِطْلبَتِي إِلَى َحْضرَ .170
.َضكَ ا إَِذا َعل ْمتَنِي فََرائِ تُنَب ُِع َشفَتَاَي تَْسبِيحً .171



، ٱْشتَْقُت إِلَى َخََلِصكَ .174 يَا َربُّ

.َوَشِريعَتَُك ِهَي لَذ تِي

ِلتَْحَي نَْفِسي َوتَُسب َِحَك، َوأَْحَكاُمَك .175
.ِلتُِعن ِي



ا أُْرِسُل أََماَم َوْجِهَك َها أَنَ »: َكَما ُهَو َمْكتُوٌب فِي ٱِْلَْنبِيَاءِ .2

.َمََلِكي، ٱل ِذي يَُهي ُِئ َطِريقََك قُد اَمكَ 

ي ةِ .3 ِ، ٱْصنَعُوا أَِعدُّوا طَ : َصْوُت َصاِرخٍ فِي ٱْلبَر ِ ب  ِريَق ٱلر 

.«ُسبُلَهُ ُمْستَِقيَمةً 

4. ًِ ي ِة َويَْكِرُز بَِمْعُموِدي ِة ٱلت ْوبَِة ِلَمْغِفَر ُد فِي ٱْلبَر ِ َكاَن يُوَحن ا يُعَم ِ

.ٱْلَخَطايَا

ًِ ٱْليَُهوِدي  .5 ُدوا ِة َوأَْهُل أُوُرَشِليَم َوٱْعتَمَ َوَخَرَج إِلَْيِه َجِميُع ُكوَر
، ُمْعتَ  .ِرفِيَن بَِخَطايَاُهمْ َجِميعُُهْم ِمْنهُ فِي نَْهِر ٱِْلُْرُدن ِ



بِ .6 لَى ِل، َوِمْنَطقَةً ِمْن ِجْلٍد عَ َوَكاَن يُوَحن ا يَْلبَُس َوبََر ٱْْلِ

يًّاَحْقَوْيِه، َويَأُْكُل َجَراًدا َوَعَسًَل بَ  .ر ِ

ي َمْن ُهَو أَْقَوى ِمن ِي، يَأْتِي بَْعدِ »: َوَكاَن يَْكِرُز قَائَِلً .7

.ل  ُسيُوَر ِحَذائِهِ ٱل ِذي لَْسُت أَْهًَل أَْن أَْنَحنَِي َوأَحُ 

ا ُهَو فَ .8 ْدتُُكْم بِٱْلَماِء، َوأَم  وحِ أَنَا َعم  ُدُكْم بِٱلرُّ َسيُعَم ِ

.«ٱْلقُُدِس 

ًِ ٱْلَجِليِل َوفِي تِْلَك ٱِْلَي اِم َجاَء يَُسوُع ِمنْ .9  نَاِصَر
َوٱْعتََمَد ِمْن يُوَحن ا فِي ٱِْلُْرُدن ِ 



ُب أَن ُكْم تَْنتَِقلُ .6 وَن َهَكَذا َسِريعًا َعِن ٱل ِذي إِن ِي أَتَعَج 

! يٍل خَخرَ َدَعاُكْم بِنِْعَمِة ٱْلَمِسيحِ إِلَى إِْنجِ 

ْوٌم يُْزِعُجونَُكْم لَْيَس ُهَو خَخَر، َغْيَر أَن هُ يُوَجُد قَ .7

لُوا إِْنِجيَل ٱْلمَ  ِ .ِسيحِ َويُِريُدوَن أَْن يَُحو 

ِر َما ََلٌك ِمَن ٱلس َماِء بِغَيْ َولَِكْن إِْن بَش ْرنَاُكْم نَْحُن أَْو مَ .8
! «أَنَاثِيَما»بَش ْرنَاُكْم، فَْليَُكْن 



إِْن َكاَن أََحدٌ : َن أَْيًضاَكَما َسبَْقنَا فَقُْلنَا أَقُوُل ٱْل .9

ُرُكْم بِغَْيِر َما قَبِْلتُمْ  ! «أَنَاثِيَما»، فَْليَُكْن يُبَش ِ

ٱهللَ؟ أَْم أَْطلُُب أَْن أَفَأَْستَْعِطُف ٱْلَن ٱلن اَس أَمِ .10

ُد أُْرِضي ٱلن اَس، لَْم أُْرِضَي ٱلن اَس؟ فَلَْو ُكْنُت بَعْ 
.أَُكْن َعْبًدا ِلْلَمِسيحِ 



٣٠خطبة ليكتور هيَلند يوم اِلحد للرجال في 
٣٨حول المزمور ٢٠٢٢أكتوبر 

يتعامل : مَلحظة أولية حول فهم العظة. 1 Lector Heiland في خطبته مع 
يمكن العثور على هذه الصورً للرجل في كتيب من الكنيسة .  صورً الرجل

"  الرجل الناعم"ينتقد ليكتور هيَلند أن صورً .  اْلنجيلية استعداًدا ِلحد الرجال
ة بالنسب.  كما هو الحال غالبًا في الثقافة الغربية اليوم-ُممثلة في هذه القضية 

.  للرجال والنساء من أصول مهاجرً ، فإن صورً الرجل موضوع مثير لَلهتمام
هنا في ألمانيا .  في وطنهم ، غالبًا ما يتم تمثيل صورً الرجل كحاكم لألسرً

يمكن أن تساعد خطبة .  يتعرفون على صورً مختلفة عن كونهم رجَلً  Lektor
Heiland صورً ".  بين الثقافات"في العثور على صورً المرء لكونه رجل 

.الرجل الذي يؤمن بإله الكتاب المقدس



هذا العام ، نشر عمل الرجال المسيحيين في  مرً أخرى كتاب . 2

هذه المرً علينا أن نتعامل مع هموم .  عمل حول تنظيم خدمة الرجال

.الرجال

رعاية الرجال ، هموم الرجال ، اَلهتمام : "الموضوع السنوي هو

هذه ". أنينتي َل تخفى عنك"الموضوع الكتابي المختار هو ". بالرجال

يقدم كتاب العمل عدً أفكار حول .  ب10، 38كلمة من المزمور 

كيفية رعاية الرجال ِلنفسهم من خَلل التغذية السليمة وتمارين القوً

؛  كيف يدعون إلى إمكانية الجمع بين اِلعمال المنزلية والعمل بشكل 

.أفضل للرجال ؛  كيف تمكنوا من التعامل مع اِلمراض



. 38كل هذا حسن وجيد ، لكنه َل يتناسب مع المزمور . 3

هذا المزمور َل يهتم بأحزان الرجال المحتملة ، لكن 

هذا المزمور َل عَلقة له .  المتوسل في حاجة ماسة

ما يحرك مؤلفي الكتاب ، ما .  بمخاوف الناس بشكل عام

أن ... نحاول ... معًا : "يقلقهم حقًا ، يكشفون في كتابهم

نضع ممارسة عمل الرجال على أساس الفهم الحديث 

."لكونك رجَلً 



َل يزال مؤلفو الكتيب يرون أن الذكور ألفا في الرجال ، الذين َل . 4

يقال إن كل رجل قد .  يقاتلون حتى اليوم إَل من أجل امتيازاتهم كأبوً

1"استوعب  x1 من ( سيادً الرجال" )الصغير من النظام اِلبوي

عليك أن تكون واثقًا وقويًا في كل : "وهي تشمل.  خَلل نشأته

موقف في الحياً ؛  يجب أَل تشعر  َل يمكن أن يكون لديك أي 

متطلب ، صارم ، َل يرحم ، " في نظرها ، الرجل النموذجي. "مشاكل

.  يفترض أن رجل اليوم يعتقد أنه من الجنون أن يتنهد".  متسلط 

يصرخ من غضبه .  ... رجل يقاتل ، ويلعن ، يشق طريقه: "اقتباس

".لكن تنهد؟  سيكون ذلك عَلمة على الضعف ... 



في نظري ، هذا ليس وصفًا لغالبية الرجال اليوم ، . 5

على أي حال ، لن أشعر أن .  ولكنه تقييم عفا عليه الزمن

إنهم يصنفون هذا السلوك الذي .  مثل هذه اِلوصاف ممثلة

يتهموننا به رجاًَل على أنه معركة استنزاف تكلف الرجال 

يريدون تحرير الرجال من .  الكثير من القوً ويعانون منها

من أجل تحقيق النجاح ، يريدون خلق رجل جديد من .  ذلك

يحتاج أن يتعلم أنه "هذا الرجل .  خَلل إعادً تثقيف الرجال

أن رأيه أو تصوره ليس أكثر أهمية من .  ليس مركز العالم

".أنه ليس المعيار .  رأي أي شخص خخر



يرون أن مهمتهم تتمثل في الكشف عن هذه المواقف التي . 6

في الواقع ، إنهم يكشفون فقط وجهة.  يعتبرونها ذكورية في العادً

لم يعد معظم الرجال بحاجة إلى تعلم .  نظرهم الخاصة عن الرجال

أي شيء من هذا ، ِلن كل رجل يكتشف في حياته العملية في 

ألمانيا اليوم أنه لم يعد يتمتع بهذه اَلمتيازات المفترضة ، َل سيما

وإذا لم يكن يعلم ، فإن .  عندما يتعلق اِلمر بالعَلقة بين الجنسين

على سبيل المثال ، في طلبات اَللتحاق.  مؤسسات الدولة ستهتم به

بالعمل المدرسي ، حيث ُمنحت النساء ذوات المؤهَلت المتساوية 

.اِلفضلية على أساس جنسهن فقط لعقود



ابني على سبيل المثال  اضطر ب .  أو في اَلستنساخ. 7

إلى دفع النفقة من اليوم اِلول بعد وَلدً طفله اِلول ، 

لم يكن )ولكن لكي يتم اَلعتراف به كوصي شرعي 

عند اتخاذ .  كان يحتاج إلى موافقة اِلم( متزوًجا من اِلم

قرار بشأن اَلحتفاظ بالطفل أم َل في حالة الحمل غير 

يمكن للمرأً أن .  المرغوب فيه ، َل يجب أن يُسأل الرجل

َل يحتاج الرجال إلى عمل الرجال .  تقرر ذلك بنفسها

.المسيحيين ليعرفوا أنهم ليسوا مركز العالم



ما تم وصفه في الكتيب بشكل ازدرائي : وعلى أي حال. 8

.  فعلهيعني فقط أن شخًصا ما يتمسك برأيه ويقتنع بما يقوله وي

ما الخطأ فى .  أنه واثق من نفسه وَل يسأل نفسه باستمرار

ذلك؟  لماذا يجب أن تلوم الرجال على ذلك؟  هذه السلوكيات 

منتشرً اليوم ، ليس فقط بين الرجال وَل تتعلق فقط بالجنس

الخر ، ولكن في جميع مجاَلت الحياً ، سواء كانت التغذية ، 

هناك أناس في كل مكان .  حماية المناخ ، التعليم ، إلخ

.يعتقدون أن رأيهم هو الحل لجميع المشاكل



بالطبع يمكنك المبالغة في أي شيء ، ولكن بشكل عام من . 9

إذا رأيت .  المناسب أن تكون واضًحا وحازًما بشأن معتقداتك

مشكلة في هذا اِلمر ، والتي في كثير من الحاَلت لها ما 

.   يبررها تماًما ، فإنها تتعلق بالمجتمع ككل وليس بالرجال فقط

فلماذا يجب على الرجال من جميع الناس أن يتعلموا من جديد؟  

هؤَلء الرجال ، الذين يهتمون بالرجال الخرين ، يكتشفون 

عيوبًا فيهم َل تتوافق مع صورتهم الخاصة عن الرجال ، 

إنهم يشعرون أن .  صورً الرجال كما يفعل مؤلفو كتب العمل

.عليهم تحسين هذه النواقص



يُقال إن خطأ الرجال الذين تعرضوا لَلنتقاد هو أن لديهم نظرً -10

ضيقة للعالم ، أي نظرً اِلشخاص الذين يتمتعون بامتيازات من نواحٍ 

لذا فإن الغالبية العظمى من .  وهم رجال وبيض ومستقيمون.  عديدً

إذن ما الذي تقدمه منظمة الرجال هذه للرجال؟  أوَلً ، .  الرجال في ألمانيا

َل يتعين على الرجال أن يتعلموا أنه .  يقترحون أن يقيد الرجال أنفسهم

حتى في المدرسة اَلبتدائية ،.  كبالغين ، يتم تعليمهم لهم منذ سن مبكرً
1فإنهم َل يتعلمون  x1  الصغير المذكور أعَله للنظام اِلبوي ، لكنهم دائًما

ليس بصوت عاٍل جًدا ، وليس جامًحا جًدا ، أو ليس "ما يتعلمون القواعد 

".كبيًرا جًدا ، أو ليس بهذه الجرأً



اتهم غالبًا ما يضطرون إلى تقييد وتقيد أنفسهم في تعبير. 11

ثم يقترح مؤلفونا أن الرجال يوسعون .  التلقائية عن الحياً

نظرتهم إلى هويتهم الذكورية من أجل دمج المثليين جنسياً 

اِلشخاص الذين َل يرون )واِلشخاص ذوي العقول المتعددً 

إن حصر المرء .  في صورً الرجال( أنفسهم رجاَلً وَل نساءً 

.في جنسين سيكون بمثابة تثبيت قهري وعبودية لرجولته

سوف يقيدون هم أنفسهم إمكانية تطوير حياتهم الجنسية في

.اتجاهات أخرى



باْلضافة إلى ذلك ، يوصى ببعض العموميات . 12

يجب أن يتعلم الرجل اَلندماج في .  للحركة الباطنية لهم

كل أكبر ؛  لتتناسب مع تدفق الحياً ؛  قل نعم للرحيل 

لذلك يجب على الرجال المسيحيين أن يوجهوا .  والموت

أنفسهم خارج النظرً الكتابية للعالم ، ِلنني َل أجد مثل 

أو في أي مكان خخر في 38هذه النصائح في المزمور 

.الكتاب المقدس



الن بعد أن تم تحديد هذه الصورً الجديدً لسعادً . 13

اْلنسان ، دعنا نفرضها ، مع انتقاد الفضائل الرجولية 

الن لم يعد التسامح والتنوع قائمين ،.  القديمة في السابق

الرجال بعجزهم المفترض ، " مواجهة"ولكن عليك الن 

الن .  عليك أن تجرؤ على اَلحتكاك والمخاطرً بالصراعات

، الكتاب أنفسهم هم الذين لديهم تركيز ضيق ووجهة نظر 

ثابتة ، وهم يشعرون بأنهم مضطرون لتقديمها إلى اِلمام 

ومساعدً الرجال ، على حد تعبيرهم ، على تبني وجهة 

.النظر هذه



ليسوا مركز "من الواضح أنهم َل يحتاجون إلى التفكير في أنهم . 14

أن رأيهم أو تصورهم ليس أكثر أهمية من رأي "واعتبارهم ؛  " العالم

إنهم يؤكدون صراحة أن لديهم الحق في القيام ".  أي شخص خخر

م يتعل.  ِلننا تعاملنا معها باحتراف.  بذلك ِلنهم يعرفون بشكل أفضل

وهم يدعون أن لديهم قيم وأخَلقيات . "لديهم المزيد من الخبرً.  أكثر

يريدون من جميع الرجال توسيع صورتهم عن الرجال : لذلك.  أفضل

.  وتوسيعها لتشمل جميع اِلشخاص الذين يشعرون أيًضا بأنهم رجال

من أجل تحقيق ذلك ، يستخدمون اِلساليب والخصائص الذكورية 

.التقليدية التي جادلوا ضدها سابقًا ويريدون بالفعل إلغاءها



إذا تراجع هؤَلء المؤلفون عن الصور الذكورية . 15

التقليدية عندما يتعلق اِلمر بتأكيد مخاوفهم الخاصة ، 

دً فيجب أن يكون لسلوك الذكور التقليدي أيًضا نقاط جي

دعونا نلقي نظرً على .  يمكن تشجيعها وتطويرها
1الصفات الذكورية المستاءً للغاية التي يسمونها  x1 

ي يجب أن تكون واثقًا وقويًا ف: "الصغير من البطريركية

كل موقف في الحياً ؛  يجب أَل تشعر  َل يجب أن يكون 

".لديك أي مشاكل 



ما الخطأ في الرغبة في أن تكون .  لنبدأ بالسيادً والقوً. 16

قويًا وذو سيادً؟  السيادً والقوً َل يجب أن تتساوى مع القهر 

الرجال ذوي السيادً حقًا مطلوبون ومطلوبون في كل .  واِلبهة

اء في تجربتي ، تريد النساء أيًضا رجاًَل واثقين وأقوي.  مكان

أو أَل تتمنى لو كنت تعتمد .  لكن هذا طبيعي.  وليس مناشف

على طبيب أو محاٍم أو حرفي ، فسيكون مختًصا في مجاله؟  

إنه .  أنا أتعامل مع ميكانيكي سيارات ليس جيًدا في وظيفته

َل يمكنك .  مجرد مضيعة للوقت ومزعج لألعصاب ومزعج

تعيين ذلك على أنه نموذج مثالي ، أليس كذلك؟



بالطبع ، َل يمكن للمرء أن يكون دائًما صاحب السيادً في . 17

جميع المجاَلت ، وَل ينبغي للمرء أن يسمح لنفسه بأن 

ثم يجب أن تعترف .  يتعرض للضغط وَل يطغى على نفسه

لنفسك ولآلخرين أنه َل يمكنك السيطرً على الموقف 

ومع ذلك ، يجب أن يكون الهدف .  والحصول على المساعدً

هو التمكن من السيطرً على الموقف بثقة وإظهار القوً في 

إن حل المطالب والتوقعات القوية أو الزائفة .  المواقف الصعبة

من السيادً َل يكمن في إقناع الرجال بهذه الرغبة ، ولكن في 

.دعمهم وتوجيههم بشكل صحيح



إذا كان الرجل يعاني من نقص .  وبالمثل مع الرغبة في القوً. 18

في القوً الجسدية ، فيمكنك أن تريه المجاَلت اِلخرى التي يكون 

بدَلً من ذلك ، إذا كنت ترغب .  قويًا فيها ومساعدته على تطويرها

في توجيههم لتوسيع نموذجهم الذكوري بحيث يؤدي إظهار الضعف 

إلى اَلعتراف ، فهذا أمر مضلل ويجعل الشباب على وجه 

في شبابي ، أثناء تمرد .  الخصوص في ضائقة نفسية وعاطفية

الطَلب ، رأيت مثل هذه المجموعات حيث َل يتم رعاية سوى 

الضعفاء ويتم منحهم استثناءات ومزايا ، بحيث كانت هناك منافسة 

.حقيقية حول من لديه الحق في المعاملة الخاصة



اعتنى يسوع بالضعفاء والمهمشين ، لكنه شفى ضعفهم. 19

أظهر بولس كيف يمكن تحويل نقاط .  ولم يخبرهم عن قوتهم

كن : "على سبيل المثال.  الضعف إلى نقاط قوً بمساعدً هللا

2أو في 6:10أفسس ." قوياً في الرب وفي قوً قوته

."  كن قوياً بالنعمة في يسوع المسيح: "1: 2تيموثاوس 

بالمناسبة ، الرغبة في السيادً والقدرً على ذلك السيطرً على

المواقف والسيطرً على المشاكل ، ليست مشكلة ذكورية 

هنا ، يستمر المؤلفان في الحصول على وجهة نظر .  بحتة

.ضيقة وإظهار التحيز السلبي ضد الرجال



أيًضا إلى أن يكونوا ( النساء)بالطبع ، سعى زمَلئي . 20

سياديين وأن يؤدوا وظائفهم بشكل جيد للغاية ، وقد عانوا 

هنا أيًضا ، .  حل المشكَلت يشبه السيادً.  عندما فشلوا

الرغبة في القدرً على حل المشكَلت مستقلة عن لون البشرً 

هذا َل يقتصر بأي حال من .  والجنس والتوجه الجنسي

الكل يريد أن يكون .  اِلحوال على الرجال البيض المستقيمين

.   قادًرا على حل المشاكل في منطقته وفي منطقة مسؤوليته

.وأين سنكون إذا لم يكن اِلمر كذلك



َل "لذا فإن اَلدعاء بأن الرجال من المتوقع أن يقولوا ، . 21

َل .  هو افتراض مرً أخرى" يجب أن تكون لديك مشاكل

من واقع خبرتي ، َل يتوقع أي .  أعرف من يتوقع شيئًا كهذا

.  مكان أنه َل توجد مشاكل ، ولكن هناك توقع بإمكانية حلها

مرً أخرى ، هذا صحيح بالنسبة لجميع الناس وليس فقط على 

بعد كل .  وجه التحديد للذكور البيض من جنسين مختلفين

.   شيء ، نمر بالتدريب حتى نتمكن من حل المشكَلت المتوقعة

ما الخطأ في حقيقة أن الرجال يجب أن يعادوا تثقيفهم بسبب 

هذا؟



عن ماذا يتكلم؟  .  ، الذي بدأ كل شيء38لنعد إلى المزمور . 22

.هو المزمور التائب الثالث38المزمور .  سأقرأ لك المزمور

!لم تعد تعاقبني: أتوسل إليكم.  يا رب تجعلني اشعر بغضبك2

.سهامك اخترقتني ويدك تثقَلني3

ِلن .ِلني أعاني من دينونتك ، لم يعد لدي جزء سليم من جسدي4

.الخطيئة تتهمني ، كل أعضائي مرضى

.أنا أنهار تحتها!  كم هو ثقيل هذا العبء.  قد تجاوز ذنبي راسي5

جراحي تتفاقم ورائحة : وهذا ما استفدته منه.ما أحمق أن أنساك6

!كريهة



منحني حزنًا ومرهقًا ، أسحب نفسي طوال اليوم في حزن . 7

.عميق

َل يسعني إَل أن أنين .  ارقد هناك مضروب في نهاية قوتي. 9

.باليأس

.يا رب انت تعلم شوقي انينتي َل تخفى عنك. 10

.قلبي ينبض وانا مرهق وعيني تخذلتني. 11

اصدقائي وجيراني ينسحبون من اجل المصيبة التي حلت . 12

.حتى أقاربي يتجنبونني.  بي

أعدائي القتلى نصبوا لي فخاًخا ، يريدون أن يشوهوني 13

.نعم ، إنهم يشوهون مصداقيتي كلما أمكنهم ذلك. ويهلكوني



َلني عليك يا رب ان تجاوبهم َلئقا يا ربي . 16

.والهي

َل ينقصني الكثير وأنا مستلقي على اِلرض ، . 18

.يعذبني اِللم باستمرار

.اعترف لكم بذنبي َلن خطيتي تثقل علي  . 19

!يا إلهي َل تبتعد عني.  يا رب َل تتركني. 22

!أنت ربي ومخلصي.  تعال وساعدني سريعا. 23



إذن المصلي مريض بشكل خطير ، يَلحقه أعداء . 25

.  قاتلون ، ونبذ المجتمع ، وحتى هجره أسرته وأصدقائه

لقد أخطأ بشكل سيئ ، لقد أخطأ : تفسيره بسيط للغاية

.   وعليه الن أن يتحمل العواقب التي يراها عقاب هللا

يشكو هللا من معاناته ، : استراتيجيته في الحل بسيطة

ويشاركه مشاكله ، ويأسف على أخطائه وذنبه ، ثم يسأل 

.هللا على وجه السرعة أن يوفقه



اسرع إلى معونتي : "السطر اِلخير من المزمور هو. 26

َل تأمَلت .  هذا كل ما يحتاج إليه". ، يا رب ، معونتي

فلسفية حول طبيعة الحزن ، وَل نظرية جديدً للذكورً ، 

وَل بحث عن حلول خارج الكتاب المقدس ، وَل إعادً 

.  بالرجوع إلى هللا يكفي التوكل عليه والطاعة.  تثقيف

خمين!  يجعلنا هللا أقوياء في هذا


