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 مواسم
الحياة

ــم مــن  ــى تحــول العال ــام الخمســة األول ــوم الســادس مــن الخليقــة. خــالل األي انتهــى الي
الفوضــى إلــى عالــم كامــل الجمــال. فتبدلــت الظلمــة إلــى نــور. وتراجعــت الميــاه كمــا أمرهــا 
ــت  ــوب 38: 11(. وتحول ــَك!« )أي ــاُء لَُجِج ــُم كِبِْريَ ــا تُتَْخ ى، َوُهَن ــدَّ ــي َوالَ تَتََع ــا تَأْتِ ــى ُهَن هللا. »إِلَ
األرض الجافــة إلــى لوحــة مــن األلــوان والعطــور.  وحلّقــت الطيــور بجميــع أجناســها وأنواعهــا 
ــة  ــات البري ــي. وركضــت الحيوان ــا المائ ــات البحــار فــي موطنه ــبَحْت األســماك وثدي بينمــا َس
ــم،  ــق. ث ــا الخال ــروع األشــجار، حســبما خلقه ــن ف ــت م ــزت أو تدلَّ ــها أو قف ــا وأجناس بأنواعه
وأخيــرًا، ُصنــع البشــر علــى صــورة هللا نفســه، مخلوقــات فريــدة بيــن جميــع الخليقــة األرضيــة.

ــن أن  ــى الخليقــة وأعل ــى األرض، نظــر إل ــوم الســابع عل ــأ ألول ســبت الي وإذ كان هللا يتهي
ــن 1: 31(. ا« )تكوي ــدًّ ــٌن ِج ــا »َحَس جميعه

يــا ليــت تلــك كانــت نهايــة القصــة - عالــم كامــل خالــد، بــه أنــاس كاملــون. فقــط تخيــل 
أن آدم وحــواء لهمــا عــدة أطفــال ثــم أحفــاد وأحفــاد أحفــاد، الذيــن يبصرونهــم وهــم يكبــرون 
لعــدد ال متنــاه مــن األجيــال، يجلــب كل منهــا ســرور أكثــر للزوجيــن األوليْــن، وهلل أيًضــا. إنــه 

ســيناريو يصعــب علينــا تخيلــه نحــن، َمــن نعيــش فــي عالــم ســاقط وال نعــرف ســواه.
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وهــذا ألن مخيالتنــا ُشــِكلت فــي عالــم مختلــف كل االختــالف عــن ذلــك الــذي خلقــه هللا 
ــن: العالــم قبــل الخطيــة والعالــم بعدهــا؟ هنــا مثــاٌل: كتبــت  أواًل. مــا مــدى اختــالف العالميْ
إلــن هوايــت: »إذ شــاهدا )آدم وحــواء( الزهــور الذابلــة واألوراق المتســاقطة التــي كانــت أول 
عالمــات االنحــالل والمــوت، ناحــا آدم وامرأتــه وحزنــا أعمــق الحــزن، أكثــر ممــا يحــزن النــاس 
ــا  ــاة للحــزن، ولكــن عندم ــة، مدع ــة الضعيف ــوت األزهــار الرقيق ــى موتاهــم. كان م ــوم عل الي
تســاقطت أوراق األشــجار الجميلــة بــدت لــدى أذهانهمــا بــكل جــالء تلــك الحقيقــة المحزنــة، 
وهــي أن المــوت هــو نصيــب كل حــي« )اآلبــاء واآلنبيــاء، صفحــة 43(. ليــس لدينــا ردة الفعــل 
تلــك نحــو ورقــة متســاقطة ألننــا، لكوننــا لــم نعيــش إال فــي عالــم خاطــئ، ننظــر إلــى المــوت 

والمعانــاة كأنهمــا جــزءان حتميــان مــن دورات الحيــاة.
وذلــك هــو موضــوع درس هــذا الربــع: دورات الحيــاة، علــى األقــل بالنســبة لنــا اآلن فــي 
هــذا العالــم الســاقط. وســوف ننظــر إلــى هــذه الــدورات فــي المــكان الوحيــد الــذي يــدور 

فيــه معظمنــا، وذلــك خــالل إطــار األســرة.
ُخلــق البشــر فــي عــدن فــي إطــار عائلــي؛ أواًل زوج وزوجــة، ثــم أطفــال، الذيــن أنجبــوا 
ــا، العديــد مــن  أطفــااًل أكثــر. وبالتالــي نحــن نعيــش تاريــخ عالمنــا إلــى اليــوم الحاضــر.  حًق
ــط  ــة، بُِس ــاللة داود الحاكم ــاء، وس ــواء، واآلب ــذ آدم وح ــدس، من ــاب المق ــص الكت ــدم قص أق
ــة أو  ــه، وبطريق ــدس كل ــاب المق ــر الكت ــة. َوَعبْ ــات عائلي ــِري وعالق ــياق أَُس ــي س ــا ف جميعه
بأخــرى، تســاعد األَُســر فــي تشــكيل إطــار عمــل األحــداث التــي تنكشــف، األمــر الــذي ال يثيــر 
الدهشــة، ألننــا، كمــا ذُكــر، إذ نــدور فــي مواســم الحيــاة هــذه، نفعــل نحــن أيًضــا ذلــك بدرجــة 

أو بأخــرى أمــام الســتار األســري.
علــى الرغــم مــن جميــع القــوى المضــادة لألســرة، فــي هــذا اليــوم وفــي الماضــي )علــى 
ــم يعــزز اســتقرار األســرة(،  ــة ل ــة الكتابي ــال، ممارســة تعــدد الزوجــات فــي األزمن ســبيل المث
ــزال مفهــوم األســرة  ــا، ال ي ــا دقيًق وعلــى الرغــم مــن محــاوالت إعــادة تعريــف األســرة تعريًف
قائًمــا. ويجــب أن يظــل هكــذا. فهــي النقطــة التــي نبــدأ منهــا، وهــي غالبًــا أعظــم قــوة خيــر 
ــا إذ  ــي نواجهه ــات الت ــا للتحدي ــي نســتجيب به ــة الت ــا والكيفي أو شــر تعمــل لتشــكيل حياتن

نــدور فــي مراحــل الحيــاة.
ــع،  ــذا الرب ــير دروس ه ــه، تش ــا. وعلي ــرة أيًض ــذا كل أس ــف، هك ــرد مختل ــا أن كل ف وكم
اســتناًدا إلــى الكتــاب المقــدس، إلــى المبــادئ التــي يمكنهــا أن تســاعد فــي بنــاء أُســر أقــوى 

ــا(. ــا وصالتن ــاة )هــذا هــو رجاؤن ــٍة مــن الحي فــي كل مرحل

كاوديــو وباميــا كونســيغرا يخدمــان بصفتهمــا رئيســيْن لخدمــات األســرة فــي 
ــا. قســم أمريــكا الشــمالية. خدمــا الكنيســة فــي خدمــات متنوعــة ألكثــر مــن 30 عاًم
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حان وقت انخراط كافة الأعضاء
ما هو “انخراط كافة الأعضاء”؟

ــه كــرازي واســع النطــاق علــى مســتوى الكنيســة العالميــة  _ » انخــراط كافــة الأعضــاء › TMI ‹ « هــو تّوجُّ
ــة،  يَْصاِلّي ــواع الخدمــة العامــة الإِ ــوع مــن أن ــان إداري، كل ن ــه كل عضــو، كل كنيســة، كل كي يشــارك في

ــة الشــخصية والمؤسســاتية.  يَْصاِلّي ــك الخدمــات الإِ وكذل

إنهــا خطــة تعتمــد علــى تواريــخ محــددة وتهــدف إلــى ربــح النفــوس المعنــي وتقــف علــى احتياجــات  _
العائــات والأصدقــاء والجيــران. ثــم تشــارك كيــف يلّبــي هللا كل حاجــة، ممــا يــؤدي إلــى زرع كنائــس 

جديــدة ونمــو الكنيســة ككل، مــع التركيــز علــى إبقــاء الأعضــاء، التبشــير، المشــاركة والتلمــذة. 

بت كيفية تطبيق »انخراط كافة الأعضاء« في مدرسة السَّ
خّصص أول 15 دقيقة * من كل درس للتخطيط والصالة والمشاركة:

ــاء  _ ــارة الأعض ــط لزي ــة: خط ــون للكنيس ــن ينتم ــول لَم ــي الوص ــاء › TMI ‹ « ف ــة الأعض ــراط كاف » انخ
ــِن بهــم، وقــم بتوزيــع مهــام لــكل منطقــة. َصــلِّ  المتغيبيــن أو المتضرريــن وصــلِّ مــن أجلهــم واعت
ة، الأعضــاء غيــر الفاعليــن،  وناقــش الطــرق التــي يمكــن مــن خالهــا تلبيــة احتياجــات العائــات الكنســيَّ

ــة الكنســية منخرطــة فــي الخدمــة.  الشــبيبة، الّنســاء والرجــال، وطــرق مختلفــة لجعــل العائل

» انخــراط كافــة الأعضــاء › TMI ‹ « فــي الوصــول لَمــن ل ينتمــون للكنيســة: َصــلِّ وناقش الطــرق التي ِمن  _
رع،  خالهــا يمكــن الوصــول إلــى مجتمعــك، مدينتــك، والعالــم، بإتمــام مهمــة البشــارة مــن خــال الــزَّ
الحصــاد، والحفــاظ علــى مــا نجمعــه. قــم بإشــراك جميــع الخدمــات الكنســّية إذ تخطــط لمشــاريع ربــح 
النفــوس قصيــرة المــدى وبعيــدة المــدى. إنَّ مبــادرة » انخــراط كافــة الأعضــاء › TMI ‹ « أساســها أعمــال 
الّترّفــق المكتــرث. فيمــا يلــي بعــض الطــرق العمليــة لتصبــح منخرطــاً بشــكل شــخصي:  1. قــم بتنميــة 
عــادة التعــرّف علــى الحتياجــات فــي مجتمعــك. 2. ضــع الخطــط لتلبيــة هــذه الحتياجــات. 3. َصــلِّ 

مــن أجــل انســكاب الــروح القــدس.

ــى  _ ع الأعضــاء عل ــاب. شــجِّ ــة الأعضــاء › TMI ‹ « للتواصــل مــع هللا: دراســة فصــل الكت » انخــراط كاف
س في مدرســة الســبت  س – اجعــل دراســة الِكتــاب الُمَقــدَّ النخــراط فــي الدراســة الفرديــة للِكتــاب الُمقــدَّ

يجابــي وليــس مــن أجــل الحصــول علــى المعلومــات.  دراســة تشــاركية. ادرســوا مــن أجــل التغّيــر الإ

› TMI ‹ الّشرحالوقتانخراط كافة الأعضاء

التبشير بالمشاركة 

المرسلية العالمية

َصّل، خطِّط، نّظم للعمل. اهتم بالأعضاء المتغيبين. 15 دقيقة.*
ضع جدولً زمنياً للتواصل. العطاء المرسلي.

درس دليل دراسة الِكتاب 

س الُمَقدَّ

س. اطرح 45 دقيقة.* قم بإشراك الجميع في درس الِكتاب الُمَقدَّ
أسئلة. سّلط الضوء على النصوص الرئيسية. 

ف بعد العبادة.الغداء خطط للغداء مع أعضاء الصَّ
ثم فليخرج كل واحد منكم ويتواصل مع شخص ما. 

*يمكن تعديل الوقت حسب الضرورة. 

انخراط كافة الأعضاء
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*30 آذار )مارس(- 5 نيسان )أبريل(    الدرس األول    

إيقاعات )تناغم( الحياة

السبت بعد الظهر
ــوب 1: 13-19؛  ــن 8: 22؛ مزمــور 90: 10؛ أي ــن 1؛ تكوي المراجــع األســبوعية: تكوي

ــة 8: 1. ــي 1: 6؛ رومي ــال 9: 1-22؛ فيلب أعم

َماَواِت َوْقٌت« )جامعة 3: 1(� آية الحفظ: »لِكُلِّ َشْيٍء زََماٌن، َولِكُلِّ أَْمٍر تَْحَت السَّ

ــْيٍء  ــُكلِّ َش ــك ســليمان: »لِ ــن المل ــي ُخطــت قــط، هــي ِم بعــٌض مــن أجمــل األشــعار الت
ــٌت  ــرِْس َوقْ ــٌت. لِلَْغ ــْوِت َوقْ ــٌت َولِلَْم ــِوالََدِة َوقْ ــٌت: لِلْ ــَماَواِت َوقْ ــَت السَّ ــٍر تَْح ــُكلِّ أَْم ــاٌن، َولِ زََم
ــَكاِء  ــٌت. لِلْبُ ــاِء َوقْ ــٌت َولِلِْبَن ــْدِم َوقْ ــٌت. لِلَْه ــَفاِء َوقْ ــٌت َولِلشِّ ــِل َوقْ ــٌت. لِلَْقتْ ــُروِس َوقْ ــعِ الَْمْغ َولَِقلْ
ْحــِك َوقـْـٌت. لِلنَّــْوِح َوقـْـٌت َولِلرَّقـْـِص َوقـْـٌت. لِتَْفِريــِق الِْحَجــارَِة َوقـْـٌت َولَِجْمــعِ الِْحَجارَِة  َوقـْـٌت َولِلضَّ
ــٌت.  ــارَِة َوقْ ــٌت َولِلَْخَس ــٌت. لِلَْكْســِب َوقْ ــِة َوقْ ــِن الُْمَعانََق ــاِل َع ــٌت َولاِلنِْفَص ــِة َوقْ ــٌت. لِلُْمَعانََق َوقْ
ــِم  ــٌت َولِلتََّكلُّ ــُكوِت َوقْ ــٌت. لِلسُّ ــٌت َولِلتَّْخِييــِط َوقْ ــٌت. لِلتَّْمِزيــِق َوقْ ــْرِح َوقْ ــٌت َولِلطَّ ــِة َوقْ يَانَ لِلصِّ

ــٌت« )جامعــة 3: 8-1(. ــِح َوقْ لْ ــٌت َولِلصُّ ــرِْب َوقْ ــٌت. لِلَْح ــٌت َولِلْبُْغَضــِة َوقْ ــٌت. لِلُْحــبِّ َوقْ َوقْ
تصــف تلــك الكلمــات الكثيــر مــن الوجــود البشــري - المواســم، وإيقاعــات حياتنــا. نعــم، 
ــا.  ــد فيه ــي نول ــذ اللحظــة الت ــك من ــرات، ويحــدث ذل ــي تغي ــي مراحــل، ف ــا ف تخــوض حياتن
ــا  ــا ســيطرة عليهــا، وأحيانً ــا يكــون لن ــا العكــس؛ أحيانً ــدة، وأحيانً ــرات جي ــا تكــون التغي أحيانً
العكــس. دعونــا ننظــر هــذا األســبوع إلــى مواســم حياتنــا وإيقاعاتهــا، خاصــة إذ تؤثــر علينــا 

ــرْنا أيًضــا. وعلــى أَُس

*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 6 نيسان )أبريل(.
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31 آذار )مارس(         األحد        

في البدء
ــي  يبــدأ الكتــاب المقــدس فــي البــدء، وهــذا بــال شــك الســبب وراء بدايتــه بكلمــات »ِف
ــْدِء...« )فــي الواقــع، يبــدأ بكلمــة واحــدة فــي العبريــة(  )تكويــن 1: 1(. والتركيــز الدقيــق  الْبَ
ــن 1:  ــًة« )تكوي ــًة َوَخالِيَ ــا »َخِربَ ــة كونه ــل األرض مــن حال ــد هــو تحوي لهــذا اإلصحــاح بالتأكي
ا« )تكويــن 1: 31(.  2( إلــى عالــم أعلــن عنــه هللا نفســه فــي اليــوم الســادس أنــه »َحَســٌن ِجــدًّ

بإيجــاز، البدايــة هنــا هــي بدايــة عالمنــا.

ــرة جــًدا تجــري، اســأل نفســك هــذا الســؤال: هــل  ــوًرا كثي ــن 1� مــع أن أم ــرأ تكوي اق
هنــاك أي إشــارة للعشــوائية أو الصدفــة؟ أم ُعِمــل الــكل بنظــام تــام وُعِمــل كل شــيء 

فــي وقتــه ومكانــه المحدديــن؟ مــاذا تخبــر إجابتــك عــن شــخصية هللا؟

 

كتبــت إلــن هوايــت أن »النظــام هــو قانــون الســماء األول« )عالمــات األزمنــة، 8 حزيــران 
)يونيــو( 1908(، ومــن الواضــح أنــه قانــون األرض األول أيًضــا. فــي حيــن أن الخطيــة أدخلــت 
الفوضــى، إلــى درجــة مــا، إلــى العالــم الطبيعــي، ال يــزال النظــام واإليقــاع واالنتظــام موجــوًدا.

اقرأ تكوين 8: 22� كيف يتجلى النظام هنا أيًضا؟

 

حتــى بعــد الســقوط تأتــي المواســم وتذهــب بنظــام.  وعليــه، بجانــب األنــوار فــي الســماء، 
ــاٍم  ــاٍت َوأَيَّ ــاٍت َوأَْوقَ ــِل . . . آليَ ــاِر َواللَّيْ ــَن النََّه ــَل بَيْ ــي » ›لِتَْفِص ــي ه ــر، الت ــمس والقم أي الش
ــي  ــاع الطبيع ــن اإليق ــزٌء م ــا ج ــم، وجميعه ــا المواس ــد أيًض ــن 1: 14(، توج ــِنيٍن‹ « )تكوي َوِس
ــة  ــات اآلن، إال أن آي ــرى إال لمح ــا ال ن ــن أنن ــي حي ــع، ف ــي الواق ــه هللا. وف ــذي خلق ــم ال للعال
مثــل إشــعياء 66: 23 تشــير إلــى أنــه فــي الســموات الجديــدة واألرض الجديــدة ســوف نشــعر 

باإليقــاع آنــذاك أيًضــا.

ــا، وخاصــة علــى  فكــر فــي كيفيــة تأثيــر الســبت علــى حياتــك تأثيــًرا منتظًمــا وقويً
ــز الســبت  ــي ال تمي ــدة الت ــزات الفري ــا هــي الممي ــت� م ــا كان ــاة أســرتك، كيفم حي

وحــده، بــل أيًضــا حقيقــة كونــه يأتــي بمثــل هــذا االنتظــام؟
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1 نيسان )أبريل(        االثنني        

إيقاعات الحياة
ــة، وهــي فكــرة وجــود إيقاعــات  يتحــدث العلمــاء عــن شــيٍء يســمى باإليقاعــات اليومي
ــا »ســاعات الجســد«( التــي تنظــم العمــل فــي أجســادنا. وبكلمــات  بيولوجيــة )تســمى أحيانً
أخــرى، يوجــد درجــة معينــة مــن االنتظــام حتــى داخــل أجســادنا نفســها. وعليــه، وإلــى حــد 

مــا، توجــد إيقاعــات حولنــا وحتــى فــي داخلنــا.

مــا هــي مواســم الحيــاة المتوقعــة المذكــورة فــي النصــوص الكتابيــة التاليــة؟ وكيــف 
ــِرية؟ ترتبــط مباشــرة بالحيــاة األَُس

جامعة 3: 2  
تكوين 21: 8؛ قضاة 13: 24  
مزامير 71: 5؛ أمثال 5: 18  

تكوين 15: 15؛ قضاة 8: 32  
مزامير 90: 10  

بيــن بدايــة كتــاب الحيــاة ونهايتــه، الميــالد والمــوت، يَْعبُــر جميعنــا فــي مواســم متنوعــة 
ــرون  ــاًل بعــد مولدهــم؛ وآخــرون يكب ــال ال يعيشــون طوي ــرد. بعــض األطف ــكل ف ــة ل ومختلف
ــب  ــال حس ــو األطف ــر وتنم ــة. تكب ــة متقدم ــن بالغ ــى س ــون حت ــن ويعيش ــرون بالغي ويصي
معدالتهــم الخاصــة. يمشــي البعــض أو يتكلــم قبــل آخريــن. ســيتمكن البعــض مــن اإللتحــاق 
ــة  ــم ألشــكال مختلف ــا ســيكرس آخــرون وقته ــن، بينم ــروا محترفي ــرون ليصي بالمدرســة ويكب

مــن العمــل. ســيكون للبعــض أُســٌر، بينمــا قــد ال يتــزوج آخــرون أو ينجبــوا أطفــااًل قــط.
هناك المليارات من الناس على األرض، وعلى الرغم من أن أموًرا كثيرة تجمعنا جميًعا )انظر 

أعمال 17: 26(، إال أن كل واحد فينا هو فرد، وعليه، سوف توجد اختالفات في حياتنا جميًعا.
أيًضــا، هــذه االختالفــات، مــن ناحيــة، هــي مهمــة ألنهــا تجعــل كاًل منــا فريــًدا، ممــا يعنــي 
أن كل واحــد منــا لديــه شــيئًا ليشــاركه ال يمتلكــه اآلخــرون. وباختصــار، تســمح لنــا اختالفاتنــا 
أن نكــون بركــة لآلخريــن. علــى ســبيل المثــال، يمكــن لــكٍل مــن الصغيــر والكبيــر االنتفــاع ممــا 
ــيُْب« )أمثــال 20: 29(. بغــض  ــيُوخِ الشَّ تُُهــْم، َوبََهــاُء الشُّ ــبَّاِن قُوَّ يقدمــه أحدهمــا لآلخــر: »فَْخــُر الشُّ
النظــر عــن المرحلــة التــي نحــن فيهــا، وبغض النظر عــن اختالفاتنــا، لدى جميعنــا شــيٌء، ال لنقدمه 

للــرب فقــط، بــل لواحدنــا اآلخــر أيًضا.

بغــض النظــر عــن ظــروف حياتــك اآلن، مــاذا يمكنــك أن تقــدم لتكــون بركــًة لشــخص 
مــا؟ لمــا ال تبــذل جهــًدا واعًيــا لتكــون تلــك البركــة، خاصــة ألحــد أفــراد أســرتك؟
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2 نيسان )أبريل(        الثاثاء        

غير الُمَتَوَقع

اقــرأ أيــوب 1: 13: 19؛ 2: 7-9� مــاذا حــدث أليــوب؟ كيــف تعكــس تجربتــه مــا يحــدث 
لــكل واحــد، بطريقــة أو بأخــرى، أو فــي زمــٍن أو فــي آخــر؟

 

ــدو كل  ــا يب ــر«. فعندم ــم إال التغيي ــه »ال دائ ــي هيراقليطــوس أن صــّرح الفيلســوف اليونان
شــيء علــى مــا يــرام، يقــع مــا هــو غيــر ُمتوقـَـع. قــد يكــون خســارًة وظيفــة أو أحــد األطــراف، 
أو مرًضــا يجعلنــا طريحــي الفــراش، أو موتـًـا مبكــرًا، أو حريًقــا فــي المنــزل، أو حادثــة ســيارة، 

أو ســقوطًا أثنــاء المشــي مــع حيــوان األســرة األليــف.
بالطبــع ليــس بالضــرورة أن تكــون جميــع التغييــرات ســلبية. فقــد تكــون ترقيــة بالعمــل 
تــؤدي إلــى أوضــاع اقتصاديــة أفضــل. أو ربمــا تقابــل شــخًصا مــا ســوف يصبــح شــريك حياتــك 

- تغييــٌر قــد يرحــب بــه الكثيــرون.
ــع إيقــاع مــا، حتــى فــي شــكل روتيــن، عندمــا يختــل  فــي كلتــا الحالتيــن، قــد نكــون نَتْبَ

ــا فجــأًة وبــدون توقــع. تماًم
بالتأكيــد لــم يكــن أيــوب متوقــع موســم جديــد فــي حياتــه. يصفــه الكتــاب المقــدس بأنــه 
« )أيــوب 1:1(. وكمــا نعــرف أيًضــا  ــرِّ رجــل كان »كَاِمــالً َوُمْســتَِقيًما، يَتَِّقــي هللَا َويَِحيــُد َعــِن الشَّ
ــا جــًدا )أيــوب 1: 2، 3(. وفــي  أنــه كان متــزوج وكان لــه ســبعة أبنــاء وثــالث بنــات، وكان ثريً
الوقــت الــذي نصــل فيــه إلــى منتصــف الســفر، نجــده قــد عانــى مــن ســت خســائر جســيمة 
الــه، وأبنــاؤه، وصحتــه، ودعــم زوجتــه، وتشــجيع أصدقائــه. فانقلــب  علــى األقــل: أمالكــه، وُعمَّ

عالمــه رأًســا علــى عقــب وُدِمــرت حيــاة أســرته.
فــي حيــن أن مــا حــدث أليــوب كان بالًغــا جــًدا، مــن منــا لــم يختبــر غيــر المتوقــع بطريقــة 
ســلبية أيًضــا؟ قــد تكــون الحيــاة ســائرة علــى مــا يــرام وفجــأًة وبــدون إنــذار يتغيــر كل شــيء 

بالتمــام، وربمــا لــن تُعــود حياتنــا أو حيــاة أســرتنا أبــًدا كمــا كانــت.
هــذا ليــس جديــًدا. ربمــا لــم يتوقــع هابيــل أن يُقتَــل، ولــم يتوقــع يوســف أن يبــاع عبــًدا 
فــي مصــر. فــي كلتــا القصتيــن كانــت أفــراد العائلــة هــي الخائنــة، وفــي كلتــا القصتيــن تأثــرت 
العائلتــان تأثــرًا كبيــرًا بمــا حــدث لألفــراد اآلخريــن. الكتــاب المقــدس ملــيء باألمثلــة ألنــاس 

تغيــرت حياتهــم وحيــاة عائالتهــم تغيــرًا عظيًمــا بمــا هــو غيــر متوقــع.

كيــف ســاعدك إيمانــك فــي وســط التجــارب التــي، بــدون توقــع، اعترضــت 
حياتــك؟ إيقاعــات 
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3 نيسان )أبريل(        األربعاء       

التغيرات
الحقيقــة هــي أن البشــر فــي الغالــب هــم كائنــات تحكمهــا العــادة. وفــي الواقــع نحــن 

نعتــاد علــى طرقنــا، وكلمــا كبرنــا، صُعــب علينــا تغييــر تلــك الطــرق.
حًقــا، نحــن ال نتغيــر بســهولة. كــم مــن زوجــة اشــتكت علــى مــدار الســنوات: »حاولــت 
ــا، وإن لــم تتغيــر شــخصياتنا  تغييــر زوجــي، ولكــن. . .«؟ ومــع ذلــك، يعمــل هللا علــى تغييرن
بالكامــل، ولكــن بالتأكيــد ســتتغير طباعنــا. ذلــك هــو فحــوى خطــة الخــالص: يصنــع هللا منــا 

أناًســا جديــدًة فيــه.

أي تغييــر عظيــم حــدث لشــاول الطرسوســي؟ وكيــف حــدث؟ أعمــال الرســل 8: 1، 3؛ 
ــة 1: 17-15� 9: 1-22؛ غاطي

 

»وإذ ســلم شــاول نفســه وخضــع بالتمــام لقــوة تبكيــت الــروح القــدس رأى أخطــاء حياتــه 
واعتــرف بمطاليــب شــريعة هللا البعيــدة المــدى. فــذاك الــذي كان فريســيًا متكبــرًا واثًقــا فــي 
التبــرر بأعمالــه الصالحــة انحنــى وســجد اآلن أمــام هللا باتضــاع وبســاطة، كطفــل صغيــر، مقــرًا 
ــا أن يكــون لــه نصيــب فــي اســتحقاقات المخلــص المصلــوب  بعــدم اســتحقاقه وتوســل طالبً
والمقــام. وقــد تــاق شــاول ألن يدخــل فــي شــركة وتوافــق كامليــن مــع اآلب واالبــن، ثــم قــدم 

ابتهــاالت حــارة.  . . . ألنــه كان مشــتاقًا جــًدا إلــى الغفــران والقبــول لــدى هللا.
ــة أفــكاره  ــة. لقــد غيــرت النعمــة اإللهي ــك الفريســي التائــب باطل ــوات ذل ــم تكــن صل »ل

ــة. ــة وفــاق مــع مقاصــد هللا األزلي ــه، وقــد صــارت قــواه الســامية فــي حال ــة وبواعث الخفي
لقــد صــار المســيح وبــره أعظــم وأســمى مــن كل العالــم فــي نظــر شــاول« )روح النبــوة، 

أعمــال الرســل، صفحــة 90(.
حتــى وإن لــم تكــن قصــص تغيرنــا الخاصــة بنــا مثيــرة علــى اإلطــالق مثــل تلــك الخاصــة 
بشــاول، البــد وأن يكــون لنــا جميًعــا قصتنــا الخاصــة - اختبــار عــن الكيفيــة التــي عمــل الــرب 
بهــا فــي حياتنــا ليُغيرنــا ويجعلنــا نــوع الشــخص الــذي نعلــم أننــا يجــب أن نكونــه. نعــم، قــد 
تكــون العمليــة طويلــة، وفــي بعــض األوقــات يســهل علينــا التســاؤل عمــا إذا كنــا ســنتغير أبــًدا. 
وفــي مثــل هــذه األوقــات، هنــاك نصــان كتابيــان جوهريــان للتأمــل والمطالبــة بهمــا لنفســك.

اقــرأ فيلبــي 1: 6 وروميــة 8: 1� أي وعــدان عظيمــان موجــودان فــي تلــك النصــوص؟ 
وكيــف ينســجمان مًعــا فــي اختبــار الشــخص المســيحي؟
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4 نيسان )أبريل(        الخميس        

التفاعات
ــع  ــات م ــا عالق ــون لن ــا هللا ليك ــات.  خلقن ــيء بالعالق ــاب مل ــو كت ــدس ه ــاب المق الكت
اآلخريــن. حًقــا، ليــس مــن يعيــش فــي عزلــة تامــة إال القليليــن. بــادئ ذي بــدء، لــم يقــدر أٌي 
منــا قــط أن يأتــي إلــى الوجــود إال بمســاعدة اآلخريــن. وحتــى بعــد الــوالدة، نحتــاج لآلخريــن 
ــل،  ــى األق ــوم عل ــى وجــه العم ــا، عل ــدر فيه ــة نق ــى ســن معين ــل حت ــى األق ــا، عل ــوا بن ليعتن
ــا  ــك؟ فمعظمن ــد ذل ــن يري ــك، م ــل ذل ــى فع ــدر عل ــا نق ــو كن ــى ل ــن. وحت أن نوجــد منفصلي
ــكالب،  ــل ال ــة، مث ــات األليف ــع أن الحيوان ــن. م ــر آخري ــة بش ــركة وصحب ــتهي ش ــاج ويش يحت
يمكــن أن تكــون رفقــاء ُمفرحيــن، إال أنــه فــي النهايــة تأتــي أعمــق التفاعــالت وأكثرهــا معنــى 
وتغييــرًا للحيــاة مــن أنــاس آخريــن. ال عجــب إًذا مــن أن األســرة والعالقــات األســرية هــي بالغــة 

ــا. ــة لوجودن األهمي
ــالت  ــذه التفاع ــر ه ــن، تؤث ــع اآلخري ــا م ــا دوًم ــل معظمن ــان يتفاع ــب األحي ــي أغل ألن ف
ــرون  ــر اآلخ ــن: يؤث ــي إتجاهي ــل ف ــي تعم ــا. فه ــا وإيقاعاته ــرات حياتن ــي تغي ــب ف ــي الغال ف
فــي حياتنــا مــن خــالل تفاعالتهــم معنــا. وفــي الوقــت ذاتــه، نؤثــر نحــن فــي حيــاة اآلخريــن 
ــك  ــه(، تل ــب ال ندرك ــي الغال ــدرك هــذا أم ال )وف ــا ن ــم. وســواء كن ــا معه ــن خــالل تفاعالتن م
التفاعــالت فــي أٍي مــن االتجاهيــن، قــد تكــون ســواء للخيــر أو للشــر.  كــم مــن الضــروري إذن 
أن نســتبق األحــداث دوًمــا حتــى يكــون تأثيرنــا الحتمــي علــى اآلخريــن للخيــر دوًمــا، خاصــة 

أولئــك األقــرب لنــا، الذيــن هــم، عــادًة، أفــراد عائلتنــا.

اقــرأ النصــوص التاليــة� مــاذا تخبرنــا أن نفعــل خــال تفاعاتنــا مــع اآلخريــن؟ روميــة 
ــوب 5: 16� ــالونيكي 3: 12؛ يعق ــس 4: 2، 32؛ 1 تس 15: 7؛ أفس

 

ــن،  ــا بلطــف وعطــف وشــفقة تجــاه اآلخري ــدأ بســيط. إذا تصرفن ــدة، المب فــي طــرق عدي
ســنؤثر عليهــم إيجابيًــا، حتــى لدرجــة يمكننــا فيهــا تغييــر حياتهــم بطريقــة إيجابيــة جــًدا. وكمــا

غيــر يســوع حيــاة النــاس بأســلوب إيجابــي جــًدا، يــا لــه مــن امتيــاز لنــا أن نفعــل نظيــر 
ذلــك تجــاه اآلخريــن

أيًضــا. أكــرر، البــد أن نتذكــر أن تأثيرنــا ســيكون إمــا للخيــر أم للشــر، وإن كان بطــرق غيــر 
ملحوظــة. ولــن يكــون هــذا التأثيــر، ســواء ملحــوظ أم ال، أقــوى وضوًحــا منــه فــي أُســرنا.

انظــر إلــى قولــي يســوع التالييــن: لوقــا 11: 34 ومرقــس 4: 24، 25� مــاذا تقــوالن 
عــن أهميــة كيفيــة تفاعلنــا مــع اآلخريــن؟
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5 نيسان )أبريل(        الجمعة        

تخيــل التغيــرات التــي حدثــت فــي حيــاة تالميــذ  لــدرس:  ا مــن  لمزيــد 
المســيح إذ قضــوا زمًنــا معــه. كانــوا غيــر متعلميــن تقريبًــا، وأناًســا بســيطين معتاديــن علــى 
تعاليــم إيمانهــم اليهــودي وتقاليــده، ولكــن اآلن كان المعلــم الجليلــي يتحداهــم. فاختبــروا 
غيــرًة )متــى 20: 20-24( وخصاًمــا )يوحنــا 3: 25(؛ وأعوزهــم إيمــان )مرقــس 9: 28، 29(، بــل 
وهجــروا يســوع )متــى 26: 56( وخانــوه )متــى 26: 69-74(. ولكــن فــي الوقــت ذاتــه، كانــوا 
ــا لدرجــة أن الشــعب عــرف أن بطــرس كان مــع يســوع )متــى 26: 37(، وحتــى  ينمــون روحيً
ــِم  ــانَاِن َعِديَمــا الِْعلْ أعضــاء الســنهدريم تعجبــوا عندمــا وجــدوا أن بطــرس ويوحنــا كانــا »إِنَْس
ــر  ــي التأثي ــر ف ــا فكِّ ــال 4: 13(. أيًض ــوَع« )أعم ــَع يَُس ــا َم ــا كَانَ ــا أَنَُّهَم ــاِن«، »فََعرَفُوُهَم يَّ َوَعامِّ
ــا إذا عشــنا بطريقــة تجعــل أفــراد  ــه فــي عائالتن ــا أن نحدث ــذي يمكنن ــي المدهــش ال اإليجاب

عائلتنــا اآلخريــن، عندمــا يرونــا، يعرفــون أننــا كنــا »َمــَع يَُســوَع«.
مــاذا تخبرنــا هــذه الكلمــات المأخــوذة مــن إلــن هوايــت عــن التأثيــرات فــي البيــت؟ »قــد 
يكــون البيــت بســيطًا، ولكــن يمكــن أن يكــون دائًمــا مكانًــا حيــث تقــال الكلمــات المفرحــة 

وتقــدم األعمــال الطيبــة، وحيــث يكــون اللطــف والمحبــة ضيفيــن دائميــن«
)Ellen G. White, The Adventist Home, p. 18(.

أسئلة للنقاش

1� اقــرأ جامعــة 3: 1-8� مــاذا تقــول هــذه األعــداد؟ وكيــف يمكنــك أن تطبــق المبــدأ 
الموجــود هنــاك علــى حياتــك وتجاربــك الخاصة؟

2� تحــدث فــي الصــف عــن بعــٍض مــن التجــارب الُمغيــرة للحيــاة التــي خضــت فيهــا، 
وتحــدث عــن الــدروس التــي تعلمتهــا، وكذلــك الــدروس التــي كان يجــب عليــك تعلمهــا 
ولكنــك لــم تتعلمهــا، إن ُوِجــَدت� أيًضــا تحــدث عــن كيــف أثّرت هــذه التجــارب الُمغيرة 

للحيــاة علــى عائلتــك؟ أيًضــا، مــا هــي الــدروس التــي تعلمتهــا فــي هــذه المواقــف؟

3� مــا هــي الطــرق التــي تحيــا بهــا اليــوم التــي، إن لم يكــن المســيح في حياتــك، لكانت 
مختلفــة تمــام االختــاف عّمــا هــي عليــه اآلن؟ مــاذا يجــب أن يخبــرك ذلــك عــن قــدرة 

المســيح علــى تغييرنا
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*6 -12 نيسان )أبريل(    الدرس الثاين    

الخيارات التي نختارها

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: أفســس 1: 1-4; متــى 22: 35-37؛ متــى 7: 24، 25; أمثــال 18: 

24؛ 1كورنثــوس 5: 33؛ الجامعــة 2: 11-1. 

َمْن  الَْيْوَم  ألَنُْفِسكُُم  َفاْخَتاُروا   ، الرَّبَّ تَْعُبُدوا  أَْن  أَْعُيِنكُْم  ِفي  َساَء  »َوإِْن  الحفظ:  آية 
آلَِهَة  كَاَن  َوإِْن  النَّْهِر،  َعْبِر  ِفي  الَِّذيَن  آبَاُؤكُُم  َعَبَدُهْم  الَِّذيَن  اآللَِهَة  كَاَن  إِْن  تَْعُبُدوَن: 
« )يشوع 24: 15(� ا أَنَا َوبَْيِتي َفَنْعُبُد الرَّبَّ األَُموِريِّيَن الَِّذيَن أَنُْتْم َساِكُنوَن ِفي أَْرِضِهْم� َوأَمَّ

ــد تســتطيع القــول أن  ــع، ق ــارات؟ فــي الواق ــة بالخي ــاة مليئ هــل الحظــت قــط أن الحي
ــوم، هــو  ــود للن ــوم، مــن لحظــة اســتيقاظنا حتــى الخل ــدة طــوال الي ــه بطــرق عدي مــا نفعل
اختيــار الخيــارات. نحــن نختــار خيــارات عديــدة جــًدا لدرجــة أننــا غالبًــا ال نفكــر بهــا. نحــن 

نختارهــا وحســب.
بعــض الخيــارات تكــون بســيطة بــل وتصبــح روتينيــة، فــي حيــن أن أخــرى تكــون مغيــرة 

للحيــاة ولهــا عواقــب أبديــة، ليــس لنــا وحســب بــل ولعائالتنــا أيًضــا.
وعليه، كم هو ضروري أن نفكر في اختياراتنا، خاصة الكبيرة منها، الخيارات التي قد تؤثر 

علينا وعلى عائالتنا، ليس لبقية حياتنا الخاصة فقط، بل لبقية حياة أفراد عائالتنا أيًضا.
ــا،  ــم واحــٌد من ــد اخترناهــا؟ ك ــارات ق ــى خي ــدم عل ــوم، ين ــى هــذا الي ــا، إل ــم واحــٌد من ك
إلــى هــذا اليــوم، يعيــش مــع حطــاٍم مــن خيــارات خاطئــة اخترناهــا ولــو منــذ وقــت طويــل؟ 

ــو ألســوأ القــرارات. ــاك فــداء، وهنــاك شــفاء، ول لحســن الحــظ، هنــاك غفــران، وهن
ســوف ننظــر هــذا األســبوع مجمــاًل على قضيــة الخيــارات التــي نختارهــا، وكيفيــة اختيارها، 

والتأثيــر الــذي قــد تتركــه هــذه الخيــارات علــى ذواتنــا وعائالتنا.

*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 12 كانون الثاني )يناير(. 
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7 نيسان )أبريل(        األحد       

إرادة حرة، خيار حر
ــواء كان ذاك  ــا، س ــخص م ــل والدة ش ــى قب ــار، حت ــيحيين أن هللا اخت ــض المس ــن بع يؤم
الشــخص ســيَُخلَّص أم ال. أي أن أولئــك الذيــن هــم فــي النهايــة هالكيــن لألبــد هــم هالكــون ألن 
هللا، فــي حكمتــه )حســبما يزعــم هــذا االعتقــاد الالهوتــي( اختــار ذلــك االختيــار لهــذا الشــخص 

ألن يهلــك. ممــا يعنــي إًذا، أن ذلــك الشــخص ســيُدان بغــض النظــر عــن اختياراتــه.
لحســن الحــظ، نحــن بصفتنــا أدفنتســت ســبتيين ال يُنســب إلينــا ذلــك االعتقــاد الالهوتــي، 
بــل نحــن نؤمــن أن هللا اختــار لجميعنــا أن نخلـُـص، وأنــه حتــى مــن قبــل بــدء العالــم، اختارنــا 

فيــه ليكــون لنــا حيــاة أبديــة.

اقــرأ أفســس 1: 1-4؛ تيطــس 1: 1، 2؛ 2تيموثــاوس 1: 8� مــاذا تخبرنــا هــذه األعــداد عــن 
اختيــار هللا لنــا وزمــن اختيارنا؟

 

 

علــى الرغــم مــن هــذا الخبــر الســار، إال أن بعــض النــاس ســتهلك )متــى 25: 41(. وذلــك ألن 
هللا، مــع أنــه اختارنــا جميًعــا، أعطــى البشــر أقــدس هبــة، وتلــك هــي اإلرادة الحــرة واالختيــار الحــر.

ماذا يعلمنا متى 22: 35-37 عن اإلرادة الحرة؟

 

 

ــد  ــة. ق ــد محب ــى تُع ــة، حت ــة بحري م المحب ــدَّ ــد أن تُق ــال ب ــه. ف ــى محبت ــا هللا عل ال يجبرن
ــن  ــر الهالكي ــال هللا بالبش ــة اتص ــو قص ــدس ه ــاب المق ــى أن الكت ــدة عل ــرق عدي ــن بط نبره
ــوع  ــاة يس ــي حي ــوح ف ــة بوض ــذه الحقيق ــرى ه ــم. وتُ ــب قلوبه ــراه، لكس ــعي، دون إك والس
وخدمتــه وكيفيــة تفاعــل النــاس معــه اســتخداًما إلرادتهــم الحــرة. حيــث انجــذب البعــض لــه؛ 

ــه. ورغــب اآلخــرون فــي موت
نعــم، لقــد اختارنــا هللا للخــالص، ولكــن، فــي النهايــة، علينــا أن نختــار قبــول ذلــك الخــالص. 
ــار خدمــة  ــا اختيارهــا، خي ــارات التــي علين ليــس هنــاك شــك فــي أنــه مــن بيــن جميــع الخي
الــرب هــو، إلــى حــٍد بعيــد، أكثرهــم أهميــة بالنســبة لنــا وألولئــك الذيــن يتأثــرون )مثــل أفــراد 

العائلــة مــن درجــة القرابــة األولــى( بحياتنــا والخيــارات التــي نختارهــا فيهــا.
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8 نيسان )أبريل(        االثنني        

اتخاذ الخيارات الصحيحة

ــف  ــا كي ــم أيًض ــا يعل ــي نختارهــا� وجميعن ــارات الت ــة الخي ــًدا أهمي ــم جي ــا يعل جميعن
يمكــن للخيــارات الخاطئــة أن تؤثــر تأثيــًرا ســلبًيا جــًدا علــى حياتنــا وحيــاة اآلخريــن� 

ــارات الصحيحــة؟ ــار الخي ــة اختي ــا معرفــة كيفي الســؤال هــو: كيــف يمكنن

 

 

تعطينــا األعــداد التاليــة بعــض الخطــوات العامــة التــي يمكــن أن تســاعدنا علــى اتخــاذ 
القــرارات الصحيحــة� مــا هــي هــذه الخطــوات؟

1� 1تسالونيكي 5: 17؛ يعقوب 1: 5  
2� إشعياء 1: 19؛ متى 7: 24، 25  

3� مزامير 119: 105؛ 2تيموثاوس 3: 16  
4� أمثال 3: 5؛ إشعياء 58: 11  

5� أمثال 15: 22، 24: 6  
 
 

فــي كل قــرار مهــم نتخــذه، كــم مــن الضــروري أن نذهــب إلــى الــرب فــي الصــالة، وأن 
ــأي طريقــة، أو  ــرب ب ــى التعــدي علــى نامــوس ال ــا إل ــن يــودي بن ــا ل نتأكــد مــن أن اختيارن
ــلم  ــي هللا، أن نس ــق ف ــروري أن نث ــن الض ــم م ــه. فك ــي كلمت ــودة ف ــادئ الموج ــى المب حت
خيارنــا لــه؛ أي ال بــد مــن أن نصلــي كــي تكــون الخيــارات التــي نختارهــا تمجــده وأن نكــون 
ــرة  ــا كثي ــا. أحيانً ــه لحياتن ــا الخاصــة إذا تعارضــت مــع خطت ــازل عــن رغباتن مســتعدين للتن
أيًضــا يمكــن للمشــيرين الحكمــاء أن يكونــوا عونًــا عظيًمــا خــالل ســعينا الختيــار الخيــارات. 
ــا،  ــد األفضــل لن ــا ويري ــن أن هللا يحبن ــة عظيمــة عالمي ــة، يمكــن أن ننعــم بيقين وفــي النهاي
وأنــه إذا ســلمنا حياتنــا لــه فــي إيمــاٍن وتواضــع، يمكننــا أن نتقــدم لألمــام فــي إيمــان بشــأن 

الخيــارات التــي نختارهــا.

كيــف تختــار الخيــارات الكبيــرة فــي حياتــك؟ أي خطــى روحيــة تتخــذ، إْن وجــدت، 
ســعًيا الختيــار الخيــارات؟
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9 نيسان )أبريل(        الثاثاء        

اختيار األصدقاء
أحــد أكثــر الخيــارات أهميــة التــي ســنختارها قــط هــو أصدقاؤنــا. أحيانـًـا كثيــرة ال نخطــط 
ــا مــع األشــخاص  ــا مــا تتطــور الصداقــات بتلقائيــة عندمــا نقضــي وقتً لكســب األصدقــاء؛ غالبً

الذيــن يســتمتعون ببعــٍض مــن األمــور ذاتهــا التــي نســتمتع بهــا.

ــال 12: 26؛ 17:  ــة؟ أمث ــاء نجدهــا فــي األعــداد التالي ــادئ تخــص انتقــاء األصدق أي مب
17؛ 18: 24؛ 22: 24، 25�

 

تقــول اآليــة فــي أمثــال 18: 24 أنــه إذا أردنــا أن نكســب أصدقــاء، البــد أن نكــون ودوديــن. 
أحيانـًـا يجــد النــاس أنفســهم وحيديــن، ولكــن أســلوبهم الحــاد والســلبي هــو مــا يدفــع اآلخرين 
بعيــًدا. »حتــى أفضــل واحــد بيننــا فيــه تلــك الخصــال غيــر المحببــة؛ وفــي انتقائنــا لألصدقــاء 
علينــا أن ننتقــي أولئــك الذيــن لــن ينفــروا منــا عندمــا يعلمــون أننــا غيــر كامليــن. طــول األنــاة 
المتبادلــة ضروريــة. حيــث يجــب أن نحــب ونحتــرم أحدنــا اآلخــر رغًمــا عــن األخطــاء والعيــوب 
التــي ال يســعنا إال رؤيتهــا، ألن هــذه هــي روح المســيح. ويجــب زرع تواضــع، وعــدم ثقــة فــي 
ــا  ــة وســيجعل قلوبن ــة متعصب ــن. وهــذا ســيقتل كل أناني ــذات، وشــفقة تجــاه أخطــاء اآلخري ال

.)Ellen G. White, Pastoral Ministry, p. 95( »متســعة وكريمــة
احــد أفضــل القصــص المعروفــة عــن الصداقــة هــي تلــك القصــة بيــن داود ويوناثــان.  كان 
ــدة  ــال عدي ــه ألجي ــع، لدامــت مملكت ــن ومطي ــان، أمي ــو يوناث ــوك إســرائيل وأب شــاول، أول مل
وكان يوناثــان خليفــة عرشــه. ولكــن عندمــا أثبــت شــاول عــدم اســتحقاقه لدعوتــه، اختــار هللا 
ــا كان يجــب أن يكــون مــن  ــًدا إلســرائيل، وهكــذا ُمفقــًدا يوناثــان أهليتــه لَِم ــًكا جدي داود مل
نصيبــه شــرعيًا فــي خــالف ذلــك. وهنــا لدينــا مثــال قــوي عــن كيــف أثــرت القــرارت الخاطئــة 

لفــرد واحــد مــن العائلــة )شــاول( فــي فــرد آخــر مــن العائلــة )يوناثــان(.
ــاعد داود  ــار أن يس ــل اخت ــه. ب ــًدا ل ــن داود أو حاس ــا م ــان غاضبً ــن يوناث ــم يك ــن ل ولك
ــاُن  ــُه يُونَاثَ ــِس َداُوَد، َوأََحبَّ ــْت ِبَنْف ــاَن تََعلََّق ــَس يُونَاثَ ــاول. »نَْف ــه ش ــب أبي ــن غض ــه م بحمايت

ــة. ــة الحقيقي ــن الصداق ــوي ع ــال ق ــن مث ــه م ــا ل ــل 18: 1(. ي ــِه« )1صموئي كََنْفِس

ــَدَة‹ « )1كورنثــوس 15:  ــاََق الَْجيِّ ــُد األَْخ ــَة تُْفِس ــَراِت الرَِّديَّ ــإِنَّ الُْمَعاَش ــوا: ›َف » الَ تَِضلُّ
ــم  ــد ل ــن ق ــك الذي ــى أولئ ــك، حت ــع أصدقائ ــة م ــك الخاص ــت تجربت ــاذا كان 33(� م
يقصــدوا لــك أذًى ولكــن أذوك فــي نهايــة المطــاف علــى أيــة حــال؟ كيــف يمكــن 

ــة؟ ــات العائلي ــؤذي العاق ــات أن ت ــي الصداق ــة ف ــارات الخاطئ للخي
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10 نيسان )أبريل(        األربعاء        

اختيار شريك الحياة
إذا كان يتعيــن عليــك اختيــار اصدقائــك بحــرص، البــد أن تكــون أكثــر حرًصــا عندمــا يتعلــق 
األمــر باختيــار شــريكك المســتقبلي. كان آدم مبــاركًا جــًدا ألن هللا شــّكل رفيــق حياتــه بيديــه 
ومــن داخلــه. كان اختيــار آدم ســهاًل ألن حــواء لــم تكــن المــرأة الوحيــدة وحســب، بــل والمــرأة 
الكاملــة أيًضــا. أّمــا نحــن الباقيــن فنواجــه وقتًــا أصعــب قليــاًل، ألن ليــس منــا َمــن هــو كامــل، 

وكذلــك لدينــا خيــارات كثيــرة.
ــا.  ــن حياتن ــي هــذا المجــال م ــاد ف ــا هللا دون إرش ــم يتركن ــًدا، ل ــم ج ــرار مه ألن هــذا الق
ــن، يوجــد خطــوات  ــوم االثني ــي عرضناهــا فــي درس ي ــع الخطــوات المهمــة الت بجانــب جمي
ــزواج  ــألة ال ــرض مس ــوف نع ــل )س ــزواج بالكام ــألة ال ــي مس ــا ف ــب اتباعه ــاًل يج ــر تفصي أكث
ــار خدمــة الــرب، ســتبقى  ــًدا عــن خي ــا، بعي بالكامــل وبالتفصيــل فــي الــدرس الســادس(. حًق
ــا أكثــر خيــار أهميــًة يختــاره أي فــرد فــي حياتــه. مســألة شــريك الحيــاة بصفــة دائمــة تقريبً

ــن  أي إرشــاد عــام يوجــد فــي النصــوص التاليــة ويمكــن بــل ويجــب تطبيقــه علــى َم
يطلــب شــريك الحيــاة المناســب؟ مزاميــر 37: 27؛ 119: 97؛ 1كورنثــوس� 15: 33؛ 

يعقــوب 1: 25-23�

 

 

ــُكلُّ  ــب أواًل. » ›فَ ــخص المناس ــن الش ــزواج، ك ــب لل ــخص المناس ــب الش ــى طل ــالوة عل ع
َمــا تُِريــُدوَن أَْن يَْفَعــَل النَّــاُس ِبُكــُم افَْعلُــوا هَكــَذا أَنْتُــْم أَيًْضــا ِبِهــْم‹ « )متــى 7: 12(. قــد يجــد 
شــخٌص مــا شــريَك حيــاة مســتقبلي عظيــم فيــه جميــع الصفــات التــي قــد نريدهــا، ولكــن إذا 
كان َمــن يطلــب صفــات جيــدة فــي اآلخــر تعــوزه أو تعوزهــا تلــك الصفــات، ستنشــأ المشــاكل.

هــذا ليــس جديــًدا، وال يُــرى فــي الــزواج وحســب بــل فــي الحيــاة عموًمــا أيًضــا. يقضــي 
ــا أولئــك الذيــن ــا طويــاًل فــي مقدمــة رســالة روميــة مخاطبً بولــس وقتً

ــال  ــا ق ــا. أو كم ــه أيًض ــن بفعل ــون، مذنبي ــن يدين ــم، َم ــا ه ــل م ــن لفع ــون اآلخري يدين
ــا الَْخَشــبَُة الَِّتــي ِفــي َعيِْنــَك فـَـالَ  يســوع: » ›َولَِمــاَذا تَْنظـُـُر الَْقــَذى الَّــِذي ِفــي َعيْــِن أَِخيــَك، َوأَمَّ

ــى 7: 3(. ــا؟‹ « )مت ــُن لََه تَْفطَ

كــم مــن مــرة تجــد نفســك تتمنــى لــو كان فــي اآلخريــن )قــد يكــون شــريك حياتــك( 
صفــات، فــي الواقــع، تعوزهــا أنــت نفســك؟ فكــر فــي ذلــك�
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11 نيسان )أبريل(        الخميس        

اختيار طريًقا
عنــد نقطــة مــا يتعيــن علينــا أن نختــار بشــأن مــا نريــد أن نفعلــه بحياتنــا فيمــا يتعلــق 
ــا  ــت معتنيً ــي البي ــل ف ــدوام كام ــل ب ــتقل أو العام ــي المس ــتثناء الغن ــل. باس ــة أو عم بوظيف
بالمنــزل والعائلــة )أشــرف جميــع الوظائــف(، علــى الكثيريــن اختيــار طريــق مــا، مــا دام هنــاك 

حاجــة لكســب العيــش.
بالطبــع جميعنــا نوجــد فــي ظــروف معينــة يمكنهــا، إلــى درجــة بعيــدة، الحــّد ِمــن خياراتنا 
الخاصــة بالعمــل. ولكــن فــي أي مجــال نوجــد فيــه يمكننــا اختيــار خيــارات خاصــة بعملنــا، 
خاصــة فــي ســياق معرفــة أن لنــا خــالص فــي يســوع المســيح، خيــارات تقــدر أن تضفــي علــى 

حياتنــا معنــًى وهدفـًـا. وباختصــار، أيـًـا كان مــا نعملــه، يمكننــا عملــه ألجــل مجــد هللا.

أي خطأ اقترفه سليمان؟ وكيف نكون حريصين لئا نقترف أمًرا مماثًا؟ جامعة 2: 11-1�

 

 

ال نحتــاج ألن نكــون أغنيــاء لنقــع فــي الفــخ ذاتــه الذي وقــع فيــه ســليمان. »ألَنَّ َمَحبَّــَة الَْماِل 
ــرُوِر، الَّــِذي إِِذ ابْتََغــاُه قـَـْوٌم َضلُّــوا َعــِن اإِليَمــاِن، َوطََعُنــوا أَنُْفَســُهْم ِبأَْوَجــاٍع كَِثيــرٍَة«  أَْصــٌل لـِـُكلِّ الشُّ

)1تيموثــاوس 6: 10(. فقــد نكــون فقــراء ولكــن نحــب المــال بنفــس مقــدار محبــة الغنــي له.
نعــم، علينــا أن نكســب العيــش، ولكــن بغــض النظــر عمــا نعملــه أو عــن كــم مــا نكســبه 
مــن األمــوال، ال يجــب أن نُألِّــه الســعي وراء الثــروة. حيــث عانــت عائــالت عديــدة أيًضــا مــن 
ــا. كــم مــن طفــل، أو  ــَر غنيً ــه لكــي يحــاول أن يصي ــروة، أهمــل عائلت ــع الث ــًكا بصن أٍب، ُمتَمل
زوج، أو زوجــة، يفضــل أســلوب حيــاة أكثــر تواضًعــا عــن عالقــة فقيــرة مــع أبيهــم؟ فــي معظــم 

الحــاالت، تفضــل األشــخاص األمــر األول عــن األخيــر.
ــن  ــن 2: 15(. ولك ــاة )تكوي ــن الحي ــزًءا م ــل ج ــون العم ــط هللا أن يك ــة خط ــذ الخليق من
ــروات  ــح وســيلة لكســب الث ــا يصب ــا، أو عندم ــزًا لحياتن ــا مرك الخطــر يكمــن فــي جعــل عملن
فقــط ألنفســنا.  وهــذا هــو الخطــأ الــذي اقترفــه ســليمان. فــكان يبحــث عــن معنــى فــي تلــك 
الخطــط، ومــع أن كثيــرًا مــن تلــك الخطــط جلبــت  لــه درجــًة مــن الرضــى، ولكــن فــي النهايــة 

اكتشــف أنهــا بــال معنــى.

قــال أحدهــم مــرًة: »كــم واحــد، فــي نهاية حياته، ســيتمنى لــو كان قــد قضى وقًتــا أطول 
فــي المكتــب ووقًتــا أقــل مــع عائلته؟« مــا هي الرســالة المهمــة في هــذه المقولة؟
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12 نيسان )أبريل(        الجمعة        

لمزيــد مــن الــدرس: خــالل الكتــاب المقــدس بأكملــه تواجهنــا حقيقــة اإلرادة الحــرة 
لإلنســان. حتــى آدم وحــواء قبــل الســقوط )تكويــن 3( كان لهمــا إرادة حــرة، ولكــن لألســف 
اختــاروا الخيــار الخاطــئ بهــا. إذا أســاءت الكائنــات غيــر الســاقطة، الكاملــة، اســتخدام اإلرادة 

الحــرة، كــم باألحــرى تفعــل كائنــات مثلنــا، انحــدرت فــي الخطيــة؟
ــر  ــض النظ ــه بغ ــي أن ــا يعن ــرة، مم ــي ح ــرة ه ــر أن اإلرادة الح ــاج أن نتذك ــن نحت ونح
عــن الضغــط الواقــع علينــا مــن الداخــل والخــارج، ال يجــب أن نختــار مــا هــو خطــأ. فنحــن 
نقــدر، مــن خــالل قــوة هللا فينــا، أن نختــار خيــارات صحيحــة بــاإلرادة الحــرة التــي أعطاهــا 
ــار باألخــص  ــي االعتب ــن ف ــا بحــرص، آخذي ــزن قراراتن ــم أن ن ــن المه ــم م ــه، ك ــا. وعلي هللا لن
ــه  ــل أخي ــن لقت ــر لقايي ــار الح ــا. فاالختي ــاة عائالتن ــى حي ــرارات عل ــك الق ــر تل ــة تأثي كيفي
بالتأكيــد دمــر عائلتــه. والقــرار الحــر ألخــوة يوســف ببيعــه للعبوديــة أفســد حيــاة أبيهــم. 
ــزََّق  ــا‹. فََم ــُف افِْترَاًس ــرَِس يُوُس ــُه، افْتُ ــٌش رَِديٌء أَكَلَ ــي!  َوْح ــُص ابِْن ــاَل: ›قَِمي ــُه َوقَ َق »فَتََحقَّ
ــُع  ــاَم َجِمي ــرًَة. فََق ــا كَِثي ــِه أَيَّاًم ــى ابِْن ــاَح َعلَ ــِه، َونَ ــى َحَقَويْ ــًحا َعلَ ــَع ِمْس ــُه، َوَوَض ــوُب ثِيَابَ يَْعُق
ــى  ــا إِلَ ــي نَائًِح ــى ابِْن ــزُِل إِلَ ــي أَنْ ــاَل: ›إِنِّ ــزَّى َوقَ ــى أَْن يَتََع ــزُّوُه، فَأَبَ ــِه لِيَُع ــُع بََناتِ ــِه َوَجِمي بَِني

ــن 37: 35-33(. ــوُه « )تكوي ــِه أَبُ ــى َعلَيْ ــِة‹. َوبََك الَْهاِويَ
ــر الكتــاب المقــدس كلــه، كمــا فــي الحيــاة، يمكننــا أن نجــد أمثلــًة عــن كيفيــة تأثيــر  عبْ
االختيــارات الحــرة ألفــراد العائلــة، للصالــح أو الطالــح، علــى اآلخريــن، مثــل اختيــارات قــورح 

ــال 6: 23، 24؛ تكويــن 18: 19(. ــا داني ــان وأبيــرام )عــدد 16: 1-32؛ انظــر أيًض وداث

أسئلة للنقاش
1� مــا هــي بعــض االختيــارات الحــرة التــي اخترتهــا اليــوم؟ مــاذا تخبــرك عــن نفســك 
وعــن عاقتــك بــاهلل وباآلخريــن؟ أي ِمــن االختيــارات التــي اخترتهــا، إن ُوِجــد، تتمنــى 

لــو كانــت مختلفــة؟
ــم  ــا أن نتعل ــة؟ ومــاذا يمكنن ــارات خاطئ ــارت اختي ــة اخت 2� أي الشــخصيات الكتابي

مــن أخطائهــا؟ كيــف أثــرت اختياراتهــا الخاطئــة ســلبًيا علــى عائاتهــا؟
3� دون شــك ينــدم جميعنــا علــى اختيــارات خاطئــة اخترناهــا� لمــاذا يُعــد اإلنجيــل 
بمثابــة أخبــار ســارة فــي أوقــات النــدم تلــك؟ أي الوعــود الكتابيــة طالَْبــت بهــا فــي 

أوقــات الشــدة والشــعور بالذنــب تجــاه االختيــارات الخاطئــة؟
ــم؟  ــزواج، أي نصيحــة ستســدي إليه ــون عــن ال ــاس ليتحدث 4� إذا جــاءك بعــض الن
ولمــاذا؟ أي المبــادئ ستشــير إليهــا مــن كلمــة هللا لمســاعدتهم علــى العمــل الجــاد 

التخــاذ هــذا القــرار المهــم؟
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*13 -19 نيسان )أبريل(    الدرس الثالث    

اإلعداد للتغيير

السبت بعد الظهر
4-8؛   :13 1كورنثوس  24؛   :2 تكوين  1-13؛   :10 1كورنثوس  األسبوعية:  المراجع 

1صموئيل 1: 27؛ مزامير 71؛ 1كورنثوس 15: 26-24.

اَمُه يَْسلُُك، َويَطَأُ ِفي طَِريِق َخطََواتِِه« )مزامير 85: 13(� آية الحفظ: »الِْبرُّ ُقدَّ

ــر  ــذي ال يتغي ــد ال ــا. الشــيء الوحي ــر األشــياء دائًم ــة بالتغييــرات. حيــث تتغي ــاة مليئ الحي
ــن  ــى قواني ــا. حت ــر هــو جــزٌء مــن وجودن ــة، إن التغيي ــي الحقيق ــه. ف ــر ذات ــع التغيي هــو واق

ــع. ــي النســيج األساســي للواق ــر يوجــد ف ــم أن التغيي ــا تعل ــدو وكأنه الطبيعــة تب
ــا مــا، ثــم يتغيــر كل شــيء فجــأًة  ــا مــا يأتــي التغييــر دون توقــع. نحــن نتبــع روتيًن وغالبً

وفــوًرا فُنأَخــذ علــى حيــِن ِغــرٍَّة.
ومــن الناحيــة األخــرى قــد نــرى أحيانـًـا التغييــرات قادمــة. حيــث نُعطـَـى إنــذارات وعالمات 
ومؤشــرات تُْعلِمنــا بــأن األشــياء ســتتغير. وعندمــا يحــدث ذلــك، يكــون مــن الحكمــة أن نبــدأ 
بالتهيــأ، إلــى أي درجــة ممكنــة، لمــا نــراه قادًمــا. الكثيــر مــن هــذه التغييــرات كبيــٌر: الــزواج، 

واألطفــال، والشــيخوخة، وحتــى المــوت.
وبالتأكيــد نحــن ال نعيــش فــي عزلــٍة، ممــا يعنــي إًذا أن التغييــرات التــي تطــرأ علينــا يمكــن 
أن تؤثــر فــي عائالتنــا أيًضــا، بــل وبطــرق كبيــرة. وفــي الوقــت ذاتــه، تقــدر التغييــرات الحادثــة 

فــي عائالتنــا أن تؤثــر علــى كل فــرد مــن العائلــة أيًضــا.
دعونــا نــدرس هــذا األســبوع بعًضــا مــن التغييــرات التي، عاجــاًل أم آجــاًل، وبطريقــة أو بأخرى، 

يواجههــا معظمنــا والكيفيــة التــي تقــدر بها هــذه التغييــرات أن تؤثــر على حيــاة العائلة.

*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 02 نيسان )أبريل(.
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14 نيسان )أبريل(        األحد        

غير مستعدين
هنــاك شــيٌء واحــٌد يميــز كلمــة هللا هــو أنهــا ال تتجنــب اإلمعــان فــي حقائــق حيــاة البشــر، 
ــي  ــا ويأســها. ف ــي محــض ألمه ــا ف ــي كامــل قســوتها، وأحيانً ــل بالعكــس، فهــي تكشــفها ف ب
الواقــع، باســتثناء بضــع الصفحــات األولــى مــن الكتــاب المقــدس وبضــع الصفحــات األخيــرة 
ــم يكــن بولــس  ــًة عــن الجنــس البشــري. حيــث ل ــة، ترســم كلمــة هللا صــورًة حزين فــي النهاي

ــْم َمْجــُد هللِا « )روميــة 3: 23(. ــأُوا َوأَْعَوزَُه ــا عندمــا كتــب: » إِِذ الَْجِميــُع أَْخطَ مبالًغ

اقرأ 1كورنثوس 10: 1–13� أي تحذيرات وكذلك وعود موجودة هناك؟

 

ــع  ــا م ــة تفاعلن ــدة كيفي ــرق عدي ــاطة وبط ــو ببس ــاة ه ــي الحي ــا ف ــن تصرفاتن ــد م العدي
ــا مســيحيين  ــا بصفتن ــرات باســتمرار، والتحــدي الموضــوع أمامن ــر. ونحــن نواجــه تغيي التغيي
هــو أن نتعامــل معهــا باإليمــان واثقيــن فــي هللا ومعلنيــن ذلــك اإليمــان مــن خــالل الطاعــة، 

ــك. بغــض النظــر عــن اإلغــواءات لفعــل خــالف ذل
» إن حاجــة العالــم العظمــى هــي إلــى الرجــال — الرجــال الذیــن لــن يباعــوا ولــن یشــتروا، 
الرجــال الذیــن یضمــرون فــي أعمــاق نفوســهم اإلخــالص واألمانــة، الرجــال الذيــن ال يخشــون 
مــن أن يدعــوا الخطيــة باســمها الحقيقــي، والذيــن ضمیرهــم مخلــص للواجــب ومنجــذب إلیــه 
کإبــرة البوصلــة للقطــب، الرجــال الذيــن يقفــون إلــى جانــب الحــق ولــو ســقطت الســموات « 
)روح النبــوة، التربيــة، صفحــة 67(. كانــت تلــك الكلمــات حقيقيــة لشــعب إســرئيل القديــم 

مثلمــا كانــت حقيقيــة فــي عهــد إلــن ج. هوايــت، وكمــا هــي حقيقيــة لنــا اآلن.

أيــة أخطــاء ارتكبوهــا النــاس الذيــن فــي النصــوص التاليــة فــي وجــه التغييــر؟ ومــاذا 
يمكننــا أن نتعلــم مــن أخطائهــم؟

أعمال 5: 10-1  
تكوين 16: 1، 2، 5، 6  

متى 20: 22-20  
 

تأتــي التغييــرات وغالبًــا مــا تجلــب معهــا اإلغــواءات، والتحديــات، وحتــى الخــوف أحيانـًـا. 
ــلوب  ــا باالس ــل معه ــي لنتعام ــالح الروح ــين الس ــون البس ــروري أن نك ــن الض ــم م ــك، ك ولذل
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الصحيــح. أيًضــا، بغــض النظــر عمــا إذا كانــت التغييــرات غيــر متوقعــة أو ســواء كانــت مجــرد 
ــا مــن الحيــاة، نحتــاج أن نتهيــأ لمــا هــو قــادم - المنظــور وغيــر المنظــور. جــزًءا عاديً

15 نيسان )أبريل(        االثنني         

اإلعداد للزواج
أحد أعظم التغييرات التي يواجهها الفرد هو الزواج.

بالتأكيــد، ليــس كل فــرد يتــزوج. فيســوع، مثالنــا األعظــم، لــم يتــزوج أبــًدا، وكذلــك العديــد 
مــن الشــخصيات الكتابيــة األخــرى.

ــام  ــا أم ــدس ال يقــف صامتً ــاب المق ــك فالكت ــاس، ولذل ــن الن ــر م ــزوج الكثي ــع ذك، يت وم
ــاة. ــرات الحي ــد أعظــم ُمَغيِّ ــذي هــو بالتأكي ــزواج، ال ال

ــزواج بالنســبة هلل هــو  ــزواج. وال ــاب المقــدس هــو ال ــر فــي الكت أول نظــام اجتماعــي ذُك
مهــم جــًدا لدرجــة أن الكلمــات ذاتهــا التــي قالهــا آلدم وحــواء فــي عــدن عــن الــزواج تظهــر في 
ــُه َويَلْتَِصــُق ِباْمَرأَتـِـِه  ثالثــة أماكــن أخــرى فــي الكتــاب المقــدس. »لِذلـِـَك يَتـْـرُُك الرَُّجــُل أَبـَـاُه َوأُمَّ
ــاِن َجَســًدا َواِحــًدا« )تكويــن 2: 24؛ انظــر أيًضــا متــى 19: 5؛ مرقــس 10: 7؛ أفســس 5:  َويَُكونَ
31(. تخبرنــا هــذه النصــوص أنــه بمجــرد أن يتــزوج شــخٌص مــا، يجــب أن تكــون العالقــة بينــه 

وبيــن شــريك حياتــه أكثــر العالقــات أهميــًة فــي حياتــه،
ــة  ــل أهمي ــي تعل ــه. أحــد األســباب الت ــن والدي ــه وبي ــة بين ــة مــن العالق ــر أهمي ــل وأكث ب
ــه يمثــل العالقــة القائمــة بيــن ابنــه يســوع  ــزواج بيــن الرجــل والمــرأة بالنســبة هلل هــو أن ال

ــس 5: 32(. ــروس )أفس ــة، الع والكنيس
ــاء بيــٍت نحتــاج أن نجلــس ونحســب النفقــة )لوقــا 14: 28-30(؛ فكــم باألحــرى عنــد  لبن
تأســيس أُْســرٍة؟ فالبيــت يُبنــى مــن حجــارة، وِمــالط، وخشــب، وحديــد، وأســالك، وزجــاج، أمــا 

األســرة فتُبنــى مــن أشــياٍء ليســت بالضــرورة ماديــة.

مــا هــي بعــض الصفــات األساســية والضروريــة لجميــع نواحــي الحيــاة ولكــن ضروريــة 
باألخــص ألولئــك الذيــن يســتعدون للــزواج؟ 1كورنثــوس 13: 4-8؛ غاطيــة 5: 22، 23�

 

 

اإلعــداد للــزواج البــد أن يبــدأ بنــا شــخصيًا وفرديًــا. وفــي الوقــت ذاتــه، علينــا أن نفحــص 
ــا. هــل هــو/ ــا المســتقبلي بحــرص لمعرفــة إذا كان هو/هــي شــريًكا مناســبًا لن شــريك حياتن

هــي يعمــل بجــد؟ )أمثــال 24: 30-34(. هــل له/لهــا طبــٌع ســيٌء؟ )أمثــال 22: 24(. هــل نؤمــن 
بمعتقــدات مشــتركة؟ )2كورنثــوس 6: 14، 15(. مــا هــو رأي عائلتــي وأصدقائــي عــن شــريك 
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حياتــي المســتقبلي؟ )أمثــال 11: 14(. هــل أنــا معتمــد علــى اإليمــان أم علــى المشــاعر فقــط؟ 
)أمثــال 3: 5، 6(. قــد تعنــي األجوبــة علــى هــذه األســئلة مســتقبل ســعيد أو حيــاة تعيســة.

ــق  ــاك يمكــن أن تطب ــادئ تجدهــا هن ــة مب فكــر فــي بعــض الزيجــات الصالحــة� أي
ــا؟ ــات الشــخصية أيًض ــى األشــكال األخــرى مــن العاق عل

16 نيسان )أبريل(        الثاثاء        

اإلعداد لتربية األبناء
بضعــة أشــياء تقــدر أن تغيــر حياتنــا أكثــر ممــا تفعــل والدة طفــٍل، حيــث ال ولــن يبقــى 

أبــًدا أي شــيء فــي العائلــة علــى حالــه مجــدًدا.
ِبيبَِة. طُوبَى لِلَِّذي َمألَ َجْعبَتَُه ِمْنُهْم« )مزامير 127: 4، 5(. » كَِسَهاٍم ِبيَِد َجبَّاٍر، هَكَذا أَبَْناُء الشَّ

ــا  ــم كل م ــر آباءه ــذي يخب ــتخدم ال ــل المس ــاء دلي ــع األبن ــي م ــت، ال يأت ــي ذات الوق ف
ــاء ذو  ــى اآلب ــر. حت ــد تظه ــكلة ق ــة مش ــخيص أي ــة تش ــم، وكيفي ــوا به ــه ليعتن ــون فعل يحتاج

ــم. ــم أو طباعه ــم أو كلماته ــات أبنائه ــون بتصرف ــا يصطدم ــرة أحيانً الخب
كمــا أن اإلعــداد للــزواج مهــٌم، مــن المهــم أيًضــا ألولئــك الذيــن يرجــون أن يصبحــوا آبــاًء 

وأمهــات أن يســتعدوا لهــذه المســؤولية الرائعــة. 

مــع أن قصــص الميــاد التاليــة كانــت فريدًة،أيــة مبــادئ يمكــن ألولئــك الذيــن 
ــل 1: 27؛  ــص؟ 1صموئي ــذه القص ــن ه ــا م ــة أن يتعلموه ــوة أو األموم ــتعدون لألب يس

�79-67 ،55-46 ،45-39 ،17-13 ،6  :1 لوقــا  7؛  قضــاة 13: 

 

 

 

يــا لهــا مــن مســؤوليٍة وفرصــٍة رائعتيــن كانتــا لهــؤالء اآلبــاء واألمهــات. ثالثــٌة ســيصبحون 
آبــاًء ألنبيــاء وقــادة فــي إســرائيل، واحــٌد مــن أبنائهــم ســيكون العالمــة للمســيا الموعــود، وآخــٌر 

مــن األبنــاء ســيكون هــو المســيح.
ــا ألبنائنــا أن يصيــروا أنبيــاَء كتابييــن، ينبغــي علــى  ومــع ذلــك، حتــى لــو لــم يكــن مكتوبً

اآلبــاء اإلعــداد لهــذا التغييــر الفريــد فــي حياتهــم.
ــة  ــن خــوض معرك ــيمكنه م ــذي س ــتعداد ال ــدأ االس ــد أن يب ــل، الب ــل والدة الطف ــى قب حت

الشــر بنجــاح.
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ــرة  ــة وضج ــت أناني ــذات وإذا كان ــي المل ــة ف ــا منغمس ــل والدة طفله ــت قب ــإذا كان » ف
ومتحكِّمــة فهــذه الصفــات ســتُرى فــي مــزاج الطفــل وطبعــه. وهكــذا قــد أخــذ كثيــرون مــن 

ــاالً لفعــل الشــر مــن الصعــب قهرهــا « األطفــال عــن آبائهــم أمي
)Ellen G. White, The Adventist Home, p. 256(.

ــا هــي  ــن، م ــاٍس آخري ــا مســؤوليات تجــاه أن ــاٍل أو كان لدين ــي بأطف ــا نعتن ســواء كّن
األمــور التــي يمكننــا القيــام بهــا لتنفيــذ تلــك المســؤوليات فــي أفضــل طريقــة ممكنــة؟ 

17 نيسان )أبريل(        األربعاء        

اإلعداد للشيخوخة
ــٌب  ــا تََع ــَنًة، َوأَفَْخرَُه ــوَن َس ِة فَثََمانُ ــوَّ ــَع الُْق ــْت َم ــَنًة، َوإِْن كَانَ ــبُْعوَن َس ــِنيَنا ِهــَي َس ــاُم ِس »أَيَّ
ــا هــذه الكلمــات مــن موســى  ــر 90: 10(. تذكرن ــُر« )مزامي ــِريًعا فََنِطي ــرَُض َس ــا تُْق ــٌة، ألَنََّه َوبَلِيَّ
بــأن الزمــن يمــر بــال هــوادة. إذ تأتــي الســنون وتذهــب، نــرى ونشــعر بالتغييــرات الحاصلــة 
فــي أبداننــا. حيــث يتحــول شــعرنا إلــى اللــون الرمــادي أو يتســاقط، وتتباطــئ حركتنــا، وتصبــح 
ــا  ــون ألطفالن ــد يك ــال، ق ــا أطف ــن ولدين ــا متزوجي ــن. وإذا كن ــا اليوميي ــاع رفقائن اآلالم واألوج

ــا.   أطفالهــم، وحينئــذ نقــدر أن نســتمتع بأحفادن
ساعدتنا المواسم السابقة من الحياة ألن نستعد للموسم األخير.

ــك عــن  ــور عــن اإلعــداد للشــيخوخة، وكذل ــا هــذا المزم ــاذا يعلمن ــور 71� م ــرأ مزم اق
ــًة؟ ــاة عام الحي

 

 

مزمــور 71 هــو مزمــور الشــخص الُمِســن الــذي يختبــر التحديــات التــي تأتــي بهــا الحيــاة، 
ولكنــه ســعيد ألنــه وضــع ثقتــه فــي هللا طــوال الرحلــة. حيــث أن أفضــل طريــق للتقــدم فــي 
الســن هــو وضــع ثقتنــا فيــه منــذ الصغــر. وبشــكل عــام، يشــارك كاتــب هــذا المزمــور ثالثــة 

دروس مهمــة تعلمهــا عندمــا ســار فــي إتجــاه هــذا الموســم مــن حياتــه.
1. اكتســب معرفــة عميقــة وشــخصية عــن هللا. منــذ شــبابه )مزمــور 71: 17(، حيــث كان هللا 
ملجــأه القــوي )مزمــور 71: 1، 7( ومخلصــه )مزمــور 71: 2(. الــرب صخــرة وحصــن )مزمــور 71: 
3(، رجــاءه ومتكلــه )مزمــور 71: 5(. ثــم يذكــر أعمــال هللا القديــرة )مزمــور 71: 16، 17(، وقوتــه 
ــرًا يصــرخ:  ــع )مزمــور 71: 19(. وأخي ــم التــي صن ــع العظائ وســلطانه )مزمــور 71: 18(، وجمي
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ــة مــع هللا، عندمــا نــدرس  ــات اليومي ــَك؟ « )مزمــور 71: 19(. تلــك المحادث ــْن ِمثْلُ ــا هللَاُ، َم » يَ
ــق اختبارنــا معــه. كلمتــه وعندمــا نتوقــف لنتأمــل فــي كل مــا يفعلــه مــن أجلنــا، ســوف تعمِّ

ــعة  ــاء، وأش ــة، والم ــن الرياضي ــليمة، والتماري ــة الس ــنة. التغذي ــادات حس ــب ع 2. اكتس
ــف  ــظ كي ــعد. الح ــول وأس ــاة أط ــتمتاع بحي ــى االس ــاعدنا عل ــخ ستس ــة، إل ــمس، والراح الش
يشــير كاتــب المزمــور إلــى عــادات الثقــة )مزمــور 71: 3(، والتســبيح )مزمــور 71: 6(، والرجــاء 

)مزمــور 71: 14(.
3. اكتســب شــغًفا لعمــل هللا. لــم يكــن الشــخص فــي هــذا المزمــور يتطلــع إلــى أن يكــون 
خامــاًل فــي شــيخوخته. وحتــى خــالل ســن تقاعــده، أراد أن يواصــل التســبيح هلل )مزمــور 71: 

8( وإخبــار اآلخريــن عنــه )مزمــور 71: 18-15(.

بالنســبة ألولئــك األكبــر ســًنا، مــا هــي بعــض مزايــا التقــدم فــي الســن؟ مــا الــذي 
ــم تعرفــه فــي صغــرك ويمكنــك مشــاركته مــع أولئــك األصغــر ســًنا؟ تعرفــه اآلن ول

18 نيسان )أبريل(        الخميس        

اإلعداد للوفاة
ــا  ــن جميعن ــذي يمك ــد ال ــر األوح ــل التغيي ــي، يظ ــيء الثان ــد المج ــاء عن ــن أحي ــم نك مال
توقعــه هــو أعظــم تغييــر بيــن جميــع التغييــرات: االنتقــال مــن الحيــاة إلــى المــوت. إضافــة 
إلــى الــزواج والميــالد، أي تغييــر لــه تأثيــر أكبــر علــى العائلــة مــن مــوت فــرد مــن العائلــة مــن 

درجــة القرابــة األولــى؟

اقرأ 1كورنثوس 15: 24-26� ماذا تعلمنا هذه اآليات عن الموت؟

 

 

بالتأكيــد يأتــي المــوت فــي أحيــاٍن كثيــرة دون توقــع، وبصــورة مأســوية. كــم مــن رجــال 
ــل غــروب  ــم، قب ــم أغمضــوا عينيه ــام ث ــاح أحــد األي ــي صب ــال اســتيقظوا ف ــل وأطف ونســاء ب
الشــمس، ال للرقــاد بــل للمــوت؟ أو اســتيقظوا فــي صبــاح أحــد األيــام وقبــل غــروب الشــمس 

فقــدوا أحــد أفــراد العائلــة؟
بغير التأكد من أنك متصٌل بالرب عن طريق اإليمان وُمغطى ببره لحظة بلحظة )انظر رومية 

3: 22(، ال يمكنك اإلعداد لموٍت ال تراه قادًما، سواء موتك أو موت شخٍص عزيٍز عليك.
ومــن ناحيــة أخــرى، مــاذا تفعــل إذا علمــت أنــه لــم يتبــَق لــك ســوى بضعــة أشــهر مــن 
عمــرك؟ قــد ال نعــرف حتًمــا متــى ســيقهرنا المــوت، ولكننــا قــد نعــرف بالتأكيــد متــى نكــون 
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علــى وشــك نهايــة حياتنــا.  وعليــه، كــم هــو مــن الضــروري أن نُِعــد أنفســنا وعائلتنــا لمــا هــو 
حتمــي الحــدوث.

اقــرأ 1ملــوك 2: 1-4، بعًضــا مــن الكلمــات األخيــرة التــي قالهــا داود البنــه ســليمان� أي 
دروس نســتفادها مــن هــذا النــص عــن اإلعــداد للوفــاة، وفاتنــا أو وفــاة أفــراد العائلــة؟

 

 

قــد نقــول بعــد النظــرة األولــى، هــذا ثـَـرِّي! داود، الــذي قتــل أوريــا بعدمــا عاشــر زوجتــه 
فــي عالقــة زانيــة وجعلهــا ُحبلــى )انظــر 2صموئيــل 11(، يوصــي ابنــه بــأن يســير فــي طريــق 
الــرب. ومــن الناحيــة األخــرى، قــد يكــون بســبب خطيتــه بالتحديــد والعواقــب الوخيمــة التــي 
تبعتهــا، كانــت كلمــات داود قويــة جــًدا. فهــو بالشــك كان يحــاول بطريقتــه أن يحــذر ابنــه مــن 
الحماقــة التــي ســببت لــه حــزن عميــق. تعلـّـم داود بقســوة بعــض الــدروس الصعبــة عــن أجــرة 

الخطيــة، وبــال شــك كان يأمــل أن يقــي ابنــه مــن بعــض الحــزن الــذي اختبــره هــو.

19 نيسان )أبريل(        الجمعة        

ــا قصــة شــعب إســرائيل القديــم فــي البريــة، ســنرى  لمزيــد مــن الــدرس: إذا قرأن
سلســلة مــن األخطــاء المتتاليــة المقترفــة رًدا علــى تغييــرات عظيمــة، وذلــك علــى الرغــم مــن 
اإلعــالن المذهــل عــن محبــة هللا وقدرتــه. فــي الحقيقــة، قبــل أن قــرر شــعب إســرائيل أخيــرًا 
ــا، قــال موســى الكلمــات التاليــة لشــعب  دخــول أرض الموعــد ومواجهــة تغييــرًا آخــرًا عظيًم
ــَب  ــْن َذَه ــوَر. إِنَّ كُلَّ َم ــَل فَُغ ــرَّبُّ ِببَْع ــُه ال ــا فََعلَ ــرَْت َم ــْد أَبَْص ــْم قَ ــم: » ›أَْعيُُنُك إســرائيل القدي
ــْم  ــرَّبِّ إِلِهُك ــوَن ِبال ــُم الُْملْتَِصُق ــا أَنْتُ ــِطُكْم، َوأَمَّ ــْن َوَس ــْم ِم ــرَّبُّ إِلُهُك ــاَدُه ال ــوَر أَبَ ــَل فَُغ َوَراَء بَْع
فََجِميُعُكــْم أَْحيَــاٌء الْيَــْوَم. اُنْظـُـْر. قـَـْد َعلَّْمتُُكــْم فَرَائِــَض َوأَْحَكاًمــا كََمــا أََمرَنِــي الــرَّبُّ إِلِهــي، لَِكــْي 
ــوا.  ــوا َواْعَملُ ــا. فَاْحَفظُ ــْي تَْمتَلُِكوَه ــا لَِك ــوَن إِلَيَْه ــْم َداِخلُ ــي أَنْتُ ــي األَرِْض الَِّت ــَذا ِف ــوا هَك تَْعَملُ
ــِض،  ــِذِه الَْفرَائِ ــَمُعوَن كُلَّ ه ــَن يَْس ــُعوِب الَِّذي ــِن الشُّ ــاَم أَْعيُ ــْم أََم ــْم َوِفطَْنتُُك ــَك ِحْكَمتُُك ألَنَّ ذلِ
ــْعُب الَْعِظيــُم إِنََّمــا ُهــَو َشــْعٌب َحِكيــٌم َوفَِطــٌن. ألَنَّــُه أَيُّ َشــْعٍب ُهــَو َعِظيــٌم  فَيَُقولـُـوَن: هــَذا الشَّ
لَــُه آلَِهــٌة قَِريبَــٌة ِمْنــُه كَالــرَّبِّ إِلِهَنــا ِفــي كُلِّ أَْدِعيَِتَنــا إِلَيْــِه؟ َوأَيُّ َشــْعٍب ُهــَو َعِظيــٌم لَــُه فَرَائِــُض 
ــِريَعِة الَِّتــي أَنـَـا َواِضــٌع أََماَمُكــُم الْيـَـْوَم؟ إِنََّمــا اْحتـَـِرْز َواحَفــْظ  َوأَْحــَكاٌم َعاِدلـَـٌة ِمثـْـُل كُلِّ هــِذِه الشَّ
ا لِئـَـالَّ تَْنَســى األُُمــوَر الَِّتــي أَبَْصــرَْت َعيَْنــاَك، َولِئـَـالَّ تـَـزُوَل ِمــْن قَلِْبــَك كُلَّ أَيَّــاِم َحيَاتـِـَك.  نَْفَســَك ِجــدًّ
َوَعلِّْمَهــا أَْوالََدَك َوأَْوالََد أَْوالَِدَك‹ « )تثنيــة 4: 3-9(. كــم مــن الضــروري أاّل ننســى مــا صنعــه الــرب 
ألجلنــا. وأي طريقــة للتذكــر أفضــل مــن تعليمــه لآلخريــن وألولئــك الذيــن مــن بعدنــا؟ الحــظ 
ــن عليهــم تعليــم هــذه األمــور  ــة فــي كل هــذا، حيــث تعيَّ أيًضــا كيــف كانــت األســرة مركزي
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ألطفالهــم. وكانــت الخطيــة عنــد فغــور شــيئًا ال يســبب إال دمــار حيــاة العائلــة. »إن الجريمــة 
التــي جلبــت علــى إســرائيل دينونــات هللا كانــت جريمــة الخالعــة والدعــارة. إنَّ جــرأة النســاء 

ووقاحتهــن الصطيــاد النفــوس لــم تنتــِه عنــد بعــل نفــور« 
.)Ellen G. White, The Adventist Home, p. 326( 

أسئلة للنقاش 
1� تحـدث فـي الصـف عـن بعض الترتيبـات التي قمت بهـا لمواجهة أيًا مـن المراحل 
الكبيـرة فـي الحيـاة، مثـل الـزواج، أو تربية األطفال، أو الشـيخوخة، أو أي شـيء آخر� 
رت التغييـرات علـى عائلتـك؟ مـاذا تعلمـت ممـا قد يسـاعد اآلخريـن الذين  كيـف أثَـّ

يمرون بالمراحـل ذاتها؟

2� فكَّـر فـي كلمـات داود لسـليمان، مجـدًدا فـي سـياق خطيتـه مـع بثشـبع، مصيبة 
ألقـت ظـًا علـى بقيـة حكـم داود وأثَّرت تأثيًرا سـيًئا وعظيًمـا على عائلتـه� بأية طرق 

نـرى، فـي وسـط كل هـذا، حقيقـة نعمـة هللا العاملة؟
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*20 -26 نيسان )أبريل(    الدرس الرابع    

أوقات الَوحدة

السبت بعد الظهر
ــوس 7: 25-34؛  ــي 4: 11–13؛ 1كورنث ــة 4: 9-12؛ فيلب ــبوعية: جامع ــع األس المراج

ــعياء 54: 5. ــن 37: 34؛ إش ــى 19: 8؛ تكوي مت

ــُه  ــَع لَ ــَدُه، َفأَْصَن ــوَن آَدُم َوْح ــًدا أَْن يَكُ ــَس َجيِّ ــُه: »لَْي ــرَّبُّ اإِلل ــاَل ال ــة الحفــظ: َوَق آي
ــن 2: 18(� ــرَُه« )تكوي ــا نَِظي ُمِعيًن

قصــة رائعــة ولكــن مؤلمــة انتشــرت فــي األخبــار منــذ ســنوات. ســيدة شــابة ُوِجــدت ميتــة 
ــا مأســويًا، إال أن مــا جعــل القصــة أســوأ هــو أن  فــي منزلهــا. مــع أن المــوت ذاتــه كان حدثً
ــة. عشــر ســنوات!  ــور علــى الجث ــل العث ــر مــن 10 ســنوات قب الســيدة كانــت قــد ماتــت أكث
ــة  ــى حــق فــي طرحــه، هــو: فــي مدين ــاس، وهــم عل ــذي طرحــه الن ــك، كان الســؤال ال ولذل
كبيــرة كهــذه، وفــي وجــود أنــاس عديديــن ووســائل عديــدة للتواصــل، كيــف يمكــن لســيدة، 

لــم تكــن متشــردة، أن تمــوت لفتــرة طويلــة دون معرفــة أحــد؟
على الرغم من تطرفها، إال أن هذه القصة هي مثال للحقيقة: عديد من الناس يعانون من 
الوحدة. في عام 2016 نشرت نيويورك تايمز مقالة عنوانها )الباحثون يواجهون مرض الوحدة - 

Researchers Confront an Epidemic of Loneliness(. المشكلة حقيقية.
منــذ البــدء، نحــن البشــر لــم نُخلـَـق لنعيــش فــي عزلــة. ومنــذ زمــن عــدن فصاعــًدا، وجــب 
علينــا بدرجــة مــا أو بأخــرى أن نعيــش فــي شــركٍة مــع أنــاس آخريــن. بالتأكيــد، جــاءت الخطية، 
ففســد كل شــيء منــذ ذلــك الوقــت. ســوف ننظــر هــذا األســبوع فــي قضيــة الرفقــة والَوحــدة 
فــي أوقــات الحيــاة المختلفــة، التــي قــد يكــون جميعنــا واجههــا فــي وقــٍت مــا. وإن لــم تكــن 

قــد واجهتهــا، فأنــت محظــوظ.

*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 27 نيسان )أبريل(.
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21 نيسان)أبريل(        األحد        

الُصحبة

اقرأ جامعة 4: 9-12� ما هي الفكرة الرئيسة هنا؟ ما هو مبدأ الحياة الذي يُشار إليه بصفة عامة؟

 

قليــٌل جــًدا منــا يســتطيع العيــش بمفــرده. وحتــى إذا كنــا وحيدين ونحــب الوحدة، عاجــاًل أم 
آجــاًل لــن نحتــاج إلــى صحبــٍة وحســب، بــل وقــد نبحــث عنهــا أيًضــا، خاصــة فــي أوقــات الحاجة. 
حًقــا، نحــن ُخلِقنــا لنحيــا فــي مجتمعــات وفــي ُصحبــة. مــا أســعد حــظ أولئــك الذيــن لديهــم 
أفــراًدا مــن األســرة قريبــة منهــم تقــدر أن تمنحهــم العــزاء والدعــم، خاصــة فــي أوقــات الحاجــة.

ولســوء الحــظ، هنــاك أنــاس فــي كنيســتنا، وفــي عملنــا، وفــي المجتمعــات التــي نعيــش 
فيهــا، ليــس لديهــم أحــٌد يلجــأون إليــه، ال فــي وقــت حاجتهــم وحســب، بــل ولــو للحديــث 

لبعــض الوقــت فــي نهايــة اليــوم. قــد يأتــي اإلحســاس
ــوم  ــي هــو ي ــوم بالنســبة ل ــزوج: »أصعــب ي ــر مت بالوحــدة فــي أي وقــت. قــال رجــل غي
األحــد. ففــي أثنــاء األســبوع أنــا محــاٌط بالنــاس فــي العمــل. وفــي يــوم الســبت أرى أناًســا فــي 

الكنيســة. ولكــن فــي يــوم األحــد أصيــر وحيــًدا«.

ــا أن نتعلمهــا مــن النصــوص التاليــة، خاصــة عندمــا نشــعر  ــا جميًع أيــة مبــادئ يمكنن
ــي 4: 13-11� ــا 16: 32، 33؛ فيلب ــدة؟ يوحن بالوح

 

نعــم، نحــن بصفتنــا مســيحيين ال نعــرف حقيقة هللا وحســب، بــل وحقيقــة كوننــا قادرين على 
أن نجتمــع معــه. ونحــن نقــدر بالتأكيــد أن نســتمد عــزاًء مــن قـُـرْب هللا منــا. ولكــن، قـُـرْب هللا مــن 
آدم فــي عــدن لــم يمنــع الــرب مــن قــول: » ›لَيْــَس َجيِّــًدا أَْن يَُكــوَن آَدُم َوْحــَدُه‹ « )تكويــن 2: 18(. 
وعليــه، َعلِــم هللا أن آدم، مــع أنــه اســتمتع بالشــركة مــع هللا فــي عالــم لــم تفســده الخطيــة، كان ال 

يــزال فــي احتيــاج إلــى ُصحبــة بشــرية. فكــم باألحــرى إذًا يحتــاج الباقــون أيًضــا إلــى صحبــٍة.
ــا، إًذا ليــس  ــاس كثيريــن حولن ــه لمجــرد وجــود أن ــراض أن ــا مــن افت ــد أن نحتــرس أيًض الب
ــدن  ــي م ــاس وحــدًة ف ــر الن ــن أكث ــٌض م ــش بع ــث يعي ــاك مجــال للشــعور بالوحــدة. حي هن
ــن  ــات أخــرى م ــن مجموع ــن. فمجــرد الوجــود بي ــع اآلخري ــا م ــون غالبً ــث يتفاعل ــرة حي كبي

ــى الشــركة. ــة وبالحاجــة إل ــك ال تشــعر بالوحــدة والغرب ــي أن ــاس ال يعن الن

ليــس دائًمــا مــن الســهل تمييــز َمــن يشــعر بالوحــدة، أو الغربــة، أو الرفــض، أو بمجــرد 
األلــم، وفــي حاجــة إلــى شــخٍص ليتكلــم معــه، إن لــم يكــن لغرض آخــر� كيــف يمكنك 

أن تســعى مســتبًقا لألحــداث ألن تصبــح أكثــر حساســية ألٍي كانــوا أولئــك الناس؟
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22 نيسان )أبريل(        االثنني        

حياة العزوبية
قالــت فتــاة شــابة عــن مزايــا العزوبيــة: »مرتــان ُســنحت لــي الفرصــة للخدمــة فــي حقــل 
اإلرســاليات، فاســتجبت دون تــردد«. أمــا الشــخص المتــزوج الــذي لديــه عائلــة قــد يتخــذ وقتـًـا 
أطــول قليــاًل التخــاذ ذلــك القــرار، ألنــه ال يعنيــه هــو وحــده، بــل أيًضــا شــريك حياتــه وأطفالــه.

ما هي بعض األسباب الوجيهة لامتناع عن الزواج وفًقا لبولس؟ 1كورنثوس 7: 34-25�

 

 

يعتقــد معظــم النــاس أن الــزواج هــو إرادة هللا لهــم. ألــم يقــل: »لَيْــَس َجيِّــًدا أَْن يَُكــوَن آَدُم 
َوْحــَدُه«؟ ومــع ذلــك، لدينــا العديــد مــن األمثلــة فــي الكتــاب المقــدس عــن أنــاس ُعــزَّب، بمــا 

فــي ذلــك أعظــم مثــال، يســوع المســيح.
ُسِئل إرميا أاّل يتزوج )إرميا 16: 1-3( وكان ذلك عقابًا صدر على موضع تاريخي ُمعيّن. ال نعلم 

إذا رُِفع ذلك القيد قط، ولكن من الواضح أن إرميا كان نبيًا عظيًما بينما كان أعزبًا.
ــه  ــع أن زوجت ــة، م ــة عظيم ــا أهمي ــال وكأن له ــة لحزقي ــة االجتماعي ــُد الحال ــم تَب ــا، ل أيًض
ماتــت فجــأًة، بــل ولــم يكــن مســموح لــه أن يندبهــا، بــل تعيــن عليــه مواصلــة الخدمــة التــي 
ــا،  ــا محطًم ــا زواًج ــي هوشــع أيًض ــال 24: 15-18(. كمــا كان زواج النب ــه )حزقي ــرب ل ــا ال عينه
ولكنــه كان قــادًرا علــى مواصلــة الخدمــة. فــي حيــن أن القصــة تبــدو غريبــة لنــا، طلــب هللا 
منــه أن يتــزوج بزانيــة َعلِــم هللا أنهــا ســتترك هوشــع مــن أجــل رجــاٍل آخريــن )هوشــع 3-1(.

بالنظـر إلـى الماضـي، نـرى أن هللا يحـاول توضيـح المحبـة األحاديـة الطـرف التـي يكنُّهـا 
لشـعب إسـرائيل ولنـا، ولكـن بالتأكيـد كان األمـر بالـغ الصعوبـة وشـديد األلـم على هوشـع أن 
يصيـر هـو الِعبْـرة. فـي كٍل مـن هـذه األمثلـة لـم تشـكل الحالـة االجتماعيـة أي مشـكلة. حيث 
كان هللا مهتًمـا بأمانـة الفـرد، وطاعتـه، وقدرته علـى قول ما أراد هللا منه أن يقولـه. إذن علينا أن 
نتأكـد مـن أن حياتنـا ال تُعـرَّف بحالتنـا االجتماعيـة.  سـوف تقـول لنا أصـواٌت عديـدة اليوم أنه 
ْهـَر«، بل  إن لـم نكـن متزوجيـن، فنحـن غيـر كامليـن. ولكن يـرّد بولـس: »َوالَ تَُشـاكِلُوا هـَذا الدَّ

َسـًة َمرِْضيَّـًة ِعْنـَد هللِا« )روميـة 12: 1، 2(. ُمـوا أَْجَسـاَدكُْم َذِبيَحـًة َحيَّـًة ُمَقدَّ »قَدِّ

مــا هــي الطــرق العمليــة التــي يمكنــك أن تخــدم بهــا غيــر المتزوجيــن، ســواء كانــوا 
أعضــاء فــي الكنيســة أو غيــر أعضــاء؟
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23 نيسان )أبريل(        الثاثاء        

عندما ينتهي الزواج
ــم الجســدي  ــا البشــرية، باســتثناء األل ــة به ــي دمــرت الخطي ــع الطــرق الت ــن جمي مــن بي
والمــوت، مــا الــذي واجــه عواقــب مدمــرة مــن جــراء الخطيــة أكثــر مــن العائلــة؟ وكأن عبــارة 

»عائلــة مفككــة« كثيــرة التكــرار علــى األرجــح. فــأي عائلــة غيــر مفككــة لدرجــة مــا؟
ــة.  ــا أي عائل ــد تواجهه ــي ق ــور الت ــب األم ــد أصع ــو أح ــالق ه ــاة، الط ــب الوف ــى جان إل
فاألشــخاص الذيــن يخوضــون هــذه التجربــة المريــرة يختبــرون كافــة أنــواع المشــاعر. ولعــل 
أولهــا وأشــهرها هــو الحــزن الشــديد، الــذي قــد يــدوم مــن عــدة أشــهر حتــى عــدة ســنوات 
ــول،  ــن المجه ــر البعــض الخــوف؛ الخــوف م ــد يختب ــراد. وق ــالف األف ــف باخت بدرجــات تختل
ــة، والخــوف مــن عــدم القــدرة علــى التكيــف. وقــد يمــر البعــض فــي  ومــن األزمــات المادي

ــد، الوحــدة. ــاب، والغضــب، وبالتأكي ــن االكتئ ــرة م فت

أيــة مبــادئ عامــة عــن الطــاق يمكننــا أن نســتخلصها مــن األعــداد التاليــة؟ ماخــي 2: 
16؛ متــى 5: 31، 32 ؛ 19: 8؛ 1كورنثــوس 7: 13-11�

 

ــة  ــي كاف ــا ف ــدم أعضاءه ــة أن تخ ــيح االفتدائي ــطة المس ــا واس ــة بوصفه ــى الكنيس »عل
ــى  ــوا إل ــع ويِصلُ ــى تنشــئة كل فــرد بحيــث ينمــو الجمي مجــاالت احتياجاتهــم وأن تعمــل عل
اإلدراك المتزايــد فــي اختبارهــم المســيحي. وهــذا األمــر يصــدق بوجــه خــاص عندمــا يواجــه 
ــة  ــارات المؤلم ــزواج واالختب ــل ال ــاة، مث ــم دوام الحي ــدوم معه ــة ت ــرارات مصيري ــاء ق األعض
والموجعــة مثــل الطــالق. عندمــا يواجــه الزوجــان خطــر انهيــار زواجهمــا، ينبغــي أن يبــذال كل 
جهــٍد ممكــن بالتعــاون مــع أولئــك الذيــن يقدمــون لهمــا الخدمــة مــن الكنيســة أو العائلــة، 
لجلــب المصالحــة والشــفاء تماشــيًا مــع المبــادئ اإللهيــة الخاصــة باســتعادة العالقــات التــي 

ــة 6: 1(. ــوس 7: 10، 11؛ 13: 4-7؛ غالطي ــع 3: 1-3؛ 1كورنث ــررت )هوش ــأذت وتض ت
وتتوفــر المصــادر، التــي قــد تســاعد األعضــاء فــي تطويــر وتقويــة البيــت المســيحي، مــن 
خــالل الكنيســة المحليــة أو منظمــات كنســية أخــرى. وتتضمــن هــذه المصــادر مــا يلــي:)۱( 
ــة  ــادية وتعليمي ــج إرش ــا، )۲( برام ــن أن يتزوج ــن المزمعي ــه للخطيبي ــاد والتوجي ــج اإلرش برام
ــن«  ــي تفككــت وللمطلقي ــالت الت ــد ودعــم للعائ ــن مــع عائلتيهمــا، )3( برامــج تعضي للزوجي

)الدليــل الكنســي لألدفنتســت الســبتيين، الطبعــة التاســعة عشــر، صفحــة 161(.

مــا هــي الطــرق العمليــة والخاليــة مــن الدينونــة التــي يمكــن اســتخدامها لمســاعدة 
شــخص مــا يخــوض تجربــة الطــاق؟
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24 نيسان )أبريل(        األربعاء        

الموت والَوحدة
ســأل أحدهــم مــرًة الســؤال التالــي: مــا الفــرق بيــن البشــر والدجــاج فيمــا يتعلــق بمســألة 
المــوت؟ واإلجابــة هــي أنــه، ليــس كالدجــاج الــذي يمــوت، بــل نحــن البشــر الذيــن نمــوت 
أيًضــا، نعلــم أننــا ســوف نمــوت. أمــا الدجــاج فــال يعلــم ذلــك. وهــذه المعرفــة لموتنــا الوشــيك 

هــي مــا تؤثــر تأثيــرًا كبيــرًا علــى كيفيــة معيشــتنا اليــوم.
كمــا نعلــم، جميــع العالقــات، بمــا فــي ذلــك الــزواج، تنتهــي عاجــاًل أو آجــاًل عــن طريــق 
ــة  ــن المحب ــر ع ــض النظ ــديد، وبغ ــاد الش ــن االتح ــر ع ــض النظ ــوت. بغ ــم: الم ــا األعظ عدون
الشــديدة والصحبــة المقربــة، والوقــت الــذي قُِضــي مًعــا، نحــن بصفتنــا بشــر )لســنا كالدجــاج( 
نعلــم أنــه عاجــاًل أو آجــاًل ســوف يأتــي المــوت )إال إذا جــاء يســوع قبــل ذلــك(، وعندمــا يأتــي 
المــوت، ســوف تنفصــم جميــع عالقاتنــا. طالمــا كان هــذا هــو مصيرنــا منــذ الخطيــة األولــى، 

وســوف يظــل هكــذا حتــى مجــيء المســيح.
ال يخبرنــا الكتــاب المقــدس أيـًـا مــن االثنيــن، آدم أم حــواء، مــات أواًل، ولكــن بالتأكيــد كان 
ــًدا أن يكــون جــزًءا مــن  ــا شــديًدا لآلخــر، خاصــة وأن المــوت لــم يُفتــرض أب ــا ألًم ذلــك مؤلًم
ــا فــي  ــاة فــي البــدء. وإن جعلهــم مــوُت ورقــة واحــدة مــن األشــجار ينوحــان، كمــا رأين الحي

درس ســابق، َمــن يتخيــل مــا اختبــراه جــراء مــوت أحدهمــا؟
المشــكلة هــي أننــا معتــادون تماًمــا علــى المــوت، فنحــن نعتبــره مــن المســلمات. ولكنــه 
ــى هــذا  ــه، فنحــن نصــارع حت ــره نحــن البشــر.  وعلي ــًدا أن يكــون شــيئًا نختب ــرض أب ــم يُفت ل

اليــوم لنفهمــه، وأحيانًــا كثيــرة نفشــل فــي فهمــه.

مــاذا تعلمنــا النصــوص التاليــة عــن المــوت وعــن كيفيــة صــراع النــاس معــه؟ إشــعياء 57: 
1؛ رؤيــا 21، 14؛ 1تســالونيكي 4: 17، 18؛ متــى 5: 4؛ 2صموئيــل 18: 33؛ تكويــن 37: 34�

 

بــال شــك أننــا ال نواجــه حقيقــة مــوت أنفســنا جميًعــا وحســب، بــل ونواجــه حقيقــة مــوت 
اآلخريــن أيًضــا، مــوت المحبوبيــن، وربمــا مــوت رفيقنــا المقــرب لنــا. وعليــه، عاجــاًل أم آجــاًل، 
ــا، أو فتــرًة، للوحــدة يجلبــه مــوت شــخٍص آخــر. وهــو صعــٌب  ســوف يواجــه العديــد منــا وقتً
ومؤلــٌم. وفــي مثــل هــذه األوقــات يمكننــا، بــل يجــب علينــا أحيانـًـا، أن نطالــب فقــط بوعــود 

هللا. ففــي النهايــة، مــاذا لنــا أيًضــا فــي هــذا العالــم، عالــم الخطيــة واأللــم والمــوت؟

كيــف يمكــن لكنيســتك أن تســاعد أولئــك الذيــن تعــرف أنهــم يعانــون مــن الوحــدة 
جــراء مــوت شــخٍص عزيــز عليهــم؟
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25 نيسان )أبريل(        الخميس        

العزوبية الروحية
ســيدة شــابة اســمها ناتالــي كان قــد مــّر علــى زواجها ســبع ســنوات عندمــا حضــرت، بدعوة 
مــن صديــق لهــا، سلســلة كرازيــة فــي كنيســة أدفنتســتية ســبتية محليــة. واقتناًعــا بمــا تعلمتــه، 
ــار الــوالدة الجديــدة، وعلــى الرغــم مــن المعارضــات  ت قلبهــا للمســيح واختبــرت اختب ســلَمَّ
العنيفــة مــن زوجهــا، وأبويهــا، وحمويهــا، وحتــى جارتهــا الســاكنة بالمنــزل المجــاور، انضمــت 
ناتالــي لكنيســة األدفنتســت الســبتيين.  كمــا أنهــا غيَّــرت أســلوب حياتهــا بــكل درجــة ممكنــة 

ليتناســب وإيمانهــا الــذي عثــرت عليــه مؤخــرًا.
وكمــا يمكنــك أن تتخيــل، واجهــْت معارضــة شــديدة جــًدا؛ فمــا جعــل األمــر أصعــب جــًدا 
هــو زوجهــا الــذي كان علــى حــٍق يجــادل: »لــم يكــن هــذا مــا وافقــت عليــه عندمــا تزوجنــا. 

أنــِت إنســانة جديــدة بالكامــل، ولكننــي أريــد اإلنســانة القديمــة أن ترجــع لــي«.
ــا  ــن أنه ــم م ــى الرغ ــان. فعل ــاة اإليم ــا حي ــي تحي ــنوات ك ــدة س ــي لم ــت تعان ــا دام وم

ــا«. ــاء روحيً ــا »عزب ــق عليه ــن أن نطل ــة، يمك متزوج

أي كلمــات تشــجيعية نجدهــا فــي األعــداد التاليــة ألولئــك الذيــن قــد يشــعرون أنهــم 
ُعــزَّب روحًيــا؟ إشــعياء 54: 5؛ هوشــع 2: 19، 20 ; مزمــور 72: 12.

 

توجــد أمثــال ناتالــي فــي كنائســنا حــول العالــم أجمــع. هــؤالء النــاس، رجــااًل أو نســاًء، هــم 
متزوجــون ولكــن يذهبــون إلــى الكنيســة بمفردهــم أو مــع أطفالهــم فقــط. قــد يكونــوا قــد 
تزوجــوا بشــخٍص مــن إيمــاٍن مختلــف. أو ربمــا يكونــوا انضمــوا للكنيســة دون شــريك حياتهــم. 
أو كانــا عضويــن فــي الكنيســة عندمــا تزوجــا، ولكــن، لســبب مــا، انســحب أحدهمــا وتوقــف 
ــون بمفردهــم  ــا لإليمــان. هــؤالء الرجــال والنســاء يأت ــح معاديً ــد يصب ــل وق عــن الحضــور، ب
إلــى الكنيســة وإلــى وجبــة الغــذاء بعــد خدمــة العبــادة، أو يذهبــون بمفردهــم إلــى أنشــطة 
ــي  ــة ف ــاهمة المادي ــى المس ــم عل ــدم قدرته ــم ع ــة. ويحزنه ــة أو االجتماعي ــة الكرازي الكنيس
خدمــات الكنيســة بقــدر مــا يــودون، ألن شــريك حياتهــم ال يوافــق علــى فعــل ذلــك. فعلــى 

ــا بأنهــم أرامــل. الرغــم مــن أنهــم متزوجــون، قــد يشــعرون روحيً
لعــل جميعنــا، فــي وقــت أو فــي آخــر، قابلنــا أناًســا مثــل هــؤالء فــي الكنيســة، وهــؤالء 

هــم فــي حاجــٍة لمحبتنــا ودعمنــا.

أيــة أشــياء عمليــة يمكننــا، بصفتنــا عائلــة كنســية، فعلهــا بغــرض مســاعدة الُعــزَّب 
ــا الموجديــن فــي وســطنا؟  روحًي
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26 نيسان )أبريل(        الجمعة        

لمزيــد مــن الــدرس: »فــي وســط ظــروف حيــاة الكــد، حافــظ أخنــوخ بثبــات علــى 
عالقتــه بــاهلل. كمــا ازداد عملــه حجًمــا وإلحاًحــا، زادت صلواتــه مثابــرًة وإخالًصــا. حيــث واظــب 

علــى اســتثناء ذاتــه فــي فتــرات معينــة مــن المجتمــع ككل.
ــرة، ينســحب  ــه والعب ــم بالتوجي ــاًل لينفعه ــاس، عام ــن الن ــت بي ــاء لبعــض الوق ــد البق فبع
ليقضــي وقتًــا فــي خلــوٍة، جائًعــا ومتعطًشــا لتلــك المعرفــة اإللهيــة التــي يمنحهــا هللا وحــده. 
ــا هللا هكــذا، كان أخنــوخ يعكــس صــورة هللا أكثــر فأكثــر. حيــث كان وجهــه يشــع نــوًرا  مناجيً
مقدًســا، بــل يشــع النــور الــذي يســطع مــن وجــه يســوع. وعندمــا رجــع مــن هــذه المناجــات 

ــاه«  اإللهيــة، حتــى األشــرار رأوا برهبــة مفعــول الســماء علــى ُمَحيَّ
.)Ellen G. White, Gospel Workers, p. 52(

ــا عــن أولئــك  ــا قويً ــا درًس ــا مشــجعٌة وهــي تعلمن ــوخ هن ــى الرغــم مــن أن قصــة أخن عل
ــن  ــت م ــًة ليس ــرون عزل ــد يختب ــة، إال أن العدي ــن العزل ــات م ــع بأوق ــارون التمت ــن يخت الذي

ــا ــا دوًم ــم، يمكنن ــرر، نع ــم. نك ــوا بمفرده ــدون أن يكون ــم ال يري ــم. فه اختياره
ــا نشــتاق  ــن أحيانً ــي الوجــود، ولك ــو كل ــذي ه ــرب، ال ــع ال ــتمتاع بشــركة ســعيدة م االس
لصحبــة وشــركة بشــرية. كــم مــن الضــروري أن نكــون، بصفتنــا كنيســة، مســتعدين أن نهتــم 
بأولئــك الذيــن قــد يكونــوا جالســين جوارنــا فــي يــوم الســبت كل أســبوع، ولكنهــم يجتــازون 
فــي وقــٍت عصيــٍب مــن الوحــدة. وفــي الوقــت ذاتــه، إذا كنــت تجتــاز فــي مثــل ذلــك الوقــت، 
ــه  ــه، مــن الكنيســة )أو أي مــكان آخــر(، واْعلِم ــوق في ــه يمكنــك الوث ــد شــخًصا تشــعر بأن ِج
باألمــر. مــرات عديــدة ال يســتطيع البشــر معرفــة مــا يجتــاز بــه شــخٌص مــا بمجــرد النظــر إليــه. 

حيــث يســهل علــى بعــض النــاس علــى األقــل االختبــاء خلــف قنــاٍع.

أسئلة للنقاش
ــن  ــات َم ــيًة الحتياج ــر حساس ــح أكث ــم أن تصب ــتك أن تتعل ــن لكنيس ــف يمك 1� كي

ــي وســطكم؟ يشــعرون بالوحــدة ف
ــوَن ُمكَْتِفًيــا ِبَمــا  2� »لَْيــَس أَنِّــي أَُقــوُل ِمــْن ِجَهــِة اْحِتَيــاجٍ، َفإِنِّــي َقــْد تََعلَّْمــُت أَْن أَكُ
أَنـَـا ِفيــِه« )فيلبــي 4: 11(� اقــرأ الســياق األشــمل لكلمــات بولــس هنــا� كيــف نتعلــم 
تطبيــق هــذه الكلمــات علــى أنفســنا؟ وفــي الوقــت ذاتــه، لمــاذا يتعيــن علينــا أن 
ــخٍص  ــى ش ــرة عل ــذه الفق ــق ه ــة تطبي ــق بكيفي ــا يتعل ــًدا فيم ــن ج ــون حريصي نك

بالحقيقــة مجــروح؟
ــاعدك؟  ــاذا س ــديدة� م ــدة ش ــه وح ــرت في ــا اختب ــن وقًت ــف ع ــي الص ــدث ف 3� تح

ــن؟ ــا لآلخري ــة عونً ــون بمثاب ــد يك ــه وق ــذي تعلمت ــا ال ــك؟ وم ــاذا جرََح وم
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*27 نيسان )أبريل( - 3 أيار )مايو(    الدرس الخامس    

كلمات حكيمة لألَُسر

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: أمثــال 5: 3-14؛ متــى 19: 5؛ 1كورنثــوس 7: 3، 4؛ أمثــال 13: 

22؛ 14: 26؛ 17: 22؛ 23: 13؛ 31: 10–31.

آيـة الحفـظ: »تَـوَكَّْل َعلَى الرَّبِّ ِبكُلِّ َقلِْبـَك، َوَعلَى َفْهِمَك الَ تَْعَتِمْد� ِفـي كُلِّ طُرُِقَك اْعرِْفُه، 
ُم ُسـُبلََك« )أمثال 3: 5، 6(� َوُهَو يَُقوِّ

بغــض النظــر عــن المرحلــة الحياتيــة التــي نمــر بهــا اآلن، بالتأكيــد بدأنــا جميًعــا حياتنــا 
ــع أٍم وأٍب، م

بغــض النظــر عــن نــوع العالقــة، إن وجــدت، التــي ربطتنــا بهــم بعــد الميــالد. ومــن ناحيــٍة 
أخــرى، هنــاك بعــض النــاس، إلــى جانــب اخوتهــم وأخواتهــم وأقربائهــم اآلخريــن، ليــس لهــم 

عائلــة مــن الدرجــة األولــى قــط، غيــر تلــك التــي ترعرعــوا فــي وســطها.
ــا، وبغــض النظــر عــن المرحلــة الحياتيــة التــي نمــر بهــا، يحتــوي  بغــض النظــر عــن حالتن
ــا واألقــوال الحكيمــة. حيــث  ــد والقضاي ــال علــى مجموعــة مــن اإلرشــادات والقصائ ســفر األمث
ية علــى نحــو مباشــر، وتنطبــق كلمــات الحكمــة األخــرى علــى البيــت.  تُناقَــش العالقــات األَُســرِّ
فــي الحقيقــة، يُوَصــف ســفر األمثــال بأنــه وثيقــة عائليــة فيهــا تُســلَّم مفاتيــح الحيــاة الصالحــة 
مــن األب إلــى االبــن. مثلمــا قــد يكتــب األبــوان رســالًة مــن النصائــح البــٍن أو ابنــٍة فــي طريقــه 
م األمثــال  إلــى الُكلِّيــة، أو يُهيــأ ســكنه الخــاص، أو ســوف يشــغل وظيفــًة بعيــًدا عــن األســرة، تَُقــدَّ
ــك« )أمثــال 1: 8(. ــْض َشــريعَة أمِّ مــن األب إلــى االبــن: »اِســَمْع يــا ابنــي تأديــَب أبيــَك، وال ترفُ

كمــا نصــح ســفر التثنيــة اآلبــاء بمشــاركة معتقداتهــم مــع األجيــال المقبلــة. وهــذا هــو مــا 
يفعلــه ســفر األمثــال. ففــي شــرائع األب نســمع صــوت اآلب الســماوي يدعونــا للتعلُّــم.

*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 4 أيار )مايو(.
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28 نيسان )أبريل(        األحد        

أحب المرأة المناسبة

ــل  ــة جنســية ســرية قب ــي عاق ــي الدخــول ف ــة ف ــب المتضَمن د المشــاكل والعواق ــدَّ ع
ــال 5: 14-3� ــي أمث ــوَّر ف ــا هــو ُمَص ــزواج كم ــة خــارج إطــار ال ــزواج أو عاق ال

 

 

إن اإلنســان الصالــح يتحّفــظ )إن لــم يكــن متزوًجــا( ويحتفــظ )إن كان متزوًجــا( بأعمــق 
مشــاعر المــودة الحميمــة للــزواج. ويُخاطـَـب الرجــال علــى وجــه التحديــد فــي األمثــال، ولكــن 
الفكــرة ذاتهــا كمــا تخــص النســاء، تُوَصــف فــي ســفر نشــيد األنشــاد )قــارن نشــيد األنشــاد 4: 
ــب الُمحــرَّم مقابــل العواقــب الوخيمــة  12-15(. فــال بــد مــن أن يــوَزن االنجــذاب القــوي للحُّ

لهــذه الخطيــة.
إن العالقــة الجنســية الســرية العابــرة ينقصهــا التكريــس، وعليــه فهــي ال تحقــق الحميميــة 

ر المــوارد الماديــة الحقيقيــة. حيــث تُبَــذَّ
والجســدية والعاطفيــة. واألهــم، يتعيــن علــى كل واحــد أن يقدم هلل حســابًا عــن االختيارات 

التــي اختارهــا فــي حياته.
ــن  ــاٌز للمتزوجي ــات هللا للبشــر، هــي امتي ــة، أحــد أعظــم هب ــات الجنســية الحميمي العالق
ــة  ــاه الُمّغذي فقــط )متــى 19: 5؛ 1كورنثــوس 7: 3، 4؛ حبقــوق 13: 4(. وتســتخدم صــورة المي
الغزيــرة فــي ســفر األمثــال بصفتهــا رمــزًا للمتعــة والرضــا اللذيــن يجــب أن ينعــم بهمــا الزوجان 
ــر  ــوالء. ويشــير تعبي ــع الخســائر الناجمــة عــن عــدم ال ــارن هــذا م ــا. ويق ــا مًع ــي محبتهم ف
ــيخ  ــا يش ــى عندم ــتمر حت ــد وأن يس ــهما الب ــى أن تكريس ــال 5: 18( إل ــبَاِبَك« )أمث ــَرأَِة َش »اْم

ــا )»اســَكْر« -أمثــال 5: 19( مــن مفاتــن زوجتــه. االثنــان. ويظــل الــزوج مرويً
فــي الحالــة البشــرية الخاطئــة قــد تســتدرج الغرائــز الجنســية صاحبهــا بعيــًدا عــن 
القصــد اإللهــي للرغبــة الجنســية. ومــع ذلــك، أعطــى هللا أيًضــا للبشــرية القــدرة علــى التفكيــر 
ــح ســاحقة. كمــا أن  ــد تصب ــع باســتمرار، ق ــم تُْقَم ــك اإلغــراءات، إن ل ــث أن تل ــار. حي واالختي
التكريــس التــام للقصــد اإللهــي للرغبــة الجنســية مــن خــالل الــزواج يقــدر أن يقــي مــن تطــور 
ــن  ــة الجنســية م ــر لقصــد هللا للرغب ــة العم ــوالء طيل ــار ال ــة. إن اختي ــات جنســية ُمحرم عالق

ــه الكثيــرة أيًضــا. ــار حكيــم وحســب، بــل يأتــي بمكافآت ــزواج ليــس اختي خــالل ال

إذا كنــت تعــرف شــخًصا يعانــي مــن اإلغــراءات الجنســية التــي قــد تدمــر زواًجــا مــا، 
أي نصيحــة يمكنــك أن تســديها لذلــك الشــخص؟
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29 نيسان )أبريل(        االثنني        

دعوة لآلباء

الحــظ صفــات شــخصية اآلبــاء الموصوفــة فــي ســفر األمثــال التــي قــد يترتــب عليهــا 
عواقــب طويلــة األجــل فــي األبنــاء:

أمثال 13: 22؛ 27: 23، 24  
أمثال 14: 26  

أمثال 15: 1، 18؛ 16: 32  
أمثال 15: 27  
أمثال 29: 17  

 

لصفات اآلباء تأثيٌر مباشٌر على أبنائهم والميراث الذي يورِّثوه لهم.
ــدوة.  ــاد، والق ــة، واإلرش ــة األمين ــم، والمحب ــل الدع ــاء لنيْ ــى اآلب ــاء عل ــد األبن ــث يعتم حي
ويمــدح ســفر األمثــال أولئــك اآلبــاء الذيــن هــم عوائــل موثــوق فيهــا وُمــدراء حكمــاء لمــوارد 
ــال 15: 27(؛  ــُه« )أمث ُر بَيْتَ ــدِّ ــِب يَُك ــُع بالَكس ــا »المولَ ــي فيه ــرق الت ــي الط ــرة ه ــة. كثي العائل
يتعيــن علــى اآلبــاء أن يأخــذوا فــي عيــن االعتبــار إعطــاء األولويــة للعائلــة ثــم العمــل. ويســعى 
اآلبــاء الصالحــون ألن يكونــوا صبوريــن وممســكين بزمــام مشــاعرهم. وهــم يحترمــون اعتمــاد 
أطفالهــم عليهــم، ويؤدبــون أطفالهــم، ولكنهــم يحرصــون لئــال يســيئوا اســتخدام ســلطة 
منزلتهــم. واألهــم، علــى اآلبــاء المكرســين اتبــاع هللا، والخضــوع لمحبتــه وتعاليــم كلمتــه، حتــى 

يصيــروا مرشــدين ألقــدام أطفالهــم فــي الطريــق الصحيــح.
ــه هــو أن يحــَب  ــن أجــل أبنائ ــه م ــى أن يفعل ــدر األب عل ــة، أهــم شــيء يق ــي النهاي وف
أمهــم. فأمانتــه وعشــقه المســتمر لهــا، أو عدمهمــا، يتــركان أثــرًا واضًحــا علــى عافيــة األطفــال، 

حتــى البلــوغ.
فــي ســفر األمثــال، األمانــة هلل، والتكريــس للــزواج والعائلــة، والنزاهــة فــي الحياة الشــخصية 
واالجتماعيــة هــي مواضيــع رئيســة. فالنجــاح فــي كل شــيٍء يعتمــد علــى حالــة قلــب الفــرد. 
إن إغــراءات الخطيــة - ســواء الجنــس، أو التراخــي، أو الثــروة، أو الســلطة - وفيــرة، أمــا الــزوج 

واألب الحكيــم يعتمــد علــى هللا باســتمرار فــي اختيــار االختيــارات الســليمة.

لمــاذا تعتبــر المبــادئ األخاقيــة المشــار إليهــا هنــا مهمــة ألي شــخص، ســواء كان 
ــة  ــن، خاص ــى اآلخري ــيئة، عل ــدة أو س ــواء جي ــك، س ــرت تصرفات ــف أثّ ــا أو ال؟ كي أبً

ــر؟ ــك أن تتوخــى حــذًرا أكب ــة طــرق يمكن األطفــال؟ بأي
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30 نيسان )أبريل(        الثاثاء        

التقويم بمحبة

مــاذا يعلمنــا ســفر األمثــال عــن أهميــة تأديــب وتقويــم الطفــل؟ أمثــال 10: 17؛ 23: 
13، 14؛ 29: 1؛ 29: 15�

 

ــالل  ــن خ ــا م ــول اجتماعيً ــر المقب ــلوك غي ــم الس ــا ليعرفوه ــم أحيانً ــاء أبناءه ــؤدب اآلب ي
ــان، أو حتــى للتعبيــر عــن اســتيائهم عنــد الحــرج.  ــه، وليعاقبوهــم علــى العصي التشــديد علي
ولكــن مــا هــو قصــد هللا فيمــا يخــص تأديــب هــذه األفــراد الصغيــرة مــن عائلتــه؟ يضــع ســفر 
األمثــال التأديــب فــي ســياق الرجــاء للمســتقبل )أمثــال 19: 18(. فاآلبــاء الصالحــون يَْعلَمــون 
أن لألبنــاء طبيعــة خاطئــة. وليــس هنــاك مــا يســاعدهم فــي هــذا األمــر إال قــوة واحــدة، وهــذه 
القــوة هــي المســيح )انظــر روح النبــوة، التربيــة، صفحــة 29(. فمهمــة التربيــة المســيحية، بمــا 

فــي ذلــك التأديــب، عبــارة عــن قيــادة األبنــاء إلــى هللا.
دعــم نباتـًـا غًضــا. التأديــب فــي المســيح ال يعتبــر كعقــاٍب، وال هــو تعبيــر عــن الســلطة، بــل 
كتقويــم فدائــي. فخطــة هللا هــي أن اآلبــاء المحبيــن، إدراكًا لقــوة الخطيــة، يقــودوا ُخطـَـى أبنائهــم 
إلــى المســيح. يقــوِّم اآلباء الشــفوقون بعطــٍف وصرامــٍة، رادعين ومرشــدين األطفال خالل الســنوات 
المبكــرة، كمــا يقــدم البُســتاني الدعــم لشــجرة مغروســة حديثـًـا، إلــى أن ينشــأ التحكــم فــي الذات، 
وإلــى أن يثــق الشــاب فــي هللا ويتعــاون مــع الخطــة اإللهيــة مــن أجــل الخــالص، والنمــو، والنضوج. 

أية رسالة لآلباء موجودة في أمثال 13: 24؛ 23: 13، 14؟

 

باإلجمــال، أعــداٌد معــدودٌة هــي التــي تذكــر كلمــة »عصــا« )بالعبريــة shebet( فــي ســياق 
تأديــب األطفــال. تُعــرَف فــي كتــب التربيــة المســيحية فكــرُة أن اســتخدام اآلبــاء للعصــا البــد 

وأن يشــبه ذلــك الــذي يســتخدمه الراعــي الســماوي إلرشــاد قطيعــه )مزاميــر 23: 4(.
ــة،  ــدوة الثابت ــي، والق ــم المتأن ــى التعلي ــدس إل ــاب المق ــير الكت ــر يش ــع آخ ــي موض وف
بــة مــن أجــل إحــداث تغييــرًا فــي األطفــال )تثنيــة 11:  والتواصــل الســلس، والعالقــات الُمَقرَّ
18، 19(. إن شــعور الطفــل أو الطفلــة بأنــه محبــوب مــن والديــه أو والديهــا هــو أمــٌر حيــوٌي 

ــال 13: 24(. ــي )أمث ــه تقويمــي وفدائ ــوب كون ــره المطل ــب بتأثي ــي التأدي ليأت

عندمــا ال يحقــق التأديــب غايتــه المقصــودة عــن طريــق كونــه قاســًيا جــًدا أو غيــر 
مفهــوم، كيــف يمكــن لآلبــاء تصحيــح األمــور مــع أبنائهــم؟



39

1 أيار)مايو(        األربعاء        

هل الحياة أفضل على السطح؟

بأيــة طــرق يمــزح ســفر األمثــال مــن بعــض المضايقــات فــي الحيــاة األَُســرية؟ أمثــال 
ــه هــذا المــزاح؟ ــٌر يحدث 21: 9، 19؛ 27: 15، 16� أي تأثي

 

يأخــذ بعــٌض مــن األمثــال فــي عيــن االعتبــار الطــرق التــي نتعامــل بهــا مــع بعضنــا البعــض 
بــة. فهــي تطــرح فكرتهــا بلمســٍة خفيفــٍة ووميــٍض مــن الدهــاء، مثــل تلــك  فــي العالقــات الُمَقرَّ
ــال 25:  ــٍب« )أمث ــٍب كئي ــيَّ لقلْ ــي أغان ــذي »يَُغن ــاس ال ــر الحسَّ ــق غي ــال الخاصــة بالصدي األمث
ــال 27: 14(.  ــن »بصــوٍت عــاٍل« )أمث ــارك« النائمي ــذي يســتيقظ مبكــرًا و«يب 20(، والقريــب ال
كمــا أن الزوجــات الالتــي يقــرأن هــذه األعــداد عــن المــرأة الُمخاِصمــة قــد يرغبــن فــي إضافــة 
ــم المشــكلة  ــوال تُِدي ــأن هــذه األق ــة ب ــرعن باإلجاب ــد يُس ــن الرجــال! وق ــال« ع بعــض »األمث

ذاتهــا المعروضــة فــي هــذه األمثــال عــن طريــق
اســتهداف النســاء فقــط فــي حيــن أن األزواج، الذيــن يشــتركون فــي مســؤوليات البيــت، 
ــل كيــف كان حــال المعيشــة فــي بيــت  ــم. )تخي ــداء ســلوك ُمخاِص ــى إب ــل عل ــن بالمث قادري

ــان!( قيافــا أو َحنَّ
أمٌر حسٌن. فالمزاح هو  العائلة هو  المزاح في حياة  يُسٌر. وجود حس  السعيد هو  القلب 
بمثابة الزيت لماكينة الحياة، الذي يساعد على تقليل التوتر والضغط. »الَْقلُْب الَْمْسُروُر َدَواٌء 
أدويته  بعًضا من  األمثال  ِسفر  يأخذ  )أمثال 17: 22(.  الِْعظَاَم«  تُبْلِي  الُْمْنَسِحَقُة  َوالرُّوُح  َشاٍف، 
الخاصة الموجودة بالسفر ويعطينا اإلذن للضحك على بعض السلوكيات الُمضايقة والُمزعجة. 
للتحدث عن  بإرتياح  بالمزحة(، قد نشعر  المقصودين  كنا  إذا  قلياًل  )أو نغضب  وعندما نمزح 
عاداٍت أو سلوكيات تزعجنا أو تضايقنا. ومن ناحية أخرى، ال يجب أن يستخدم المزاح للتقليل 

من أهمية مواضيع تحتاج إلى انتباه جاد، أو للتغاضي عنها.
ــة. فالشــجار والتذمــر والشــكوى قــد  ــا لعــدوى مزمن قــد تكــون الحمــى المنخفضــة َعرًَض
ــد يكــون  ــة، وق ــراد العائل ــن أف ــر م ــي واحــٍد أو أكث ــوت ف تكــون إشــارة لوجــود غضــب مكب
ــريك  ــاول الش ــة. ويح ــي العالق ــل ف ــة أو التواص ــاعر الُمتباَدل ــي المش ــات ف ــا بصعوب متعلًق
المتذمــر أن يــوازن مشــاعر القــوة، والســيطرة، واإلحجــام المرئيــة ليعبــر عــن مشــاعر أخــرى. 

ــت العــدوى، ولكــن إذا زال
تــزول األعــراض. ففــي العائــالت، عوًضــا عــن تجنــب المشــكلة أو تجنــب أحدهــم اآلخــر، 
ــم  ــوا حاجاته ــي يجعل ــر لك ــم اآلخ ــهم ألحده ــرب وتكريس ــم لل ــى محبته ــراد عل ــز األف يرتك

ــم ويقلعــوه. ــى جــذر غضبه ــوا إل ــدى اآلخــر ويصل ــة ل ومشــاعرهم معروف
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ــح، أو  ــتخدم للصال ــن أن يُس ــف يمك ــة؟ كي ــًدا للعائل ــم ج ــك مه ــد الضح ــاذا يُع لم
ــف� ــي الص ــك ف ــارك إجابت ــر؟ ش ــتخدم للش ــب ويس ــن أن ينقل ــف يمك كي

2 أيار)مايو(        الخميس        

الزوجة الغنية بحٍق

يختــم ســفر األمثــال بمديــح للزوجــة ذات الشــخصية النبيلــة� اذكــر الصفــات والمميزات 
الممدوحــة� أمثال 31: 31-10�

 

المرأة الموصوفة هي مميزة، وكذلك الِشْعر أيًضا.
حيــث أن كل عــدد بدايــة مــن أمثــال 31: 10 يبــدأ بواحــٍد مــن حــروف الهجــاء العبريــة 
االثنيــن والعشــرين. ونشــعر مــن هــذا الثنــاء المقــدم للزوجــة المســتحقة أنــه حتــى حــروف 

ــا لإلشــادة بهــا كمــا ينبغــي. الهجــاء القوميــة بأكملهــا تقــدم بالــكاد إطــاًرا كافيً
وتركيـز األمثـال علـى الـزواج من شـريك صالـح معكوٌس في قـول مأثـور للُمَعلميـن: »عائلة 
ـا َجالِبَُة الِْخـزِْي فََكَنْخـٍر ِفي ِعظَاِمـِه« )أمثال  الرجـل زوجتـه«. »الَْمـْرأَُة الَْفاِضلَـُة تَـاٌج لِزَْوِجَهـا، أَمَّ
12: 4(. وهنـا فـي نهايـة األمثـال، ُمجتمعـًة بشـكل مثالـي فـي صـورة واحـدة، مهـاراٌت عديـدٌة 
ومختلفـٌة: صناعـة المالبس، وشـراء العقـارات، والزراعة، وإدارة الشـؤون العائليـة والمالية. وفي 

ذات الوقـت تهتـم اهتماًمـا كامـاًل بعائلتهـا. وهـم يحبونها ويشـيدون بها.
ــوذج  ــي نم ــرأة، وال ه ــي كل إم ــة ف ــب الفائق ــذه المواه ــود ه ــع وج ــب أن نتوق ال يج
يقيــس األزواج زوجاتهــم عليــه. ولكــن مــن خــالل وصــف هــذه القــدرات والمميــزات، يعكــس 
ســفر األمثــال األمــور األكثــر أهميــة والمتعلقــة بالنســاء علــى وجــه العمــوم، وكذلــك بالرجــال: 
ــاج. والســر وراء  ــة، والعطــف، واإلنت ــة، واألمان ــة، والمصداقي ــة، والمحب ــات الجــدارة بالثق صف

.» ــُة الــرَّبَّ هــذه الحيــاة، وفًقــا ألمثــال 31: 30 هــو أنهــا »ُمتَِّقيَّ
ــة«.  ــادرة« أو »ثري ــة« أو »ق ــي »قوي ــال 31: 10 تعن ــي أمث ــة« ف ــة« أو »نبيل ــة »فاضل كلم
ــأس«  ــوع »ذوي الب ــال« يش ــف »أبط ــي تص ــر 62: 10، وه ــي مزامي ــى« ف ــى »غن ــم إل وتترج
)يشــوع 1: 14(. كمــا يمــدح بوعــز راعــوث بكلمــة »فاضلــة« )راعــوث 3: 11(. وفــي أمثــال 31: 
10 هنــاك توريــٌة بشــأن مفهــوم »الثــروة«. فالثــروة الحقيقيــة هــي فــي الشــخصية، والكرامــة، 

ومخافــة الــرب. وهــذه تفــوق كثيــرًا قيمــة األحجــار الثمينــة.

َمــن ِمــن النســاء الباســات والفاضــات الاتــي أثـّـرن فــي حياتــك؟ كيــف يمكنــك أن 
ــع قائمــة الصفــات المميــزة والِقَيــم والقــدرات الخاصــة بالســيدات الصالحــات؟ تُوسِّ
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3 أيار )مايو(        الجمعة        

ــيحيين أن  ــى المس ــب عل ــماء. »يج ــي الس ــب ف ــظ القل ــدرس: حف ــن ال ــد م لمزي
يحرصــوا علــى حفــظ القلــب بجــٍد. يجــب عليهــم زرع ُحــب التأمــل، وتقديــر روح التكريــس. 
يبــدو وأن العديــد يمتعــض مــن اللحظــات المقضيــة فــي التأمــل، وتفتيــش الكتــاب المقــدس، 
والصــالة، وكأن الوقــت المقضــي هكــذا وقــٌت ضائــٌع. أتمنــى لــو يمكــن لجميعكــم رؤيــة هــذه 
األشــياء فــي الضــوء الــذي قــد يغــدق هللا بــه عليكــم، ألنــه حينئــذ تجعلــون لملكــوت الســموات 
ــك الحســنة  ــع تصرفات ــوًة لجمي ــي الســماء ســوف يعطــي ق ــك ف ــظ قلب ــى. حْف ــة األول األهمي
ويجعــل حيــاة فــي جميــع واجباتــك. وتدريــب العقــل علــى التعمق فــي األمــور الســماوية يضع 
حيــاة وجديــة فــي جميــع مســاعينا. . .. نحــن أقــزاٌم فــي إنجازاتنــا الروحيــة.  ) أفســس 4: 13(«

�)Ellen G. White Comments, The SDA Bible Commentary, vol. 3, p. 1157(

أسئلة للنقاش: 
1� يعتقد العديد من المسـيحيين أن شـبكة مجموعات الدعم مفيدٌة لهم إذ يسـعون 
إلـى »حمايـة قلوبهـم« مـن التجربـة� بأيـة طريقـة قـد يعـزز ذلـك الصـاة، ودراسـة 
الكتـاب المقـدس، واالعتمـاد علـى الـروح القـدس؟ لمـاذا قـد يعتبر طلب المسـاعدة 
المتخصصـة فـي بعـض الحاالت فكرة جيـدة إذا كان أحدهم يعاني مـع التجارب التي 

قـد تـؤدي بـه إلـى الخطية وقـد يبدو غيـر قادٍر علـى اإلمتنـاع عنها؟

2� اقـرأ، بصـوت مسـموع فـي الصـف، إجابتـك عـن آخـر سـؤال فـي يـوم األربعـاء� 
ناقـش مدلـوالت إجاباتكـم المختلفـة� فـي وجـود األشـياء العديـدة والجميلـة التـي 
أعطاهـا هللا لنـا، كيـف يمكـن أن يُقلـب ويحـرَّف الضحـك والمـزاح ويصيـرا ضاريـن؟

3� بالمقارنـة بأمثـال 31، أيـة صفـات تمدحهـا الحضـارة المعاصرة في النسـاء؟ كيف 
يمكننـا نحـن كأفـراد حماية أنفسـنا مـن االشـتراك في ذلـك االتجاه المتدنـي ذاته؟

ــاة  ــة بالحي ــة المتعلق ــا هــي بعــض الســلوكيات الحضاري ــى وجــه العمــوم، م 4� عل
األســرية فــي مجتمعــك التــي تناقــض مباشــرة المبــادئ الكتابيــة للحيــاة األســرية؟ 
ومــن ناحيــة أخــرى، هــل هنــاك ســلوكيات حضاريــة موازيــة للمبــادئ الكتابيــة؟ إذا 

ُوِجــد، مــا هــي وكيــف يمكــن اســتخدامها لتقويــة عائاتنــا؟
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*4 -10 أيار )مايو(    الدرس السادس    

أُنُْشودة الُحب الُملوكية

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية:  نشــيد األنشــاد؛ تكويــن 2: 7؛ 1كورنثــوس 7: 3-5؛ يوحنــا 17: 

3؛ 1 يوحنــا 1: 9؛ روميــة 1: 24-27؛ غالطيــة 5: 24.

آيـة الحفـظ: »اِْجَعلِْنـي كََخاتِـٍم َعلَـى َقلِْبـَك، كََخاتِـٍم َعلَـى َسـاِعِدَك� ألَنَّ الَْمَحبَّـَة َقِويٌَّة 
« )نشـيد األنشـاد 8: 6( كَالَْمـْوِت� الَْغْيـرَُة َقاِسـَيٌة كَالَْهاِويَـِة� لَِهيُبَهـا لَِهيـُب نَـاِر لَظَى الرَّبِّ

مــن بيــن مواســم الحيــاة، وواحــٌد مــن أكبــر المواســم هــو الــزواج. كمــا ذكرنــا، ال يحظــى 
الجميــع بالــزواج، ولكــن بالنســبة ألولئــك

ــن  ــركاٍت خاصــة. وم ــك ب ــاٍت خاصــة، وكذل ــم تحدي ــزواج له ــب ال ــن يتزوجــون، يجل الذي
بيــن تلــك البــركات هبــة العالقــة الحميمــة الرائعــة. كــم تصبــح هــذه الهبــة تعبيــرًا قويـًـا عــن 

المحبــة إذا مورســت فــي الوقــت الســليم والمــكان الســليم!
علــى عكــس الــرأي الشــائع، الكتــاب المقــدس ليــس ضــد العالقــة الحميمــة، بــل هــو ضــد 

إســاءة اســتخدام هــذه الهبــة الرائعــة المعطــاة مــن الخالــق للبشــر.
فــي الواقــع، نشــيد األنشــاد، أحــد أصغــر أســفار الكتــاب المقــدس وقــد يكــون األقل قــراءًة، 
يث، وحبيبهــا الــذي يقــال أنــه الملك ســليمان نفســه.  يصــف العالقــة بيــن عــروس شــابة، شــولَمِّ
يكشــف الســفر أســرار العالقــة الحميمــة البشــرية وَمَســرَّات المحبــة والِعشــرة الزوجيــة. مــع 
أنــه لطالمــا تعاملنــا مــراًرا مــع ســفر نشــيد األنشــاد مجازيًــا علــى أنــه رمــٌز للعالقــة بيــن هللا 
وشــعبه أو للعالقــة بيــن المســيح والكنيســة، هــو أواًل شــعٌر عــن المحبــة المتجليــة فــي العالقــة 

الحقيقيــة بيــن الرجــل والمــرأة.
هذا األسبوع سنلقي نظرة على الزواج كما هو مصوٌر في هذا السفر من العهد القديم.

*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 11 أيار )مايو(.
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5 أيار )مايو(        األحد        

حياة ال تتجزأ

اســتناًدا إلــى النصــوص التاليــة، كيــف تصــف رأي الكتــاب المقــدس فــي الجســد البشــري؟ 
تكويــن 2: 7؛ مزمــور 63: 1؛ 84: 2؛ 1كورنثــوس 6: 19، 20؛ 1تســالونيكي 5: 23�

 

تؤمــن بعــض األديــان باالزدواجيــة، فلســفة تــرى الجســد البشــري علــى أنــه معضلــة لحيــاة 
الــروح. أي أن الجســد يعتبــر طالــح بينمــا »الــروح« يعتبــر صالــح. ولكــن فــي الكتــاب المقــدس 
ــر الجســد البشــري، بمــا فــي ذلــك صفاتــه الجنســية، جــزًءا ال يتجــزء مــن الكيــان ككل.  يُعتبَ

فالحيــاة هــي »جســد« و »روح« )انظــر تكويــن 2: 7(.
كمــا يقــدم كاتــب المزاميــر ذاتــه بمجملهــا فــي العبــادة هلل )مزمــور 63: 1؛ 84: 2(. فــال بــد 

مــن أن يُقــَدس الشــخص كلــه ويُفــَرز مــن أجــل الغــرض المقــدس الــذي قصــده هللا.

ــًة عــن الجســد البشــري فيمــا يتعلــق بالعاقــات  يعكــس نشــيد األنشــاد فكــرًة إيجابي
الجنســية� كيــف تكشــف هــذه النصــوص هــذا اإلتجــاه؟ نشــيد األنشــاد 1: 2، 13؛ 2:6؛ 

5: 10-16؛ 7: 9-1�

 

يُْعرِب هذا النص المقدس عن اإلعجاب بالجسد البشري.
م مجموعــة كاملــة مــن  فالنواحــي الجســدية للمحبــة الزوجيــة ال تدعــو إلــى الخجــل. وتَُقــدَّ

ــاعر بصراحة. المش
ــى األزواج  ــك يعســر عل ــدٍة. ولذل ــاٍت عدي ــا توجــد محظــورات جنســية فــي ثقاف عــادًة م
ــرَم  ــا يُح ــا م ــل، غالبً ــق بحياتهــم الحميمــة. وبالمث ــة فيمــا يتعل ــا التواصــل بطــرق صحي أحيانً
األطفــال مــن الفرصــة للتعلــم عــن الجنــس فــي نطــاق البيــت المســيحي حيــث يمكــن دمــج 
القيــم الصالحــة مــع المعلومــات الدقيقــة. صراحــة الكتــاب المقــدس فــي موضــوع الجنــس 
ــل هــذه  ــي تُعام ــاه هــذه الموضــوع، ك ــة تج ــن الراح ــى مســتوى أعظــم م ــعبه إل ــو ش تدع
الناحيــة الحيويــة مــن الحيــاة باالحتــرام والكرامــة الواجبيْــن تجــاه هبــٍة عظيمــٍة مــن الخالــق.

كيــف يمكننــا حمايــة أنفســنا مــن القــوى الثقافيــة واألخاقيــة التــي إمــا ال تجعــل 
مــن العاقــة الجنســية إال إنفعــال حيوانــي متدنــي، أو تحولهــا إلــى شــيٍء مخــزي ال 
يجــب التكلــم عنــه أبــًدا؟ كيــف يبيــن لنــا الكتــاب المقــدس أن ِكا الطرفيــن خاطــٌئ؟
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6 أيار )مايو(        االثنني        

أشكال المحبة في أنشودة المحبة

ِصــف نــواح مختلفــة مــن المحبــة المعروضــة فــي نشــيد األنشــاد� نشــيد األنشــاد 1: 2، 
13؛ 2: 10-13، 16؛ 3: 11؛ 4: 1-7؛ 5: 16؛ 6: 6؛ 7: 1-9؛ 8: 6، 7�

 

 

 

ــٍة،  ــون بصراح ــف يتواصل ــا، وكي ــا مًع ــاء وقتً ــي األصدق ــف يقض ــاد كي ــيد األنش ــن نش يبيِّ
ــي  ــريكين ف ــا ش ــان أصبح ب ــان ُمقرَّ ــاد صديق ــيد األنش ــي نش ــض. وف ــم البع ــون ببعضه ويعتن
الحيــاة. حيــث تعلــن الزوجــة: »هــذا خليلــي« )نشــيد األنشــاد 5: 16(. وتعبــر كلمــة »خليــل« 
ــزوج )أو  ــن تلميحــات الشــراكة الجنســية. ســعيٌد هــو ال ــة م ــة الخالي ــة والصداق ــن الُصحب ع

ــه. ــزٌة ل ــٌة عزي ــه صديق ــذي شــريكة حيات الزوجــة( ال
اإلطــراءات الحميمــة واإليمــاءات الُمِحبــة طــوال الســفر تعكــس اإلنجــذاب القوي والَمَســرة 

الجســدية والعاطفيــة اللذيــن يجداهمــا الذكــر واألنثــى فــي أحدهما
اآلخــر. والعالقــات الحميمــة الطبيعيــة وليــدة المحبــة الرومانســية هــي هبــة مــن الخالــق 
لمســاعدة الشــريكين علــى اإلرتبــاط أحدهمــا باآلخــر بُربــط الــزواج الوثيقــة. ومــا دام 
الشــريكان منفتحــان لعمــل المحبــة اإللهيــة فــي قلبيهمــا، »تَُنقــح وتَُنقــى وتســمو وترتفــع« 

.)Ellen G. White, The Adventist Home, p. 99( محبتهمــا البشــرية
كمــا تعكــس هــذه األعــداد أســمى األفــكار عــن المحبــة. إال أن المحبــة الحقيقيــة ال تســكن 
ــط  ــة ترب ــذه المحب ــة 5: 5(. وه ــدس )رومي ــروح الق ــة ال ــي عطي ــا؛ فه ــر بطبيعته ــب البش قل
الــزوج والزوجــة فــي ربــاٍط دائــٍم. وهــي المحبــة الُمَكرَســة المطلوبــة بشــدة فــي العالقــة بيــن 
األب واالبــن بغــرض بنــاء شــعور الثقــة فــي الِصَغــر. إنهــا المحبــة الباذلــة لنفســها التــي تربــط 
ــة قــوًة  ــا نشــيد األنشــاد ألن نجعــل هــذه المحب ــا فــي جســد المســيح. يدعون المؤمنيــن مًع

عاملــًة فــي عالقاتنــا مــع أزواجنــا وزوجاتنــا.

كيــف يعكــس هــذا النــوع مــن العاقــة الحميميــة، بطريقتــه الخاصــة، نــوع العاقــة 
الحميميــة التــي تجمعنــا بــاهلل؟ مــا هــي بعــض أوجــه الشــبه التــي يمكــن اســتخاصها 
)علــى ســبيل المثــال: قضــاء الوقــت، وتقديــم ذواتنــا بالكامــل، إلــخ(؟ مــا هــي أوجــه 

الشــبه األخــرى؟
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7 أيار)مايو(        الثاثاء        

معرفة ُمِحَبة
رأى العديــد فكــرة »العــودة إلــى َعــَدن« فــي نشــيد األنشــاد. مــع أن الزوجيــن الموصوفيــن 

ليســا الرجــل والمــرأة األوالن، يدعــو الِشــْعر إلــى تذكــر الجنــة األولــى.
ــي  ــفر ف ــر الس ــن 2: 24( عب ــد« )تكوي ــد واح ــا »جس ــة هللا ألن يكون ــوَّر خط ــث تَُص حي

ــٍة. ــوٍز دقيق ــبيهاٍت ورم تش

كيــف يقــدم نشــيد األنشــاد تكريًســا متبــاداًل فــي الحيــاة الحميمــة للزوجيــن؟  نشــيد 
األنشــاد 4: 7-5: 1� كيــف يُْشــِبه ذلــك تعليــم بولــس فــي 1كورنثــوس 7: 3-5؟

 

ــم تدعــوه  ــي معــي« )نشــيد األنشــاد 4: 8(. فتجيــب عروســه. ث يدعوهــا ســليمان: »َهلُِّم
ــِه« )نشــيد األنشــاد 4: 16(. فيجيــب )نشــيد األنشــاد 5: 1(.  ــى َجنَِّت ــي إِلَ ــأِْت َحِبيِب ــا: »لِيَ الحًق
ــم.  ــي هــذا اإلطــار الحمي ــوة أو االســتغالل ف ــه ال مجــال للق ــاب المقــدس أن ــم الكت ــا يعلِّ هن

ــه«. ــة. »جنتــي« هــي »جنت ــة ومحب فيدخــل كال الشــريكان فــي هــذه العالقــة بحري
ويشــترك »ســليمان« و«شــلوميث« فــي اســٍم مشــتق مــن كلمــة »شــالوم« العبريــة 
ــي  ــوازن ف ــى الت ــاد 4: 1-5؛ 5: 10-16(. ويتجل ــيد األنش ــترك )نش ــم مش ــال«. وإعجابه »الكم
عالقتهمــا حتــى فــي النســق الشــعري فــي األبيــات واألعــداد المزدوجــة. وقــول العهــد »َحِبيِبــي 
لـِـي َوأَنـَـا لَــُه« )نشــيد األنشــاد 2: 16( هــو صــدى للغــة عــدن »هــِذِه اآلَن َعظْــٌم ِمــْن ِعظَاِمــي 

ــن 2: 23(. ــي« )تكوي ــْن لَْحِم ــٌم ِم َولَْح

كيــف يُغِنــي وصــف الشــركة الزوجيــة علــى أنهــا »معرفــة« فهمنــا عــن عاقتنــا مــع هللا؟ 
تكويــن 4: 1، 25؛ 1صموئيــل 1: 19؛ لوقــا 1: 34؛ يوحنــا 17: 3؛ 1كورنثــوس 8: 3�

 

ــزوج  ــن ال ــم بي ــاد الحمي ــى اإلتح ــارة إل ــرِف« لإلش ــة »ع ــدس كلم ــاب المق ــتخدم الكت يس
ــر.  ــا اآلخ ــا ألحدهم ــاق كيانهم ــا أعم م خفاي ــدَّ ــة تَُق ــة« الُمِحب ــذه »المعرف ــي ه ــة. وف والزوج
ليــس جســدان وحســب، بــل قلبــان أيًضــا متحــدان فــي »جســٍد واحــٍد«. كمــا توصــف »َعــرَِف« 
العالقــة بيــن األفــراد وهللا. فبالنســبة للمســيحي الَفِطــن، المعرفــة الزوجيــة الفريــدة والعطوفة، 
ــا عــن أكثــر ســر  م فهًمــا عميًق ــة وتَكريــس وَمَســرَّة غيــر محــدودة، تُقــدِّ بمــا فيهــا مــن ُصْحبَ

روعــًة وقداســًة قــط: االتحــاد بيــن المســيح والكنيســة.
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8 أيار )مايو(        األربعاء        

المحبة في الوقت المناسب

اقرأ نشيد األنشاد 4: 8 - 5: 1�

إن نشــيد األنشــاد 4: 17 و5: 1 يشــكالن مركــز هــذا الســفر، ويصفــان ذروتــه، بطريقــة مــا، 
عندمــا يتحقــق الــزواج بيــن ســليمان وشــولميث.

إالَم يشير سليمان في النصوص التالية؟ نشيد األنشاد 4: 12، 16؛ 5: 1؛ 8: 10-8�

 

نجــد فــي نشــيد األنشــاد بعًضــا مــن أكثــر الدالئــل الكتابيــة اآلســرة عــن خطــة هللا ألن يظــل 
النــاس أبــكاًرا عفيفيــن حتــى الــزواج. ويشــير واحــد مــن أقواهــا إلــى طفولــة شــولميث، عندمــا 
ــا« )نشــيد  األنشــاد 8: 8، 9(. وبمعنــى آخــر،  تســاءل أخوتهــا ســواء ســتكون »ســوًرا« أم »بابً
ــزواج )ســوًرا(، أم ســيكون لهــا عالقــات جنســية عديــدة  هــل ســتظل عــذراء عفيفــة حتــى ال
)بابـًـا(. ولكنهــا، بصفتهــا امــرأة بالغــة، تؤكــد أنهــا صانــت عذريتهــا وتأتــي لزوجهــا طاهــرًة: »أَنـَـا 
ُســوٌر« )نشــيد األنشــاد 8: 10(. فــي الواقــع، فهــو يؤكــد أنهــا ال تــزال عــذراء حتــى ليلــة الُعــرس 
بقــول أنهــا »َجنَّــٌة ُمْغلََقــٌة . . . َعيْــٌن ُمْقَفلـَـٌة، يَْنبُــوٌع َمْختـُـوٌم« )نشــيد األنشــاد 4: 12(. ومــن خبرتها 
الخاصــة يمكنهــا أن تنصــح صديقاتهــا كــي يخطيــن خطــى الحــب والــزواج بحــذر كامــل. ثــالث 
مــرات فــي نشــيد األنشــاد تخاطــب شــولميث مجموعــة مــن النســاء يشــار إليهــا باســم »بنــات 
أورشــليم« لتنصحهــن بعــدم إيقــاظ الَولـَـع الشــديد للحــب حتــى يأتــي الوقــت المناســب )نشــيد 
األنشــاد 2: 7؛ 3: 5؛ 8: 4(، أي حتــى يجــدن أنفســهن آمنــات فــي عهــد الــزواج األليــف، مثلهــا.

للمــرة الثانيــة فــي الِشــْعر يدعــو المحبــوب عروســه لتخــرج معــه )نشــيد األنشــاد 2: 10؛ 4: 8(. 
فلــم تســتطع أن تقبــل دعوتــه قبــل الُعــرس، أمــا اآلن فهي التــي تدعوه لجنتها )نشــيد األنشــاد 4: 16(، 
فيقبــل بســرور )نشــيد األنشــاد 5: 1(. فهــو غيــر منجــذب لجمالها فحســب، بل هي َســبَْت قلبــه أيًضا 

)نشــيد األنشــاد 4: 9(، وهــو مخمــوٌر بحبهــا )نشــيد األنشــاد 4: 10(، وهــو متهلــل ألنهــا ملكه
وليســت آلخــر، اآلن وإلــى األبــد: »بُســتاٌن ُمقَفــٌل ِهــَي َعِزيزَتِــي َوَعُروِســي، بَســتاٌن ُمقَفــٌل 
ــوٌم« )نشــيد األنشــاد 4: 12، الترجمــة العربيــة الُمبَســطة(. وفــي اتحــاده بهــذه  ــوٌع َمختُ َويَنبُ
ــْهًدا.  ــرَاِن َش ــُروُس تَْقطُ ــا َع ــَفتَاِك يَ ــد: »َش ــغ أرض الموع ــه يبل ــه أن ــر ذات ــة يعتب ــرأة الكامل الم

ــة الُمبَســطة(. ــٌن« )نشــيد األنشــاد 4: 11، الترجمــة العربي ــٌل َولَبَ ــانِِك َعَس ــَت لَِس تَْح

أي أخبــار ســارة موجــودة هنــاك مــن أجــل األفــراد الذيــن يندمــون علــى اختياراتهــم 
الخاطئــة فيمــا يتعلــق بالتعبيــر عــن مشــاعرهم الجنســية؟  1 يوحنــا 1: 9؛ قــارن مــع 

المزاميــر 103: 12؛ إشــعياء 55: 7؛ يوحنــا 8: 11�
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9 أيار )مايو(        الخميس        

حراسة هبة الخالق
هلل هــدٌف خــاص وراء خلــق البشــر ذكــوًرا وإناثـًـا )تكويــن 1: 26-28(. فــي حيــن أن كليهمــا 
يحمــل صورتــه، إتحــاد الجنســان المختلفــان فــي »جســد واحــد« مــن خــالل الــزواج يعكــس 
م اإلتحــاد بيــن الذكــر واألنثــى الفرصة  بطريقــة خاصــة الوحــدة بيــن األقانيــم اإللهيــة. كمــا يُقــدِّ

إلنجــاب حيــاة جديــدة - تعبيــر بشــري أصلــي عــن الصــورة اإللهيــة.

ــي ال  ــية الت ــات الجنس ــاه الممارس ــدس تج ــاب المق ــذه الكت ــذي يتخ ــف ال ــا الموق م
تتوافــق مــع خطــة الخالــق؟ الوييــن 20: 7-21؛ روميــة 1: 24-27؛ 1كورنثــوس 6: 20-9�

 

ــس البشــري. فمــن  ــر أو يدمــر صــورة هللا فــي الجن ــا يغي ــاب المقــدس كل م يرفــض الكت
خــالل حظــر بعــض الممارســات الجنســية يقــود هللا شــعبه نحــو األهــداف الصحيحــة للعالقــة 
الجنســية. ولكــن عندمــا تُقــاَرن التجربــة البشــرية بمبــادئ هللا األدبيــة، تـُـدان النفــس بالتعــدي.

ــية  ــم الجنس ــم حياته ــى فه ــاعدهم عل ــيحيين يس ــن المس ــدٌم للمؤمني ــاد ُمق أي إرش
وحيــاة اآلخريــن الجنســية فــي عالــٍم ســاقٍط؟ روميــة 8: 1-14؛ 1كورنثــوس 6: 15-20؛ 

2كورنثــوس 10: 5؛ غاطيــة 5: 24؛ كولوســي 3: 3-10؛ 1تســالونيكي 5: 23، 24�

 

ــرون  ــم ينتظ ــيح. فه ــيء المس ــد مج ــة عن ــاد الخطي ــن فس ــق م ــيحيون الِعتْ ــر المس ينتظ
بإيمــاٍن، معتبــرون أنفســهم أمــوات للخطيــة مــن خــالل مــوت المســيح علــى الصليــب وأحيــاء 
ــون  ــروح، يعامل ــه. ومــن خــالل الصــالة المســتمرة، والترقــب، وقــوة ال ــه مــن خــالل قيامت في
طبيعتهــم الخاطئــة وكأنهــا مصلوبــة ويســعون لطاعــة المســيح فــي أفكارهــم. وهــم يقــرُّون

بِملْكيــة هللا ألجســادهم وحياتهــم الجنســية ويســتعملوهما وفًقــا لخطتــه اإللهيــة. يســامح 
هللا أولئــك الذيــن يتوبــون عــن الخطيــة )1 يوحنــا 1: 9(.

ــة  ــية خاطئ ــطة جنس ــات وأنش ــي عالق ــوا ف ــن تورط ــراد الذي ــل لألف ــمح اإلنجي ــا يس كم
بــأن يكونــوا جــزًءا مــن شــركة المؤمنيــن. وبســبب الحــد الــذي غيــرت الخطيــة إليــه الحيــاة 
الجنســية البشــرية، قــد ال يقــدر البعــض علــى إدراك التجديــد الكامــل فــي هــذا النحــو مــن 
التجربــة البشــرية. فعلــى ســبيل المثــال قــد يختــار البعــض حيــاة البتوليــة بــداًل مــن االنخــراط 

فــي أي عالقــة جنســية تحرمهــا كلمــة هللا.
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كيــف يجــب أن ننظــر بصفتنــا كنيســًة إلــى، مثــًا، الشــواذ جنســًيا؟ وكيــف يجــب أن 
يؤثــر موقفهــم الخــاص نحــو اتجاههــم الجنســي علــى اســتجابتنا؟

10 أيار )مايو(        الجمعة        

لمزيد من الدرس: »نال الزواج بركة المسيح، وهو يَُعدُّ شركة مقدسة. والديانة الحقة ال 
تعاكس خطط الرب. حيث أمر الرب بأنه يجب على الرجل والمرأة اإلتحاد في زواج مقدس لينشئوا 
عائالت، متوجًة بالكرامة، ستكون رموزًا للعائلة في السماء. وفي بداية خدمته الجهارية أغدق المسيح 
ببركته األكيدة على الشركة التي بوركت في عدن. وهكذا أعلن للجميع أنه لن يرفض حضوره في 
مناسبات الزواج، وأن الزواج، عندما يتحد بالطهارة والقداسة والحق والبر، هو أحد أعظم البركات 

.)Ellen G. White, Daughters of God, pp. 180, 181( »المعطاة قط للعائلة البشرية
كمــا وضــح نشــيد األنشــاد، المحبــة فــي العالقــة الجنســية أنهــا شــيٌء رائٌع فــي الــزواج. ولكن 
العالقــة الدائمــة ال يمكــن أن تعتمــد ببســاطة علــى الجمــال الخارجــي والمســرات الجســدية. 
حيــث أن أجســادنا تشــيخ وتتفانــى، وليــس هنــاك أي كميــة مــن الحميــات الغذائيــة، أو التمارين 

الرياضيــة، أو عمليــات التجميــل تقــدر أن تحفــظ مظهرنــا الشــبابي إلــى األبــد. زواج
ســليمان وشــولميث هــو عالقــة مكرســة طيلــة العمــر. ثــالث مــرات يؤكــدان أنهمــا ألحدهمــا 
اآلخــر )نشــيد األنشــاد 2: 16؛ 6: 3، 7: 10(. فــي المــرة األولــى اعتــراٌف بالملكيــة المشــتركة )قــارن 
مــع أفســس 5: 21، 33(. وفــي المــرة الثانيــة تعكــس هــي الترتيــب اعترافـًـا بخضوعها )أيًضا أفســس 
5: 22، 23(. وتعبــر المــرة الثالثــة عــن رغبتــه فيهــا )أفســس 5: 24-32(. محبــة مثــل هــذه ال يُمكــن 

غمرهــا )نشــيد األنشــاد 8: 7(، وهــي مثــل الخاتــم ال يمكــن كســره )نشــيد األنشــاد 8: 6(.

أسئلة للنقاش: 
1� مــا وجــه المقارنــة بيــن وصــف ســليمان لزوجتــه بأنهــا كاملــة )نشــيد األنشــاد 
ــن 2: 23،  ــا رأى حــواء ألول مــرة؟ )تكوي ــر آدم عندم 4: 1-5؛ 6: 8؛ 7: 1-9( وتعبي
الترجمــة العربيــة الُمَبســطة(� كيــف، إًذا، يتوجــب علــى األزواج معاملــة زوجاتهــم؟ 

)أفســس 5: 28، 29(�
2� يــرى البعــض فــي ســفر نشــيد األنشــاد قصــة رمزيــة عــن العاقــة الكائنــة بيــن 
هللا وشــعبه أو بيــن يســوع وكنيســته� فــي حيــن أنــه البــد مــن االحتــراس كيــا نبالغ 
فــي الرمــز، أي ســمات تميــز العاقــة بيــن هاذيــن الشــخصين يمكــن مقارنتهــا مــع 

عاقتنــا مــع هللا؟ أيًضــا قــارن إشــعياء 54: 4، 5؛ إرميــا 3: 14؛ 2كورنثــوس 11: 2�
3� اقــرأ أمثــال 31: 26، ونشــيد األنشــاد 5: 16، وأمثــال 25: 11� مــا أهميــة كلماتنــا 
فــي هــدم شــريك حياتنــا أو بنائــه وإضعــاف زواجنــا أو تقويتــه؟ اســتخدم النصــوص 

التاليــة لمزيــد مــن التوضيــح: يعقــوب 1: 26؛ 3: 11-5�

*11 -17 أيار )مايو(    الدرس السابع    

مفاتيح الَوحدة األَُسِرية

السبت بعد الظهر
ــا 17: 21-26؛  ــوث 1: 16-18؛ يوحن ــن 33: 12-14؛ راع ــبوعية: تكوي ــع األس المراج

غالطيــة 3: 28؛ أفســس 2: 11-22؛ 5: 21 - 6: 9.

آيــة الحفــظ: » ›لَِيكُــوَن الَْجِميــُع َواِحــًدا، كََمــا أَنَّــَك أَنْــَت أَيَُّهــا اآلُب ِفــيَّ َوأَنَــا ِفيــَك، 
ــُم أَنَّــَك أَْرَســلَْتِني‹ « )يوحنــا 17: 21(� لَِيكُونُــوا ُهــْم أَيًْضــا َواِحــًدا ِفيَنــا، لُِيْؤِمــَن الَْعالَ

تمثّل الحياة العائلية مواسم مختلفة من حياة األفراد المختلفة. فبالنسبة لألم واألب،
ــا.  ــدى حياتهم ــيدوم م ــرًا س ــيًا، تغيي ــرًا أساس ــا تغيي ــي حياتهم ــال ف ــول األطف ــل دخ يمث
ــوُّل  ــد تح ــو بالتأكي ــود ه ــى الوج ــدم إل ــة الع ــن حال ــال م ــع االنتق ــل، بالطب ــبة للنس وبالنس
ــت،  ــادروا البي ــى يغ ــة حت ــاة المختلف ــل الحي ــي مراح ــا ف ــاء أيًض ــوض األبن ــم يخ ــي. ث أساس

ــااًل. ــون أطف ــد ينجب ــد، ق وبالتأكي
ومــع ذلــك، ســواء كنــا آبــاء أو أبنــاء فــي عائلــٍة، يصــارع جميعنــا مــع الشــيء ذاتــه، وهــذه 
هــي طبيعتنــا الخاطئــة الســاقطة، الــذي قــد يجعــل الِوحــدة فــي الحيــاة العائليــة تحديـًـا كبيــرًا 

جــًدا علــى األقــل.
ــي جســد يســوع  ــا البعــض ف ــع بعضه ــاء مــع هللا وم ــد تصالحــت البشــرية جمع نعــم، ق
المســيح علــى الصليــب )أفســس 2: 13-16، كولوســي 1: 21-23(، ولكــن يوميًــا وعمليًــا البــد 
وأن نخصــص ألنفســنا نعمــة المســيح، التــي وحدهــا تقــدر أن تجعــل الِوحــدة العائليــة اختبــاًرا 
حيًــا لــكل َمــن يســعى إليهــا باإليمــان. البــد أن يكــون هــذا اختبــاًرا يوميًــا فــي حياتنــا. ولحســن 

الحــظ، هــذا ممكــٌن مــن خــالل نعمــة المســيح.

نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 81 أيار )مايو(.
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*11 -17 أيار )مايو(    الدرس السابع    

مفاتيح الَوحدة األَُسِرية

السبت بعد الظهر
ــا 17: 21-26؛  ــوث 1: 16-18؛ يوحن ــن 33: 12-14؛ راع ــبوعية: تكوي ــع األس المراج

غالطيــة 3: 28؛ أفســس 2: 11-22؛ 5: 21 - 6: 9.

آيــة الحفــظ: » ›لَِيكُــوَن الَْجِميــُع َواِحــًدا، كََمــا أَنَّــَك أَنْــَت أَيَُّهــا اآلُب ِفــيَّ َوأَنَــا ِفيــَك، 
ــُم أَنَّــَك أَْرَســلَْتِني‹ « )يوحنــا 17: 21(� لَِيكُونُــوا ُهــْم أَيًْضــا َواِحــًدا ِفيَنــا، لُِيْؤِمــَن الَْعالَ

تمثّل الحياة العائلية مواسم مختلفة من حياة األفراد المختلفة. فبالنسبة لألم واألب،
ــا.  ــدى حياتهم ــيدوم م ــرًا س ــيًا، تغيي ــرًا أساس ــا تغيي ــي حياتهم ــال ف ــول األطف ــل دخ يمث
ــوُّل  ــد تح ــو بالتأكي ــود ه ــى الوج ــدم إل ــة الع ــن حال ــال م ــع االنتق ــل، بالطب ــبة للنس وبالنس
ــت،  ــادروا البي ــى يغ ــة حت ــاة المختلف ــل الحي ــي مراح ــا ف ــاء أيًض ــوض األبن ــم يخ ــي. ث أساس

ــااًل. ــون أطف ــد ينجب ــد، ق وبالتأكي
ومــع ذلــك، ســواء كنــا آبــاء أو أبنــاء فــي عائلــٍة، يصــارع جميعنــا مــع الشــيء ذاتــه، وهــذه 
هــي طبيعتنــا الخاطئــة الســاقطة، الــذي قــد يجعــل الِوحــدة فــي الحيــاة العائليــة تحديـًـا كبيــرًا 

جــًدا علــى األقــل.
ــي جســد يســوع  ــا البعــض ف ــع بعضه ــاء مــع هللا وم ــد تصالحــت البشــرية جمع نعــم، ق
المســيح علــى الصليــب )أفســس 2: 13-16، كولوســي 1: 21-23(، ولكــن يوميًــا وعمليًــا البــد 
وأن نخصــص ألنفســنا نعمــة المســيح، التــي وحدهــا تقــدر أن تجعــل الِوحــدة العائليــة اختبــاًرا 
حيًــا لــكل َمــن يســعى إليهــا باإليمــان. البــد أن يكــون هــذا اختبــاًرا يوميًــا فــي حياتنــا. ولحســن 

الحــظ، هــذا ممكــٌن مــن خــالل نعمــة المســيح.

نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 81 أيار )مايو(.
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12 أيار )مايو(        األحد        

المسيح المركز

أي توضيــح يســتخدمه بولــس لوصــف الِوحــدة الجديــدة الكائنــة بيــن النــاس والمســيح؟ 
كيــف صنــع المســيح »واحــًدا« مــن »اثنيــن«؟ أفســس 2: 11-22؛ انظــر أيًضا غاطيــة 3: 28�

 

يزيــل صليــب المســيح الحواجــز التــي تفصــل النــاس عــن بعضهــم البعــض. حيــث فصلــت 
الجــدران العابديــن فــي المعبــد اليهــودي، الرجــال عــن النســاء، واليهــود عــن األمــم.

ووصًفــا لوحــدة اليهــود واألمــم فــي المســيح، اســتخدم بولــس لغــًة تنطبــق بالمثــل علــى 
االنقســامات األخــرى بيــن األمــم، ومجموعــات النــاس، والطبقــات االجتماعيــة، والجنســين. إن 
اآليــة: »لَِكــْي يَْخلـُـَق االثَْنيْــِن ِفــي نَْفِســِه إِنَْســانًا َواِحــًدا َجِديــًدا، َصانًِعــا َســالًَما« )أفســس 2: 15( 

هــي أخبــار ســارة تســاعد األزواج علــى اختبــار وحــدة »الجســد الواحــد« بحــٍق فــي الــزواج.
وأيًضا، باإليمان في المسيح، تقدر العائالت المفككة لزمٍن طويل أن تتصالح.

اقتبــاس النصــوص الكتابيــة عــن الوحــدة فــي المســيح هــو أمــٌر يختلــف تمــام االختاف 
عــن اختبــار الوحــدة فعلًيــا� أي تغييــرات عمليــة يأتــي بهــا المســيح فــي حياتنــا والتــي 
تمكننــا مــن اختبــار الوحــدة واالتحــاد الموعوديْــن لنــا؟ انظــر علــى ســبيل المثــال رومية 

6: 4-7؛ 2كورنثــوس 5: 17؛ أفســس 4: 32-24.

 

ــا  ــز. كلم ــو المرك ــة نح ــدٌة متجه ــوٌط عدي ــا خط ــن حافته ــد م ــرة يمت ــرة كبي ــل دائ »تخي
ــض. . . . ــا البع ــن بعضه ــت م ــز، اقترب ــن المرك ــوط م ــذه الخط ــت ه اقترب

»كلما اقتربنا إلى المسيح، اقتربنا إلى بعضنا البعض«
)Ellen G. White, The Adventist Home, p. 179(.

»بيــن األب واالبــن، والــزوج والزوجــة. . . يقــف المســيح الوســيط، ســواء كانــو قادريــن 
علــى التعــرف عليــه أم ال. ال نســتطيع أن ننشــئ اتصــااًل مباشــًرا مــن ذواتنــا إال مــن 
 The Cost of Discipleship( . »ــه ــا ل ــالل اتباعن ــن خ ــه، وم ــالل كلمت ــن خ ــه، وم خالل

).New York: The MacMillan Publishing Co., 1979, p. 108

ــذي  ــا ال ــرة؟ م ــك الدائ ــز تل ــن مرك ــك الكنســية م ــك أو عائلت ــرب عائلت ــدى ُق ــا م م
ــون؟ ــب أن تك ــا يج ــا كم ــح عاقاتن ــى تصب ــا حت ــه أيًض ــى عن ــب أن نتخل يج
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13 أيار )مايو(        االثنني        

االتحاد من خال محبته

»َوالرَّبُّ يُْنِميكُْم َويَِزيُدكُْم ِفي الَْمَحبَِّة بَْعَضكُْم لَِبْعٍض َولِلَْجِميعِ« )1تسالونيكي 3: 12(�

صلــى يســوع ألبيــه طالًبــا أن أتباَعــه » ›يَكُونـُـوا َواِحــًدا كََمــا أَنََّنــا نَْحــُن َواِحــٌد‹ « )يوحنــا 
ــص مــا كان يقولــه يســوع هنــا، مركــزًا باألخــص علــى دور المحبــة المطلوبة  17: 22(� لخِّ

لتحقيــق هــذه الوحدة�

 

 

 

 

ــة هللا  ــار محب ــالة. واختب ــذه الص ــي ه ــوع ف ــر يس ــي فك ــه ه ــن اتباع ــدة بي ــت الوح كان
ــر عــن محبــة هللا فــي هــذه  ــة للتعبي ضــرورٌي لهــذه الوحــدة. »أغابــي« هــي الكلمــة الكتابي

ــد. إن هــذه ــد الجدي ــي العه ــدة ف ــن أخــرى عدي ــي أماك الصــالة وف
المحبــة هــي طبيعــة هللا )1 يوحنــا 4: 8(، وهــي تميــز أتبــاع يســوع )يوحنــا 13: 35(. ولكــن 
ــاة الشــخص  محبــة هللا ال توجــد بطبيعتهــا فــي القلــب البشــري الخاطــئ، بــل تأتــي فــي حي

عندمــا يمكــث يســوع مــع المؤمــن بالــروح )روميــة 5: 5؛ 8: 9، 11(.
ــذي  ــا، ال ــذ يوحن ــا 15: 12(. كان التلمي ــْم‹ « )يوحن ــا أَْحبَبْتُُك ــا كََم ــْم بَْعًض ــوا » ›بَْعُضُك أحب
كتــب هــذه الكلمــات، مــرًة غيــر محبــوب، بــل متكبــر، ومتعطــش للســلطة، ومنتقــد، وحامــي 
ــن  ــة 295(. ولك ــال صفح ــتهى األجي ــا مش ــر أيًض ــا 9: 54، 55؛ انظ ــس 3: 17؛ لوق ــع )مرق الطب
الحًقــا فــي الحيــاة تذكــر كيــف ظــل يســوع يحبــه بالرغــم مــن هــذه الصفــات. فغيــرت محبــة 
ــا، ممكنــًة إيــاه مــن أن يحــب اآلخريــن فــي وحــدٍة مســيحيٍة. وكتــب:  يســوع يوحنــا تدريجيً

ــُه ألَنَّــُه ُهــَو أََحبََّنــا أَوَّالً« »نَْحــُن نُِحبُّ
)1 يوحنــا 4: 19(، وكذلــك »إِْن كَاَن هللُا قـَـْد أََحبََّنــا هَكــَذا، يَْنبَِغــي لََنــا أَيًْضــا أَْن يُِحــبَّ بَْعُضَنــا 

بَْعًضــا« )1 يوحنــا 4: 11(.

اقــرأ 1كورنثــوس 13: 4–13� حــاول وضــع اســمك حيــث كلمــة »المحبــة«� مــا مــدى 
ــى  ــة هــذه إل ــات المحب ــي بصف ــب مــن يســوع أن يأت ــص؟ أطل ــق اســمك والن تواف
حياتــك بروحــه� أي تغييــرات قــد يحفــزك الــروح علــى إحداثهــا كــي تصــل إلــى هــذا 

النمــوذج المســيحي؟
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14 أيار )مايو(        الثاثاء        

ُحب الّذات: مدمر العائلة

»إذا ُوِضــع التكبــر واألنانيــة جانًبــا، قــد تكفــي خمــس دقائــق إلزالــة معظــم الصعوبات« 
�)Ellen G� White, Early Writings, p� 119(

أفســدت الخطيــة طبيعتنــا بصفتنــا كائنــات بشــرية. وقــد يكــون أعظــم مثــال علــى ذلــك 
ــرى هــذه الحقيقــة فــي  ــا أن ن ــن؛ يمكنن ــد أنانيي ــا نُول ــدو أنن ــة. يب الفســاد هــو نقمــة األناني
األطفــال الصغــار، الذيــن طبيعتهــم األساســية هــي الطلــب مــن أجــل أنفســهم. »لــي، لــي، لــي 
. . .« ومــع الوقــت الــذي نصــل فيــه للبلــوغ، قــد تعبِّــر هــذه الصفــة عــن ذاتهــا ببعــض الطــرق 

عــة، خاصــة فــي البيــت. الُمَروِّ
بالطبــع جــاء يســوع ليغيــر هــذا )أفســس 4: 24(. حيــث تعدنــا كلمتــه بــأن، مــن خاللــه، 
يجــب أاّل تســودنا هــذه الصفــة الشــخصية المدمــرة. فحياتــه بمجملهــا مثــاٌل كامــٌل عــن معنــى 
الحيــاة بــدون أنانيــة؛ بقــدر مــا نتشــبه بحياتــه )1 يوحنــا 2: 6(، ســنتغلب علــى الميــل للعيــش 

مــن أجــل ذواتنــا فقــط.

اقرأ النصوص التالية� ماذا تخبرنا عن عيش حياة األنانية؟
فيلبي 2: 5-3  

 

 

1 يوحنا 3: 18-16  

 

 

كمــا كتبــت إلــن هوايــت أعــاله، إذا ُوِضــع التكبــر واألنانيــة جانبًــا، يمكــن أن تَُحل مشــكالت 
عديــدة بســرعة فائقــة، قبــل أن تفســد وتتخمــر وتتحــول فــي النهايــة إلــى شــيء متعفــٍن. البــد 
ــذه  ــن ه ــات، م ــاء واألمه ــة اآلب ــة، وخاص ــراد العائل ــع أف ــال 16: 6( جمي ــر )أمث ــن أن تتطه م
الخطيــة عنــد أقــدام الصليــب )أعظــم مثــال فــي العالــم أجمــع علــى إنــكار الــذات(، حتــى وإن 

كان ذلــك يعنــي الرجــوع باســتمرار للصليــب ركوًعــا فــي صــالٍة، وإيمــاٍن، ودمــوٍع، وخضــوٍع.

كــم مــن الوقــت تقضــي عنــد الصليــب متصارًعــا مــع أي أنانيــة تظهــر فــي حياتــك؟ 
كيــف تبيــن لــك هــذه اآليــة )متــى 7: 16( إذا كنــت تقضــي وقًتــا كافًيــا هنــاك؟
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15 أيار )مايو(        األربعاء        

الخضوع

أي نصيحــة يقدمهــا بولــس فيمــا يتعلــق بالتواضــع والخدمــة فــي العاقــات؟ أفســس 5: 
ــن هــذا الطبــع، حســب رأيــك، مــن الوحــدة فــي الكنيســة؟ ولمــاذا يعــد  21� كيــف يحسِّ

مهًمــا جــًدا للعائلــة؟ أفســس 5: 22 - 6: 9�

 

ــر  ــام اآلخ ــع أم ــه بتواض ــخص لذات ــع الش ــس 5: 21( وض ــن« )افس ــة »خاضعي ــي كلم تعن
علــى أســاس االختيــار الحــر. وهــذا المبــدأ الفريــد أسســه المســيح )متــى 20: 26-28؛ يوحنــا 
ــس 5: 18(.  ــه )أفس ــن بروح ــم مملوئي ــن ه ــع َم ــز جمي ــو يمي ــي 2: 5-8(، وه 13: 4، 5؛ فيلب
ــى الخضــوع بهــذه الطريقــة )أفســس 5: 21،  ــاس عل ــة المســيح« هــي مــا يحفــز الن و«مخاف
ــن  ــا ع ــيحيًا ثوريً ــا مس ــل، تعليًم ــة، وتظ ــذات الُمتباَدل ــة بال ــت التضحي ــاة(. وكان ــاب الحي كت
ــي  ــية ف ــع سواس ــو أن الجمي ــا، وه ــا روحيً ــاة واقًع ــب للحي ــي تجل ــة. فه ــات االجتماعي العالق

ــاك اســتثناءات. ــس هن المســيح؛ لي
ــدأ  ــار الخضــوع المســيحي هــو البيــت. فــإذا كان هــذا المب ــرِّّي. إن ســاحة اختب ــدأ أَُس مب

ــا فــي الكنيســة. ــا جوهريً ســاٍر هنــاك، ســوف يصنــع اختالفً
وينتقل بولس على الفور من مقدمة مبدأ الخضوع ليناقش تطبيقه في العائالت.

ــات شــيوًعا  ــر العالق ــي أفســس 5: 22 - 6: 9 - أكث ــات موضحــة ف ــة أزواج مــن العالق ثالث
فــي المجتمــع وفــي الوقــت ذاتــه أكثرهــا اختالفـًـا. وليــس القصــد إعــادة فــرض نظــام اجتماعــي 
موجــود، بــل توضيــح كيــف تَْعَمــل ثقافــة إيمــان المســيح عندمــا يخضــع المؤمنــون أحدهمــا 

لآلخــر خضوًعــا طوعيًــا ومختلًفــا اختالفًــا فريــًدا.

ــف  ــم أضع ــن ه ــتمرار وأواًل لم ــث باس ــس بالحدي ــه بول ــادك، يتوج ــي اعتق ــاذا، ف لم
ــبب  ــب الس ــد؟ اكت ــال، والعبي ــات، واألطف ــكاني - الزوج ــع الس ــي المجتم ــا ف اجتماعًي

ــات� ــذه اآلي ــن ه ــي كل م ــوع ف ــق بالخض الُملَح

أفسس 6: 5أفسس 6: 1أفسس 5: 22

ــا - األزواج، واآلبــاء، واألســياد - دائًمــا مــا يخاطَبــون  أولئــك ذوي الســلطة األعلــى اجتماعيً
ــد  ــم الب ــذه التعالي ــارة. وه ــي الحض ــرة ف ــوف بالم ــر مأل ــا غي ــى كٌل تعليًم ــث يتلق ــا. حي ثانيً
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وأن تكــون قــد أدهشــت مؤمنــي القــرن األول. حيــث مهــدت األرض حــول الصليــب وفتحــت 
ــر فــي العالقــات. الطريــق أمــام الصراحــة الحقــة لكــي تُختَبَ

16 أيار )مايو(        الخميس        

عْيش المحبة التي نَِعُدها
فــي نهايــة المطــاف، يعتمــد إتحــاد العائلــة ووحدتهــا علــى تكريــس أعضــاء العائلــة، بدايــًة 
ــدس  ــاب المق ــخ الكت ــا باآلخــر. لألســف، تاري ــاء أحدهم ــى اعتن ــن، وحت ــس الزوجي ــن تكري م
مملــوٌء بأمثلــة عــن وعــوٍد لــم يتــم الوفــاء بهــا، وثقــة مهدومــٍة، وتكريــس معــدوم فــي حيــن 
أنــه كان يجــب أن يكــون موجــود. كمــا يوجــد فــي الكتــاب المقــدس أمثلــٌة حيــٌة عــن أنــاٍس 

ــوا أنفســهم ألصدقــاء وعائــالت ووفــوا بوعودهــم. عادييــن الذيــن، بعــون هللا، كرسُّ

انظــر إلــى العائــات اآلتيــة ومســتوياتهم التكريســية� كيــف كان يمكــن تعزيــز التكريس 
فــي بعــض العائــات؟ ومــا الــذي حفــز التكريــس الواضــح فــي العائــات األخرى؟

 

التكريس بين األب واالبن )تكوين 33: 12-14؛ خروج 2: 10-1(�  
 

التكريس بين االخوة واألخوات )تكوين 37: 28-17(�  
 

التكريس العائلي )راعوث 1: 16-18؛ 2: 11، 12، 20؛ 3: 9-13؛ 4: 10، 13(�  
 

التكريس بين الزوجين )هوشع 1: 2، 3، 6، 8؛ 3: 3-1(�  
 

عندمــا نكــرس أنفســنا لشــخٍص آخــر، كمــا فــي الــزواج أو فــي قــرار إنجــاب أو تبنــي طفــل، 
البــد أن يكــون هنــاك إخضــاع إرادي لذواتنــا كــي نصنــع قــراًرا مختلًفــا فــي المســتقبل، إخضــاع 
زمــام جــزٍء مهــٍم فــي حياتنــا. قــد تقيــد القوانيــن الســلوك الســلبي، ولكــن تحتــاج العالقــات 

الزوجيــة والعائليــة المحبــة فــي داخلهــا لكــي تمكنهــا مــن االزدهــار.

مــاذا يعنــي وعــد يســوع بالتكريــس )عبرانييــن 13: 5( لــك أنــت شــخصًيا؟ أي تأثيــر 
ــك،  ــك، وألطفال ــريك حيات ــه، ولش ــك ل ــى تكريس ــك عل ــه ل ــه تكريس ــب أن يترك يج

ــك المؤمنيــن؟ والخوت
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17 أيار )مايو(        الجمعة        

لمزيــد ِمــن الــدرس: الوحــدة — العمــل األول. »أول عمــل يتعيــن علــى المســيحيين 
عملــه هــو اتحــاد عائالتهــم. . . .

»كلما اتحد أفراد العائلة بقوٍة في عملهم في البيت، سما وقوي النفوذ الذي سيستخدمه 
)Ellen G. White, The Adventist Home, p. 37( .  »األب واألم واألبناء والبنات خارج البيت

ســر اتحــاد العائلــة. »ســبب االنفصــام والشــقاق فــي العائــالت والكنيســة هــو االنفصــال 
عــن المســيح. فاالقتــراب مــن المســيح يعنــي االقتــراب مــن أحدنــا اآلخــر. والســر وراء الوحــدة 
ــة ليــس الدبلوماســية، وليــس اإلدارة، وليــس مجهــود بشــري  ــة فــي الكنيســة والعائل الحقيقي
ــو  ــل ه ــذه - ب ــن ه ــر م ــل الكثي ــيتطلب فع ــه س ــع أن ــات -م ــى الصعوب ــب عل ــارق للتغل خ

االتحــاد مــع المســيح« صفحــة 179.

أسئلة للنقاش
1� تحــدث عــن القــوات الموجــودة فــي مجتمعــك التــي تعاكــس الوحــدة العائليــة� 

أي حلــول عمليــة يمكنــك أن تقدمهــا لعائلــة تصــارع مــع هــذه التأثيــرات؟

2� هــل هنــاك عائلــة منقســمة فــي كنيســتك حالًيــا؟ إن ُوِجــد، مــاذا يمكــن لصفكــم 
فعلــه لمســاعدة كل فــرد فــي أثنــاء هــذه األزمــة؟

3� ناقــش قضيــة الخضــوع كاملــًة� كيــف يمكــن أن تُْفَهــم فــي ســياق مســيحي؟ بــأي 
طــرق أُســيء اســتخدام المبــدأ؟

4� أي مبــادئ يمكنــك رؤيتهــا فيمــا يتعلــق بوحــدة العائلــة يمكــن أن تُطبَّــق أيًضــا 
علــى فكــرة الوحــدة فــي الكنيســة؟
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*18 -24 أيار )مايو(    الدرس الثامن    

موسم تربية األبناء

السبت بعد الظهر
ــور 127؛  ــى 11: 28؛ مزم ــا 31: 25؛ مت ــن 18: 11؛ إرمي ــبوعية: تكوي ــع األس المراج

ــي 3: 13. ــل 3: 10-14؛ فيلب ــال 22: 6؛ 1صموئي أمث

ــَرٌة«  ــِن أُْج ــَرُة الَْبطْ ، ثََم ــرَّبِّ ــِد ال ــْن ِعْن ــَراٌث ِم ــوَن ِمي ــَوَذا الَْبُن ــظ: »ُه ــة الحف آي
�)3  :127 )مزمــور 

ر دائًمــا كــم هــي عجيبــة.  الــوالدة هــي حــدث معتــاد وطبيعــي لدرجــة أننــا أحيانـًـا ال نَُقــدِّ
تخيــل مــا شــعرت بــه حــواء عندمــا أمســكت الطفــل قاييــن بيــن ذراعيهــا، والتغييــرات التــي 
اختبرتهــا فــي جســدها المتنامــي خــالل تلــك األشــهر، وآالم الــوالدة المبرحــة، ثــم رؤيــة هــذا 
ــن  ــا م ــا له ــوة. ي ــه وال ق ــه ال حــول ل ــرة، ولكن ــذي يشــبههما لدرجــة كبي ــر، ال ــل الصغي الطف
ــرة  ــة مــرت بهــا ســارة، فــي التســعينات مــن عمرهــا وبعدمــا فاتهــا عمــر اإلنجــاب بفت تجرب
ليســت بقليلــة، عندمــا تأملــت فــي وجــه ابــن بطنهــا، اســحق؛ البــد وأنهــا ضحكــت فــي كل 
ــٌد،  ــا أح ــدة ال يعلمه ــل لم ــاب طف ــل إنج ــن أج ــت م ــا صل ــمه. بعدم ــا اس ــت فيه ــرة لفظ م
ِبــيِّ َصلَّيـْـُت فَأَْعطَانـِـَي الــرَّبُّ ُســْؤلَِي الَّــِذي  أمســكت حنــة صموئيــل وقالــت: » ›ألَْجــِل هــَذا الصَّ
َســأَلْتُُه ِمــْن لَُدنـْـُه‹ « )1صموئيــل 1: 27(. التعجــب فــي قلــب مريــم، كونهــا مازالــت فتــاة شــابة 

تحتضــن ابنهــا، ابــن هللا، بمزيــج مــن االندهــاش والرهبــة.
ــوة أو  ــان مــع األب ــن يأتي ــاز والمســئولية اللذي ــع االمتي ــال الجمي ــه، ال ين وفــي الوقــت ذات
األمومــة. ســوف نقضــي وقتًــا هــذا األســبوع فــي استكشــاف موســم تربيــة األبنــاء وتحدايتهــا، 

ومخاوفهــا، وتعويضاتهــا وفرحتهــا.

*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 25 أيار )مايو(.
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19 أيار )مايو(        األحد        

آباء وأمهات من دون أبناء

ــذي يجمــع  ــا الشــيء ال ــا 1: 7� م ــل 1: 1-8؛ لوق ــن 18: 11؛ 30: 1؛ 1صموئي ــرأ تكوي اق
هــؤالء األشــخاص؟ كيــف اســتجاب الــرب ألشــواقهم؟

 

 

األطفـال هـم بركـة، ولكـن لسـبب مـا ال يبـارك هللا دائًمـا الجميـع باألطفـال. حيـث يرجـو 
ويصلـي البعـض مـن أجل نعمة األطفال، فيعطيهم هللا سـؤلهم بسـخاء، بـل وبإعجوبة في بعض 
األحيـان، كمـا فـي حالـة سـارة؛ أمـا آخـرون بنفـس حـرارة توسـالتهم أمـام عـرش هللا ال ينالوا إال 
صمتًـا ملحوظًـا. وفـي كل مـرة يـرون فيهـا أصدقـاًء يحمـدون هللا علـى َحملهم وعندمـا يرحبون 

ـق ذلـك مـن عمـق الجـرح إذ ينظـرون إلى عشـهم الفـارغ. وحتى بأطفالهـم الرضـع، يعمِّ
تكــون األســئلة البريئــة، مثــل: »كــم طفــل لــك؟« بمثابــة تَْذكِيــرات مؤلمــة لنــادي حصــري 

يُســتثنى منــه أولئــك الذيــن ليــس لهــم أبنــاء، حتــى ولــو أرادوا االنضمــام إليــه.
ــن  ــث يعل ــم. حي ــٌم لحزنه ــوا أن هللا متفه ــد وأن يقبل ــذه الب ــة كه ــرُّوا بتجرب ــن م هــؤالء َم

ــَدَك. ــاُرورٍَة ِعْن ــي قَ ــي ِف ــْع ُدُموِع ــي. اِْجَم ــرُِف أَْحزَانِ ــَت تَْع ــر عــن هللا »أنْ ــب المزامي كات
لًَة ِفــي كِتَاِبــَك؟« )مزمــور 56: 8(. حتــى وإن بــدا صامتـًـا، »كََمــا يَْعِطــُف  أَلَيَْســْت ِهــَي ُمَســجَّ

اأْلَُب َعلـَـى أَْواَلِدِه، يَْعِطــُف هللُا َعلـَـى َمــْن يَتَُّقونـَـُه« )مزمــور 103: 13(.
ــوا  ــاطة، أاّل ينجب ــددة وببس ــباب متع ــرون، ألس ــاٌس آخ ــار أن ــد يخت ــه، ق ــت ذات ــي الوق وف
ــة  ــب المحتمل ــم، والشــر، والمصائ ــاة، واألل ــيء بالمعان ــا المل ــل عالمن ــم مث ــااًل. وفــي عال أطف
الحــدوث، قــد نفهــم ســبب امتنــاع البعــض عــن جلــب أناًســا أكثــر إليــه. ففــي بعــض الحــاالت 
قــد يختــار البعــض تبنــي أطفــااًل بــداًل مــن إنجــاب أطفــاٍل مــن صلبهــم؛ وبهــذا يمكنهــم أن 
يربــوا أطفــااًل موجوديــن بالفعــل، ممــا يعطيهــم فــي الغالــب فرصــًة لحيــاة أفضــل كثيــرًا مــن 

الحيــاة التــي قــد يعيشــوها بغيــر ذلــك.
عالمنا مكاٌن معقٌد، ومن المرجح أن نقابل جميع أنواع الناس في جميع أنواع الحاالت

ــي نجــد  ــة الت ــاع عــن اإلنجــاب. وبغــض النظــر عــن الحال فيمــا يخــص اإلنجــاب أو االمتن
أنفســنا فيهــا فيمــا يختــص بقضيــة األطفــال، يمكننــا أن نعيــش بيقينيــة محبــة هللا لنــا ورغبتــه 
ــا أن نكــون حساســين، بقــدر  فــي ُحســن نهايتنــا. وفــي ذات الوقــت أيًضــا، ليتنــا نتذكــر دوًم

اســتطاعنا، نحــو األشــخاص الذيــن ليــس لديهــم أطفــال، مهمــا كانــت األســباب.

لــم يكــن ليســوع أطفــال بيولوجييــن مــن صلبــه قــط� أي دروس، إن وجــدت، 
ــع؟ ــذا الواق ــل ه ــي ظ ــا ف نتعلمه
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20 أيار )مايو(        االثنني        

اآلباء واألمهات العزاب 
ــس  ــا ولي ــزَّب، وغالبً ــاء األمــور الُع ــم هــي أولي ــا العال ــي يواجهه واحــدة مــن الظواهــر الت

ــاء. ــا تكــون األم هــي العزب دائًم
ــوا طفــاًل خــارج إطــار  ــك مــن أنجب ــاء األمــور العــزب وكأنهــم أولئ ــا فــي أولي نفكــر أحيانً
الــزواج. ولكــن، ليــس هــذا هــو الحــال دائًمــا. حيــث أُْرِغمــْت هاجــر علــى أن تحمــل طفــاًل مــن 
أبــرام، ثــم أُجبــرت علــى أن تغــادر مــع طفلهــا )تكويــن 16: 3، 4؛ 21: 17(. وحملــت بثشــبع 
نتيجــًة إيمــاء جنســي مــن رجــل قــوي )2صموئيــل 11: 4، 5(. وأرســل إيليــا إلــى قريــة تســمى 
َصرفــة ليســاعد أًمــا وحيــدًة كانــت أرملــًة )1ملــوك 17: 9(. ومــع الوقــت الــذي بــدأ فيــه يســوع 
خدمتــه، كان يوســف، أبــوه بالتبنــي، قــد مــات تــاركًا مريــم أرملــًة وأًمــا عزبــاء. »لقــد فصــل 
المــوت بينهــا وبيــن يوســف الــذي كان مثلهــا يعــرف أســرار ميــالد يســوع. أمــا اآلن فلــم يكــن 
ــام حــزن شــديد«  ــه آمالهــا وتخبــره عــن مخاوفهــا. كان الشــهران الســابقان أي ــاك مــن تبث هن

)روح النبــوة، مشــتهى األجيــال، صفحــة 123(.
قــد تكــون األبــوة أو األمومــة العزبــاء واحــدًة مــن أكثــر الوظائــف تحديـًـا التــي قــد يعملهــا 
ــا، مثــل إدارة أمورهــم الماليــة، والتعامــل مــع ولــي  شــخص مــا. حيــث يواجــه العديــد صعابً
األمــر اآلخــر، أو ببســاطة نــوال قســطًا مــن الوقــت ألنفســهم أو قضــاء وقتـًـا مــع هللا، والتســاؤل 

عمــا إذا كانــوا ســيجدون حبًــا مــرًة أخــرى.

ــزَّب، أن ينالوهــا مــن  ــاء األمــور الُع أي وعــود يمكــن ألي شــخص، بمــا فــي ذلــك أولي
األعــداد التاليــة: إرميــا 31: 25؛ متــى 11: 28؛ إرميــا 29: 11؛ إرميــا 32: 27؛ أمثــال 3: 5، 

6؛ إشــعياء 43: 1, 2�

 

 

 

ــزَّب.  ــور الُع ــاء األم ــا مســؤولية مســاعدة أولي ــى عاتقن ــل عل ــا كنيســة، نحم نحــن، بصفتن
يَانـَـُة الطَّاِهــرَُة النَِّقيَّــُة ِعْنــَد هللِا اآلِب ِهــَي هــِذِه: افِْتَقــاُد الْيَتَاَمــى َواألََراِمــِل  كتــب يعقــوب: »اَلدِّ
ِفــي ِضيَقِتِهــْم« )يعقــوب 1: 27(. ويمكــن أن نضيــف، علــى وجــه العمــوم: »واآلبــاء واألمهــات 
العــزَّْب فــي ضيقاتهــم أيًضــا«. والمســاعدة التــي يمكــن أن نقدمهــا ليــس بالضــرورة أن تكــون 
ماديــة. حيــث يمكــن أن نســمح لهــم بــأن ينالــوا قســطًا مــن الراحــة عــن طريــق تولــي أمــر 

أطفالهــم لفتــرة قصيــرة حتــى يتمكنــوا مــن القيــام بالمهــام األخــرى، 
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والراحــة، والصــالة، ودراســة كلمــة هللا. ويمكننــا أن نخــدم كمرشــدين ألبنائهــم أو نســاعد 
ــا أن نكــون أيــدي هللا بطــرق عــدٍة مــن  فــي ترميــم األشــياء الموجــودة حــول المنــزل. يمكنن

أجــل دعــم اآلبــاء واألمهــات الُعــزّب.

ــا  ــة يمكنــك فعله ــى حالتهــم، أي أمــور معين ــة وصولهــم إل ــى كيفي ــم عل دون الُحكْ
ــزّب وتســاعدهم؟ ــات الُع ــاء واألمه لتشــجع اآلب

21 أيار )مايو(        الثاثاء        

السعادة والمسؤولية التابعتان لتربية األبناء

اقــرأ مزمــور 127� مــا هــي الرســالة األساســية لهــذا المزمــور القصيــر؟ أي مبــادئ مهمــة 
يجــب أن نســتخلصها منــه ألنفســنا ولحياتنــا؟

 

 

 

عندمــا تتمنــى أن تطهــو طبقــك المفضــل، فأنــت تتبــع وصفــة معينــة. وإذا أضفــت جميــع 
المكونــات المطلوبــة واتبعــت جميــع الخطــوات، ففــي أغلــب األحيــان تحصــل علــى النتائــج 
ــل مشــابه  ــث ال يوجــد طف ــي. حي ــاء ليســت كالطه ــة األبن ــإن تربي ــك، ف ــع ذل ــة. وم المرغوب
ــط،  ــن بالضب ــو فعلــت كل شــيء كمــا فعلــت مــع األطفــال اآلخري ــا ألي طفــل آخــر، ول تماًم
قــد تكــون النتائــج مختلفــة. وقــد يعــزى ذلــك إلــى جنســهم، أو الترتيــب الــذي ولــدوا بــه، أو 

طباعهــم، أو لعــدة أســباب أخــرى. فــي خطــة هللا،
يقــود اآلبــاء واألمهــات أبناءهــم ويعلِّموهــم أن يحبــوه ويطيعــوه )تثنيــة 6: 4-9؛ 
مزمــور 78: 5-7(. والتعليــم المعطــى مــن هللا لآلبــاء واألمهــات هــو أن »)نربي(الَْولَــَد ِفــي 
طَِريِقــِه« )أمثــال 22: 6(، وليــس أن نحــوم حــول األبنــاء لكــي نتأكــد مــن عــدم اتخاذهــم 

ألي قــرار خاطــئ.
بينمــا نريــد رؤيــة أبنائنــا يتحولــون مــن كونهــم أطفــااًل ال حــول لهــم وال قــوة، إلــى بالغيــن 
مســتقلين وناجحيــن، مســئوليتنا العظمــى هــي أن يعرفــوا يســوع المســيح ويحبــوه ويخدمــوه. 
وكوننــا آبــاء، يمكننــا أن نتبــع خطــة النمــو الروحــي ألبنائنــا كمــا هــي موضحــة فــي تثنيــة 6. 
حيــث يوجــد أربعــة متطلبــات مهمــة: أن نعــرف »الــرَّب إِلهَنــا« )تثنيــة 6: 4(، وأن نحبــه مــن 
كل قلوبنــا )تثنيــة 6: 5(، وأن نعتــز بكلمتــه )تثنيــة 6: 6(، وأن نشــارك مــع أبنائنــا مــا نعرفــه 

عنــه )تثنيــة 6: 23-20(.
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ث« )تثنيــة 6: 7(. يشــير  يواصــل تثنيــة 6 ليقــدم مبدأيــن مهميــن. أواًل، مبــدأ »علِّــم وحــدِّ
ــي  ــر الرســمي. وف ــه غي ــى التوجي ــا يشــير التحــدث إل ــى الدراســة الرســمية، بينم ــم إل التعلي
الحالتيــن، موافــاة الحــق الكتابــي يحــدث داخــل نطــاق عالقــة األب أو األم باألبــن. وقــد تحــدث 

األوقــات الرســمية للتعليــم خــالل العبــادة العائليــة حينمــا نــدرس كلمــة هللا
معهم. بينما يطرأ التعليم غير الرسمي تلقائيًا في ظروف الحياة اليومية، بل وهو األكثر أهمية. 
حيث قد تصبح وقائع كل يوم وسائل فعالة إليصال الحق الكتابي )تكوين 18: 19(. والثاني هو 
مبدأ »أعصب وأكتب« )تثنية 6: 8، 9(. ال بد من أن يكون الحق الروحي مرتبٌط ارتباطًا وثيًقا بأفعالنا 
)»اليد«( وتصرفاتنا )»الرأس«(، ولكن البد أيًضا أن يكون منقوًشا في حياتنا الخاصة )»قوائم أبوابنا«( 

والعامة )»أبوابنا«(. والبد أن ينتقل من قلوبنا إلى بيوتنا، ومن بيوتنا إلى العالم.

22 أيار )مايو(        األربعاء        

تربية األبناء كالتلمذة

اقــرأ تكويــن 18: 18 و1صموئيــل 3: 10-14� قــارن هذيــن األبويــن� مــاذا كانــت نتائــج 
أســلوبيهما التربوييــن؟

 

 

 

يقــع علــى عاتــق اآلبــاء واألمهــات مســؤولية تلمــذة أبنائهــم، لكــي يصبحــوا هــم أنفســهم 
ــق  ــو تطبي ــم ه ــم أبنائه ــم وتقوي ــق لتعلي ــأن الطري ــون ب ــاء يؤمن ــاك آب ــوع. هن ــًذا ليس تالمي
العقــاب البدنــي - كلمــا كان أكثــر، كان أفضــل )أمثــال 22: 15؛ 23: 13؛ 29: 15(. فقــرات مثــل 
هــذه أُســيء اســتخدامها بهــدف اإلســاءة لألطفــال وإكراهــم علــى الخضــوع التــام، ولكــن أدى 

ذلــك فــي أغلــب األحيــان أيًضــا إلــى التمــرد علــى آبائهــم وعلــى هللا.
فالكتــاب المقــدس يعلــم اآلبــاء واألمهــات أن يحكمــوا بلطــٍف )أفســس 6: 4؛ كولوســي 3: 21( 
وأن يوجهــوا أبناءهــم فــي البــر )مزمــور 78: 5؛ أمثــال 22: 6؛ إشــعياء 38: 19؛ يوئيــل 1: 3(. يجــب 
علينــا بصفتنــا آبــاًء وأمهــات أن نُعيــل أبناءنــا )2كورنثــوس 12: 14( وأن نقــدم لهــم قــدوة حســنة 
ليحتــذوا بهــا )تكويــن 18: 19؛ خــروج 13: 8؛ تيطــس 2: 2(. وعلينــا أيًضــا أن نوجــه أهــل بيتنــا إلى 
الوجهــة الصحيحــة )1تيموثــاوس 3: 4، 5، 12( وأن نتلمــذ أبناءنــا )أمثــال 29: 15، 17( وأن نعكــس 

فــي الوقــت ذاتــه محبــة هللا )إشــعياء 66: 13؛ مزمــور 103: 13؛ لوقــا 11: 11(.
لألســف، يكشــف الكتــاب المقــدس عــن قصــص أبــوة أو أمومــة أصابهــا الخلــل. إســحاق 
ورفقــة لعبــا لعبــة التفضيــل مــع ابنيهمــا، عيســو ويعقــوب )تكويــن 25: 28(، ومــن ثــم تصــرف 
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يعقــوب التصــرف ذاتــه مــع يوســف )تكويــن 37: 3(. عالــي، مــع أنــه كان قائــًدا دينيًــا، فشــل 
فــي تقويــم ابنيــه )1صموئيــل 3: 10-14(. صموئيــل، الــذي تربــى علــى يــد عالــي، غــدا نفســه 
ــا غيــر صالــٍح )1صموئيــل  8: 1-6(. الملــك داود، عــن طريــق ارتــكاب الزنــا وأمــره بالقتــل،  أبً
علَّــم أبنــاءه الذيــن اتبعــوا قدوتــه. الملــك منســى قــّدم أبنائــه للشــياطين )2ملــوك 21: 9-1(، 

وكذلــك فعــل الملــك آحــاز )2ملــوك 16: 4-2(.
ومــع ذلــك، ولحســن الحــظ، نــرى فــي الكتــاب المقــدس بعــض أمثلــٍة عــن األبــوة أو األمومــة 

ــة، الملكــة أســتير )أســتير 2: 7(، كمــا الصالحــة. حيــث كان مردخــاي أبـًـا بالتبنــي رائًعــا لَهَدسَّ
صلــى أيــوب مــن أجــل أبنائــه بانتظــام )أيــوب 1: 4، 5(. وفــي كل هــذه األمثلــة، الصالحــة 

والطالحــة، يمكننــا أن نأخــذ منهــا دروًســا فــي تربيــة األبنــاء.

مــاذا يمكننــا أن نتعلــم مــن أمثلــة تربيــة األبنــاء التــي نراهــا فــي الكتــاب المقــدس؟ 
بــأي طــرق يمكننــا اســتخدام بعًضــا مــن هــذه المبــادئ فــي تعاماتنــا مــع أولئــك 

الذيــن هــم ليســوا أبناءنــا؟

23 أيار )مايو(        الخميس        

القتال من أجل ابنك الضال

اقرأ أمثال 22: 6� ما هو فهمك لهذا النص؟ هل هذا ضمان، أم وعد، أم احتمال؟

 

 

أحيانـًـا تقــوم بــكل مــا ينبغــي عليــك فعلــه بصفتــك أبـًـا - تقضــي وقتًــا فــي تعليــم أبنائــك 
األشــياء الصحيحــة، وتعيــش وفــق معرفتــك عــن هللا، وترســلهم إلــى مــدارس جيــدة، وتذهــب 
ــر  ــم األم ــي به ــن ينته ــم - ولك ــلي معه ــل المرس ــى العم ــم إل ــام، وتنض ــة بانتظ ــى الكنيس إل
بتــرك اإليمــان الــذي نشــأوا فيــه. فيكــون مقــدار األلــم موجًعــا، وال يكــون هنــاك لحظــة مــن 
الراحــة بســبب قلقــك مــن أجــل خالصهــم. والســبب ليــس بالضــرورة خطــأ األب. فاألطفــال 

لهــم أفكارهــم الخاصــة، وهــم مســؤولون فــي النهايــة أمــام هللا عــن تصرفاتهــم.
يفهــم البعــض كلمــات اآليــة »فََمتـَـى َشــاَخ أَيًْضــا الَ يَِحيــُد َعْنــُه« وكأنهــا وعــًدا، ضمانـًـا بــأن 

التربيــة الصحيحــة ســوف ينتــج عنهــا دائًمــا خــالص االبــن.
ــا وعــوًدا غيــر مشــروطة. فمــا  ــا مبــادئ، وليــس دائًم ولكــن يقــدم لنــا ســفر األمثــال غالبً
يمكننــا اســتخالصه مــن هــذا النــص هــو اليقيــن بــأن الــدروس المتعلَّمــة فــي الطفولــة ســوف 
تظــل طيلــة العمــر. ولكــن يصــل كل طفــل إلــى عمــر حيــث يقبــل ميــراث أبويــه أو يرفضــه. 



62

وأولئــك اآلبــاء واألمهــات الذيــن حرصــوا علــى تزويــد أبنائهــم بتدريــب صالــح، لهــم اليقيــن 
بــأن مــا علمــوه ألبنائهــم ســوف يظــل معهــم دائًمــا، وإذا ضــل أبناؤهــم، ســوف تظــل فيهــم 
البــذور التــي زرعوهــا فــي قلوبهــم تنــادي عليهــم للرجــوع. فكوننــا آبــاء صالحيــن أو أمهــات 

صالحــات هــو اختيارنــا، أمــا كيــف يغــدو أبناؤنــا فهــو اختيارهــم.
ــة  ــي رعاي ــاءك ف ــن؟ ضــع أبن ــا يضــل االب ــل عندم ــى األب أو األم أن يفع ــي عل ــاذا ينبغ م
ــن  ــارات م ــذي أدار ملي ــو هللا، ال ــك، فه ــم ألم ــن يفه ــاك َم ــارة. إذا كان هن ــالة ح ــي ص هللا ف
أبنائــه ظهورهــم لــه، األب الكامــل. يمكنــك دعــم أبنائــك الضالــة بالمحبــة والصــالة، وكــن علــى 

ــاء صراعهــم مــع هللا. اســتعداد ألن تقــف بجانبهــم فــي أثن
ال تكــن محرًَجــا جــًدا ألن تطلــب دعًمــا وصــالًة، وال تَلـُـْم نفســك، وال تضــع كل تركيــزك علــى 

الضــال لدرجــة أنــك تنســى بقيــة العائلة.
ًة مــع شــريك حياتــك  ــم أهــل بيتــك؛ ولذلــك، ابــِن وجهــًة موحــدَّ تربيــة ابــن ضــال قــد يقسِّ
وضــع حــدوًدا واضحــًة البنــك. وتذكــر أن هللا يحــب ابنــك أكثــر منــك، فتطلــع إلــى مســتقبٍل 

مشــرٍق، واقبــل أن ابنــك هــو عمــل هللا قيــد التنفيــذ.

إنــه مــن الطبيعــي فــي مثــل هــذا الموقــف أن تلــوم نفســك� وحتــى إن كنــت قــد 
ارتكبــت أخطــاًء، لمــاذا يعــد مــن األفضــل أن تركــز علــى المســتقبل وعلــى وعــود 

ــي 3: 13� هللا؟ انظــر فيلب

24 أيار )مايو(        الجمعة        

ــا فــي الحديــث والصــالة مــع صغــارك،  لمزيــد مــن الــدرس: »يجــب أن تقضــي وقتً
وال يجــب أن تســمح ألي شــيء أن يعطــل ذلــك الوقــت الخــاص بالتواصــل مــع هللا ومــع أبنائك. 
يمكنــك أن تقــول لــزوارك: ›لقــد أعطانــي هللا عمــاًل ألعملــه، فليــس لــدي وقتـًـا للنميمــة‹. يجــب 
ــة. فأنــت مديــن بواجبــك األول  ــه للوقــت الحاضــر ولألبدي ــه لديــك عمــاًل لتعمل أن تشــعر أن

)Ellen G. White, The Adventist Home, p. 266, 267( »ألطفالــك
ــون  ــا يك ــذة عندم ــي التلم ــم ف ــوا أول درس لك ــم أن تعط ــات، عليك ــاء واألمه ــا اآلب »أيه
ــع علــى ذراعيكــم. علموهــم أن يُْخِضعــوا إرادتهــم إلرادتكــم. ويمكــن فعــل ذلــك  أطفالكــم رضَّ
مــن خــالل المســاواة وإظهــار الصرامــة. يجــب علــى اآلبــاء واألمهــات الســيطرة علــى أرواحهــم 
ــوع  ــع إال الخض ــال يتوق ــل كي ــوا إرادة الطف ــٍة يُخِضع ــن بصرام ــٍق ولك ــيطرًة، وبرف ــل س أفض
لرغباتهــم. التربيــة ال تبــدأ فــي موســٍم معيــن. إذا لــم تُخَضــع أول عالمــات الطبــع الحــاد، يصبح 

األطفــال عنيديــن ويتزايــد ذلــك مــع نموهــم ويقــوى مــع قدرتهــم.«
.)Ellen G. White, Testimonies for the Church, vol. 1, p. 218(
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أسئلة للنقاش
1� مــا معنــى أن تكــون »طفــل« هللا؟ كيــف يمكننــا فهــم تلــك الصــورة، وأي عــزاء 

يمكننــا أن نســتمده منهــا؟

ــزة: »تعلمــت  ــرة وجي ــه بفت ــد أطفال ــي عقــب مول ــكام التال ــاء ال ــال أحــد اآلب 2� ق
حقيقتيــن الهوتيتيــن عظيمتيــن خــال بضــع الســنوات األولــى بعدمــا ُولــدوا أطفالي� 
األولــى هــي حقيقــة اإلرادة الحــرة؛ والثانيــة حقيقــة الطبيعــة البشــرية الخاطئــة«� 

كيــف علمــه األطفــال الصغــار هاتيــن الحقيقتيــن؟

3� مـا هـو الوقت المناسـب للمسـاعدة في تشـكيل إرادة األطفـال؟  كيف يجب فعل 
ذلـك؟ كيـف يمكننـا تكشـيل إرادة أطفالنـا حسـب خطـة هللا في حيـن أننا لم نسـلِّم 

أنفسـنا إلرادته بالكامل؟

4� تعمــق أكثــر فــي موضــوع اآلبــاء األمهــات الُعــزّب� مــا هــي الطــرق العمليــة التــي 
ــال  ــزّب واألطف ــات الُع ــاء واألمه ــاعدة اآلب ــتخدامها لمس ــتك ككل اس ــن لكنيس يمك

الــذي يســعون لتربيتهــم بمفردهــم؟

5� ما هي طرق تشجيع اآلباء واألمهات الذين ضلَّت أطفالهم عن اإليمان؟
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*25 -31 أيار )مايو(    الدرس التاسع    

أوقات الخسارة

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: مرقــس 5: 22-24، 35-43؛ 1 بطــرس 5: 6، 7؛ تكويــن 37: 17-

28؛ لوقــا 16: 13؛ روميــة 6: 16؛ 1كورنثــوس 15: 26.

ــِة  ــِل َفْضــِل َمْعرَِف ــْن أَْج ــاَرًة ِم ــْيٍء أَيًْضــا َخَس ــي أَْحِســُب كُلَّ َش ــْل إِنِّ آيــة الحفــظ: »بَ
الَْمِســيحِ يَُســوَع َربِّــي، الَّــِذي ِمــْن أَْجلِــِه َخِســرُْت كُلَّ األَْشــَياِء، َوأَنـَـا أَْحِســُبَها نَُفايـَـًة لِكَــْي 

ــَح الَْمِســيَح« )فيلبــي 3: 8(� أَْربَ

فــي اللحظــة التــي أكل فيهــا آدم وحــواء مــن ثمــرة شــجرة معرفــة الخيــر والشــر، حلَّــت 
عليهمــا أول الخســائر،

خســارة البــراءة. وحــل محــل هــذه البــراءة المفقــودة األنانيــة، والخصــام، واللــوم، ورغبــة 
الســيطرة والســيادة علــى أحدهمــا اآلخــر.

ــترا  ــواٍن ليس ــد حي ــا جل ــا أُعطي ــة عندم ــهدا أول ضحي ــزة، ش ــرة وجي ــقوط بفت ــد الس وبع
ــا  ــد، كم ــى األب ــأكال فيعيشــا إل ــال ي ــاة لئ ــى شــجرة الحي ــا الوصــول إل ــر عليهم ــا. وُحِظ عريهم
خســرا أيًضــا بيتهمــا فــي جنــة عــدن، وبعــد عــدة ســنوات خســرا ابنهمــا هابيــل علــى يــد أخيــه 
قاييــن. وفــي النهايــة، خســر أحدهمــا شــريك حياتــه، وأخيــرًا الشــريك الــذي بقــي علــى قيــد 

الحيــاة خســر هــو أيًضــا حياتــه. خســائر عديــدة جــًدا وقعــت نتيجــًة لقــراٍر واحــٍد.
نعــم، نحــن جميًعــا نعلــم حقيقــة الخســارة وألمهــا، ويحــس معظمنــا بهــا أعمــق إحســاس 
عندمــا تقــع هــذه الخســارة علــى العائلــة. وال عجــب، ألن فــي العائلــة تربطنــا أوثــق الراوبــط، 

لذلــك يكــون للخســارة هنــاك، بأشــكالها المتنوعــة جــًدا، أقــوى تأثيــرًا علينــا.
ــات  ــياق أوق ــي س ــها ف ــوف ندرس ــرية، س ــاة األس ــة الحي ــبوع دراس ــذا األس ــل ه إذ نواص

الخســارة المختلفــة.

* نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 1 حزيران )يونيو(.
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26 أيار )مايو(        األحد        

خسارة الصحة
نحــن علــى بُعــد آالف الســنوات مــن شــجرة الحيــاة؛ ونحــن جميًعــا نشــعر بذلــك أيًضــا، 
خاصــة عندمــا يتعلــق األمــر بصحتنــا الجســدية. عاجــاًل أو آجــاًل، إن لــم تقتلنــا صدمــٌة مــا فــي 

عمــر صغيــر، نأتــي جميًعــا إلــى الحقيقــة القاســية الخاصــة بخســارة الصحــة.
وبقــدر صعوبــة خســارة الصحــة، كــم أكثــر ألًمــا تكــون إذا وقعــت، ليــس علينــا فقــط، بــل 

علــى قريــب مــن الدرجــة األولــى فــي عائلتنــا؟
كــم مــن آبــاء وأمهــات تمنــوا، خاصــة إذا تعاملــوا مــع طفــٍل مريــٍض، لــو كانــوا هم أنفســهم 

المرضــى عوًضــا عــن الطفــل؟ ولكــن لألســف، ليــس لنــا أن نختــار ذلــك االختيار.

مــا الشــيء المشــترك فــي كل هــذه القصــص؟ مرقــس 5: 22-24، 35-43؛ متــى 15: 22-
28؛ لوقــا 4: 38، 39؛ يوحنــا 4: 54-46�

 

فــي كل حالــة مــن هــذه الحــاالت، وبــال شــك فــي حــاالت أخــرى أكثــر كثيــرًا، كان فــرٌد مــن 
العائلــة هــو مــن يلتمــس مســاعدة يســوع مــن أجــل فــرٍد آخــر فــي العائلــة.

بال شك، نحن ندرك أننا نعاني ألننا نعيش في عالٍم ساقٍط. فعندما دخلت الخطية إلى العالم، 
لم يدخل الموت وحسب، بل األلم المزمن، والداء، والمرض أيًضا. وعندما يواجهنا داء مزمن أو 
ميئوس من شفائه، قد نُصدم أو نشعر بالغضب أو اليأس، أو حتى نرغب في الصراخ: »إلَِهي، 
إلَِهي، لَِماَذا تَرَكْتَِني؟ أأنَْت أبَْعُد ِمْن أْن تَُخلَِّصِني، أْو تَْسَمَع َصرََخاتِي؟« )مزمور 22: 1، الترجمة 

العربية المبسطة(. وكما فعل داود، خير لنا أن نرفع تساؤالتنا، وغضبنا، ووجعنا إلى هللا.
بطــرق عديــدة، ســوف يظــل المــرض واأللــم ســرًا حتــى يُقَهــر المــوت أخيــرًا عنــد مجــيء 
يســوع. ولكــن فــي ذات الوقــت يمكننــا أن نســتخلص حقائــق مهمــة من كلمــة هللا. فبينمــا عانى 
أيــوب مــن ألــٍم ال يُوصــف، اختبــر عالقــة أكثــر حميميــة مــع هللا. فهو يوضــح: »قـَـْد َســِمْعُت َعْنَك 
ــا اآلَن فََقــْد رَأتــَك َعينــَي« )أيــوب 42، 5، الترجمــة العربية المبســطة(. كما  ِبَســَماِع األُذُِن فََقــْط، أمَّ
عانــى بولــس مــن نــوٍع مــن األمــراض المزمنــة، ولكــن كيفيــة تعاملــه معهــا تخبرنــا أن المعانــاة 
نــا لتعزيــة اآلخريــن، وقــد تعطينــا شــفقة نحــو اآلخريــن الذيــن يتألمــون، وقــد تمكننــا  قــد تُِعدَّ

مــن الخدمــة بكفــاءة أعلــى )2كورنثــوس 1: 3-5( - هــذا إن لــم نســمح لهــا بتحطيمنــا.

ســواء كنــا نحــن أو أفــراد العائلــة نصــارع مــع المــرض، أي وعــود يمكننــا المطالبــة 
بهــا؟ فــي أوقــات مثــل هــذه، لمــاذا تعــد حقيقــة معانــاة يســوع ربنــا علــى الصليــب 
مهمــة جــًدا لنــا؟  مــاذا يعلمنــا وهــو علــى الصليــب عــن محبــة هللا التــي ال تســقط، 

حتــى فــي وســط ظــروف المــرض فــي عائلتنــا؟
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27 أيار )مايو(        االثنني        

فقدان الثقة
نحـن جميًعـا أنـاٌس خاطئـٌة ومختلـٌة وظيفيًـا، وفـي وقت ما سـوف نثبـت أننا غيـر جديرين 
بثقـة شـخص مـا قـد وثـق فينا. وَمـن لم يكـن ضحية خيانة شـخص آخـر لثقتنا؟ وبقـدر صعوبة 

فقـدان الثقـة هـذا، إال أنهـا دائًما أسـوأ عندمـا نخـون )أو يخوننا( فرًدا مـن العائلة.
قــد يبــدو األمــر أســهل أحيانًــا أن نقلــل مــن خســائرنا ونهــرب عندمــا نقــرر أن العالقــة ال 
تتكافــأ مــع جهــد إعــادة بنائهــا. بالتأكيــد، األمــر ليــس ســهاًل إذا كان الطــرف اآلخــر فــرًدا مــن 
العائلــة، مثــل شــريك الحيــاة. بــل يمكنــك القــول أن أحــد أهــداف الــزواج هــو تعليمنــا الــدرس 

الخــاص بكيفيــة إعــادة بنــاء الثقــة حينمــا تنكســر.

عندمــا تختــل الثقــة فــي عاقــة مــا، كيــف يمكــن شــفاء وإنقــاذ كًا مــن الثقــة والعاقة؟ 
1 بطــرس 5: 6، 7؛ 1 يوحنــا 4: 18؛ يعقــوب 5: 16؛ متــى 6: 14، 15�

 

 

 

إعــادة بنــاء الثقــة المهدومــة أشــبه برحلــة؛ ال بــد أن تســير فيهــا خطــوًة فخطــوٍة. وتبــدأ 
الرحلــة باعتــراف صريــح بالجــرح واعتــراف بالحقيقــة، أيًــا كانــت اإلســاءة وأيًــا كان المســيء.

عندمــا يكــون الزنــا ســبب الخلــل، يبــدأ الشــفاء عندمــا يعتــرف الخائــن. وكونــه جــزًءا مــن 
عمليــة الشــفاء، البــد وأن يصحــب االعتــراف صراحــٌة كاملــٌة مــن جهــة الخائــن. وال يجــب أن 
يظــل أي شــيء مســتور، وإال، عندمــا يُكتشــف )وهــو سيُكتشــف(، ســوف يدمــر الثقــة التــي 
أُعيــد بناؤهــا. وفــي ثانــي مــرة تُْنَقــض الثقــة، يصبــح شــفاؤها أصعــب مــن أول مــرة نُِقضــت.

إعــادة بنــاء الثقــة يتطلــب وقتـًـا وصبــرًا. حيــث كلمــا كانــت اإلســاءة خطيــرة، طــال الزمــن 
التــي ســتتطلبه إلصالحهــا. فتقبَّــل حقيقــة أنــه أحيانـًـا ستشــعر وكأنــك تتحــرك خطوتيــن لألمــام 
ــي  ــاك أمــل فــي الغــد، وفــي اليــوم التال ــا مــا وكأن هن وثــالث خطــوات للخلــف. ويبــدو يوًم
ستشــعر وكأنــك تركــض بعيــًدا. ومــع ذلــك، قــد تمكــن العديــد مــن النــاس مــن إعــادة بنــاء 

عالقتهــم المتهدمــة بــل وخلــق زواج أعمــق وأكثــر حميميــة ورضــاًء.

ــة األنــواع األخــرى مــن  ــزواج يمكــن أن تســتخدم فــي حال ــادئ فــي شــفاء ال أي مب
ــراٌن،  ــد غف ــذي، وإن ُوِج ــف ال ــا هــو الموق ــه، م ــت ذات ــي الوق ــة؟ ف ــة المنتهكَ الثق

ــل وال يجــب أن تتواجــد؟ ــة، ب ــه الثق تنعــدم في
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28 أيار )مايو(        الثاثاء        

تابع »فقدان الثقة«
ــري. بقــدر ال يمكــن تصــّوره،  ــا هــي العنــف األُس ــد الثقــة مــن خالله طريقــة أخــرى تُْفَق
تكشــف األبحــاث أن المنــزل هــو المــكان األوحــد األكثــر عنًفــا فــي المجتمــع. فالعنف األســري 
يصيــب جميــع أنــواع العائــالت، بمــا فــي ذلــك البيــوت المســيحية. والعنــف هــو إســاءة مــن 
أي نــوع - لفظيــة، أو جســدية، أو عاطفيــة، أو جنســية، أو إهمــال مقصــود أو غيــر مقصــود - 

يرتكبهــا واحــد أو أكثــر مــن أفــراد العائلــة فــي حــق آخــر.

يحتــوي الكتــاب المقــدس علــى قصــٍص عــن العنــف العائلــي، حتــى فــي وســط شــعب 
هللا� مــا هــي أفــكارك ومشــاعرك بينمــا تقــرأ هــذه األعــداد؟ فــي رأيــك، لمــاذا ُحِفطــت 

هــذه القصــص فــي الكتــاب المقــدس؟
تكوين 37: 28-17  

 
 

2صموئيل 13: 22-1  
 
 

2ملوك 16: 3؛ 17: 17؛ 21: 6  
 
 

الســلوك المســيء هــو اختيــار واعــي مــن شــخٍص مــا لممارســة ُســلْطته وســيطرته علــى 
آخــر. وال يمكــن تفســيره أو تبريــره بإدمــان الكحوليــات، أو التوتــر، أو الحاجــة إلشــباع الرغبــات 
الجنســية، أو الحاجــة للســيطرة علــى الغضــب بشــكل أفضــل، أو أي ســلوك يقــوم بــه الضحيــة. 
ــة  ــر مســؤولة عــن جعــل المســيء يســيء. ولكــن المســيؤون يشــوهون المحب ــا غي فالضحاي
ــص  ــالج المتخص ــهِّل الع ــد يس ــة 13: 10(. ق ــرًا« )رومي ــع ش ــة ال تصن ــا ألن »المحب ويحرّفونه
ــر فــي ســلوك المســيء، ولكــن فقــط إذا كان الشــخص يتحمــل مســؤولية  مــن إحــداث تغيي
ســلوكه ويســعى لهــذه المســاعدة. وألولئــك الذيــن يســكبون أنفســهم أمــام حضــوره، يقــدر 
هللا أن يفعــل أكثــر جــًدا ليســاعد المســيئين علــى وقــف اإلســاءة، وعلــى التوبــة عــن طباعهــم 
وســلوكهم، وعلــى تقديــم التعويضــات بــكل طريقــة ممكنــة، وعلــى إحتــواء صفــات المحبــة 

اإللهيــة لشــفاء قلوبهــم ولمحبــة اآلخريــن )قــارن أفســس 3: 20(.
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حـاول أن تتخيـل نفسـك في مكان شـخٍص ما سـبب له العنـف صدمة نفسـية� أي كام 
مـن كلمـات القبـول والعزاء والرجاء تود أن تسـمع؟ لماذا يعد مـن المهم أن نوفر األمن 

والقبـول واالهتمـام بداًل من إسـداء النصائـح حول كيفية التعايش مع المسـيء؟ 

29 أيار )مايو(        األربعاء        

فقدان الحرية
هللا وحده يعلم عدد الماليين، بل المليارات، من الناس الذين يعانون ِمن شكل أو آخر ِمن 
أشكال اإلدمان. وإلى هذا اليوم، ال يزال العلماء ال يفهمون تماًما ما الذي يسببه، مع أنهم أحيانًا 

يقدرون فعاًل أن يرْوا الجزء الموجود في دماغنا الذي تقع فيه الشهوات والرغبات. 
ومــع ذلــك، ولألســف، العثــور علــى أماكــن ذلــك اإلدمــان بأنواعــه، ال يعنــي تحريرنــا منــه 

اإلدمــان صعــٌب علــى الجميــع، وليــس علــى الُمدِمــن فقــط.
حيـث تعانـي أفـراد العائلـة جميًعـا - اآلبـاء واألمهـات، واألزواج، واألطفـال معانـاة عظيمـة 
عندمـا يكـون أي فـرد مـن العائلـة واقًعا فـي قبضة قـوٍة ال يبدو وكأنه قـادًرا على اإلفـالت منها.

العقاقيــر، والكحــول، والتبــغ، والمقامــرة، والمــواد اإلباحيــة، والجنــس، وحتــى الطعــام - مــا 
يجعــل مــن هــذه األشــياء أنواًعــا مــن الطبيعــة االعتياديــة والمســتمرة الســتخدامها أو إســاءة 
اســتخدامها. فأنــت غيــر قــادر علــى اإلقــالع عنهــا مــع أنــك تعلــم أنهــا تضــرك. وفــي حيــن أنــك 
تســتمتع بحريــة اختيــارك، تصبــح عبــًدا ألٍي كان مــا تدمنــه، وهكــذا تخســر حريتــك بالفعــل. 
ــْم  ــا ُه ــِة، بَيَْنَم يَّ ــْم ِبالُحرِّ ــان ونتائجــه: »يَِعُدونَُه ــا هــو اإلدم ــدم بطــرس تفســيرًا بســيطًا لم يق
ــة  ــِه« )2 بطــرس 2: 19، الترجم ــوُد َعلَيْ ــا يَُس ــتَْعبٌَد لَِم ــاُن ُمْس ــاِد، فَاإلنَْس ــٌد لِلَفَس ــْم َعِبي ِبَكاِملِِه

العربيــة الُمبَســطة(.

ــة 6: 16؛  ــا 16: 13؛ رومي ــان؟ لوق ــى اإلدم ــاس إل ــود الن ــد تق ــي ق ــا هــي األشــياء الت م
يعقــوب 1: 13-15؛ 1 يوحنــا 2: 16�

 

 

ــت  ــًة أن ــد ترتكــب خطي ــك ق ــث أن ــه. حي ــان ليســا بالضــرورة الشــيء ذات ــة واإلدم الخطي
غيــر مدمــن لهــا، مــع أنهــا فــي الغالــب جــًدا قــد تتحــول إلــى إدمــان. ولذلــك كــم باألحــرى 
أن نُوِقــف الخطيــة، مــن خــالل قــوة هللا، قبــل أن تتحــول إلــى إدمــان. وبالطبــع، الحــل الوحيــد 
ــوَن  ــَن يَْنتَُم ــًدا. »فَالَِّذي ــا جدي ــوال قلبً ــن خــالل ن ــان هــو م ــة ومشــكلة اإلدم ــم للخطي والدائ
ــة 5:  يرَِة« )غالطي ــرِّ ــاِت الشِّ ــَواِء َوالرََّغبَ ــَع األه ــَد َم ــوا الَجَس ــْد َصلَبُ ــوَع، قَ ــيِح يَُس ــى الَمِس إلَ
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ــة الُمبســطة(. كمــا يوضــح بولــس للرومانييــن معنــى المــوت عــن تلــك  24، الترجمــة العربي
ــِل  ــف: »بَ ــم يضي ــن ث ــة6: 8-13(، وم ــا للمســيح )رومي ــي نحي ــة ك ــة الُمدِمن ــة الخاطئ الطبيع
البَُســوا الــرَّبَّ يَُســوَع الَمِســيَح، َواَل تَْنَشــِغلُوا ِبإْشــبَاِع طَِبيَعِتُكــُم الَجَســِديَِّة ِبَشــَهَواتَِها« )روميــة 

ــطة(. ــة الُمبس ــة العربي 13: 14، الترجم

َمــن لــم يختبــر صــراع اإلدمــان شــخصًيا، ســواء فــي ذواتنــا نحــن أو فــي اآلخريــن، بــل 
وربمــا فــي أفــراد العائلــة؟ كيــف يمكنــك مســاعدة النــاس علــى إدراك أنــه إذا كانــوا 
بحاجــة بعــد لطلــب التدخــل المختــص، وإن كانــوا مســيحيين، فهــذا ال يعــد اعتراًفــا 

بالفشــل الروحــي؟

30 أيار )مايو(        الخميس        

فقدان الحياة
نحــن، كوننــا بشــر، نعلــم حقيقــة المــوت. فنحــن نقــرأ عنــه، ونــراه، بــل وقــد نكــون اقتربنا 

مــن مواجهته بأنفســنا.

اقرأ 1كورنثوس 15: 26� كيف يوصف الموت، ولماذا يوصف هكذا؟

 

َمــن، بعدمــا خســر شــخًصا عزيــزًا، لــم يختبــر بنفســه عظمــة العــدو المــوت؟ ومــن الناحيــة 
األخــرى، فــإن »كل شــيء علــى مــا يــرام« مــع األمــوات.  ألنهــم إذا أغمضــوا عيونهــم فــي الــرب، 
وفــي خــالل مــا يبــدو لهــم وكأنــه لحظــة، يقامــون إلــى عــدم مــوت. »إن المــوت بالنســبة إلــى 
المؤمــن هــو أمــر زهيــد.... والمــوت للمســيحي مــا هــو إالّ رقــاد، فتــرة ســكون وظــالم. فالحيــاة 

مســتترة مع المســيح
ــي  ــُه ِف ــاً َمَع ــْم أَيْض ــُروَن أَنْتُ ــٍذ تُظَْه ــا، ِعْنَدئِ ــَو َحيَاتَُن ــيُح، َوُه ــُر الَْمِس ــا يُظَْه فــي هللا، ›فَِعْنَدَم

ــة 745(. ــال، صفح ــتهى األجي ــوة، مش ــِد‹ « )روح النب الَْمْج
ــم  ــرون األل ــن يختب ــم م ــن، ه ــة الباقيي ــراد العائل ــاء وأف ــة األصدق ــاء، خاص  كال، إن األحي
والحــزن الحقيقييــن التابعيــن للمــوت. والواقــع هــو أن الحــزن هــو اســتجابة طبيعيــة واعتيادية 
للخســارة. فهــو المعانــاة العاطفيــة التــي نختبرهــا عندمــا يُفَقــد شــيٌء مــا أو شــخٌص مــا نحبــه.

 تختلــف مراحــل الحــزن مــن شــخص آلخــر، ولكــن عامــًة تخــوض معظــم الناس فــي مراحل 
عديــدة. أول ردة فعــل لمــوت شــخص عزيــز، وأكثرهــا شــيوًعا، هــي الصدمــة واإلنــكار، حتــى 
ــة مــن االنســحاق  ــك العاطفي ــا. حيــث أن الصدمــة هــي حمايت عندمــا يكــون المــوت متوقًع
ــي  ــا ف ــوض أيًض ــد تخ ــهر. وق ــة أش ــى ثالث ــهرين إل ــن ش ــدوم م ــد ت ــارة، وق ــئ بالخس المفاج
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وقــت تســتحوذ عليــك فيــه باســتمرار أفــكاٌر عــن عزيــزك، حتــى فــي أثنــاء المهــام اإلعتياديــة 
ــا تتجــه المباحثــات إلــى خســارتك أو عزيــزك. وهــذه الفتــرة قــد تــدوم مــن  واليوميــة. وغالبً

ســتة أشــهر إلــى ســنة.
ــا  ــة ألًم ــر مرحل ــة مــن الحــزن، قــد تكــون أكث ــة اليــأس واالكتئــاب هــي فتــرة طويل مرحل
وأطــول زمًنــا علــى الشــخص الحزيــن، خاللهــا تتقبــل حقيقــة خســارتك تدريجيًــا. وفــي خــالل 

هــذه المرحلــة، قــد تختبــر
مجموعــة مــن المشــاعر، مثــل الغضــب، والذنــب، والنــدم، والحــزن، والتوتــر. والهــدف مــن 
الحــزن ليــس التخلــص مــن جميــع آالمــك أو ذكريــات خســارتك. وفــي مرحلــة الشــفاء األخيــرة، 

تبــدأ تشــعر باهتمــام متجــدد باألنشــطة اليوميــة والعمــل بصــورة طبيعيــة يوًمــا بعــد يــوم.

ــا 21: 4؛  ــة 8: 31-39؛ رؤي ــة؟ رومي ــوص التالي ــي النص ــا ف ــة تجده ــكار معزي أي أف
1كورنثــوس 15: 57-52�

31 أيار )مايو(        الجمعة        

لمزيــد مــن الــدرس: لقــد عانــى الكثيــر نتيجــًة إلدمانهــم. وأصبحــوا عبيــًدا لرغباتهــم 
وخســروا أموالهــم، ووظيفتهــم، وصحتهــم، وحريتهــم. ولكــن جــاء يســوع ليمنحنــا العتــق مــن 
ــرَاًرا«  ــوَن أَْح ــِة تَُكونُ ــُن فَِبالَْحِقيَق ــْم االبْ َركُ ــِإْن َحرَّ ــا، »فَ ــكال إدمانن ــع أش ــن جمي ــة وم الخطي
ــا )متــى 28: 20؛ إشــعياء 43: 2(؛  ــا دوًم ــه ســيكون معن ــا 8: 36(. كمــا وعــد يســوع بأن )يوحن
ــد أن نتذكــر أن  ــا. فــي الحقيقــة، الب ــا أن نشــن هــذه الحــرب بمفردن ــن علين ــك، ال يتعي ولذل
المعركــة للــرب )1صموئيــل 17: 47(، وهــو يَِعــُد بالنصــرة )1 بطــرس 1: 3-9(. واليــوم يمكنــك 
أن تبــدأ فــي طريــق النصــرة علــى أي إدمــاٍن وتنــال الحريــة التــي ترغبهــا والتــي يريدهــا هللا 
لــك. وهــذا ال يعنــي أنــك لــن تتعثــر، وهــذا ال يعنــي أنــك، أحيانًــا، قــد تســقط أيًضــا. ولكــن 
األخبــار الســارة هــي أنــك مــا دمــت لــم تفقــد الرجــاء فــي الــرب، فهــو لــن يفقــد الرجــاء فيــك. 
ونعــم، ليــس هنــاك مــا يخــزي فــي طلــب الدعــم المتخصــص أيًضــا. فمثلمــا يقــدر الــرب أن 
ــا ليســاعدك فــي المشــاكل الصحيــة، يقــدر أن يســتخدم استشــاري متخصــص  يســتخدم طبيبً

أيًضــا ليســاعدك للتخلــص مــن اإلدمــان.
»عندمــا تحيطنــا الصعــاب والتجــارب، يجــب أن نهــرب إلــى هللا وأن نتوقــع بثقــة نــواَل عــوٍن 
منــه الــذي هــو قديــر علــى أن يخلــص وقــادر علــى أن يحــرر. وال بــد أن نطلــب بــركات الــرب 
إذا أردنــا نوالهــا. فالصــالة هــي واجــب وضــرورة؛ ولكــن ألســنا نهمــل الحمــد؟ أال يجــب علينــا 
أن نقــدم الشــكران مــرات أكثــر لواهــب جميــع بركاتنــا؟ نحــن نحتــاج ألن نــزرع اإلمتنــان. يجــب 
علينــا مــرارًا وتكــرارًاأن نتأمــل ونعــدد بــركات هللا، ونحمــد اســمه القــدوس ونمجــده، وإن كنــا نمر 

.)Ellen G. White, Selected Messages, book 2, p. 268( ».ــالء ــات حــزن وإبت بأوق
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أسئلة للنقاش: 
ــة منهدمــة؟  ــة فقــدان الثقــة وفــي شــفاء عاق ــه الغفــران فــي حال 1� أي دور يلعب
متــى 6: 12-15؛ 18: 21، 22� »المحبــة � � � اَل تَْحَفــُظ ِســِجاًّ لإِلَســاَءاِت« )1كورنثــوس 

13: 5، الترجمــة العربيــة المبســطة(�

2� مــا هــي فائدة تأمل بركات هللا وتعدديهــا بينما نمر بأوقات حزن وإبتاء؟

ــدة،  ــدة واح ــية، كوح ــك الكنس ــن لعائلت ــي يمك ــة الت ــرق العملي ــي الط ــا ه 3� م
ــارة؟ ــن الخس ــوع م ــع أي ن ــون م ــن يصارع ــك الذي ــاعدة أولئ ــتخدامها لمس اس
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*1-7 حزيران )يونيو(    الدرس العارش    

المشاكل العائلية الصغيرة

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: متــى 7: 5؛ أفســس 1: 7؛ فيلبــي 2: 4-8؛ أفســس 4: 26، 27؛ 

يعقــوب 1: 19، 20؛ كولوســي 3: 19؛ متــى 7: 12.

ْمُس َعلَى َغْيِظكُْم‹ « )أفسس 4: 26(� آية الحفظ: » ›اِْغَضُبوا َوالَ تُْخِطُئوا� الَ تَْغرُِب الشَّ

حتـى أفضـل األسـر تواجـه أوقـات معانـاة، وأوقـات خصـام. فهـذه مجـرد إحـدى الحقائـق 
عـن الحيـاة فـي عالـم سـاقط. أموٌر بسـيطٌة مثل َمـن عليه الـدور فـي التخلص مـن القمامة، أو 
إذا كانـت ابنتـك التـي هـي فـي سـن المراهقـة قـد انتهت مـن فرضهـا المنزلـي، أو أنهـى ابنك 
واجباتـه، هـي مشـكالت مزعجة ولكن بسـيطة نسـبيًا يمكـن أن تَُحـل على وجه العمـوم بأدنى 
إخـالل بالحيـاة العائليـة. ولكـن قـد تهـدد مشـكالت أخـرى باإلخـالل بالحيـاة العائليـة: الحماة 
التـي تهـدد إسـاءتها واسـتغاللها بدمـار زواج سـيدٍة وصحتهـا؛ أو األب ذو المـرض العقلـي الذي 
يسـيء إلـى أطفالـه؛ أو االبـن الـذي يهجـر كل مـا تعلمـه فـي نشـأته الدينيـة ليسـلِّم نفسـه 

السـلوب حيـاة مشـوش غيـر شـرعي؛ أو االبنـة التـي تصبـح مدمنـة لعقـار ما.
مــراًرا وتكــراًرا يخبرنــا العهــد القديــم أن نحــب أحدنــا اآلخــر )يوحنــا 13: 34؛ روميــة 12: 
10(، وأن نعيــش فــي ســالم وانســجام مــع أحدنــا اآلخــر )روميــة 15: 5؛ عبرانييــن 12: 14(، وأن 
ــا اآلخــر )1كورنثــوس 13: 4(، وأن  ــوب تجــاه أحدن ــن، ورقيقــي القل ــن، وعطوفي نكــون صبوري
ــا البعــض  ــا )فيلبــي 2: 3(، وأن نحتمــل أحمــال بعضن ــار اآلخــر قبــل ذواتن نأخــذ بعيــن االعتب
ــراد  ــع أف ــو كان م ــى ول ــا، حت ــن تنفيذه ــهل م ــذه أس ــول كل ه ــد، ق ــس 4: 2(. بالتأكي )أفس
ــة  ــى تهدئ ــاعد عل ــي تس ــرق الت ــض الط ــدرس بع ــذا ال ــي ه ــدرس ف ــوف ن ــا. س ــا ذاته عائلتن

ــرة. ــة الصغي المشــاكل العائلي

* نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 8 حزيران )يونيو(.
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2 حزيران )يونيو(        األحد        

الخصام

اقــرأ متــى 7: 5 وأمثــال 19: 11� مــا المبــدآن المهمــان اللــذان يقــدران علــى مســاعدتنا 
فــي تجنــب الخصــام مــع اآلخريــن؟

 

يقــدم كاتــب األمثــال مالحظــة نبيهــة: »ِبَدايـَـُة الِخَصــاِم ِمثـْـُل رَشِّ الَمــاِء، فَأوِقــِف الِخَصــاَم 
ــة الُمبســطة(. بمجــرد بــدءه، قــد يصبــح  ــال 17: 14، الترجمــة العربي ــَر« )أمث ــَل أْن يَْنَفِج قَبْ
إنهــاء الخصــام صعبًــا ال يصدقــه العقــل. وفًقــا لروميــة 14: 19، يمكننــا منــع الخصــام باتبــاع 
شــيئين: مــا هــو للســالم، ومــا هــو لبُْنيــان اآلخــر.  مــا مــدى أهميــة هذيــن المبدأيــن فــي 

تحقيــق التوافــق فــي العائلــة؟
أحيانـًـا عندمــا تعتــرف بمســؤوليتك فــي خصــاٍم مــا، قــد يجعــل ذلــك الطــرف اآلخــر يليــن. 

تراجــع خطــوًة للــوراء وفكــر فيمــا إذا كان األمــر يســتحق المعركــة.
يقول سفر األمثال: »اإلنساُن العاِقُل طويُل الباِل، وفَْخرُُه أْن يصَفَح َعِن الخطأِ« )أمثال 19: 11، 
الترجمة العربية المشتركة(. وفي الوقت ذاته، فكِّر في االختالف الذي سيصنعه هذا في حياتك 
بعد ثالثة أيام. بل باألحرى، أي تأثير سيتركه بعد خمس أو عشر سنوات؟ كم من زيجٍة، على 

سبيل المثال، مرت بأوقات صعبة بسبب مشكالت تبدو اليوم تافهة؟
عوًضــا عــن أن تــدع الخصــام يــدوم طويــاًل، عليــك، بينمــا تتحــدث مــع الشــخص اآلخــر —

ســواء شــريك الحيــاة، أو طفــاًل، أو صديًقــا، أو زميــل العمــل — أن توضــح المشــكلة أو موضــوع 
ــا مــا تضمحــل عندمــا  النقــاش بوضــوح وأن تركــز علــى الموضــوع الحالــي. فالخصومــات غالبً
تضيــع المشــكلة التــي أشــعلت الخصــام فــي الكلمــات الغاضبــة، وفــي الوقــت ذاتــه، تُلَقــى 
القضايــا الماضيــة والجــروح الماضيــة فــي الخليــط )وقــد يكــون ذلــك مميتـًـا، خاصــة للــزواج(. 
وأحــد الطــرق لبدايــة نقــاش أفضــل وأســهل هــو تأكيــد عالقتكمــا. دع اآلخــر يعلــم أنــك تهتــم 
ــة، يمكنــك االنتقــال  ــه وبعالقتكمــا. وبمجــرد تصريحــك بمشــاعرك اإليجابي ــا ب ــا عميًق اهتماًم

للقضيــة المطروحــة؛ ولكــن حــذاِر مــن اســتخدام كلمــة »لكــن«.
حيــث أن التصريــح بفكــر إيجابــي ثــم قــول »لكــن« ينفــي مــا صرحــت بــه للتــو. وبمجــرد 
ــط  ــذ فق ــه، وحينئ ــه أو قالت ــا قال ــل فيم ــر، وتأم ــر اآلخ ــة نظ ــغِ لوجه ــاعرك، أص ــاركة مش مش

اقتــرح حــاًل يأخــذ فــي االعتبــار مصلحــة الطرفيــن الفضلــى )فيلبــي 2: 4، 5(.

ــاذا  ــى� م ــا معن ــخيفة وب ــدو اآلن س ــي تب ــة الت ــات الماضي ــض النزاع ــي بع ــر ف فك
يمكنــك أن تســتفاد مــن تلــك الخبــرات مــا قــد يســاعد، علــى األقــل مــن جانبــك، 

ــدًدا؟ ــبيًها مج ــيًئا ش ــدوث ش ــع ح ــى من عل
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3 حزيران )يونيو(         االثنني        

بعض المبادئ للزواج
الــزواج، مثــل الســبت، هــو هبــة مــن هللا للبشــرية ترجــع أصولهــا لعــدن. وكوننــا أدفنتســت 
ســبتيين، نحــن نعلــم مــا فعلــه عــدو األرواح ومــا ال يــزال يفعلــه لــكٍل مــن الســبت والــزواج. 

حيــث أن أفضــل الزيجــات ســوف تعانــي أحيانـًـا مــن الخصومــات.
ما يلي هو بعض المبادئ التي يمكنها مساعدة األزواج على حل هذه المشكالت.

اقرأ أفسس 1: 7� أي مبدأ جوهري موجود هنا وال بد أن يكون جزًءا من أي زواج؟

 

 

 

ال بــد أن تتعلــم الغفــران، خاصــة إذا كان شــريك حياتــك ال يســتحقه. فيمكــن ألي شــخص 
أن يغفــر لَمــن يســتحق؛ فــي الواقــع، بالــكاد يعتبــر ذلــك غفرانًــا. أمــا الغفــران الحقيقــي فهــو 
الغفــران ألولئــك الذيــن ال يبررونــه، مثلمــا يغفــر الــرُب لنــا مــن خــالل المســيح. فــال بــد أن نفعل 

بالمثــل. وخــالف ذلــك، ســوف يبــدو زواجنــا، إن دام )وهــو مــن غيــر المرجــح(،v كالجحيــم.

اقرأ رومية 3: 23� أي مبادئ جوهرية موجودة هنا أيًضا؟

 

 

 

ــا  ــا عاطفيً ــة م ــى درج ــٍر إل ــٍن ُمَدَم ــئ، لكائ ــخص خاط ــزوٌج لش ــك مت ــل أن ــد أن تقب ال ب
ــد  ــه. ق ــن أجل ــك. وصــلِّ م ــل أخطــاء شــريك حيات ــك. تقب ــى ذل ــوَّد عل ــا. تع وجســديًا وروحيً
يتعيــن عليــك التعايــش مــع تلــك األخطــاء، ولكــن ال يجــب أن تتســلط عليــك وإن فعلــت ذلــك، 
ســوف تأكلــك حيًــا. إن هللا القــدوس والكامــل. يقبلنــا، مــن خــالل المســيح، كمــا نحــن، ولذلــك 

البــد وأن تفعــل أنــت، يــا َمــن تكــون بالــكاد قــدوس وكامــل، بالمثــل مــع شــريك حياتــك.

ــا اســتخدامها لتســاعدنا، ال  ــا أيًضــا يمكنن اقــرأ فيلبــي 2: 4-8� أي مبــادئ مهمــة هن
فــي الــزواج وحســب، بــل فــي جميــع العاقــات المنــذرة بالمشــكات؟
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دور الغضب في الخصام
َمــن لــم يختبــر الغضــب فــي وقــٍت مــا أو فــي آخــر؟ مــا يجعلــه أســوأ هــو عندمــا يكــون 
ــه لفــرٍد مــن العائلــة. باإلضافــة إلــى رفــض المغفــرة، قــد يتحــول الغضــب  ذلــك الغضــب موجَّ
إلــى ســٍم الــذي ســيؤدي إلــى ألــم شــديد ومعانــاة فــي البيــت واألســرة والعالقــات بوجــه عــام.

اقــرأ أفســس 4: 26، 27؛ وجامعــة 7: 9� كيــف يمكننــا أن نــوازن فهمنــا للغضــب بصفتــه 
عاطفــة والغضــب بصفتــه خطيــة؟ مــا هــو الفــرق؟

 

مـاذا يقولـه يعقـوب فـي يعقـوب 1: 19، 20 ويجب علينـا تطبيقه كلما اسـتطعنا، ولكن 
باألخـص عندمـا نتعامل مع أفـراد العائلة الذيـن تغضبنا تصرفاتهم وطباعهـم وكلماتهم؟

 

ــا بشــأن شــيٍء مــا، بــداًل مــن أن تدعــه يحلــق فــوق حياتــك مثــل ســحابٍة  إذا كنــت غاضبً
لَــه إلــى شــيٍء إيجابــٍي. صــِل مــن أجــل هــؤالء الذيــن يجرحونــك ويســيئون إليــك،  قاتمــٍة، حوِّ
ســامحهم وباركهــم. قــد ال يكــون األمــر ســهاًل فــي البدايــة، ولكــن عندمــا تتخــذ قــراًرا وتلتــزم 

بــه، ســوف يهتــم هللا ببقيــة األمــر.
أحيانًـا تنشـأ جـذور الغضـب فـي البيوت التـي ترعرعنا فيها. فالنـاس الغضوبـون غالبًا يأتون 
مـن عائـالت غضوبـة ألنهـم يتعلمون من قدواتهم ويحملون السـلوك ذاته إلـى حياتهم الخاصة، 
وفـي النهايـة يمررونـه إلـى أطفالهـم. أحيانًـا قـد ينتج الغضـب مـن احتياجات غير مسـددة أو 

مـن الغيـرة، مثلمـا كان فـي حالة قايين، الـذي أدى إلـى قتله ألخيه.
ــك  ــى ذل ــاء عل ــا للغضــب، ولكــن ال تســتخدمه كعــذر للبق ــك ســببًا وجيًه ــد يكــون لدي ق

ــاول ــره وال تح ــال. ال تنك الح
ــه  ــة. يوج ــة إيجابي ــه بطريق ــل مع ــي تتعام ــاعدك ك ــن هللا أن يس ــب م ــل أطل ــره، ب تبري
ــِر«  ــرَّ ِبالَخيْ ــِل اهــزِِم الشَّ ــَك، بَ ــرَّ يَْهزُِم ــَدِع الشَّ ــاَل تَ ــا نصيحــًة ســديدًة: »فَ ــس إلين الرســول بول

ــطة(. ــة الُمبَس ــة العربي ــة 12: 21، الترجم )رومي

جميعنــا لديــه أســبابًا للغضــب، حتــى لدرجــة األلــم� وفــي بعــض الحــاالت قــد يكــون 
غضبنــا ذلــك لــه مبــرر� ولكــن الســؤال هــو: كيــف يمكننــا، مــن خــال قــوة هللا، أاّل 

نــدع ذلــك الغضــب يجعلنــا، ويجعــل اآلخريــن مــن حولنــا، بؤســاء؟
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الخصام، واإلساءة، والقوة، والسيطرة
أحيانًـا يتطـور الخصـام والغضب الُمعلَّقان إلى ديناميكية سـلبية ومدمرة جـًدا، بل وإلى عالقة 
مسـيئة. وقد تتخذ اإلسـاءة أشـكااًل متعددة، مثل: جسـدية، ولفظية، وعاطفية، ونفسـية، وجنسية، 

إلـخ. ولكـن أي نـوع من اإلسـاءة يناقض المبـدأ الرئيس لملكوت هللا - المحبـة غير األنانية.

أي تعاليم جوهرية عن العاقات موجودة في 1 يوحنا 4: 7، 8 وكولوسي 3: 19؟

 

« )كولوســي 3: 19(. تشــير كلمــة  »أَيَُّهــا الرَِّجــاُل، أَِحبُّــوا نَِســاءَكُْم، َوالَ تَُكونـُـوا قَُســاًة َعلَيِْهــنَّ
»قســاة« فــي اللغــة اليونانيــة األصليــة إلــى كــون الشــخص غضــوب أو حانــق علــى

ــة  ــرات الكراهي ــن تعبي ــرًا ع ــديًدا، ومعب ــَداًء ش ــتمرًا، وع ــا مس ــببًا ألًم ــاة، ُمس ــريك الحي ش
ــي  ــة عدوان ــزوج أو الزوج ــون ال ــب أن يك ــه ال يج ــول أن ــٌح بق ــس واض ــر. إن بول ــاه اآلخ تج
ــزوج أو  ــول فــي ال ــر مقب ــة أو الجنســية أو الجســدية ســلوٌك غي أو عنيــف. فاإلســاءة العاطفي
الشــريك المســيحي. بــل، مــا هــو مقبــول هــو محبــة شــريك الحيــاة. ويوضــح بولــس أيًضــا أن 
ــح، وال تطلــب  المحبــة تتأنــى وترفــق، وأن المحبــة ال تحســد، وال تتفاخــر، وال تنتفــخ، وال تَُقبِّ
مــا لنفســها، وال تحتَــد، وال تظــن الســوء، وال تفــرح باإلثــم بــل تفــرح بالحــق. المحبــة تحتمــل 
ق دوًمــا، وترجــو دوًمــا، وتصبــر دوًمــا. وال صفــة مــن صفــات المحبــة تتغاضــى  دوًمــا، وتَُصــدِّ

ولــو عــن بعــٍد عــن اإلســاءة أو تقبلهــا بــأي طريقــة أو شــكل أو هيئــة.
ــا  ــان، وفيه ــة واآلم ــا بالحماي ــي يشــعر الشــريكان فيه ــة الت ــة الســليمة هــي العالق العالق
ــا مــا  ــة، وفيهــا خدمــة اآلخــر هــي العــرف الســائد. غالبً يُســيطَر علــى الغضــب بطريقــة صحيّ
ــى  ــم أو عل ــم المســؤولون عــن إغاظــة المســيء إليه ــب، وكأنه ــا اإلســاءة بالذن يشــعر ضحاي
اإلرجــح يســتحقون بطريقــة مــا اإلســاءة التــي تقــع عليهــم. قــد يكــون المســيؤون مهيمنيــن 
جــًدا وغالبًــا مــا يكونــوا مهــرة فــي جعــل ضحاياهــم يشــعروا بالمســؤولية. ولكــن الحقيقــة هي 
أنــه ال أحــد يســتحق أن يســاء إليــه مــن ِقبــل آخــر، والمســيؤون مســؤولون عــن اختياراتهــم 

وتصرفاتهــم الخاصــة. واألخبــار الســارة هــي أن
الكتــاب المقــدس يقــدم عــزاًء، ال شــعوًرا بالذنــب، لضحايــا اإلســاءة. وفــي بعــض المواقــف 
التــي يســتحيل فيهــا التحكــم فــي المشــكلة، ال يجــب أن نخــاف مــن طلــب العــون الخارجــي.

كــم مــن المؤســف أن بعــض الثقافــات تتغاضــى تقريًبــا عــن اإلســاءة للمــرأة� لمــاذا 
ال يجــب أن يقــع أي مســيحي فــي ذلــك النــوع مــن التصرفــات، بغــض النظــر عّمــا 

تســمح بــه ثقافتــه؟
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المغفرة والسام
ــِة الَِّتــي تُِحــبُّ أْن يَُعاِملَــَك اآلَخــُروَن ِبَهــا، َهَكــَذا َعلَيْــَك أْن تَُعاِملَُهــْم. َهــِذِه ِهــَي  »فَِبالَكيفيَّ
ــة الُمبَســطة(. فكــر  ــاِء« )متــى 7: 21، الترجمــة العربي ــِم األنِْبيَ ــِريَعِة ُموَســى َوتَْعلِي ــُة َش ُخاَلَص
فــي جميــع الطــرق فــي خبرتــك الخاصــة، فــي العائلــة وخارجهــا، التــي تحتــاج أن تطبــق بهــا 
د كيــف يمكنــك  هــذا المبــدأ، وعلــى الســطور أدنــاه، اكتــب فقــط ماهيــة تلــك األوقــات وحــدِّ

باإليمــان فعــل ذلــك تماًمــا.
ــا  ــي ِبُدونَِه ــَة الَِّت ــعِ، َوالَْقَداَس ــَع الَْجِمي ــالََم َم ــوا السَّ ــاًل: »اِتْبَُع ــن قائ ــب العبرانيي ــح كات نص
ــة،  ــع الخطــوات الالزم ــا نتخــذ جمي ــى عندم ــن 12: 14(. حت « )عبرانيي ــرَّبَّ ــٌد ال ــَرى أََح ــْن يَ لَ
م البعــض علــى األرجــح  بعــض النــاس الذيــن جرحوننــا لــن يســمعوا أو يتغيــروا قــط.  قــد يُقــدِّ

ــذاًرا، ولكــن اعت
ــا، خاصــة إذا كان الطــرف  ــن، األفضــل لن ــا الحالتي ــي كلت ــك. وف ــل اآلخــرون كذل ــن يفع ل

ــاًل. ــور قب ــران المذك ــة الغف ــي رحل ــة، أن نســير ف ــن العائل ــرًدا م اآلخــر ف
فــي الواقــع، الغفــران هــو جــزء حيــوي مــن حــل الخصــام، وخاصــة فــي العائلــة. عندمــا 
ــا  ــك الشــخص، عائًق ــن ذل ــا وبي ــا، يحــب عــدو هللا أن يضــع جــداًرا بينن يخطــيء شــخٌص إلين
يمنعنــا مــن محبــة ذلــك الشــخص كمــا أحبنــا المســيح. والغفــران هــو قــرار نتخــذه لنتخطــى 

ذلــك العائــق.
»ال يُغفــر لنــا ألننــا نغفــر لآلخريــن، بــل مثلمــا نغفــر لآلخريــن. ويوجــد أســاس كل الغفــران 
فــي محبــة هللا غيــر الُمســتَحقة، ولكــن بتصرفاتنــا مــع اآلخريــن نظهــر ســواء إذا كنــا قــد اخترنــا 
ــِة الَِّتــي ِبَهــا تَِديُنــوَن تَُدانُــوَن،  يُْنونَ امتــالك تلــك المحبــة. ولذلــك يقــول المســيح: ›ألَنَُّكــْم ِبالدَّ
ــة  ــاة، صفح ــق الحي ــوة، طري ــى 7: 2« )روح النب ــْم‹ مت ــَكاُل لَُك ــوَن يُ ــِه تَِكيلُ ــِذي ِب ــِل الَّ َوِبالَْكيْ

.)160
وفــي الوقــت ذاتــه، عندمــا نخطــئ، علينــا أن نحــاول إصــالح العالقــة المنهدمــة مــع اآلخــر، 
ــادٌم علــى مــا فعلــت وطلــب  ــاره أو إخبارهــا أنــك ن ممــا قــد يتضمــن الذهــاب لآلخــر وإخب

ُم تَْقِدَمــًة َعلَــى الَمْذبَــِح الســماح منــه. وذلــك هــو مــا قالــه يســوع: »لَِذلِــَك إْن كُْنــَت تَُقــدِّ
ــِح،  ــاَك أَمــاَم الَمْذبَ ــَك ُهَن ــَك، فَاتــرُْك تَْقِدَمتَ ــُه َشــيٌء َعلَيْ ــرَْت أنَّ َشــْخًصا آَخــَر لَ ــاَك تََذكَّ َوُهَن
ــى 5: 23 ,24(.  ــَك« )مت ْم تَْقِدَمتَ ــدِّ ــْع َوقَ ــمَّ ارِج ــخِص أوَّاًل، ثُ ــَك الشَّ ــَع َذلِ ــْح َم ــْب َواْصطَلِ َواْذَه
جيــٌد أن يعتــذر منــا شــخٌص أخطــأ إلينــا ويطلــب المغفــرة. وهكــذا، جيــٌد أن نقــدم لآلخريــن 

ذات النــوع مــن االهتمــام.

ــامحة  ــم مس ــي تعلُّ ــك ف ــر ل ــاج أن يُغَف ــا تحت ــي كل م ــر ف ــاعدك التفكي ــف يس كي
ــن؟ اآلخري
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7 حزيران )يونيو(        الجمعة        

لمزيـد مـن الـدرس: »فـي أحيانًا كثيرة جـًدا يكون األبـوان غير متحدين فـي حكمهما 
للعائلـة. فيكـون األب، الـذي ال يتواجـد مـع أطفالـه إال قليـاًل، والـذي يجهـل صفـات طبعهـم 
ومزاجهـم، قاسـيًا وفظًـا. وال يتحكـم فـي مزاجـه، ويُقـوِّم في سـخٍط شـديٍد. فيعلـم الطفل هذا، 
وبـداًل مـن الخضـوع، يملـؤه العقاب بالغضـب. وتسـمح األم بالتغاضي عن السـلوكيات الخاطئة 
بون  فـي مرة سـتعاقب عنها بقسـوة فـي مرة أخرى. فال يـدرك األطفال قط ماذا يتوقعـون، ويجرَّ
لمعرفـة كـم قـد يتمـادوا فـي الخطـأ دون عقـاب. وهكـذا تُزرع بـذور الشـر التي تنمـو وتحمل 

.)Ellen G. White, The Adventist Home, p. 314, 315( »ثمـاًرا
»ال بــد أن يكــون البيــت مركــزًا ألطهــر وأســمى أنــواع المحبــة. يجــب أن يُراعــى الســالم، 
ــة فــي  ــا، حتــى تســكن هــذه األشــياء الثمين ــرة يوميً ــة، والســعادة بــكل مثاب ــام، والمحب والوئ
ــة بحــرص، وإال  ــة المحب ــَذى نبت ــد وأن تُغ ــة. »ال ب ــم العائل ــن تتكــون منه ــك الذي ــوب أولئ قل
ســتموت. وال بــد أن يراعــى كل مبــدأ حســٍن إذا أردنــا أن يزدهــر فــي النفــس. وذلــك 
ــدم  ــم بالشــر، وع ــرة، وظــن الســوء، وتكل ــن حســد، وغي ــب م ــي القل ــس ف ــه إبلي ــا يزرع م
ــذه  ــِمح له ــا إذا ُس ــذوره. أم ــع ج ــد وأن تُْقتَل ــر، ال ب ــهوة، وكِب ــة، وش ــاة، وأناني ــر، ومحاب صب
ــن  ــم م ــن. آه، ك ــس كثيري ــاًرا تُنج ــر ثم ــوف تُثِْم ــس، س ــي النف ــاء ف ــريرة بالبق ــور الش األم
 شــخص يــزرع الَنباتــات الســامة التــي ســوف تقتــل ثمــار المحبــة الثمينــة وتنجــس النفــس!«

.)Ellen G. White, The Adventist Home, p. 195, 196(

أسئلة للنقاش
ــُس  ــا َرئِي ــَس لََن ــزواج� » ›ألَْن لَْي ــة عــن ال ــي المقتبــس مــن مقال ــرأ النــص التال 1� اق
 كََهَنــٍة َغْيــُر َقــاِدٍر أَْن يَرْثـِـَي لَِضَعَفاتَِنــا، بَــْل ُمَجــرٌَّب ِفــي كُلِّ َشــْيٍء ِمْثلَُنــا، ِبــاَ َخِطيَّــٍة‹ «

ــل  ــا أفض ــي يَعرفن ــا، لك ــي مكانن ــه ف ــيح نفس ــع المس ــا وض ــن 4: 15(� كم )عبرانيي
ــر  ــاول أن تنظ ــا� ح ــا وزوجاتن ــع أزواجن ــل م ــل بالمث ــا أن نفع ــي علين ــة، ينبغ معرف
إلــى أي موقــف أو أزمــة معينــة، ال مــن وجهــة نظــرك الخاصــة بــل مــن وجهــة نظــر 
ــه أو  ــره علي ــة تأثي ــف، وكيفي ــا للموق ــة نظــره أو نظرته ــك� ادرس كيفي شــريك حيات
عليهــا، ولمــاذا يشــعر أو تشــعر هكــذا حيالــه� يمكــن لهــذا المبــدأ أن يخفــف كثيــًرا 
مــن حــدة المواقــف الصعبــة� بــأي طــرق يمكننــا تطبيــق هــذا المبــدأ فــي جميــع 

نواحــي النــزاع محتمــل الحــدوث مــع اآلخريــن؟

2� في الصف، جاوب عن السؤال »هل الغضب خطية؟«� علل رأيك�

*8-14 حزيران )يونيو(    الدرس الحادي عرش    

أَُسُر اإليمان

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: أعمــال 10: 1-28، 34، 35؛ 1كورنثــوس 2: 2؛ 1تســالونيكي 5: 

21، 22؛ يوحنــا 1: 12، 13؛ 3: 7؛ 1 يوحنــا 5: 1.

ْبــِر ِفــي الِْجَهــاِد الَْمْوُضــوعِ أََماَمَنــا، نَاِظِريــَن  ــَك � � � لُْنَحاِضــْر ِبالصَّ آيــة الحفــظ: »لِذلِ
ــُه،  ــوعِ أََماَم ــُروِر الَْمْوُض ــِل السُّ ــْن أَْج ــِذي ِم ــوَع، الَّ ــِه يَُس لِ ــاِن َوُمكَمِّ ــِس اإِليَم ــى َرئِي إِلَ
لِيــَب ُمْســَتِهيًنا ِبالِْخــْزِي، َفَجلَــَس ِفــي يَِميــِن َعــرِْش هللِا« )عبرانييــن 12: 1، 2(� اْحَتَمــَل الصَّ

بغــض النظــر عــن المرحلــة التــي نمــر بهــا فــي حياتنــا، أو مــا مررنــا بــه أو مــا ســنواجهه 
فــي الطريــق، نحــن نوجــد أمــام ســتار الثقافــة.

فآباؤنــا، وأبناؤنــا، وبيوتنــا، وأُســرنا، وحتــى كنيســتنا، الــكل يتأثــر بالثقافــة التــي يُوجــد فيهــا 
تأثيــرًا عظيًمــا. ومــع أن عوامــل أخــرى لِعبــت دوًرا، كان تغييــر الســبت إلــى األحــد مثــااًل قويـًـا 
ــر  ــرة نم ــي كل م ــلبيًا. فف ــا وس ــرًا قويً ــى الكنيســة تاثي ــة العصــر عل ــر ثقاف ــة تأثي ــى كيفي عل
بالســيارة أمــام كنيســٍة ونــرى عالمــة لخدمــات يــوم األحــد، نتذكــر بوضــوح إلــى أي حــد يمكــن 

لقــوة الثقافــة أن تصــل.
تواجــه العائــالت المســيحية تحديــات ثقافيــة دوًمــا. أحيانـًـا قــد تكــون التأثيــرات الثقافيــة 

حســنة، ولكــن فــي الغالــب يكــون التأثيــر ســلبيًا.
ــًة، وقــوًة للتعامــل مــع  ــا نــوًرا وتعزي ولكــن األخبــار الســارة هــي أن قــوة اإلنجيــل تعطين
التحديــات التــي تجلبهــا الثقافــة. هــذا األســبوع ســوف نــرى كيــف يمكننــا أن نصبــح »أســر 
ــل  ــِط ِجي ــي َوَس ــٍب ِف ــالَ َعيْ ــطَاَء، أَْوالًَد هللِا ِب ــْوٍم، َوبَُس ــالَ لَ إيمــاٍن« بينمــا نســعى ألن نكــون »ِب

ــي 2: 15(. ــِم« )فيلب ــي الَْعالَ ــَواٍر ِف ــْم كَأَنْ ــوَن بَيَْنُه ــٍو، تُِضيئُ ــوٍَّج َوُملْتَ ُمَع

* نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 15 حزيران )يونيو(.
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*8-14 حزيران )يونيو(    الدرس الحادي عرش    

أَُسُر اإليمان

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: أعمــال 10: 1-28، 34، 35؛ 1كورنثــوس 2: 2؛ 1تســالونيكي 5: 

21، 22؛ يوحنــا 1: 12، 13؛ 3: 7؛ 1 يوحنــا 5: 1.

ْبــِر ِفــي الِْجَهــاِد الَْمْوُضــوعِ أََماَمَنــا، نَاِظِريــَن  ــَك � � � لُْنَحاِضــْر ِبالصَّ آيــة الحفــظ: »لِذلِ
ــُه،  ــوعِ أََماَم ــُروِر الَْمْوُض ــِل السُّ ــْن أَْج ــِذي ِم ــوَع، الَّ ــِه يَُس لِ ــاِن َوُمكَمِّ ــِس اإِليَم ــى َرئِي إِلَ
لِيــَب ُمْســَتِهيًنا ِبالِْخــْزِي، َفَجلَــَس ِفــي يَِميــِن َعــرِْش هللِا« )عبرانييــن 12: 1، 2(� اْحَتَمــَل الصَّ

بغــض النظــر عــن المرحلــة التــي نمــر بهــا فــي حياتنــا، أو مــا مررنــا بــه أو مــا ســنواجهه 
فــي الطريــق، نحــن نوجــد أمــام ســتار الثقافــة.

فآباؤنــا، وأبناؤنــا، وبيوتنــا، وأُســرنا، وحتــى كنيســتنا، الــكل يتأثــر بالثقافــة التــي يُوجــد فيهــا 
تأثيــرًا عظيًمــا. ومــع أن عوامــل أخــرى لِعبــت دوًرا، كان تغييــر الســبت إلــى األحــد مثــااًل قويـًـا 
ــر  ــرة نم ــي كل م ــلبيًا. فف ــا وس ــرًا قويً ــى الكنيســة تاثي ــة العصــر عل ــر ثقاف ــة تأثي ــى كيفي عل
بالســيارة أمــام كنيســٍة ونــرى عالمــة لخدمــات يــوم األحــد، نتذكــر بوضــوح إلــى أي حــد يمكــن 

لقــوة الثقافــة أن تصــل.
تواجــه العائــالت المســيحية تحديــات ثقافيــة دوًمــا. أحيانـًـا قــد تكــون التأثيــرات الثقافيــة 

حســنة، ولكــن فــي الغالــب يكــون التأثيــر ســلبيًا.
ــًة، وقــوًة للتعامــل مــع  ــا نــوًرا وتعزي ولكــن األخبــار الســارة هــي أن قــوة اإلنجيــل تعطين
التحديــات التــي تجلبهــا الثقافــة. هــذا األســبوع ســوف نــرى كيــف يمكننــا أن نصبــح »أســر 
ــل  ــِط ِجي ــي َوَس ــٍب ِف ــالَ َعيْ ــطَاَء، أَْوالًَد هللِا ِب ــْوٍم، َوبَُس ــالَ لَ إيمــاٍن« بينمــا نســعى ألن نكــون »ِب

ــي 2: 15(. ــِم« )فيلب ــي الَْعالَ ــَواٍر ِف ــْم كَأَنْ ــوَن بَيَْنُه ــٍو، تُِضيئُ ــوٍَّج َوُملْتَ ُمَع

* نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 15 حزيران )يونيو(.



80

9 حزيران )يونيو(        األحد        

تمسكوا بالحسن
إذ تــدور األخبــار الســارة حــول العالــم، يواجــه المســيحيون ثقافــات وممارســات مختلفــة، 
يتعلــق العديــد منهــا بالعالقــات العائليــة واالجتماعيــة. ويتعلــق أحــد أكبر تســاؤالت المرســلين 
ــة الخاصــة  ــة المختلف ــد الثقافي ــم التقالي ــا فه ــم به ــن عليه ــي يتعي ــة الت المســيحيين بالكيفي
بأشــياء عديــدة، بمــا فــي ذلــك العالقــات العائليــة التــي قــد يجدونهــا شــخصيًا غيــر ُمشــجعة.

اقــرأ أعمــال الرســل 10: 1-28، 34، 35� مــاذا يمكننــا تعلمــه هنــا عــن احتياجنــا للتغلــب 
علــى حواجزنــا وتحيزاتنــا الشــخصية عندمــا نحتــك بثقافــات أخرى؟

 

مــوت المســيح هــو مــن أجــل خطايــا كل بشــٍر فــي كل مــكان. ولكــن ببســاطٍة ال يعــرف 
العديــد مــن النــاس هــذه الحقيقــة العظيمــة

بعــد. وتقديــم هــذه األخبــار وفــي طيهــا دعــوًة هــو مضمــون المرســلية الكرازيــة 
ــع  ــوا الجمي ــوون ألن يعامل ــيحيون مدع ــاة، فالمس ــده محاب ــس عن ــيحيين. وألن هللا لي للمس
ــا. ــم أيًض ــم ه ــة له ــارة المقدم ــار الس ــاق األخب ــة اعتن ــم فرص ــن له ــة، مانحي ــرام ونزاه باحت

ــم  ــص بتقدي ــا يخت ــل فيم ــيحيون األوائ ــلون المس ــا المرس ــل إليه ــتنتاجات وص أي اس
اإلنجيــل للثقافــات األخــرى؟ أي مبــدأ يمكننــا اســتخاصه مــن هــذه النصــوص؟ أعمــال 

الرســل 15: 19، 20، 28، 29؛ 1كورنثــوس 2: 2؛ 1تســالونيكي 5: 21، 22�

 

الثقافـات  فـي  يكـون  قـد  السـاقطة ألصحابهـا،  الحالـة  تعكـس  ثقافـة  كل  أن  حيـن  فـي 
معتقـدات متماشـية مـع الكتـاب المقـدس، بـل ونافعـة لدعـوى اإلنجيـل. ومثاٌل علـى ذلك هو 
قـدر األهميـة المعطـى للعالقـات الوثيقة فـي العائلـة والمجتمع في أجـزاء عديدة فـي العالم. 
ويمكـن للمسـيحيين أن يؤيـدوا ويدعمـوا كل مـا هـو صالـح ومتماشـي مـع المبـادئ الكتابيـة.

وفي الوقت ذاته، يجب عدم المساومة على الحق اإللهي.
لألســف يبيــن تاريــخ الكنيســة أن المســاومة والتكيــف مــع الثقافــات قــد أســفر عــن خليط 
مــن معتقــدات مســيحية كاذبــة، تُشــبه أعمــال الترقيــع، وكأنهــا مســيحية حقيقيــة. فالشــيطان 
عــي كونــه إلــه هــذا العالــم وينشــر التشــويش بفــرح، ولكــن يســوع قــد فــدى هــذا العالــم  يدَّ

وروُحــه يقــود أتباَعــه إلــى الحــق )يوحنــا 16: 13(.
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ــكله  ــذي ش ــك ال ــدار إيمان ــا مق ــك، وم ــكلته ثقافت ــذي ش ــك ال ــدار إيمان ــا مق م
تهيــأ  االثنيــن؟  بيــن  التمييــز  تتعلــم  أن  يمكنــك  وكيــف  الكتابــي؟  الحــق 

لمناقشــتك جوابــك فــي الصــف�

10 حزيران )يونيو(        االثنني        

قوة تأثير الثقافة على األسرة
، لِيَْعَملـُـوا ِبــرًّا  »ألَنِّــي َعرَفْتـُـُه لَِكــْي يُوِصــَي بَِنيــِه َوبَيْتـَـُه ِمــْن بَْعــِدِه أَْن يَْحَفظـُـوا طَِريــَق الــرَّبِّ

َوَعــْدالً، لَِكــْي يَأْتـِـَي الــرَّبُّ إِلبْرَاِهيــَم ِبَمــا تََكلَّــَم ِبــِه« )تكويــن 18: 19(.

مــع أنهــا قــد تكــون علــى أشــكال متنوعــة، األســر هــي قوالــب بنــاء المجتمــع؛ ولذلــك، 
يرتبــط العديــد مــن الســمات الثقافيــة الفريــدة باألســرة ارتباطـًـا وثيًقــا. علــى ســبيل المثــال، 
ــأكل جثمــان  ــه مــن مســؤوليات الرجــل أن ي فــي إحــدى الثقافــات القديمــة كان يُعتقــد أن
أبويــه المتوفييــن؛ وفــي أخــرى، كان علــى الرجــل الــذي يريــد زوجــًة لــه أن يجلــب ألبيهــا 
ــة،  ــور الحديث ــي العص ــى ف ــة. وحت ــة معادي ــن قبيل ــة م ــن رؤوس منكمش ــون م ــرًا مك مه
ــى  ــا إل ــاء، وم ــزواج، واآلب ــالق، وال ــة، والط ــال، والمالطف ــة باألطف ــكار المتعلق ــف األف تختل
ــم  ــا أن نتعل ــة، علين ــات المتنوع ــي هــذه الثقاف ــالتنا ف ــرًا. وإذ ننشــر رس ــا كبي ــك، اختالفً ذل
كيفيــة التعامــل معهــا بطــرق، بحيــث ال نُســاوم علــى معتقداتنــا، ال تســبب مشــكالت فــي 
غنــى عنهــا. وفــي الوقــت ذاتــه، وفيمــا يتعلــق ببيوتنــا، علينــا أن نكــون علــى درايــة تامــة 

ــا. ــى عائالتن ــر عل ــي تؤث ــة الت ــرات الثقافي بالمؤث

بــأي طــرق أثــرت الثقافــة علــى الحيــاة األســرية فــي األمثلــة التاليــة؟ أي مبــادئ يمكننــا 
اســتخاصها مــن هــذه األمثلــة؟

تكوين 16: 3-1  
 

تكوين 35: 4-1  
 

عزرا 10  
 

1ملوك 11: 1  
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ال يعيــش أحــٌد منــا فــي عزلــٍة؛ نحــن جميًعــا وعائالتنــا نتأثــر بالثقافــة التــي نعيــش فيهــا. 
ومســؤوليتنا بصفتنــا مســيحيين هــي أن نتواجــد فــي ثقافتنــا بافضــل شــكل ممكــن، محافظيــن 
علــى ذلــك الــذي ينســجم مــع إيماننــا، بينمــا متجنبيــن بقــدر اإلمــكان ذلــك الــذي يتعــارض معه.

ــاب  ــع الكت ــية م ــرية ومتماش ــاة األس ــة للحي ــة نافع ــك الخاص ــي ثقافت ــياء ف أي أش
المقــدس؟ أي أشــياء نقيــض ذلــك؟ كيــف يمكنــك أن تشــكل إيمانــك حســب ثقافتــك 

بشــكل أفضــل دون المســاومة علــى الحقائــق المهمــة؟

11 حزيران )يونيو(       الثاثاء        

دعم العائات خال مواسم التغيير
التغييــر هــو اضطــراب فــي العائــالت ال مفــر منــه، بغــض النظــر عــن الثقافــة التي يعيشــون 
ــا تكــون التغييــرات  فيهــا. تتعلــق بعــض التغييــرات بطريــق ُمتوقَــع خــالل دورة الحيــاة. وغالبً
غيــر متوقعــة، مثــل حــاالت الوفــاة، أو الكــوارث، أو الحــروب، أو األمــراض، أو تنقــالت العائلــة، 
ــي  ــة ف ــة واجتماعي ــرات اقتصادي ــالت تغيي ــن العائ ــد م ــه عدي ــي. وتواج ــل الوظيف أو الفش

مجتمعاتهــم وبلدانهــم. وترتبــط التغييــرات األخــرى بالثقافــة ارتباطًــا مباشــرًا.

ــاس�  ــض الن ــا بع ــة واجهه ــن صادم ــة ولك ــرات عظيم ــن تغيي ــة ع ــض األمثل ــاه بع أدن
ــى  ــرات عل ــرت هــذه التغيي ــف أثَّ ــم� كي ــي أماكنه ــك ضــع نفســك ف مســتخدًما مخيلت
ــأي طــرق  ــف؟ ب ــى التكي ــد تســتخدمها لتســاعدك عل ــة ق ــة؟ أي طريق ــم العائلي حياته

ــة؟ ــات مختلف ــد تتصــرف تصرف ــت ق كن
إبراهيم، وسارة ، ولوط )تكوين 12: 5-1(  

 
ة )أستير 2: 9-7(   َهَدسَّ

 
دانيال، وحننيا، وميشائيل، وعزريا )دانيال 1(  

 

مــع التغييــر يأتــي اختبــار الخســارة والقلــق مــن عــدم يقينيــة المســتقبل القريــب للفــرد. 
واعتمــاًدا علــى قــدرة العائلــة علــى التكيــف مــع التغييــرات، قــد تدفع هــذه الخبــرات أصحابها 
إلــى مســتويات جديــدة مــن النمــو وتقديــر األمــور الروحيــة، أو قــد تقودهــم للتوتــر والقلــق. 
ويســتغل الشــيطان الخلــل الــذي تجلبــه التغييــرات، أمــاًل فــي إدخــال الشــك وعــدم الثقــة فــي 

هللا. ولكــن وعــود كلمــة هللا، ومــوارد العائلــة 
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ــن أبطــال  ــد م ــدي هللا ســاعدت العدي ــي ي ــت ف ــم كان ــي أن حياته ــة ف ــاء، والثق واألصدق
ــة. ــاة المصيري ــات الحي ــع اضطراب ــاح م ــف بنج ــى التكي ــان عل اإليم

إذا كنــت تعــرف شــخًصا )أو حتــى عائلــة بأكملهــا( يواجــه تغييــًرا مؤلًمــا، افعــل شــيًئا 
بطريقــة معينــة لتقــدم لــه بعــض المســاعدة والتشــجيع�

12 حزيران )يونيو(        األربعاء        

نحو إيمان الجيل األول

أي كارثة إيمان وقعت في إسرائيل بعدما مات يشوع وأقرانه؟ قضاة 2: 13-7�

 

ــل الكنائــس  ــم والمعتقــدات فــي المنظمــات مث توضــح الدراســات الخاصــة بانتقــال القي
إلــى األجيــال الالحقــة، أن المؤسســين عندهــم مســتوى عــال مــن التكريــس للمعتقــدات. فهــم 
أول َمــن حاربــوا عنهــا. ولكــن خــالل جيــٍل أو جيليــن، يعجــز الكثيــرون عــن رؤيــة المبــادئ 
ــة،  ــال الالحق ــي األجي ــا. وف ــادة غالبً ــع الع ــم. فيتبعــون المنظمــة، ولكــن بداف ــي وراء القي الت

عــادة مــا تتبلــور العــادات إلــى تقاليــد.
وال يوجد شغف المؤسسين في ما بعد.

قيــل أن هللا ليــس عنــده أحفــاد، بــل أبنــاء فقــط� مــا هــو معنــى ذلــك فــي اعتقــادك؟ 
انظــر أيًضــا يوحنــا 1: 12، 13؛ 3: 7؛ 1 يوحنــا 5: 1�

 

ــو  ــيحية، ه ــن المس ــة م ــال طويل ــر أجي ــم عب ــل القي ــروف لنق ــج المع ــا كان المنه طالم
ــم مــا يؤمــن بــه  ــر جيــل الشــباب بمــا يؤمنــون. ومــع ذلــك فــإن تعلُّ أن الجيــل القديــم يُْخِب
الوالــدان أو مــا تؤمــن بــه الكنيســة ال يمثــل إيمانـًـا شــخصيًا. فكوننــا مســيحيين هــو أكثــر مــن 
اإلنتمــاء لمنظمــة مــا ذات تاريــخ أو عقيــدة. واإليمــان الحقيقــي ليــس شــيئًا وراثيًــا، وال شــيئًا 
يُمــرَّر طبيعيًــا مــن جيــٍل آلخــر. ولكــن كل واحــد يحتــاج ألن يعرف المســيح بنفســه أو بنفســها. 
فهنــاك حــٌد لمــا يقــدر اآلبــاء علــى فعلــه. حيــث يتعيــن علــى الكنيســة ككل، واآلبــاء باألخــص، 
ــك  ــى اتخــاذ ذل ــة ســوف تســاعد الشــباب عل ــق بيئ ــه لخل فعــل كل مــا فــي مقدورهمــا فعل

القــرار الســليم، ولكــن فــي النهايــة، يخلــص أو يهلــك جيــٌل لإلنجيــل فــرًدا فــرًدا.
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انضـم »ُجو«، بعد تركه اإللحاد، لكنيسـة األدفنتسـت السـبتيين وهو بالـغ، بعد اختبار 
تغييـر قـوي� ثـم تزوج بامرأة أدفنتسـتية وأنجـب بضعة أطفال الذيـن ربوهما بالطبع 
فـي اإليمـان� وفـي يوًمـا مـا، إذ كان يفكـر فـي الحالـة الروحيـة ألبنائـه، قـال: »آه لو 

اختبـر أطفالـي االختبـار الـذي اختبرته أنـا!« إذا كنت هنـاك، ماذا كنت سـتقول له؟

13 حزيران )يونيو(        الخميس        

عداؤو القرن الحادي والعشرين
فــي تفســيره الشــهير للكتــاب المقــدس، يســتخدم يوجيــن بيترســن كلمــة »الرســالة« أينمــا 
تظهــر الكلمــة الكتابيــة »اإلنجيــل«. فاألخبــار الســارة عــن يســوع هــو أن العالــم ال يــزال فــي 
حاجــة حقيقيــة »للرســالة«. إن العائــالت المســيحية مدعــوًة الختبارهــا مًعــا ولمشــاركتها فــي 

أي ثقافــة يعيشــون فيهــا.

ــا 3: 16؛  ــى 28: 5-7؛ يوحن ــة؟ مت ــف تلخــص »الرســالة« اســتخداًما للنصــوص التالي كي
روميــة 1: 16، 17؛ 1كورنثــوس 2: 2؛ 2كورنثــوس 5: 21-18�

 

ــة  ــار قيام ــي أخب ــكان ه ــي كل م ــرها ف ــذ لنش ــض التالمي ــي رك ــار الت ــى األخب ــت أول كان
ــوم ــيحية الي ــالت المس ــوع. والعائ يس

تنضــم إلــى صــف طويــل مــن العدائيــن معلنيــن » ›إِنَّــُه قَــْد قَــاَم‹ « كمــا هــو قــال )متــى 
28: 7(. حقيقــُة قيامتــه توثــق مــا قالــه يســوع عــن نفســه، وعــن هللا، ومحبتــه للخطــاة، وعــن 

الغفــران، وعــن يقيــن الحيــاة األبديــة، باإليمــان فيــه.
ــر فــي  شــغوفين باإلنجيــل. يعطــي الكتــاب المقــدس لمحــات عــن تأثيــر اإلنجيــل الُمطَهِّ
حيــاة أتبــاع المســيح األوائــل. فهــم فتحــوا بيوتهــم لدراســة الكتــاب المقــدس، وصلــوا وأكلــوا 

ــا، وشــاركوا األمــوال والمــوارد، واعتنــوا ببعضهــم البعــض. اعتنقــت كل البيــوت  مًع
ــات  ــاك بعــض الخصوم ــٍب؟ كال. هــل كان هن ــال عي ــا ب الرســالة. هــل أصبحــوا فجــأًة أناًس
ــم  ــن. فه ــاع المســيح هــؤالء مختلفي ــا كان أتب ــة م واالنشــقاقات بينهــم؟ نعــم. ولكــن بطريق
ــة للوحــدة والتناغــم فــي  ــى أحدهــم اآلخــر. وأعطــوا األولوي ــى هللا وإل اعترفــوا بحاجاتهــم إل

ــا 17: 23-20(. ــيماني )يوحن ــي جثس ــوع ف ــالة يس ــق ص ــاعين لتحقي ــة، س ــت والكنيس البي
وشهدوا أحدهم لآلخر وللمؤمنين بشجاعٍة، بل واضعين حياتهم فداًءا لمعتقداتهم.

وهكـذا يجـب أن يكـون الحال بالنسـبة لنا. حتى في العصـر الحالي، بحالتـه العدوانية تجاه 
األمـور اإللهيـة، ال يزال الناس المتشـوقة لشـيء مـا يناولوا فرصًة لإلصغـاء إليهم. فالروح
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يتــوق ألن يمــأل القلــوب البشــرية بالتشــوق لإلنجيــل. وعندمــا تصبــح األخبــار الســارة بحــٍق 
ســارًة فــي قلوبنــا كمــا هــي فــي الكلمــة، ســتصبح المشــاركة تلقائيــة وبــال حــدود.

أي تغييــرات قــد تحتــاج إلجرائهــا فــي عائلتــك والتــي قــد تســاعدها لتكــون رائــدة 
»للرســالة« التــي ُدعينــا لمشــاركتها؟

14 حزيران )يونيو(        الجمعة        

لمزيـد ِمـن الـدرس: روح النبوة، فصل »في بـالط بابل«، صفحـة 315-322، من كتاب 
األنبيـاء والملـوك؛ فصـل »الفرح في الـرب«، صحفة 88-96، مت كتـاب طريق الحياة.

الــكل سواســية أمــام هللا. »ترفــع ديانــة المســيح الُمتلقــي إلــى مســتوى أســمى مــن الفكــر 
والفعــل، بينمــا تقــدم فــي الوقــت ذاتــه الجنــس البشــري بالكامــل كموضــوع محبــة هللا، كونــه 

إْشــتُِري بذبيحــة ابنــه.
وجــود  وال  والجاهــل،  المتعلــم  والفقيــر،  الغنــي  يتســاوى  يســوع،  أقــدام  فعنــد 
ــذي  ــه ال ــر إلي ــا ننظ ــل عندم ــة تُهَم ــزات األرضي ــوي. كل التميي ــوق الدني ــة أو التف للطبقي
ــك  ــي ذل ــي ف ــة الت ــة الالمتناهي ــازل، والمحب ــذات، والتن ــكار ال ــه. إن ــا يدي ــت خطايان ثقب
ــر الكبريــاء البشــرية، والثقــة فــي الــذات، والطبقيــة  الــذي تمجــد جــًدا فــي الســماء، تُحقِّ
ــد كل  ــر مبادئهــا الســماوية عــن طريــق توحي ــة تُظِْه ــة الطاهــرة النقي ــة. فالديان االجتماعي
ــن  ــه َم ــن علي ــدم، مرتكزي ــتراها ال ــا أش ــم نفوًس ــع كونه ــكل يجتم ــق. وال ــين بالح المقدس

.)Ellen G. White, Gospel Workers, p. 330( »فداهــم هلل

أسئلة للنقاش

1� ناقش مع الصف أجوبتك عن درس يوم األحد�

2� أي مبــادئ يمكــن أن نجدهــا مــن مقتبــس روح النبــوة أعــاه التــي إذا طُبقــت قــد 
تُحــِدث ثــورًة فــي حياتنــا العائلية؟

3� مــا مــدى حســن أداء كنيســتك المحليــة فــي تغذيــة الجيــل األصغر مــن المؤمنين؟ 
مــاذا يمكــن لصفــك عملــه لمســاعدة الكنيســة في هــذه المهمــة الهامة؟

4� ما هي التحديات التي تواجه محاولة تمرير اإليمان لجيٍل آخر؟

5� بــأي طــرق تؤثــر الثقافــة التــي تعيــش فيهــا علــى حياتــك العائليــة للخيــر، وبــأي 
طــرق تؤثــر عليهــا للشــر؟
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*15-21 حزيران )يونيو(    الدرس الثاين عرش    

ماذا رأوا في بيتك؟

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: إشــعياء 38؛ 39؛ 1كورنثــوس 7: 12-15؛ 1 بطــرس 3: 1، 2؛ 

حبقــوق 6: 12؛ 13: 7؛ 3 يوحنــا 11؛ إشــعياء 58: 6، 7، 10، 12.

َســٌة، َشــْعُب  ــٌة ُمَقدَّ ، أُمَّ ــوٌت ُملُوِكــيٌّ ــاٌر، َوكََهُن ــٌس ُمْخَت ــْم َفِجْن ــا أَنُْت آيــة الحفــظ: »َوأَمَّ
ــِب« )1  ــورِِه الَْعِجي ــى نُ ــِة إِلَ ــَن الظُّلَْم ــْم ِم ــِذي َدَعاكُ ــِل الَّ ــُروا ِبَفَضائِ ــْي تُْخِب ــاٍء، لِكَ اْقِتَن

ــرس 2: 9(� بط

قــد نكــون وصلنــا إلــى مرحلــة، بفضــل الــرب، تســير األمــور فــي حياتنــا خاللهــا علــى مــا 
يــرام )حتــى اآلن علــى األقــل(:

العائلــة علــى مــا يــرام، والعمــل علــى مــا يــرام، والصحــة واألمــور الماليــة علــى مــا يــرام أيًضا. 
أو قــد ال يكــون كذلــك؟ ربمــا يكــون بيتــك اآلن واقــع فــي ألــٍم وضيــٍق؟ علــى أيــة حــال، عندمــا 
يأتــي أحدهــم لزيــارة بيتــك، مثــل ُمرْســلي بابــل الذيــن زاروا الملــك حزقيــا، أي إجابــة قــد تعطــي 

للســؤال الــذي ســأله النبــي إشــعياء الحًقــا للملــك: » ›َمــاذَا رَأَْوا ِفــي بَيِْتــَك؟‹ « )إشــعياء 39: 4(.
مـاذا رأت النـاس فـي بيتـك؟ مـاذا رأت المالئكـة فـي بيتـك؟  أي روح يتخلـل مسـاكننا؟ هل 
يقـدر أحدهـم أن »يَْشـتَّم« ِعطـر الصـالة؟ هـل هنـاك لطـف، وكـرم، ومحبـة، أم توتـر، وغضب، 
وإسـتياء، ومـرارة، وانشـقاق؟ هـل سـيغادر شـخٌص مـا بيتـك مفكـرًا أن يسـوع في هـذا البيت؟

هــذه هــي أســئلة مهمــة لنســألها ألنفســنا جميًعــا بشــأن نــوع البيــت الــذي بنينــاه. ســوف 
نــدرس هــذا األســبوع بعــض القضايــا التــي قــد تســاعد فــي بنــاء حيــاة عائليــة رائعــة، بغــض 

النظــر عــن التوتــرات والصراعــات الحتميــة التــي تواجههــا العائــالت اليــوم.

* نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 22 حزيران )يونيو(.
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16 حزيران )يونيو(        األحد        

التعلم من خطأ َملِك

اقرأ قصة شفاء حزقيا وزيارة السفراء البابليين� 2 أخبار األيام 32: 25، 31؛ إشعياء 38، 39�

 

يوضــح الكتــاب المقــدس أن الرُُســل كانــوا مهتميــن بالشــفاء المعجــزي للملــك حزقيــا. ومــع 
ــز علــى األمــور التــي كانــت ســتفتح  ذلــك، يبــدو أن حزقيــا كتــم اختبــار شــفائه. فهــو لــم يركِّ
ــن  ــٌش بي ــض مده ــي. إن التناق ــه الحقيق ــة اإلل ــرين لمعرف ــفراء المستفس ــؤالء الس ــوب ه قل

امتنانــه لشــفائه فــي االصحــاح 38 وكتمانــه فــي االصحــاح 39.
ــع  ــوى؛ وم ــة قص ــبًة ذات أهمي ــة مناس ــارة الدولي ــذه الزي ــت ه ــُه«. كان َب ــُه هللُا لُِيَجرِّ »تََركَ
ذلــك، ليــس هنــاك دليــل علــى ســعْي حزقيــا وراء إرشــاد خــاص بشــأنها فــي صــالة مــن األنبيــاء 
ــيرين  ــارة المش ــدون استش ــاس، وب ــم الن ــدون ِعل ــرده، وب ــل هللا. بمف ــم يتدخ ــة. ول أو الكهن
ــه أن ينســحب مــن  ــاة أَُمِت ــا بوضــوح لعمــل هللا فــي حياتــه وفــي حي الروحييــن، ســمح حزقي
ذهنــه. قــد تكــون نيــة المــؤرخ فــي 2 أخبــار 32: 31 توضيــح مــدى ســهولة التســليم ببــركات 

ــا. الــرب ومــدى تعــرُّض متلقــي مراحمــه ألن يصبحــوا مكتفيــن ذاتيً

أدنــاه بعــض الــدروس عــن اإلخــاص فــي الحيــاة العائليــة التــي يمكــن االســتفادة منهــا 
مــن اختبــار حزقيــا� أي دروس أخــرى يمكنــك التفكيــر بهــا؟

 

كل زيارة للبيوت المسيحية هي فرصة للناس لمقابلة أتباع المسيح.
ومــن األرجــح يفتــح قليــل مــن الــزوار حــوارات عــن أمــور روحيــة. ولــذا البــد مــن أن يجــد 

المســيحيون طرقـًـا حساســة ومالئمــة للمناســبة لمشــاركة األخبــار الســارة.
ــع  ــة، م ــم المادي ــادي أو إنجازاته ــم الم ــي بازدهاره ــن للتباه ــر مدعوي ــيحيون غي المس
أنــه يجــوز لهــم أن يعترفــوا بــأن هــذه هــي بــركات مــن هللا. بــل هــم مدعــوون ألن يخبــروا 
»ِبَفَضائـِـِل الَّــِذي َدَعاكـُـْم ِمــَن الظُّلَْمــِة إِلـَـى نـُـورِِه الَْعِجيــِب« )1 بطــرس 2: 9( أو ألن يســتخدموا 
اختبــار حزقيــا كرمــز إلعــالن أنهــم كانــوا علــى وشــك المــوت، ولكــن المســيح شــفاهم؛ أنهــم 

ــوا أمــوات بالخطيــة والمســيح أقامهــم وأجلســهم فــي الســمويات )أفســس 2: 6-4(. كان

ــك مشــاركة  ــف يمكن ــن؟ كي ــك للشــهادة لآلخري ــدر أن تســتخدم بيت ــأي طــرق تق ب
ــر؟ ــك بصراحــة أكث ــع زوار بيت ــك بالمســيح م إيمان
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17 حزيران )يونيو(        االثنني        

العائلة أواًل
إن الُمتلقييــن األوائــل لمســاعينا فــي نشــر اإلنجيــل هــم أهــل بيتنــا. وليــس هنــاك حقــل 

مرســلي أكثــر أهميــة مــن هــذا.

ــا 1: 40-42 بشــأن مشــاركة اإليمــان فــي  أي اســتنتاجات يمكــن اســتنتاجها مــن يوحن
ــة 6: 6، 7؛ راعــوث 1: 18-14. ــا تثني ــت؟ انظــر أيًض البي

 

ــل  ــن أج ــب م ــو رتّ ــر؛ فه ــرد تقري ــم مج ــدود تقدي ــدراوس ح ــاوز أن ــٌي. تج ــٌر حماس تقري
ــا  ــه كشــخص - ي ــر حماســي عــن يســوع ومقدمــة ل ــل أخــوه، ســمعان، يســوع. تقري أن يُقاب
لهــا مــن صــورة بســيطة لمشــاركة اإلنجيــل مــع أقربائنــا فــي بيوتنــا! وبعــد المقدمــة تراجــع 

ــح لبطــرس عالقــة شــخصية مــع يســوع. ــك الوقــت فصاعــًدا، أصب ــذ ذل ــدراوس، ومن أن
ــل كونهــم  ــا يُغَف ــا م ــى اإليمــان األطفــال فــي البيــت غالبً مســاعدة األطفــال ليتقدمــوا إل
ــوف  ــال س ــأً أن األطف ــاء خط ــن اآلب ــث يظ ــل. حي ــاركة اإلنجي ــاعي مش ــن لمس ــن الئقي متلقي
يتشــربون المبــادئ الروحيــة للعائلــة. ولكــن ال يجــب أن يُســلَّم بذلــك. إذ بينما يتعــلم األطفال 
واألحــداث مــن النمــاذج التــي يالحظونهــا، مــن المؤكــد أيًضــا أن تلــك األفــراد الصغيــرة مــن 
ــا وفرصــًة ليتعرفــوا عليــه شــخصيًا. ويشــدد تثنيــة 6 علــى  ــا فرديً عائلــة الــرب تحتــاج اهتماًم
هــذه النقطــة: ال بــد أن يعطــى اهتماًمــا ألكثــر أنــواع التعليــم الدينــي تأثيــرًا. ويجــب تشــجيع 
العــادات الروحيــة المنتظمــة للعبــادة الشــخصية والعائليــة فــي البيــت. أيًضــا البــد مــن فــرز 

ــا وجهــوًدا مخلصــة نيابــًة عــن األطفــال والشــباب. وقتً

ماذا يمكننا أن نتعلم من جهود نُعمي الكرازية؟ راعوث 1: 22-8�

 

ــًدا،  ــا بعي ــع كنته ــت أن تدف ــا حاول ــات: عندم ــب اللحظ ــي أصع ــي ف ــوث نعم رأت راع
وعندمــا، فــي غضبهــا واكتئابهــا، هاجمــت الــرب إذ عــددت خســائرها )راعــوث 1: 15، 20، 21(. 
م أفصــح مــن اختبــار راعــوث، ليبيــن أن الشــباب يمكنهــم التكريــس  ليــس هنــاك اختبــاٌر يُقــدَّ

إللــه كامــل، حتــى وإن عرفــوه مــن خــالل والديــن غيــر كامليــن.

كيــف تؤثــر فكــرة البيــت، كونــه أكثــر حقــل مرســلي ذات أهميــة، علــى طباعــك نحــو 
أهــل بيتــك؟ اعمــل مــع عائلتــك لتجهيــز قائمــة بالمجهــودات الخاصــة التــي يمكــن 

لعائلتــك القيــام بهــا لقيــادة األقربــاء غيــر المخلصيــن للمســيح�
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18 حزيران )يونيو(       الثاثاء        

ساٌم فائٌق

أي نصيحــة يقدمهــا العهــد الجديــد للزيجــات التــي تفرقهــا الديانــة؟ 1كورنثــوس 7: 12-
15؛ 1 بطــرس 3: 1، 2�

 

ــق  ــن مصــادر قل ــس ع ــب بول ــى يجي ــوس األول ــي كورنث ــك شــريًكا مســيحيًا. ف ــة كْون برك
المتجدديــن بشــأن أن االســتمرار فــي الــزواج مــع شــريك حيــاة غيــر مؤمــن قــد يكــون مســيء 
ــر  ــس األم ــه لي ــس أن ــول بول ــن يق ــم. ولك ــهم وأبنائه ــى أنفس ــًة عل ــب النجاس ــد يجل هلل أو ق
كذلــك. فقدســية الــزواج وحميميتــه ال بــد أن يســتمران بعــد تجــّدد شــريك الحيــاة. ووجــود 
الشــريك المســيحي »يقــدس« الشــريك اآلخــر وكذلــك أبنــاء الشــريكين. ويجــب أن تُفَهــم كلمة 
»يقــدس« فــي ســياق أن الشــريك غيــر المؤمــن يكــون فــي إتصــال مــع بــركات النعمــة مــن 

ــش مــع شــريكه المســيحي. خــالل العيْ
بقـدر مأسـوية الحالـة، قـد يقـرر الشـريك غيـر المؤمـن أن يهجـر الـزواج. مـع أن النتائـج 
سـتكون خطيـرة، إال أن كلمـة إلهنـا الرحيـم - الـذي يؤيـد دائًمـا وأبـًدا حريـة االختيـار البشـري 
- هـي »فَلْيَُفـاِرْق«. فالمؤمـن »لَيْـَس ... ُمْسـتَْعبًَدا ِفـي ِمثِْل هـِذِه األَْحَواِل« )1كورنثـوس 7: 15(.

ُدعينــا لنعيــش فــي ســالٍم. االختيــار الواضــح لكلمــة هللا هــو أنــه علــى الرغــم مــن تحديــات 
ــا، قــد يوجــد طريًقــا لكــي يملــك ســالم المســيح هنــاك. فالرجــاء هــو  البيــت المنقســم روحيً
حفــظ الــزواج صحيًحــا، وتقديــم دليــاًل النتصــار اإلنجيــل فــي وســط الصعــاب، وتعزيــز راحــة 

الشــريك الــذي يشــكل المؤمــن معــه جســًدا واحــًدا، وإن كان أو كانــت غيــر مؤمــن.

مــا هــي التحديــات التــي قــد تواجــه مســؤولية الــزوج أو الزوجــة تجــاه شــريك حيــاة 
غيــر مؤمــن؟

 

العطــف الُمِحــب، والــوالء غيــر المتزعــزع، والخدمــة المتواضعــة، والشــهادة األخــاذة مــن 
جانــب المؤمــن تخلــق أعظــم فرصــًة لربــح شــريك الحيــاة غيــر المســيحي.

ــس 5: 21(.  ــارن أفس ــيح )ق ــوف المس ــن خ ــأ ع ــيحي ينش ــزواج المس ــي ال ــوع ف فالخض
وعندمــا يتعامــل الــزوج أو الزوجــة فــي خضــوع مســيحي مــع شــريك الحيــاة غيــر المؤمــن، 
يكــون الــوالء األول للمســيح دائًمــا. ولكــن الــوالء لحقــوق هللا فــي حيــاة الشــخص ال يتطلــب 

ــٍف. ــزوج أو الزوجــة علــى يــد شــريٍك عني ــى ال اإلســاءة إل
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ــأي  ــر مؤمــن؟ إن ُوجــد، ب ــاة غي ــي شــخٌص فــي كنيســتك مــع شــريك حي هــل يعان
ــك مســاعدته؟ ــة يمكن طــرق عملي

19 حزيران )يونيو(        األربعاء        

الحياة العائلية هي حياة الشركة

تََتبَّـع فـي اآليـات التاليـة اسـتخدام العهـد الجديـد للكلمتيـن »اقتـدوا« )ترجمـة كتـاب 
الحيـاة( أو »متمثليـن« )ترجمـة فـان دايـك(� مـاذا تخبرنـا عـن عمليـة أن تصيـر وتنمـو 
مسـيحًيا؟ ومـاذا تعتقـد أنهمـا يقـوالن بشـأن العاقة بين القـدوة والشـهادة؟ 1كورنثوس 

4: 16؛ أفسـس 5: 1؛ 1تسـالونيكي 1: 6؛ عبرانييـن 6: 12؛ 13: 7؛ 3 يوحنـا 11�

 

يُعلــن تركيــز العهــد الجديــد علــى التمثُّــل أو االقتــداء أهميــة دور القــدوة أو المثــال فــي 
عمليــة التعلُّــم.

ــدأ  ــذا المب ــق ه ــاهدون. وينطب ــا يش ــل م ــن، أو مث ــل َم ــح مث ــا تصب ــادة م ــاس ع فالن
علــى العالقــات عامــًة وباألخــص فــي البيــت، حيــث يعــم االقتــداء. فهنــاك يقتــدي األطفــال 
ــذا  ــدم ه ــر. يق ــا اآلخ ــا  بأحدهم ــان غالبً ــدي الزوج ــم؛ ويقت ــم وأخواته ــم واخوته بآبائه
ــالت حمــل الشــهادة  ــألزواج والعائ ــا ل ــي يمكــن به ــة الت ــة عــن الكيفي ــدأ فكــرة هام المب

ــالت األخــرى. ــألزواج والعائ ل
قــوة التأثيــر االجتماعــي. نحــن نشــهد مــن بيوتنــا عندمــا نقــدم فرًصــا لآلخريــن لمالحظتنــا 
ــا  ــااًل صالًح ــد مث ــاطة ال يَُع ــا ببس ــد مّن ــا، إن العدي ــة م ــا بطريق ــار بيتن ــي اختب ــاركة ف وللمش
ــذى بــه فــي لــزواج أو العالقــات العائليــة. وفــي بيوتنــا، يمكنهــم رؤيــة روح يســوع فــي  يُْحتَ
ــا اســتخدامها إذا شــئنا  ــة يمكنن ــوٌة مذهل ــر االجتماعــي ق ــوة: »التأثي ــت روح النب ــا. كتب حياتن

ــا« )خدمــة الشــفاء، صفحــة 354(. كوســيلة لمســاعدة أولئــك الذيــن حولن
ــاب  ــة، أو دراســة الكت ــات الطعــام، أو الصحب ــن لوجب ــا آخري ــا يدعــو زوجــان أزواًج عندم
ــا.  ــزوار نموذًج ــرى ال ــا، ي ــة مًع ــاة الزوجي ــو الحي ــا لنم ــا يحضــرون برنامًج ــدس، أو عندم المق
ــهد  ــات، يش ــع االختالف ــف م ــام، والتكي ــل الخص ــل، وح ــة، والتواص ــادل، واليقيني ــداء التب وإب

ــي المســيح. ــة ف ــاة العائل لحي

فــي هــذا الســياق، وعلــى الرغــم مــن ذلــك، ممــا يجــب أن نحتــرس دوًمــا؟ إرميــا 17:9؛ 
يوحنــا 2: 25, روميــة 3: 23�

 



91

ــع  ــوب؛ وم ــا عي ــاذج البشــرية فيه ــع النم ــن يتبعــون المســيح. جمي ــن الذي ــْع المؤمني اتب
ذلــك، شــهادة البيــت المســيحي ال تعنــي االحتــذاء بالكمــال الُمطلــق. حيــث أن فكــرة العهــد 
ــون  ــن يتبع ــن الذي ــاع المؤمني ــراد التب ــة لألف ــوة مقدم ــي دع ــل ه ــة بالتمث ــد الخاص الجدي
المســيح. فالفكــرة هــي أن األفــراد ســوف يســتوعبون اإليمــان المســيحي عندمــا يرونــه متمثــل 

فــي حيــاة اآلخريــن الذيــن هــم بشــر وعرضــة للخطــأ مثلهــم.

ماذا يمكنك فعله لتجعل بيتك نموذًجا أفضل للشهادة المسيحية؟

20 حزيران )يونيو(        الخميس        

مراكز الصداقة الُمعدية

قــارن المراجــع الكتابيــة عــن الضيافــة مــع الحــوادث الفعليــة فــي بيــوت العديــد مــن 
ــة 12: 13؛ 1  ــعياء 58: 6، 7، 10-12؛ رومي ــفل� إش ــورة باألس ــة المذك ــات الكتابي العائ

بطــرس 4: 9� الحــظ ســمات الضيافــة المبينــة�
إبراهيم وسارة )تكوين 18: 8-1(  

 
رفقة وعائلتها )تكوين 24: 15-20؛ 33-31(  

 
زكا )لوقا 19: 9-1(  

 

ــة.  ــام، والصحب ــة، والطع ــن الراح ــر، م ــخص آخ ــية لش ــات األساس ــة االحتياج ــد الضياف تس
ــٌر ملمــوٌس للمحبــة المضحيــة. وأضــاف يســوع أهميــة الهوتيــة بالضيافــة عندمــا  فهــي تعبي
ــى 25:  ــه )مت ــة إلي ــات مقدم ــم الشــراب للعطــاش هــي خدم ــاع وتقدي ــام الجي ــم أن إطع علَّ
ــاول الطعــام  ــران لتن ــك للخدمــة مــن مجــرد دعــوة الجي ــراوح اســتخدام منزل ــد يت 34-40(. ق
إلــى الضيافــة الفريــدة إلســكان ضحيــَة إســاءٍة. وقــد تتضمــن مجــرد صداقــة، أو فرصــًة لتقديــم 

الصــالة مــع شــخٍص مــا، أو فصــواًل لدراســة الكتــاب المقــدس.
تنبــع الضيافــة الحقيقيــة مــن قلــوب أولئــك الذيــن لمســتهم محبــة هللا ويريــدون أن يُعبروا 

عــن محبتهــم بكلمــات وأفعال.
ــة  ــت، و/أو الطاق ــائل، أو الوق ــم للوس ــن افتقاره ــا م ــالت أحيانً ــض العائ ــتكي بع ــد تش ق
الالزميــن للضيافــة. ويشــعر اآلخــرون بالحــرج وبعــدم البراعــة وعــدم اليقيــن عندمــا يتعلــق 
األمــر بفعــل مــا هــو ليــس مألــوف بغــرض مصاحبــة غيــر المؤمنيــن. ويتمنــى البعــض تجنــب 
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التعقيــدات التــي قــد تطــرأ علــى حياتهــم بســبب اإلنخــراط مــع اآلخريــن. وكثيــٌر مــن العائالت 
المعاصــرة يخلــط بيــن الضيافــة والتســلية.

بأي طرق تعكس حياتك المنزلية حالتك الروحية؟

21 حزيران )يونيو(        الجمعة        

لمزيد ِمن الدرس: اقرأ روح النبوة، »أقرأ صفحة 349-355، في كتاب خدمة الشفاء؛ 
»سفراء من بابل«، صفحة 340-348 من كتاب األنبياء والملوك.

قــوة البيــت فــي الكــرازة. »أقــوى كثيــرًا مــن أي عظــة قــد تُوَعــظ تأثيــُر البيــت الحقيقــي 
علــى قلــوب وحيــاة البشــر. . . .

ــا محــدودة؛  ــة، ومعرفاتن ــا قليل ــدة، وفرصن ــا زهي ــق، وقدرتن ــا ضي ــدو نطــاق تأثيرن ــد يب »ق
ومــع ذلــك لدينــا إمكانيــات رائعــة مــن خــالل اســتغالل الفــرص الممثلــة فــي بيوتنــا اســتغالاًل 

ــا« )روح النبــوة، خدمــة الشــفاء، صفحــة 352، 355(. أميًن

أسئلة للنقاش
1� أسـأل واحـًدا مـن الصـف إذا كان تأثير بيت شـخٍص ما، هو ما سـاعده على اختيار 
اتِّبـاع المسـيح� ناقـش السـبب الـذي تـرك ذلـك االنطبـاع�  مـاذا يمكن للصـف تعلمه 

من هـذا االختبار؟

2� بأي طرق عملية يمكن صفك أن يخدم عائلًة ما بها زوج أو زوجة غير مؤمن؟

3� تحـدث مـع صفـك عـن بعـض مـن الضغوطـات فـي المنـزل التـي تعمـل ضـد 
اإليمـان� اكتـب قائمـة لبعـض تلـك األشـياء، ثـم اكتـب مقابلهـم الحلـول الممكنـة�

ــر  ــال واألزواج غي ــاة المســيحيين الشــخصية هــي وســيلة للشــهادة لألطف 4� حي
ــي  ــن أن مشــاركة اإليمــان ف ــي حي ــن� ف ــن، والزائري ــاء اآلخري ــن، واألقرب المؤمني
ــج  ــد ال ينت ــه أو ق ــب في ــذي نرغ ــال ال ــدر الكم ــا بق ــون دائًم ــد ال يك ــت ق البي
ــح  ــن لتوضي ــر الكاملي ــة غي ــراد العائل ــعى أف ــزوار، يس ــاء وال ــر األقرب ــه تغي عن
ــر عنهــا فــي  ــٍص كامــٍل�  فمــن خــال الضيافــة الكريمــة الُمعَب الطريــق إلــى ُمخلِّ
اســم الُمخلِّــص، يجلبــون إلــى عــرش النعمــة كل َمــن يلمســون حياتــه� فكــر فــي 
ــك  ــاذا يمكن ــك� م ــون لزيارت ــن يأت ــك الذي ــى أولئ ــك عل ــه بيت ــذي يترك ــر ال التأثي

ــك؟ ــكل مــن يدخــل أبواب ــى ل ــه شــهادة إيمــاٍن فضل ــه كــي تجعل فعل
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*22-28 حزيران )يونيو(    الدرس الثالث عرش    

رد القلوب في زمن النهاية

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية:  مالخــي 4: 5,6؛ متــى 11: 14، 15؛ 17: 10؛ 1ملــوك 16: 29 - 

17: 24؛ 1ملــوك 18: 20-45؛ متــى 3: 2.

ــْوِم  ، الَْي ــرَّبِّ ــْوِم ال ــَل َمِجــيِء يَ ــيَّ َقْب ــا النَِّب ــْم إِيلِيَّ ــُل إِلَْيكُ ــَذا أُْرِس آيــة الحفــظ: » ›هأَنَ
الَْعِظيــِم َوالَْمُخــوِف، َفَيــرُدُّ َقلْــَب اآلبَــاِء َعلَــى األَبَْنــاِء، َوَقلْــَب األَبَْنــاِء َعلَــى آبَائِِهــْم� لَِئــاَّ 

ــٍن‹ « )ماخــي 4: 5، 6(� ــرَِب األَْرَض ِبلَْع ــَي َوأَْض آتِ

ــا ال تمــر بســالم.  ــك المراحــل بســالم، وأحيانً ــا تمــر تل ــي مراحــٍل. أحيانً ــا ف ــش حياتن نعي
ــة. ــى مفكك ــا تكــون هشــة، أو حت ــة؛ وأحيانً ــالت متماســكة وقوي ــون العائ ــا تك أحيانً

ــة أنفســنا  ــة، بغــض النظــر عــن الفتــرة، بغــض النظــر عــن حال بغــض النظــر عــن المرحل
ــور وعــود هللا،  ــي ن ــش ف ــا أن نعي ــل يتوجــب علين ــا ب ــت الراهــن، يمكنن ــي الوق ــا ف أو عائلتن
متمســكين بهــا بــكل قلوبنــا وأنفســنا وقدراتنــا ألنهــا فــي النهايــة هــي رجاؤنــا الوحيــد. ولكــن 
يــا لهــا مــن رجــاء عظيــم. كلمــة هللا تفيــض بالوعــود، وعــوًدا، بغــض النظــر عــن المرحلــة التــي 
تمــر حياتنــا أو عائلتنــا بهــا، يمكننــا المطالبــة بهــا ألجلنــا أو ألحبائنــا، أو عائلتنــا، أو كنيســتنا.

فـي هـذا األسـبوع األخيـر مـن الربـع، سـوف نـدرس بعـض القصـص والوعـود واالختبـارات 
الكتابيـة مـن سـياقات متعـددة. وخالل ذلك سـوف نسـعى السـتخالص بعـض الدروس ألنفسـنا 
اليـوم، بغـض النظـر عـن طبيعـة سـياقنا. ألنـه مهمـا كنـت، وأينمـا كنـت، وأيًـا كانـت مرحلـة 
حياتـك، فأنـت علـى األرجح تواجـه عراقيل، ومخاوف، وهموم. ولكن لحسـن الحـظ، نحن نعبد 

آلًهـا ال يعـرف مـا نواجهـه وحسـب، بـل ولنـا يقيـن أنه أقـوى منهـا جميًعـا كذلك.

* نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 29 حزيران )يونيو(.
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23 حزيران )يونيو(        األحد        

نبوءة القلوب المردودة

قــارن نبــوءة مجــيء إيليــا مــع شــواهد العهــد الجديــد التــي تشــير إلــى هــذا الحــدث� 
ماخــي 4: 5، 6؛ متــى 11: 14، 15؛ 17: 10؛ مرقــس 6: 15؛ لوقــا 1: 17�

 

 

في أيام مالخي، القى توسل هللا لألمة:
ــي 3: 7(.  ــْم‹ « إجابــًة متكبــرة: » ›ِبَمــاَذا نَرْجــُع؟‹ « )مالخ ــيَّ أَرْجــْع إِلَيُْك » ›ارِْجُعــوا إِلَ
م فرصــٌة واحــدٌة أخــرى للنهضــة. وداعيًــا لنهضــٍة مغيــرٍة  فأعلــن النبــي المغتــاظ أنــه ســوف تُقــدَّ
للقلــوب التــي بدأهــا إيليــا )1ملــوك 18: 37(، تنبــأ مالخــي عــن مجيئــه ثانيــًة كــي »يـَـرُدُّ قَلـْـَب 

ــاِء، َوقَلْــَب األَبَْنــاِء َعلَــى آبَائِِهــْم« )مالخــي 4: 6(. اآلبَــاِء َعلَــى األَبَْن
ــى  ــارن مت ــر شــخصيًا بشــيرًا للمســيا )ق ــا ســوف يظه ــول أن إيلي ــودي يق ــد يه ــر تقلي ظه
17: 10؛ مرقــس 6: 15(. إال أن العهــد الجديــد يقــدم يوحنــا المعمــدان بصفتــه تحقيًقــا للنبــوة 

ــا 1: 17(. ــى 11: 14، 15؛ لوق )مت

ماذا تعني عبارة »يرُدُّ القلوب« في اعتقادك؟

 

ــرب.  ــح شــعب إســرائيل مــع ال ــة لهــذه النصــوص: تشــير لتصال ــدة ُمحتَمل تطبيقــات عدي
فــاهلل اآلب )إشــعياء 63: 16( لــم يحفــظ غضبــه علــى أبنائــه )ميخــا 7: 18، 19( بــل يدعوهــم 
ــع  ــة م ــال الالحق ــن األجي ــه )إشــعياء 44: 22؛ مالخــي 3: 7(. وتشــير لالتصــال بي ــوا إلي ليرجع
ــة لشــعبه لكــي يتبعــوا إيمــان  ــد. دعــوة هللا النبوي ــد العه ــة مــن خــالل تجدي أســالفها األمين
اآلبــاء قُِدَمــت مــراًرا وتكــراًرا فــي العهــد القديــم. وارتبــط اســتمرار كــون األرض مســكًنا مقدًســا 
ارتباطًــا مباشــرًا باألمانــة للعهــد )تثنيــة 4: 29-31(. وتشــير الســتعادة العالقــات العائليــة 
ــة للعهــد مــع هللا.  ــٌي عــن األمان ــٌر عمل ــاء هــي تعبي ــاء واألبن وتجديدهــا. فالعالقــات بيــن اآلب
وهنــا، أيًضــا، يرتبــط الوفــاء بالمســئوليات تجــاه اآلبــاء واألبنــاء ارتباطــا وثيًقــا ببقــاء إرث األرض 

ــال 2: 21(. ــرب )أمث ــركات ال وب

مــا هــي الصلــة بيــن العاقــة المتجــددة مــع هللا والعاقــات المتجــددة فــي عائاتنــا؟ 
لمــاذا يجــب أن تتقــدم أحدهمــا علــى األخــرى؟



95

24 حزيران )يونيو(        االثنني        

لّم الشْمل األَُسرّي
إدخــال إيزابــل، زوجــة الملــك آخــاب الصيدويــة، لعبــادة البعــل إلــى إســرائيل، َعّجــل ِمــن 
أَْمــر االنحطــاط األخالقــي لألمــة. حيــث ألقــت هــذه الممارســات، مثــل زنــا المحــارم، والُعهــر، 
واالنحرافــات الجنســية، بظاللهــا علــى تعاليــم هللا التــي كانــت قــد رفعــت الــزواج، والعائلــة، 
ــذي اســمه هــو  ــا، ال ــادة هــذه دخــل إيلي ــى العب ــة الصــراع عل ــاة الجنســية. وفــي حلب والحي

نفســه: »يهــوه إلهــي« ينتهــر البعــل.

أي اختبــار اختبــره إيليــا جعلــه يشــترك فــي إبطــال المعتقــدات الوثنيــة وإعطــاء حيــاة 
جديــدة للعائــات؟ 1ملــوك 16: 29 - 17: 24؛ قــارن لوقــا 4: 25، 26�

 

 

كان إيليــا رجــاًل ُمســتهدفًا بعــد إعــالن لعنــة الجفــاف علــى األرض. ولكــن أواه الــرب فــي 
مــكان غيــر مألــوف - فــي مســكن أرملــة فقيــرة فــي صرفــة صيــداء، بجــوار مســقط رأس إيزابل. 
حيّــا إيليــا األرملــة باختبــاٍر صعــٍب، لتســتخدم آخــر مــا تبقــى مــن الوقــود، والزيــت، والدقيــق 
إلطعامــه ولتثــق فــي هللا لضمــان مســتقبلها. فأصبــح إيمانهــا أســطورة. ومدحهــا يســوع بنفســه 
الحًقــا )لوقــا 4: 26(. وإذ بقــي زيتهــا وطعامهــا أليــاٍم عديــدٍة، فِهمــت المــرأة أكثــر عــن يهــوه.

ثـم مـرض ابنهـا الوحيـد ومـات بصـورة مأسـاوية. وفـي تعبيرهـا عـن حزنهـا إليليا، عكسـت 
الديانـة المألوفـة مـن حولهـا، المعتقـدات المنحرفـة التـي قـد ابتلعـت إسـرائيل، التـي فيها قد 
تتطلـب خطايـا الشـخص طفـاًل ليقـدم ذبيحـًة )1ملـوك 17: 18؛ قارن إرميـا 19: 5؛ ميخـا 6: 7(.

أي تأثيــر تركــه لــّم شــْملها مــع ابنهــا علــى االختبــار الروحــي لألرملــة الفينيقيــة؟ 1ملــوك 
17: 24. مــاذا يمكننــا تعلمــه مــن تعليقاتهــا؟

 

ــه يَنشــأ فــي القلــب، عندمــا  ــاهلل وكلمت ــا. فاإليمــان ب ــر رســالة إيلي يعلــن جــواب األم تأثي
ــم  ــن قبوله ــوم ع ــرون الي ــر الكثي ــد يعب ــوة هللا. ق ــة بق ــاة ويجتمــع شــْمل العائل تتجــدد الحي
ــر  ــا تُختب ــن فــي اختبارهــم الروحــي. ولكــن عندم ــرز بالمعتقــدات، ولكنهــم فاتري ــا يُك عندم
ــى  ــر عل ــل التغيي ــة وتتجــدد، يَُح ــات المنزلي ــاة للعالق ــة شــخصيًا وتعــود الحي ــق اإللهي الحقائ

ــم يســبق لهــا مثيــل. القلــب بقــوة ل
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مــا هــي أوقــات لــّم الشــمل األُســرّي التــي ال تــزال تترقبهــا؟ أي وعــود إلهيــة تتمســك 
بهــا وتعطيــك أمــًا فــي لــّم الشــْمل األُســرّي ذلــك؟

25 حزيران )يونيو(        الثاثاء        

رد القلوب عند المذبح

اقــرأ 1ملــوك 18: 20-45� اكتــب علــى الســطور أدنــاه مضمــون هــذه الواقعــة بالكامــل� 
مــع أن الســياق مختلــٌف تماًمــا، كيــف يمكــن أن تُطبَّــق المبــادئ الواضحــة فــي القصــة 

علــى الحيــاة األُســريّة؟

 

علــى جبــل الكرمــل تــاق إيليــا لتجديــد العهــد مــن جانــب أمتــه، رجوًعــا إليمــان آبائهــم 
الــذي ســيجلب شــفاًء لحياتهــم، وبيوتهــم، وأرضهــم.

ــا دوره. وكان  ــم، أخــذ إيلي ــن بذبيحته ــة الوثنيي ــد فشــل الكهن ســاعة ذبيحــة المســاء. بع
ــة  ــى خطــة هللا الفدائي ــاه إل ــوم االنتب ــن الي ــت م ــذا التوقي ــت ه ــد لف ــت. فق ــًدا التوقي ُمتََعمِّ
 › ــيَّ ــوا إِلَ ُم ــوة » ›تََقدَّ ــا الدع ــروج 29: 41(. وتذكّرن ــارن خ ــِدس )ق ــة الَمْق ــي خدم ــة ف المعلن
ــاء الموجوعــون  ــى 11: 28(. فاآلب ــارن مت ــص بالخطــاة )ق ــوك 18: 30( بترحيــب الُمخلِّ « )1مل
المتألمــون جــراء طفــل متمــرد يمكنهــم التيقــن أن هللا يحبــه أو يحبهــا مثلما أحب اإلســرائيليين 

ــه. ــال توقــف ليجــذب صعبــي المــراس إلي ــا. وهللا يعمــل ب تماًم
ويجـد تركيـز إيليـا علـى مذبـح يهـوه مـا يعادلـه فـي زمننـا عندمـا يُرفَـع يسـوع ونعمتـه 
الُمخلِّصـة فـي العائـالت. فالعبـادة العائليـة هي فرصٌة للتحـدث إليه في الصـالة، والتحدث عنه 
ألحدنـا اآلخـر، ولننـال هبـة خالصه المجانيـة مجـدًدا، ولنعطي قلوبنـا وقتًا للتأمل فـي تعاليمه.

قــد تشــير اإلجابــة التــي طلبهــا إيليــا إلــى أن هللا رّدهــم لشــخصه. تقــول ملــوك األولــى 8: 
ــْعُب . . . أَنَّــَك أَنـْـَت َحوَّلـْـَت قُلُوبَُهــْم رُُجوًعــا‹ «. ال نســتطيع أن نُرجــع  37 أن » ›لِيَْعلـَـَم هــَذا الشَّ

قلوبنــا إلــى هللا؛ نســتيطع فقــط أن نســتجيب لنعمتــه، التــي يعطيهــا مجانـًـا.
ــى يســوع،  ــى الذبيحــة، مشــيرًة إل ــل عل ــن، ب ــى المذنبي ــس عل ــة، لي ــار اآلكل ســقطت الن
الــذي ُجِعــل »َخِطيَّــًة ألَْجلَِنــا، لَِنِصيــَر نَْحــُن ِبــرَّ هللِا ِفيــِه« )2كورنثــوس 5: 21(. فتدفقــت كلمــات 

االعتــراف والتمجيــد مــن شــفاة الشــعب. وألنهــم لــم يســتجيبوا
لدعوة هللا، أُعِدم الكهنة الكاذبون. ثم أنهت أمطاٌر منعشٌة اللعنة التي على األرض.

ــا  ــك مــن خاله ــي يمكن ــة الت ــا الطــرق المعين ــا«؟ م ــك »مذبًح ــد بيت ــأي حــال يُع ب
»إعــادة بنــاء المذبــح« فــي بيتــك، إذا كان بحــق فــي حاجــة لنــوعٍ مــن إعــادة البنــاء؟
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26 حزيران )يونيو(        األربعاء        

رد القلوب عند األردن
إضافــة لتنبــؤ جبرائيــل )لوقــا 1: 17( وتأكيــد يســوع علــى أنــه إيليــا الُمنتظــر )متــى 11: 14؛ 
17: 12، 13(، يؤكــد كُتَّــاب اإلنجيــل أن يوحنــا المعمــدان كان »الرســول« الــذي ســيُمهد طريــق 

الــرب )متــى 11: 10؛ مرقــس 1: 2؛ لوقــا 7: 27؛ قــارن مالخــي 3: 1(.

الحــظ النواحــي الرئيســة مــن رســالة يوحنــا� بــأي طريقــة كانــت رســالتة »تـَـرُدُّ القلوب«؟ 
متــى 3: 2، 8؛ 14: 4؛ مرقــس 1: 4؛ لوقــا 3: 3، 8، 9، 11، 13، 14�

 

 

ــة  ــا الخطي ــتنكر يوحن ــذور، اس ــي الب ــا لتلق ــة ليُعُده ــرث األرض الصلب ــزارٍع يح ــل م مث
ــي، ودون  ــة. إن الطبيعــة البشــرية هــي هكــذا: دون فحــص ذات ــى التوب وحــّث الخطــاة عل
علــٍم بالحالــة الحقيقيــة للفــرد، ليــس هنــاك شــعور بالحاجــة لشــيء أفضــل. فحولــت رســالته 
النــاس إلــى قداســة متطلبــات هللا وحاجتهــم لبــره الكامــل. فالتوبــة الحقيقيــة تتميــز دائًمــا 
ــح  ــرد. وبفض ــلوك الف ــر س ــي تغيي ــاعدة ف ــل المس ــن أج ــى هللا م ــكال عل ــع واالت بالتواض
ــم أباهــم، ســعى لكشــف  ــوا أن إبراهي ــن أدع ــك الذي ــي أولئ ــة ف ــة واألناني ــة الضحل المرائي

ــم. ــان آبائه ــى األعمــق إليم المعن

كيف أعدت رسالة يوحنا المعمدان الطريق ليسوع؟ يوحنا 1: 35-37؛ 3: 30-27�

 

 

م يســوع بهــذه الطريقــة )يوحنــا 1: 29،  تبيــن ليوحنــا أن يســوع هــو حمــل هللا. فلمــا قــدَّ
ــا للــرب. فأنــدراوس وتلميــذ آخــر مــن تالميــذ يوحنــا، التلميــذ الــذي  36(، أرجــع النــاس فعليً
كتــب اإلنجيــل ]الــذي يحمــل اســمه[ وهــو أيًضــا الــذي ســّجل أحــداث ذلــك اليــوم، تــركا جانب 
المعمــدان وأصبحــا تلميــذي يســوع. ال تشــير رســالة إيليــا إلــى الحاجــة للتوبــة وحســب، بــل 

م النــاس إليــه. تبيــن الواحــد الــذي يُخلِّــص مــن الخطيــة وتولِّــد شــوقًا لــه، وتقــدِّ

إذ دخل يوحنا المعمدان بيتك، ماذا تعتقد سيقوله لك؟
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27 حزيران )يونيو(        الخميس        

رد القلوب في األيام األخيرة
مــن ناحيــٍة مــا، نحــن بصفتنــا أدفنتســت نــرى أنفســنا قائميــن بــدور يوحنــا المعمــدان. 
فبشــير اإلصــالح والتوبــة ســعى ليعــد الطريــق للمجــيء األول ليســوع؛ ونحــن بصفتنــا حركــة 

دينيــة نــرى أنفســنا نفعــل الشــيء ذاتــه للمجــيء الثانــي.

أقرأ بروح الصاة لوقا 1: 17� كيف تصف هذه الكلمات رسالتنا؟

 

 

أرَجــَع اآلب الســماوي قلــوب أبنائــه إليــه وأرجــع قلــوب أبنائــه إلــى أحدهــم اآلخــر مــن 
ــار  ــوا هــذه األخب ــالت لكــي يصدق ــى العائ ــا إل ــالة إيلي ــب المســيح. وتتوســل رس خــالل صلي

ــس 2: 18-11( ــارن أفس ــوس 5: 18-21؛ ق ــة )2كورنث ــارة والمذهل الس
ولكي يكونوا أناًسا مملوئين نعمًة إذ يجني روحه حصاد المحبة فيهم.

يحتــاج العالــم بشــدة دليــاًل علــى العنايــة غيــر األنانيــة، والتكريــس الدائــم، والمحبــة غيــر 
المتغيــرة هلل. وبنعمــة هللا تســتطيع العائــالت المســيحية أن تقــدم هــذا الدليــل. ومــع ذلــك، 
البــد وأن نتذكــر أن رســالتنا للعالــم هــي مقدمــة ألنفســنا أيًضــا. ألنــه إلــى أن تتجلــى مبــادئ 
اإلنجيــل، والوحــدة، والمحبــة، والتضحيــة الشــخصية فيمــا بيننــا، خاصــة فــي عائالتنــا، ســنغدو 
ــرات  ــة، وكل المحاض ــات البليغ ــن. كل العظ ــع اآلخري ــالة م ــذه الرس ــاركة ه ــوة لمش ــال ق ب
ــردودة،  ــوب الم ــة، والقل ــرى التوب ــاج ألن ي ــم يحت ــة: فالعال ــر كافي ــة غي ــة والكتابي المنطقي
ــا.  ــاة عائالتن ــي حي ــا، وخاصــًة ف ــي حياتن ــة ف ــا، متجلي ــي نعــظ عنه ــس الت ــة، والتكري والمحب
فكمــا كان ليوحنــا المعمــدان قــوٌة غيــرت النفــوس وجعلــت كرازتــه فّعالــة، يمكننــا فعــل نظيــر 

ذلــك مــن خــالل نعمــة هللا، ولكــن فقــط بقــدر اســتعدادنا للتعــاون.
ــك، ســواء  ــة الســماوية )أفســس 3: 15(. ولذل نحــن، مــن خــالل يســوع، جــزٌء مــن العائل
كنــا عائلــة مكونــة مــن فــرد واحــد أو أكثــر، نحــن مدعــوون لنكــون شــهوًدا هلل الــذي ننــادي 

بخدمتــه. وليــس هنــاك مــا يجعــل شــهادتنا أكثــر فعاليــة مــن
أن نُظهر للعالم كيف تصبح العائلة، من خالل قوة اإلنجيل، بغض النظر عن حجمها.

ــواء  ــك، س ــن إلي ــك المقربي ــن ألولئ ــة، لتبي ــة خاص ــل، بطريق ــك أن تفع ــاذا يمكن م
ــه؟ ــم ب ــه وتهت ــك تحب ــى أو شــخًصا آخــر، أن ــن الدرجــة األول ــا م قريًب
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28 حزيران )يونيو(        الجمعة        

ــاب  ــي كت ــل«، صفحــة 99-106، ف ــل الكرم ــوة، »جب ــدرس: روح النب ــن ال ــد ِم لمزي
األنبيــاء والملــوك؛ »صــوت صــارخ فــي البريــة«، صفحــة 78- 89، فــي كتــاب مشــتهى األجيــال.

»البد أن تكون رسالتنا مباشرة مثلما كانت رسالة يوحنا. فهو وبّخ الملوك على إثمهم.
وعلــى الرغــم مــن الخطــر الــذي داهــم حياتــه، لــم يســمح أن يفتُــر الحــق علــى شــفتيه.  

م عملنــا فــي هــذا العصــر بمقــدار اإلخــالص ذاتــه«  البــد أن يُقــدَّ
.)Ellen G. White Comments, The SDA Bible Commentary, vol. 4, p. 1184(

أسئلة للنقاش

1� ناقـش فـي الصـف عاقـة رسـالة إيليـا بكنيسـتك المحليـة� مـاذا يمكنـك فعلـه 
لمسـاعدة كنيسـتك علـى فهـم الرسـالة ودورهـا فـي تيسـير نشـرها؟

ــع الصــف اختبارهــم الشــخصي  ــك المســتعدين أن يشــاركوا م ــن أولئ ــب م 2� أطل
عــن »رد قلوبهــم«� مــاذا كانــت التغييــرات؟ أي اختــاف حققــه هــذا االختبــار فــي 

ــاة عائاتهــم؟ حياتهــم وحي

3� إذا تخيلنـا أنفسـنا فـي مكانـة يوحنـا المعمـدان، مـاذا يجـب أن نتوقـع أن يحدث 
لنـا؟ مـا هـي الرسـالة الضمنية فـي تلـك اإلجابة؟

4� اعمـل مـع الصـف علـى كتابـة فقـرًة، مثـل »بَيان مبـادئ العائلـة«، تلخـص الفكرة 
الكتابيـة عـن العائلـة أفضـل تلخيـص� أي معاييـر قـد تسـتخدمها لتيسـر صياغـة تلك 
المبـادئ؟ مـاذا تََعلَّْمـت هـذا الربـع ممـا قـد سـاعدك على ترسـيخ هـذه المبـادئ أيًا 

كانـت؟ اسـتعد لمشـاركة مـا تعلمتـه مـع الكنيسـة بالكامل�

5� بصفتـك أب أو أم، أي وعـود يمكنـك المطالبـة بهـا ألبنائـك الذين، علـى األقل في 
هـذه المرحلـة، ابتعدوا عـن الرب؟



الخريطة واملعلومات يقدمها مكتب مرسلية األدفنتست

كلــا كان ذلــك ممكنــاً مــن الناحيــة القانونيــة، تذهــب األعطية إىل املشــاريع املخصصــة من أجلها؛ وإال فإنه ســيتم عمــل ترتيبات خاصة 
مــع املجمــع العــام لتوزيــع هــذه املبالغ اســتناداً إىل قوانني الدول التي يتــم جمع األعطية مــن أجلها يف كل ربع.
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