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 كيف تدع الرب
يبني بيتك

وال تتعب باطال

سلسلة بناؤو البيت لرتبية األوالد®: هي دراسة كتابية ضمن مجموعة صغرية مكرسة 
ليك تصبح عائلتك متاما كام أرادها الله.

حياة العائلة هي قسم من الحملة الجامعية العاملية للمسيح، وهي مؤسسة مسيحية 
تساعد  ليك  عام ١٩٧٦  العائلة  ابتدأت حياة  عام ١٩٥١.  برايت  بيل  أسسها  إنجيلية 
يف تتميم اإلرسالية العظمى من خالل تقوية الزيجات والعائالت ومن َثّم تجهيزهم 
حياة  مؤمتر  ُيعقد  مخلصنا.  املسيح  يسوع  بإنجيل  كارزين  العامل  اىل  يذهبوا  ليك 
العائلة للزواج يف أغلب املدن الرئيسية يف الواليات املتحدة األمريكية وهو من أرسع 
برنامج  هو  اليوم“،  العائلة  ”حياة  اليوم.  أمريكا  يف  منّوا  بالزواج  املتعّلقة  املؤمترات 
 إذاعي يومي يقّدمه دنيس رايني، وُيبث هذا الربنامج يف مئات من املحطات عرب البالد. 
ميكنكم الحصول عىل أي معلومات عن الكتيبات التي تقدمها حياة العائلة من خالل 
شبكة  عىل  موقعنا  خالل  من  أو  هاتفنا،  رقم  أو  الربيدي،  عنواننا  عىل  بنا  االتصال 

االنرتنت العاملية املذكورة أدناه.

Dennis Rainey, Executive Director
FamilyLife
P.O. Box 8220
Little Rock, AR 72221 - 8220
1-800-FL-TODAY
www.familylife.com
www.arabfamilylife.com

فرع من الحملة الجامعية للمسيح
بيل برايت، املؤسس

ستيف دوغالس، الرئيس

ساعد أوالدك ليعرفوا الله



ساعد أوالدك ليعرفوا الله

معلومات عن الجلسات
املخطط  االستعداد،  مترين  التالية:  األقسام  من  الدراسة  هذه  يف  جلسة  كل  تتألف 

الكتايب، الخالصة، ومرشوع بناؤو البيت. إليك وصفا لكل قسم منها:

الهدف من هذا التمرين هو مساعدة الناس أن ينفضوا عنهم انشغاالت 
النهار كله، وأن يتعرفوا عىل بعضهم البعض بطريقة أفضل. إن هدف 
يقّدم موضوع  أن يكون مسليا وأن  التمرين  األول من هذا  النشاط 
الجلسة. فاملقدرة عىل املشاركة مع اآلخرين مبرح هو أمر مهم جدا يف 
بناء العالقات. العنرص اآلخر من عنارص مترين االستعداد هو تقرير املرشوع (ما عدا يف 
الجلسة األوىل) الذي ُصّمم ليك يقيس مدى التزام الزوَجني بتنفيذ مرشوع بناؤو البيت 

الذي يجب أن ُيكمله الزوجان بني الجلسات املختلفة.

هذا هو قلب الدراسة. يف هذا الجزء، يجيب املشرتكون عن أسئلة ذات 
يفهمونها.  ليك  الله  بكلمة  ويتأملون  الدراسة،  مبوضوع  وثيقة  صلة 
ُصّممت بعض األسئلة ليك يجيبها الزوجان معا يف مجموعات صغرية 
تعليامت  أو  الهوامش  يف  مالحظات  يوجد  الكبرية.  املجموعة  يف  أو 

ضمن السؤال نفسه وهي التي تحدد حجم هذه املجموعات.

املحورية  أو  املركزية  النقطة  عن  والتكلم  للرجوع  هو  الجزء  هذا 
للدورة، وإلنهاء الدورة بطريقة جميلة.



معلومـــات عن الجلســــات

هذه الوظيفة هي خطوة تطبيقية فريدة من نوعها يف دراسة بناؤو 
أن  املتزّوجني  القائد  يشجع  بقليل،  اللقاء  من  االنتهاء  قبل  البيت. 
قبل  حياتهم  رشكاء  مع  املرشوع  بهذا  يقوموا  ليك  موعدا"  "يحددوا 

املجيء اىل اللقاء الثاين. يتضّمن مرشوع بناؤو البيت ثالثة أقسام:

١) كزوجني - وهو مترين قصري ُمصّمم ليك يبدأ موعدهام بطريقة مرحة.

٢) فرديا -  وهو أسئلة يجب أن يجيب عليها الزوج والزوجة بشكل منفصل.

٣)  التفاعل كزوجني - وهي فرصة للمتزّوجني أن يشاركوا أجوبتهم مع بعضهم البعض 
وأن يعمال عىل تطبيق ذلك يف حياتهم.

ستجد خاصية أخرى يف هذه الدراسة وهي قسم يتعّلق بتفاعالت األهل مع األوالد. 
يوجد تفاعل لكل جلسة. تقّدم هذه التفاعالت فرصة رائعة لألهل ليك يتواصلوا مع 

أوالدهم بخصوص املواضيع املهمة التي املناقشة يف هذه الدراسة.

واآلخر  الحني  بني  اإلضافية  النشاطات  بعض  هناك  السابقة،  الخصائص  لهذه  إضافة 
عنوانها "لتأثري أقوى". الهدف من هذه النشاطات تأمني طريقة عملية وبرصية أفضل 
طريقة  مجموعتك  يف  شخص  فلكل  انتبه،  معينة.  نقطة  اىل  الوصول  يف  للمساعدة 
مختلفة يف التعّلّم، ومبا أن أغلب ما ُيقدم يف اللقاءات هو شفهيا، فإن التمرين العميل 
أو البرصي يساعد من فرتة اىل أخرى ليك تعمل الحواس األخرى، وليك يستفيد الذين 

يتعّلمون بطريقة أفضل بواسطة "الرؤية واللمس والتطبيق".



بوب البني، معروف لدى مستمعي الراديو عرب البالد كونه املساعد يف تقديم الربنامج 
الزواج  عن  يتكلم  رايني.  دنيس  مع  اليوم»  العائلة  «حياة  املشهور  اليومي  االذاعي 
(منشورات  املسيحي»  «الزوج  كاتب  العامل. هو  ولقاءات حول  والعائلة يف مؤمترات 

رسفنت، ١٩٩٩) ويساهم يف الكتابة يف كتب ومجالت مختلفة.

بوب الين مخرضم يف مجال الراديو، لذلك هو يرشف عىل كل مخططات بث وانتاج 
وموقع  املسجلة  الصوتية  واملصادر  الكتب  تطوير  عىل  يرشف  كام  العائلة،  حياة 

www.familylife.com :االنرتنت

حصل عىل إجازة يف االتصاالت من جامعة تولسا عام ١٩٧٨. منذ هذا التاريخ عمل 
بوب مع إذاعات مسيحية مختلفة يف تولسا وفينيكس وساكرامنتو وسان انطونيو. قبل 
ان ينضم اىل فريق عمل حياة العائلة عام ١٩٩٢، قدم برنامج إذاعي خاص به وتبّوأ 
عدة مناصب يف االذاعة فكان مسؤوال عن قسم األخبار لفرتة معينة، وعمل كمدير 
للتسويق، وكمدير عام لالذاعة. بوب هو عضو يف جمعية املدراء للعاملني يف مجال 

البث الوطني الديني.

بوب وزوجته ماري آن، متزوجان منذ العام ١٩٧٩ ورزقهام الله بخمسة أوالد ويسكنان 
يف ليتل روك يف أركانساس.

معلومـــات عــن املؤلف



املحتويــــــــــات

٨ تنويه 

٩ املقدمة 

١٣ الجلسة األوىل: معرفة الله 

٢٥ الجلسة الثانية: معرفة الله من خالل الخليقة 

٣٧ الجلسة الثالثة: التعلم عن الله من خالل الكتاب املقدس 

٥١ الجلسة الرابعة: التعلم عن الله من خالل صفاته 

٦٥ الجلسة الخامسة: التعلم عن الله من خالل يسوع املسيح  

٨١ الجلسة السادسة: التجاوب مع الله 

٩٧ التفاعل بني األهل واألبناء 

١١٠ ما هي الخطوة التالية؟ 

١١٣ مشاكلنا وحلول الله 

١٢٣ معلومات حول قيادة مجموعة بناؤو البيت 

١٢٦ معلومات عن مالحظات للقائد 

١٤١ مرجع اآليات الكتابية 



تنويـــــــــــــه

إن رجايئ لهذه الدراسة أن ينموا اآلباء واألمهات يف معرفتهم إللهنا العظيم وأن تكون 
هذه الدراسة مبثابة تحّد ووسيلة لتوصيل هذه املعرفة لألجيال القادمة. إن حّققت 
هذه الدراسة هذا الهدف فيجب أن نشكر كثريا من الناس. أوال، هناك اشخاص ساعدوين 
 يف تطوير معرفتي بالله وهم: واين غرودام، ر.س. سرباول، جون بايرب، جون ماكارثر،

و ج. أ. باكر. هؤالء كانوا مرشدّي من بعيد وأنا مدين لهم. كان دنيس رايني مرشدا يل 
وصديقا وساهم يف تنقية تفكريي ألفهم مقاصد الله وخطته للزواج والعائلة. 

شخصان آخران موهوبان ساهام يف تطوير هذا الكتاب. دايف بويهي ومات لوكهارت 
أخذا مخطوطتي األوىل ونقحاها. يف نفس الوقت، كثريون من زماليئ وأصدقايئ يف حياة 
كثريا  أخذ  الذي  براين  كريستي  أولهم  املؤسسة.  غيايب عن  أثناء  بعميل  قاما  العائلة 
من األمور عىل عاتقه. ومن دون قيادة مايك كلوارز كمدير البث يف حياة العائلة ملا 

حصلت عىل الوقت الكايف النهاء هذا املرشوع.

التي تغطي خطاياي  نعمته  الله عىل  أشكر  أنا  أكتب.  أنا دامئا مقتنع بضعفي حني 
الكثرية يف مجال تربية أوالدي. ليس يل فرح أعظم من هذا أن أعلم أن أوالدي يسلكون 
وحده  املجد  روحي.  كقائد  وضعفي  نقصايت  من  الرقم  عىل   (٤ يوحنا   ٣) الحق  يف 

إللهنا.



تتطّلب أكرث املهن املّهمة يف حضارتنا تدريًبا مكّثًفا. فإننا لن نسمح مثال لشخص ما أن 
يزاول مهنة الّطب من دون أن يتسّجل أوال يف كلية الّطب ويكمل فرتة الّتخصص حيث 

يتلّقى تدريًبا طبًيا متخّصًصا.

لكن هل تدركان أن أكرثية الّناس ال يتلّقون تدريًبا كافًيا يف كيفّية تأدية إحدى أهّم 
املسؤولّيات يف الحياة أال وهي أن نكون والدين ناجحني؟ عندما ننجب حياة جديدة 
اىل الوجود، منتلئ بالفخر والفرح. لكننا غالًبا ما نجهل كيف نريب هذا الطفل حّتى 

يصبح انساًنا بالًغا ومسؤوال ناضًجا. 

تلبيًة للحاجة التي نراها يف العائالت اليوم، طّورت حياة العائلة سلسلة من الّدراسات 
ضمن مجموعات صغرية تدعى سلسلة بّناؤو البيت لرتبية األوالد. ترّكز هذه الّدراسات 

عىل تربية األوالد وقد ُكتبت حتى يستفيد منها األهل مهام كانت أعامر أبنائهم.

وقد وضعنا ُنصب أعيننا أهداًفا عديدة نوّد تحقيقها من خالل دراسات بناؤو البيت: 
اّوًال، نريد أن نشّجعكم يف عملية تربية األوالد ألننا ندرك أّن دعوتكام أن تكونا أًبا وأًما 
هي دعوة ساٍمية وامتياز مدهش. نعلم أيًضا كم من الّسهل أن نشعر بأّننا مثقلون 
باملسؤولّيات خاصًة عندما يكون لدينا أوالدا صغارا يف الّسن. فاملشاركة يف مجموعة 
املساعدة  ذاته.  الكفاح  يشاركونكام  آخرين  بأهاٍل  تصلكام  أن  ميكن  البيت  بناؤو 

والّتشجيع الّلذان سوف تحصالن عليهام منهم ال يقّدران بثمن. 

الّسهل  ثانًيا، نريد أن نساعدكام يف تطوير خّطة عملّية وكتابية لرتبية أوالدكام. من 
ّجًدا عىل األهل أن يرّبوا أوالدهم عىل مراحل. لكن مبا أننا قمنا برتبية سّتة أوالد، فقد 
تعّلمنا أّننا بحاجة لنفهم توجيهات الكتاب املقدس حول تربية األوالد وبعد ذلك نقوم 

ببناء خطط فعالة حول كيفّية تطبيقها.

تطّبقان  مًعا كيف  ونقّويه. ستتعّلامن  الجامعّي كزوجني  العمل  نعّزز  أن  نريد  ثالًثا، 
حقائق كتابية رئيسّية، وستبحثان يف مشاريع بناؤو البيت عن كيفّية تطبيقها عىل وضع 
عائلتكم الخاص. يف هذه العملّية، ستتسّنى لكام الفرصة ملناقشة مسائل تجاهلتامها 
أو تفاديتامها يف ما مىض. وستقضيان الوقت بانتظام يف الّصالة طالبني من الله إرشاده 

وقّوته.

املقدمــــــة



لتتواصال مع أهاٍل آخرين حتى تشّجعا وتساعدا بعضكام  رابًعا، نريد أن نساعدكام 
بعًضا. ميكنكام أن تكمال هذه الّدراسة مع رشيك الحياة فقط، لكّننا نحّثكام بشّدة إّما 
لتشكيل مجموعة مع أهال آخرين لدراسة هذه املادة نفسها أو لإلنضامم اىل مجموعة 
سبق أن تشّكلت لهذه الغاية. ستجدان أن األسئلة يف كّل دراسة تساعدكام يف خلق 
جوٍّ ممّيز يغمره الّدفء والّتشجيع والرشكة، إذ تلتقيان مًعا حتى تتعّلام كيفّية بناء 
البيت الذي تتمّنيانه. ستتسّنى لكام الفرصة للتحّدث مع أهال آخرين لتتعّلام بعض 
أو لتصغيا اىل نصائحهم... أو حتى فقط لرتيا أن اآلخرين ميّرون  الجديدة...  األفكار 
أيًضا يف الّتجارب نفسها. ستشّكل مشاركتكام يف فريق بّناؤو البيت حدًثا بالغ األهمّية 

يف حياتكام.

باملبادئ  يزّودنا  املحب ال  فأبونا  بالله:  تقوية عالقتكام  نساعدكام يف  أن  نريد  أخريًا، 
الكتابية لرتبية أوالدنا فحسب، بل إّن عالقتنا به متّكننا من اإلّتكال عىل قدرته وحكمته. 
يف الواقع، حني نشعر بأّننا ضعفاء وغري صالحني لنكون والدين، عندئذ يكون هو اكرث 

قرًبا مّنا. فالله يحّب مساعدة األهايل العاجزين.

الكتاب المقدس: المخطط الكتابي لبناء عائلتكما
ستالحظان وأنتام تتقّدمان يف هذه الّدراسة، أّن الكتاب املقدس ُيستخدم كثريًا كسلطة 
نهائية يف قضايا الحياة كالّزواج وتربية األوالد. بالّرغم من أّنه ُكتب منذ آالف الّسنني، 
ما زال هذا الكتاب يتكّلم بوضوح وقوة عىل الرصاع الذي نواجهه يف عائالتنا. الكتاب 
املقدس هو كلمة الله، هو مخّططه الكتايّب لبناء بيت ميّجد الله وللّتعامل مع مشاكل 

الحياة العملّية. 

إّننا نشّجعكم أن ُتحرضوا الكتاب املقدس معكم إىل كّل جلسة. سنستخدم يف هذه 
الّسلسلة ترجمة فاندايك للكتاب املقدس كمرجع أسايس.

كلمة خاصة بالوالدين غير المتزّوجين
عىل الرغم من أّن املتزوجني هم الحضور األسايس لهذه الّدراسة، إال إننا واثقون من 
أّن االهايل غري املتزوجني سيستفيدون كثريًا من هذه الخربة. إن كنت والًدا (أو والدة) 
عازًبا، ستجد أن الّلغة املستعملة واملادة املطروحة ال تنطبقان مبارشة عليك. ولكن 
أكرث ما ستجده يف هذه الّدراسة يتأّلف من حكمة ال يحّدها وقت مستقاة مبارشة من 
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الكتاب املقّدس وهي قادرة عىل مساعدتك يف تطوير خطة متينة وعملية لعائلتك. 
نأمل أن تكون مرًنا وتطّبق املادة التي تتعّلمها عىل حالتك الخاّصة.

إذا كان ذلك ممكًنا، فقد ترغب يف حضور جلسات الفريق مع والد آخر غري متزّوج، 
مام يسمح لكام بتشجيع بعضكام البعض ومبحاسبة بعضكام البعض إلكامل مشاريع 

بناؤو البيت.

قواعد أساسية
مت كل جلسة ليك تكون ُممتعة وثرية باملعلومات، وليك ال ُتشعر املشرتكني  لقد ُصمِّ
بأي إحراج. هناك ثالث قواعد أساسية ستساعد أن يشعر الجميع بالراحة وأن يستفيدوا 

من هذا االختبار اىل أقىص الحدود:

ال تشارك بأي يشء قد ُيحرج رشيك حياتك.  .١

ميكنك أن ال تجيب عن أي سؤال ال تريد اإلجابة عليه.  .٢

٣.  إن أمكن، خططا أن ُتكمال وظيفة بناؤو البيت كزوَجنْي بني جلسة وأخرى.

 بعض المالحظات السريعة
حول قيادة مجموعة بناؤو البيت

املجموعة  قائد  يلعب  الواقع،  يف  تظّن!  مام  بكثري  أسهل  هو  املجموعة  ١.  قيادة 
ُترشد  أن  هو  بساطة  بكل  كقائد  "املسّهل". هدفك  دور  البيت  بناؤو  جلسة  يف 
املجموعة خالل األسئلة املطروحة للمناقشة. ال تحتاج أن تعّلم املواد – يف الواقع، 
ال نريدك أن تفعل هذا أبدا! امليزة التي متتاز بها مجموعة بناؤو البيت هي قدرة 

املتزوجني أن يعّلموا بعضهم بعضا.

٢.  لقد ُصّممت هذه املواد ليك ُتستخدم يف مجموعة بيتية صغرية، لكن ميكن أيضا 
أن ُتستخدم صباح األحد يف صفوف مدارس األحد. (ملزيد من املعلومات عن هذا 

املوضوع أنظر صفحة ١٣٤)
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٣.  لقد أدرجنا قسام خاصا مبالحظات القائد يف نهاية هذا الكتاب. تأّكد أن تقرأ هذه 
املالحظات قبل أن تقود الجلسة فهي ستساعدك يف التحضري لها.

تأكد أن تحصل عىل نسخة  البيت،  بناؤو  قيادة مجموعة  املواد حول  ٤.  ملزيد من 
من "دليل القائد" يف سلسلة بناؤو البيت للمتزوجني للمؤّلفنْي درو وكيت كونز. 
هذا الكتاب هو مصدر رائع، إذ يقّدم إرشادات تساعدك يف كيفية البدء بالدراسة 

وكيفية إدارة املناقشات وأمور كثرية غريها.

املقدمــــــة
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معرفة الّله
واجبنا األول كأهل هو تعليم أوالدنا كيف يعرفون الله.

تعارف
خذ دقيقتني لُتعرِّف عن نفسك اىل شخص آخر من املجموعة ال تعرفه جيداً (رجل 
آخر.  وأمر  أوالدكم  وأعامر  واسامء  بعض  اسامء  عىل  تّعرفا  لسيدة).  وسيدة  لرجل 
بعدما حصل الكل عىل فرصة للتّعرف بأحد خذوا دوراً يف التعريف عن بعضكام لكل 

املجموعة. ثم ناقشا هذه األسئلة:

• ما الذي تجده ُممتعاً وُمسلياً أو مؤذياً وصعباً يف التعرُّف عىل شخص ما؟

الله  بإنسان آخر وتعريف  إنسان  الشبه واإلختالف بني تعريف  • ما هي أوجه 
لألوالد؟
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االتصال والتواصل
وبريده  هاتفه  ورقم  اسمه  شخص  كل  وليكتب  املجموعة  عىل  كتيباتكم  مــّرروا 

اإللكرتوين.

االسم، رقم الهاتف والربيد االلكرتوين

االسم، رقم الهاتف والربيد االلكرتوين

االسم، رقم الهاتف والربيد االلكرتوين

االسم، رقم الهاتف والربيد االلكرتوين

االسم، رقم الهاتف والربيد االلكرتوين

االسم، رقم الهاتف والربيد االلكرتوين

١. ما هو املفهوم الذي أخذته عن الله عندما كنت صغرياً دقيقاً 
كان أم غري دقيق؟
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٢. كم كان عمرك عندما سمعت أو فّكرت عن الله ألول مرة. من كان أول من أخربك 
عن الله؟ كم كانت معلوماته دقيقة؟

٣. باإلضافة اىل ما سمعته عن الله يف الطفولة، ما هو األمر الذي كان له تأثري كبري عىل 
نظرتك لله من األمور املذكورة أدناه؟ خذ دقيقة لوضع عالمة لِام كان له تأثرياً أكرب 
عليك. من ١ (األكرث) اىل ٦ (األقل). ثم شارك مع املجموعة األمر الذي صنفته بالرقم 

١ وقل ملاذا.

ــــــــ العائلة

ــــــــ الكنيسة

ــــــــ املدرسة

ــــــــ اإلعالم (كتب، مجالت، موسيقى، أفالم، تفلزيون، إنرتنت)

ــــــــ الكتاب املقدس

ــــــــ رأي اآلخرين (غري أفراد العائلة: األصحاب أو أصدقاء، الجريان، رفقاء العمل)

ــــــــ أمر آخر: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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٤. كيف ترى ترتيب األمور املؤثرة يف السؤال ٣ عند أوالدك؟

٥. إقرأ سفر التثنية ٦: ٥-٩(١) ومزمور ٧٨: ١-٨(٢) ماذا تّعلمنا هذه املقاطع عن ماذا 
وكيف نّعلم أوالدنا وكيف يجب تعليم أوالدنا؟ ما الذي مُيكن أن يحدث إذا فشلنا يف 

تعليمهم عن الله وطرقه؟

مبدأ بناؤو البيت:
الله يريد أن يعرفه الجميع مبن فيهم أوالدنا

ُمحرتم  كاتب  اُملتكلم هو  ما.  مناسبة  ُمتكلم ضيف يف  تقديم  منك  ُطلب  أنه  تخيل 
وخبري يف ”ترصفات اإلنسان“ ولكن أنت ال تعرف هذا الشخص أبداً وطلب منك أن 
تقدمه ملدة ثالث دقائق عىل األقل وأنه عليك ُمساعدة اُملستمعني يف أن يشعروا بأنهم 

يعرفوه جيداً عندما تنتهي.
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القيام  عىل  قادراً  تصبح  أن  قبل  تعرفها  أن  تحتاج  التي  األساسية  األمور  هي  ما   .٦
بالتقديم الصحيح ؟ كمجموعة ضعوا معاً الئحة بخمسة أمور تودون أن تعرفوها عن 

هذا الشخص قبل تقدميه.

٧. أين تذهب للحصول عىل املعلومات؟ ما هو أفضل مصدر لك؟

ري طريقة تقدميك إذا كنت تتحدث اىل أطفال يف الحضانة؟ أو اىل  ٨. كيف مُيكن أن ُتغِّ
األحداث؟ أو اىل راشدين؟

٩. ما هو الفرق بني تقديم شخص تعرفه شخصياً وشخص تعرف عنه فقط؟
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١٠١٠. من مناقشتك حول السؤال السابق ما هي العنارص التي تستخدمها لتقديم شخص 
ما والتي تنطبق عىل تقديم الله لألوالد؟ إرشح.

١١١١. ليأخذ كل زوجني سؤاالً من األسئلة التالية مع قراءة يوحنا ١: ٣٥-٤٩(٣) وناقشا 
السؤال. ثم تبادلوا األدوار ُمقدمني تقريراً عن إجابتكم للمجموعة.

•  ما الذي تجده فريداً أو مثرياً أو مثايل يف التقديم يف هذا املقطع؟

•  ما هي العملية التي ينتقل فيها هؤالء الناس يف املقطع من املعرفة عن املسيح 
اىل أتباع للمسيح؟

و  ــدراوس  وإن (يوحنا  اُملقدمة  بهذه  قاموا  الذين  بني  اُملشرتك  األمر  •  ماهو 
فيليبوس)؟

•  باملقارنة مع ردة فعل إندراوس ونثنائيل كيف كانت ردة فعلك عندما ُقدم لك 
يسوع ألول مرة؟
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١٢١٢. كيف تصنف عالقتك بالله؟ هل بإمكانك القول أنك تعرف عنه أو تعرفه؟ إرشح.

إن كنت مل تنتقل بعد من شخص يعرف عن الله اىل شخص يعرف الله نحن ندعوك 
أن تقرأ ”مشاكلنا وحلول الله“ بدأً من الصفحة ١١٣. هذا املقال يرشح كيفية العالقة 

الشخصية بالله.

مبدأ بناؤو البيت:
أهم مبدأ لُتقدم الله لآلخرين هو أن تعرفه أنت شخصيًا

الئحة بالعشر نقاط األول
لخامتة الفصل األول ناقش التايل:

• ما هي برأيك األمور األساسية التي يجب أن يعرفها الطفل 
عن الله؟ ضع الئحة بأهم عرشة.
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.٦  .١

.٧  .٢

.٨  .٣

.٩  .٤

.١٠  .٥

بعدما تنتهي املجموعة من وضع الالئحة أجب عىل السؤال التايل مع رشيك حياتك:

• بأي مقدار يعرف أوالدكام هذه األمور؟

خذ موعدًا
خذ موعداً مع رشيك حياتك ليك تلتقيا قبل الحصة التالية ليك تكمال وظيفة بناؤو 

البيت لهذا الفصل. سيسألك قائدك أن تشارك شيئاً ما من اختبارك.

التاريخ

الوقت

املكان
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كزوجين (١٠ دقائق)
إبدآ هذه الوظيفة بأن تتذكرا أموراً قالها لكام أوالدكام عن الله أو أموراً طلبوها من 

الله يف الصالة.

• ماذا ُتظهر هذه األمور عن ما يعرفه او ال يعرفه أوالدكام عن الله؟

بشكل فردي (٢٠ دقيقة)
١. إقرأ االسئلة من نقاش املجموعة. ما هو األمر الذي تريد تطبيقه يف حياتك من 

هذا الفصل؟
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٢. فكر مبا علامه إياك والداك عن الله وأنت تكرب.

• ما هو األمر الذي علموك اياه وتريد أن ُتعّلمه ألوالدك؟

• ما هو األمر الذي تتمنى لو فعلوه؟

• ما هو االمر الذي فعلوه وتتمنى لو مل يقوموا به؟

أوالدك قرب  أول أحرف من أسامء  الله؟ ضع  أوالدك عن  يعرف  تقدر كم  ٣. كيف 
األرقام التالية حيث تناسب الولد.

 معرفةال معرفة
أساسية

 بعض
التفاصيل

أفضل من 
معرفة جيدةاُملعدل

١٢٣٤٥
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٤. بالنظر اىل الالئحة تحت السؤال ٣ يف مناقشة املجموعة (صفحة ١٥) ما هي األمور 
التي تراها مصادر إجابية؟ أو سلبية؟

٥. ما الذي يجب أن ُيعمل ضد املعلومات الخاطئة عن الله التي يتعرض لها أوالدك؟

٦. ماذا يجب أن تفعل لُتقوي عالقتك بالله والتي تساعد أوالدك بأن يعرفوا الله؟

تفاعال معًا كزوجين (٣٠ دقيقة)
متجاوبني  و  منفتحني  كونا  تتناقشا  وبينام  الفردي  املقطع  من  بأجوبتكام  شاركا   .١

ولطفاء ومتفهمني. إعمال جاهدين أن ُتصغيا اىل بعضكام دون اُملقاطعة.
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٢. ناقشا كيف مُيكنكام تشجيع بعضكام عىل أن تكونا أمينني يف األمور التي وجدتم 
أنها تساعد يف منوكام يف العالقة الشخصية مع الله.

٣. راجع الالئحة بالعرش نقاط من خامتة الفصل (صفحة ٢٠) لكل ولد حددا أمراً من 
الالئحة توافقان عليه معاً بأن ولدكم يحتاج أن يفهمه عن الله. اكتبا األفكار التي ترون 

أنها تساعد أوالدكام يف النمو يف معرفتهم عنه.

٤. صليا معاً أطلبا أن يعرف أوالدكام الله, وصليا من أجل الحكمة يف مساعدتهم أن 
يعرفوا الله.

تأكدا بأن ُترجعا اىل الصفحة ٩٧ اُملتعلقة بالنشاط بني األهل واألوالد.
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معرفة الله من خالل الخليقة
مُيكن ألوالدنا أن يتعلموا عن الله من خالل خليقته

العودة الى الطبيعة
أجب عىل واحداً من األسئلة التالية وشارك جوابك مع املجموعة.

• ما هو نوع النشاطات التي تستمتعون بها كعائلة يف الطبيعة؟

•  ما هو االمر الذي عرفته عن رشيك حياتك يف الطبيعة  ومل تكن تعرفه من قبل 
زواجكام؟ (ُكن لطيفاً)

• متى إختربت أو رأيت داللة عىل الله يف الطبيعة؟
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نزهة في الطبيعة
إستخدم هذا النشاط كتمرين استعداد عميل

سريوا معاً كمجموعة ملدة ٥ دقائق يف الطبيعة. يف مسريكم إبحثوا عن دليل لوجود 
الله يف الخليقة. ثم ناقشوا السؤال التايل

• ما هو األمر الذي إكتشفته وهو دليل عىل وجود الخالق؟

تقرير الوظيفة
شارك درسا واحداً تعلمته من وظيفة بناؤو البيت من الحّصة السابقة.

لغز في الغابة
تخيل أنك متيش يف الغابة يف شهر آب وترى ُدخان يعلو فوق رؤوس الشجر. وأنت 
تعرف أن يف اُملنتزه الذي أنت فيه مُينع إشعال النريان بسبب األغصان اليابسة. فتذهب 
النار تجد  التخييم وحول موقدة  لُتحقق يف األمر. عندما تصل اىل املكان تجد نريان 
علب الحساء الفارغة وعلب البرية وبقايا األطعمة. وأمامك تجد أثر دواليب سيارة يف 

ساحة صغرية ُموحلة عىل طريق ترابية قدمية.
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التي  اإلستنتاجات  هي  ما  لديك  الذي  الدليل  اىل  بالرجوع   .١
تتوصل اليها؟ ما هي بعض األمور التي ال مُيكنك التأكد منها.

٢. لو ُكنت قادراً اىل إيجاد البصامت عىل العلب الفارغة ما هي 
اإلستنتاجات اإلضافية التي مُيكنك الوصول اليها؟

٣. إقرأ يوحنا ١: ١٨(٤) وكولويس ١: ١٥(٥). كيف مُيكن للغزالغابة أن ُيقاَرن مبا نتعلمه 
من وصفنا لكولويس ١: ١٥(٥) عن ”الله الغري منظور“ كيف مُيكن أن نتعلم عن شخص 

ال مُيكن رؤيته يف الجسد.
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٤. ما هي الوسائل التي يجعل الله نفسه فيها معروفاً؟ أين نجد ”دليًال“ ُيخربنا عن 
الله؟

عادًة ما نتعلم عن شخصية أحد األشخاص من خالل عمل قام به.

٥. خذ بعني اإلعتبار األمور التالية:

• اإلهرامات العظيمة

• برج إيفل

• قرن بوظة

إذا مل تكن تعرف شيئاً عن الذين بنوا األمور املذكورة اعاله، ما هي األفكار التي ُتكّونها 
عنهم عندما ترى األمور التي قاموا بها؟ وملاذا؟

٦. اآلن خذ بعني اإلعتبار أموراً خلقها الله:

• آالف أنواع الفراشات.

• األخدود العظيم

• كون ليس له نهاية من النجوم والكواكب.

• العني البرشية.
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التي  التي خلقها ما هي اإلستنتاجات  الله سوى االمور  إن كنت ال تعرف شيئ عن 
مُيكن أن تتوصل اليها عنه؟

٧. ليأخذ كل زوجني واحد أو أكرث من املقاطع التالية وليقرأ الرشيكني املقطع معاً ثم 
ناقشا ما مُيكن أن تتعلامه عن الله وشخصيته من الخليقة. ثم قدما تقريراً مخترصاً 

للمجموعة.
• مزمور ٨: ٣-٤(٦)

• مزمور ١٩: ١-٢(٧)
• مزمور ٥٧: ٩-١٠(٨)

• مزمور ١٠٣: ١١-١٢(٩)
• إرميا ٣٢: ١٧(١٠)

• رومية ١: ١٨-٢٠(١١)

٨. . ما الذي ُيبهرك يف خليقة الله؟ ما هو األمر الذي ُيدهش أوالدك؟ كيف مُيكنك أن 
تستخدم هذه األمور لُتعّلم أوالدك عن الله؟
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مبدأ بناؤو البيت:
 مع أنه ال مُيكنن رؤيا الله جسديًا اال أن الله أظهر لنا ذاته

بإحدى الطرق وهي الخليقة.

٩. عندما يتعلق األمر مبعرفة ما هو صح أو خطأ هل تظن أن كل إنسان ُيولد مع 
ضمري أو تظن أن كل إنسان ُيولد  مع سجل نظيف؟ إرشح.

١٠١٠. هناك أمور أو ترصفات اعتربت خطأً يف كل املجتمعات يف كل الحقبات التاريخية. 
ما هي بعض هذه األمور؟ وماذا ُيظهر هذا عن الله؟

١١١١. إقرأ رومية ٢: ١٤-١٥(١٢) وكورنثوس الثانية ١: ١٢(١٣) من أين يأيت ضمرينا؟ وما هو 
عمله فينا؟
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١٢١٢. كيف الحظت عمل الضمري عند أوالدك؟ إقرأ مزمور ٥١: 
١-٢(١٤) و١٠-١٢(١٥) ماذا تقرتح هذه األعداد عن ما يجب أن 

ُتعلمه ألوالدك عند القيام بخطأ ما؟

مبدأ بناؤو البيت:
 إن وجود الحس الداخيل عندنا بشأن الصواب والخطأ

هو شاهد عىل وجود الله وشخصيته معًا.

رؤية الله
كأهل علينا أن نستغل الفرص لتعليم أوالدنا عن الله خاصة خالل سني حياتهم األوىل 
عندما يكونوا فضوليني وقابلني للتعلم. كل ما يتطلبه األمر هو القليل من اإلبداعية 

واإلرادة للتعلم.
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الرحيل  قبل  بالصالة.  اإلجتامع  أختم  الخامتة،  نشاط  تتميم  بعد 
البيت  بناؤو  بوظيفة  للقيام  موعد  تحديد  عىل  الزوجني  ُنشجع 

لهذا الفصل.

تخيل أنك كنت تقيض وقتاً مع أوالدك يف األماكن التالية:

• عىل الشاطئ

• يف الجبل تنظرون اىل النجوم يف ليلة صافية

• يف حديقة زهور

• يف طائرة تنظر من إرتفاع ثالثني ألف قدم

• يف حديقة الحيوانات أو يف حوض للسمك.

• عىل رأس جبل

ما هي األمور اُملختلفة التي تشري اليها يف كل موقع لُِتساعد ولدك ليك يفهم أكرث عن 
الله؟

فكرا معاً رشييك حياة يف مكان قريب تقدران أن تأخذا اليه أوالدكام ليختربوا الله يف 
الطبيعة.
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خذ موعدًا
خذ موعداً مع رشيك حياتك ليك تلتقيا قبل الحصة التالية ليك تكمال وظيفة بناؤو 

البيت لهذا الفصل. سيسألك قائدك أن تشارك شيئاً ما من اختبارك.

التاريخ

الوقت

املكان

كزوجين (١٠ دقائق)
إبدآ مبناقشة هذه األسئلة:

•  ما هي أقوى قوى للطبيعة التي شهدتها؟ بأي طريقة من الطرق جعلتك ُتفكر 
بالله؟

ضمريك  عليك  فسيطر  بفعلتك“  و“نجوت  الطفولة  يف  ما  بعمل  قمت  •  متى 
وجعلك تعرتف باألمر؟
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بشكل فردي (٢٠ دقيقة)
١. أذكر أمراً حثك يف هذا الفصل.

٢. إقرأ مزمور ١٩: ١-٦(١٦) كيف يستخدم الله مبدأ ”السموات“ يف املقطع ليوصل فكرة 
عن نفسه؟

٣. يف أي موقع تجد نفسك فيه أقرب اىل الله؟ ملاذا تظن هذا؟

٤. . ما هي بعض األمور التي تعلمتها عن الله من خالل الطبيعة؟
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أو  الكبار  عند  الفهم  سهلة  الله  عن  الطبيعة  تظهرها  التي  األفكار  أن  تظن  ٥. هل 
الصغار أكرث؟ إرشح.

العامل  خالل  من  الله  رؤية  عىل  أوالدك  لُتشجع  تفعلها  قد  التي  األمور  هي  ما   .٦
حولهم؟

٧. كيف مُيكن أن نستخدم الضمري لتعليم األوالد عن الله؟

تفاعال كزوجين (٣٠ دقيقة)
١. شاركا بعضكام بأجوبة الوقت الفردي.
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٢. إتفقا معاً عىل أمر سوف تعمالنه لتساعدا أوالدكام بأن يعرفوا الله بشكل أفضل.

٣. خذا بضع دقائق للتخطيط للخروج لتحقيق هذا الهدف. (فكرة من األفكار هي 
لتتميم صفحة اُملشاركة بني األهل واألوالد لهذا الفصل صفحة ٩٩)

التاريخ

الوقت

املكان

٤. إختام بالصالة مع بعض ُمكملني الجملة التالية ”يا رب صالتنا ألجل أوالدنا هي...“
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 التعلم عن الله
من خالل الكتاب اُملقدس

الله ُيظهر ذاته من خالل املكتوب بعدة وسائل.

من هو بطلك الُمفضل؟
شكال مجموعتني (واحدة للرجال وواحدة للنساء) ليقوم واحد من املجموعات مبناقشة 
كيف أن الشخصيات املذكورة عىل الصفحة  التالية هي كالله. واملجموعة الثانية مبا 
هو ليس كالله. بعد دقائق عىل كل مجموعة أن ُتقدم تقرير باملناقشة ثم أجيبوا عىل 

األسئلة التي تيل الالئحة.
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عكس اللهكالله

األلهة الرومانية واليونانية

أبطال األفالم والتلفزيون 
واملجالت

ُممثلني مثلوا الله أو يسوع 
يف األفالم.

•  ما هي بعض اإلعتقادات عن الله التي تبدو شائعة عند (الكبار والصغار) وهي 
ليست بالرضورة مدعومة من الكتاب اُملقدس.

•  ما هي برأيك املصادر األولية عن لله للناس؟ وألوالدك؟

تقرير الوظيفة
شارك درسا واحداً تعلمته من وظيفة بناؤو البيت من الحّصة السابقة.
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كام رأينا يف الفصل السابق إن الله جعل نفسه معروفاً للجميع 
حول  أساسية  تعليامت  تقديم  خالل  ومن  الخليقة  خالل  من 
أن  علينا  الله حقاً  نعرف  ليك  ذلك  مع  ولكن  والخطأ.  الصواب 

نفهم ما أعلنه عن نفسه يف الكتاب اُملقدس.

يف هذا الفصل سيكون تركيزنا عىل الكتاب اُملقدس كأداة ملعرفة 
الله ثم يف الفصل التايل سوف نبحث أكرث يف كيفية معرفة الله 
من خالل الكتاب املقدس بأن نركز بالتحديد عىل صفات الله كام 

ُوجدت يف الكتاب املقدس.

١. ماذا تخربنا األعداد التالية عن الكتاب اُملقدس؟
• مزمور ١٩: ٧-١١(١٧)

• مزمور ١١٩ : ١٠٥(١٨)
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• تيموثاوس الثانية ٣: ١٦(١٩)

• العربانيني ٤: ١٢(٢٠)

٢. ما الذي يجعل ما ُكتب يف الكتاب املقدس عن الله مختلف عن كل الكتب التي 
تتحدث عن الله؟ ملاذا هذا األمر هو بغاية األهمية عندما نعلم أوالدنا عن الله؟

٣. إقرأ تيموثاوس الثانية ٣: ١٤-١٥(٢١). ماذا يخربنا هذا املقطع عن قدرة ولد صغري 
عىل دراسة ”الكتاب املقدس“؟ من خالل خربتك ما هي الحقائق الكتابية القادر عىل 

فهمها األطفال من عمر ٢-٥؟

٤. الكتاب املقدس هو قصة الله ولكن يتحدث عن الله بعدة طرق ُمختلفة. مع كل 
زوجني آخذين عىل األقل واحداً من أنواع التواصل يف الكتاب يف الالئحة التالية ناقشا 
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أهمية هذا النوع من الكتابة وبشكل عام ما هي املعلومات التي مُيكن أن نتعلمها 
منها عن الله. ثم قدما تقريراً عن أفكاركام للجموعة.

 أنواع من التواصل عن الله
يف الكتاب املقدس

 ما الذي يوصله
هذا النوع من الكتابة عن الله

الرسائل الشخصية (مثًال رسائل بولس اىل 
رومية وفيليبي)

شهود العيان (األناجيل)

الشعر والحكمة (مثًال املزامري واألمثال)

التاريخ (مثًال العهد القديم القضاة وملوك 
١ و٢ يف العهد الجديد سفر األعامل)

إشعياء  القديم  العهد  يف  (مثًال  النبوات 
ودانيال يف العهد الجديد سفر الرؤيا)

الناموس (أسفار موىس الخمسة األوىل يف 
الكتاب املقدس)

مبدأ بناؤو البيت:
الله يريدنا أن نعرفه وقد أعلن عن ذاته يف الكتاب املقدس.
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٥. بناًء عىل ما تعرفه من الكتاب املقدس ما هي األمور األساسية التي تعرفها عن الله؟ 
كمجموعة ضعوا الئحة بـ ١٥ أو ٢٠ نقطة.

ملساعدة أوالدكم التعلم أكرث عن الله من خالل الكتاب املقدس من املنطقي أن ندرس 
املقاطع التي يتحدث فيها الله عن نفسه.

٦. ما الذي يقوله الله عن نفسه يف األعداد التالية؟
• إشعياء ٤٦: ٩-١١(٢٢)

• إرميا ٣١: ٣(٢٣)

• إرميا ٣٢: ٢٧(٢٤)

• رؤيا ١: ٨(٢٥)
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٧. ما هي املناسبات أو الظروف التي تراها مناسبة لتعليم أوالدك عن الله مستخدماً 
الكتاب املقدس كام يف السؤال ٦؟

املقدس  الكتاب  حياة شخصيات  ندرس  بأن  الله هي  عن  فيها  نتعلم  ُأخرى  طريقة 
وكيف أنهم تعلموا عن الله من خالل إختباراتهم.

٨. إقرأ مزمور ٣٢(٢٦). كيف يصف داود الله؟ كيف نفعت معرفة الله داود؟ بأي طرق 
مُيكن ملعرفة داود عن الله أن تفيد أوالدنا ونحن؟

طريقة ثالثة ُيظهر فيها الله ذاته هي من خالل القصص التي نقرأها يف العهد القديم. 
األوالد  بعض  فيهم  مبا  مختلفني  ُأناس  وعن  الله  شخصية  عن  ُتخربنا  الِقصص  هذه 
الصغار الذين تجاوبوا مع الله. ومبا أن األوالد يحبون القصص تعطينا القصص الكتابية 

فرصة كبرية لجعل كلمة الله حية يف ذهن أوالدنا.
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يف الضال  اإلبــن  وقصة   (٢٧)٨-٣٠  :٣ دانيال  سفر  يف  النار  أتــون  قصة  إقــرأ   .٩ ٩ 
لوقا ١٥: ١١-٣٢(٢٨) وناقش األسئلة التالية:

• ماذا نتعلم عن الله يف هذه القصص؟

• ماذا نتعلم عن كيف يجب أن نتجاوب مع لله؟

يف  أو  الحضانة  يف  لطفل  بالنسبة  حية  القصص  هذه  تجعل  أن  مُيكنك  •  كيف 
الصفوف اإلبتدائية ولألحداث؟

١٠١٠. كيف تقيِّم عملك يف مساعدة أوالدك أن يعرفوا الله من خالل 
يف  ليساعدك  به  القيام  تود  الذي  األمر  هو  ما  املقدس؟  الكتاب 

هذه الناحية؟
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مبدأ بناؤو البيت:
 علينا أن نعلم أوالدنا أن سيألوا سؤاًال مهاًم عند قراءة مقطع

كتايب وهو ”ماذا ُيعلمني هذا املقطع عن الله“

أفكار من هنا وهناك
فّكر بالئحة من الطرق ميكن فيها استخدام الكتاب املقدس مع أوالدك لتساعدهم عىل 

معرفة الله بشكل أفضل. سجل أفكارك يف الفراغ أسفل هذه الصفحة.

راجع مع رشيك حياتك الالئحة وإنتقيا فكرة لتسخدماها اآلن ويف اإلجتامع املقبل.
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خذ موعدًا
خذ موعداً مع رشيك حياتك ليك تلتقيا قبل الحصة التالية ليك تكمال وظيفة بناؤو 

البيت لهذا الفصل. سيسألك قائدك أن تشارك شيئاً ما من اختبارك.

التاريخ

الوقت

املكان

كزوجين (١٠ دقائق)
ما هو املفضل لديك يف الكتاب املقدس:

• سفر؟

• قصة؟

• شخصية؟

• عدد؟
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فرديًا (٢٠ دقيقة)
١. ما هي الفكرة الذي تعلمتها يف هذا لفصل وتود تطبيقها؟

٢. إقرأ مزمور ١١٩: ١٠٥(١٨) كيف كان الكتاب املقدس نوراً لك؟

٣. كيف كان الكتاب املقدس نوراً يف حياة أوالدك؟

٤. كيف تقّيم درسك يف الكتاب املقدس؟ كيف مُيكنك أن تفعل ذلك بشكل أفضل؟
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هذه  يف  املقدس  الكتاب  إستخدام  يتم  كيف  الله؟  عن  حالياً  أوالدك  يتعلم  أين   .٥
األماكن؟

٦. كيف ساعدك الكتاب املقدس عىل النمو يف معرفة الله؟

٧. ما هو األمر الذي تود أن تراه يحصل يف بيتك بإستمرار ليساعد عائلتك لتعرف الله 
بشكل أفضل من خالل الكتاب املقدس؟

تفاعال كزوجين (٣٠ دقيقة)
١. تشاركا يف أجوبتكام من العمل الفردي.
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الكتاب  ُمستخدمني  املقبل  األسبوع  به  القيام  تودون  أوالدكم  لكل من  أمراً  أكتبا   .٢
املقدس لتساعدا أوالدكام ليعرفوا الله بشكل أفضل.

٣. هل عند أوالدكم ُكتب مقدسة خاصة بهم؟ إذا مل يكن لديهم خططا أن تذهبا معاً 
كعائلة اىل املكتبة املسيحية وإشرتوا بعض الكتب املقدسة. إبحثا عن ترجمة تكون 

سهلة الفهم لألوالد.

٤. إختام بالصالة

تأكدا من مراجعة صفحة املشاركة بني األهل واألوالد عىل الصفحة ١٠١
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التعلم عن الله من خالل صفاته
معرفة صفاة الله تساعد أوالدكم عىل معرفة الله الحقيقي

وصف
شارك  بها.   تصفهام  عنهام  كلامت  بضع  وأكتب  شخصان  إخرت  التالية  الالئحة  من 

املجموعة بخياراتك ووصفك ثم ناقش األسئلة التي تيل الالئحة.

جايك شانألربت أينشتاين

هيلني كيلريهاريت تومبان

الرسول بولسسريينا وليامز

بييل غراهامأوبرا وينفري

امللكة أستريمارثا سيتوارت

األم ترييزامارتن لوثر كينغ

هادسن تايلرتوم هانكس

جنيفر لوبزتايغر وودس
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•  صف الله بثالث أو أربع كلامت؟

أنهم  تظن  التي  الكلامت  هي  ما  الله  يصفوا  أن  أوالدك  من  طلبت  •  إذا 
سيستخدمونها؟ وملاذا؟

تقرير الوظيفة
شارك درسا واحداً تعلمته من وظيفة بناؤو البيت من الحّصة السابقة.

صفاتها.  أو  صفاته  عن  نتعلم  نحن  ما  أحٍد  عىل  نتعرف  عندما 
اإلنسان  ُتشكل  التي  اإلنسان  شخصية  من  وجه  هي  الصفة 
وتساعدنا أن نعرف من هو هذا الشخص. بنفس الطريقة ميكننا 
أن نطور معرفتنا عن الله وذلك عن طريق إكتشاف صفاته. كلام 
تعلمنا عن من هو الله كلام عرفناه أكرث. وكلام عرفنا الله أكرث كلام 

كنا قادرين عىل عبادته وخدمته أكرث.

اسماء الله
يف إرسائيل يف القديم كان كلام تعلم الشعب يشء عن الله ُيطلقون 
عليه إسم جديد عىل أساس ما عمله معهم وهذه األسامء املختلفة 

تعطي فكرة عن من هو الله.
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١. كيف إخرتتم أسامء أوالدكم؟ هل تسميتهم كانت لتكريم شخص ما؟ أم لها معنًى 
معني؟

٢. ما ييل هو بعض األعداد التي يرد فيها أسامء الله الوصفية يف العهد القديم. ماذا 
تعلمنا هذه األعداد عن شخصية الله؟

• تكوين ١٤: ٢٢(٢٩)

• تكوين ١٧: ١(٣٠)

• تكوين ٢٢: ١٤(٣١)

• قضاة ٦: ٢٤(٣٢)
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• إشعياء ٩: ٦(٣٣)

عىل  الله  أطلقه  الذي  اإلسم  ”يهوه“  هو  املقدس  الكتاب  يف  لله  معروف  إسم   .٣
إقرأ ”يهوه“  اىل  نرتجمه  الذي  اإلسم  هو   (٣٤)١٤  :٣ خروج  أنا“  هو  الذي  ”أنا   نفسه 

خروج ٣: ١٣-١٥(٣٥) ما هي األمور التي نقرأها يف هذه األعداد والتي تجعل هذا اإلسم 
مميزاً؟ ماذا يقول لك هذا اإلسم عن طبيعة الله؟

الله  شخصية  فهم  عىل  أوالدكــم  لتساعد  الله  أسامء  تستخدم  أن  مُيكن  كيف   .٤
وطبيعته؟

مبدأ بناؤو البيت:
تعلم أسامء الله املوجودة يف الكتاب املقدس هو طريقة مهمة لتعليم 

أوالدنا ليفهموا أكرث عن من هو الله
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خالل  من  هي  الله  شخصية  لنفهم  املقدس  الكتاب  يستخدمها  التي  الطرق  إحدى 
األلقاب التي يعطيها الكتاب املقدس له وليسوع. هذه األلقاب تساعدنا وأوالدنا عىل 

فهم الله أكرث.

٥. كرشييك حياة إختارا واحداً أو إثنني من األعداد التالية وأجيبا عىل األسئلة التالية 
لنا  يعني  ماذا  يسوع؟  العدد عن  ُيعلمنا هذا  ماذا  إخرتمتوها:  التي  األعداد  بحسب 
كأتباع ليسوع املسيح؟ ما هي الطريقة الخالّقة التي ميكنكام بها تعليم هذا العدد 

ألوالدكام؟ شاركا أفكاركام مع املجموعة.
• يوحنا ١: ٢٩ (٣٦)

• يوحنا ١٨: ١٢ (٣٧)

• يوحنا ١٠: ١١ (٣٨)

• يوحنا ١٥: ١ (٣٩)

• رؤيا ٥: ٥ (٤٠)
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األمور  نفهم  لُِيساعدنا يك  التشبيه  أنواع  نوع من  أيضاً  املقدس  الكتاب  يستخدم   .٦
من  واحداً  عدداً  األقل  عىل  أخذ  حياة  رشييك  كل  عىل  بنا.  وعالقته  بالله  املتعلقة 

املقاطع التالية وأن يكمال العبارات التالية: ألن الرب... والذين يتبعوه يقدرون...

يُق َوَيَتَمنَُّع“  دِّ (مثًال: أمثال ١٨: ١٠(٤١) يقول لنا ” اِْسُم الرَّبِّ ُبْرٌج َحِصنٌي َيْرُكُض إِلَْيِه الصِّ
ألن إسم الرب كربج حصني فالذين يتبعونه يقدرون أن يعيشوا بأمان عاملني أنه قادر 

عىل حاميتهم)
• مزمور ٢٧: ١(٤٥) • خروج ١٥: ٢-٣(٤٢) 
• مزمور ٢٨: ٧(٤٦) • صموئيل الثاين ٢٢: ٢-٣(٤٣) 

• إشعياء ٣٣: ٢٢(٤٧) • مزمور ٢٣: ١-٣(٤٤) 

املسائل  ما هي بعض  نناقشها.  كنا  التي  لله واأللقاب  املختلفة  الصفات  ٧. فكرا يف 
الحقيقية التي يواجهها أوالدكم والتي إن عرفوا هذه األلقاب والصفات يتشجعوا عىل 

مواجهتها؟ كونا ُمحددين؟



الجلســــة الرابعــــة  •  التعلم عن الله من خالل صفاته

عن  يتعلموا  بأن  يستمتعون  أوالدك  تجعل  أن  املمكن  من  التحضري  من  القليل  مع 
صفات الله. األسئلة التالية مثًال سوف تساعد أوالدكم أن يفهموا مبدأ أن املسيح هو 

”خبز الحياة“

٨. متى كنت أكرث مرة جائعاً يف حياتك؟

بقطعة  ُمقارنة  اآلن  تأكلها  خبز  قطعة  بني  الفرق  هو  ما   .٩
خبز أكلتها يف ذلك الوقت بعد مرور ٢٤ ساعة دون طعام؟ 

ملاذا هناك فرق؟

١٠١٠. إقرأ يوحنا ٦: ٣٥(٤٨). ماذا عنى يسوع عندما قال ”أََنا ُهَو ُخْبُز اْلَحَياِة. َمْن ُيْقِبْل 
إَِيلَّ فَال َيُجوُع“؟
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١١١١. اآلن أنظر اىل سفر التثنية ٨: ٣(٤٩) ماذا ُيضيف هذا العدد اىل فكرة خبز الحياة؟

١٢١٢. ِمن بني ُكل أسامء أو ألقاب أو أوصاف الله التي ناقشناها يف 
هذا الفصل ما هو األمر الذي تود أن تشاركه مع أوالدك؟ تحدث 
عن كيف مُيكنك أن ُتّعِلم أوالدك أو أن ُتّقدم لهم هذه الصفة عن 

الله بأسلوب ُممتع وخالّق.

إلهنا الفريد
إخرت مع رشيك حياتك سبعة صفات عن الله تودان أن ُتشاركاها مع أوالدكام خالل 
األسبوع اُملقبل. حددا كل واحدة منها ليوم يف األسبوع (مثًال اإلثنني األمانة والثالثاء 
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لطف محبته وهكذا) ثم كمجموعة تحدثوا ببساطة عن بعض األساليب حول كيفية 
تعليم أوالدكم صفات الله.

خذ موعًدا
خذ موعداً مع رشيك حياتك ليك تلتقيا قبل الحصة التالية ليك تكمال وظيفة بناؤو 

البيت لهذا الفصل. سيسألك قائدك أن تشارك شيئاً ما من اختبارك.

التاريخ

الوقت

املكان

ُمفارقة
بعد صفات الله قد تكون مبثابة تحدي لنا يك نرشحها ألوالدنا عن الله .أحد األمثلة 
عىل ذلك هو حقيقة أن الله رسمدي. الله ليس له بداية وليس له نهاية. عندما أبدأ 

يف التفكري يف الالتناهي يبدأ رأيس يؤملني!

هناك  يبقى  أنه  اّال  وسائل  بعدة  لنا  ذاته  ُيظهر  الله  أن  مع  هي  األساسية  الفكرة 
أَْعرِْفَها“ لَْم  َفْوِقي  ”ِبَعَجاِئَب  أيوب  قال  كام  أمور  هناك  عنه.  فهمها  مُيكننا  ال   أمور 

أيوب ٤٢: ٣(٥٠)
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مالحظات الكاتب:
صّممت حياة العائلة مجموعة من زينة ألشجار امليالد لتعليم األوالد أسامء وألقاب 
تعني  ماذا  األوالد  تعليم  يف  لُيساعدكم  ُكتيِّب  املجموعة  هذه  يتضمن  يسوع.  عن 
أسامء يسوع املختلفة. باإلضافة اىل ذلك أصدرت حياة العائلة قرص مضغوط بعنوان 
”أعبدوه“ حيث ُوضعت هذه األسامء مع ألحان موسيقية من أجل أن تتعلمها العائلة 
معاً. من أجل معلومات إضافية حول هذه املصادر إتصل عىل حياة العائلة عىل الرقم 
www.familylife. التايل ١٨٠٠٣٥٨٦٣٢٩ أو أنظر عىل شبكة اإلنرتنت عىل هذا املوقع

www.arabfamilylife.com أو com

كزوجين ١٠ دقائق
فكرا بصفة واحدة عىل األقل متدح رشيك حياتك عليها ثم خذا األدوار وأخربا بعضكام 

بذلك. ثم حددا صفة مُتجد الله يف كٍل من أوالدكام.

بشكل فردي ٢٠ دقيقة
١. أذكر أمراً ما كان لك مبثابة تحدي يف هذا الفصل؟
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التي  الصفات  إحدى  ما هي  املجموعة.  حلقة  يف  ناقشتموه  الذي  السؤال  راجع   .٢
أثارت إعجابك أو َعَنت لك بشكل خاص وملاذا؟

٣. أنظر اىل بعض صفات وأسامء الله التالية ثم أجب عىل األسئلة التي تليها.

أسماء الله
إلوهيم – القوي: الكلمة األكرث إستعامالً يف العربية لله (تكوين ١:١) (٥١)

اللِه اْلَعِيلِّ (مزمور ٥٧: ٢) (٥٢)
ايُل ُريِئ – الله الذي يرى (تكوين ١٦: ١٣) (٥٣)

اللِه اْلَقِديِر (أيوب٨: ٥) (٥٤)
الَسيُِّد الرَّبُّ (تثنية٩: ٢٦) (٥٥)

َيْهَوْه (خروج٦: ٣) (٥٦)
َيْهَوْه ِيْراْه – ُيدبِّر (تكوين٢٢: ١٤) (٥٧)

َيْهَوْه يشفي (هوشع٦: ١) (٥٨)
َيْهَوْه ِنيسِّ (خروج١٧: ١٥) (٥٩)

َيْرُووَن ِمْن َدَسِم َبْيِتَك َوِمْن َنْهِر ِنَعِمَك َتْسِقيِهْم. (مزمور٣٦: ٨) (٦٠)
َيْهَوَه َشُلوَم (قضاة٦:٢٤) (٦١)
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رَبُّ اْلُجُنوِد (مزمور٤٦: ٧)(٦٢)
اَلرَّبُّ رَاِعيَّ (مزمور٢٣: ١)(٦٣)

الرَّبُّ ِبرَُّنا (ارميا٢٣: ٦)(٦٤)
الرَّبُّ ُهَناَك (حزقيال ٤٨: ٣٥)(٦٥)

صفات الله
وٌس (رؤيا٤: ٨) (٦٦) ُقدُّ

َعاٍل َوُمرَْتِفٍع (اشعياء٦: ١) (٦٧)
ُكيلِّ املعرفة (يوحنا األوىل٣: ٢٠) (٦٨)
ُكيلِّ الوجود (مزمور١٣٩: ٧-١٢) (٦٩)

ُكيلِّ القدرة (أيوب٤٢: ٢) (٧٠)
َطاِهراً (صموئيل الثاين٢٢: ٢٧) (٧١)

يٌق (تثنية٣٢: ٤) (٧٢) ِصدِّ
َمَحبَّ (يوحنا األوىل ٤: ٨) (٧٣)

غفور (عدد ١٤: ١٨) (٧٤)
عادٌل (مزمور ٨٩: ١٤) (٧٥)

َحق (يوحنا ١: ١٤) (٧٦)
رَِحيٌم (مزمور٨٦: ١٥) (٧٧)

َبِطيُء اْلَغَضِب (خروج٣٤: ٦) (٧٨)
َمِلُك اْلُمُلوِك َورَبُّ األَْرَباِب (تيموثاوس األوىل٦: ١٥) (٧٩)

•  ما هي الصفات التي نتشارك فيها مع الله (التي تظهر أو تنعكس يف حياتنا)؟
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•  ما هي الصفات التي ينفرد بها الله وحده؟

اليها اآلن عملياً يف حياتك؟ (مثًال: ”الله  الله تحتاج  •  أذكر صفة واحدة صفات 
شافينا“ هل أنت يف وسط رصاع مع املرض أو هل ُتعاين من جروح ُمعينة؟ هل 

هناك عالقة ما يف حياتك تحتاج اىل ملسة ِشفاء؟)

•  اآلن قم بنفس األمر مع أوالدك. ما هو األمر الذي يواجهونه وهم يحتاجون أن 
يختربوا قوة واحدة أو أكرث من صفات الله؟

•  ما هي إحدى صفات الله التي تود أن ُتظهرها لعائلتك وملاذا؟
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تفاعال كزوجين ٣٠ دقيقة
١. تشاركا بإجابتكام من قسم العمل الفردي

٢. ضعا معاً صفة من صفات الله تجدانها ُمهمة ليعرفها أوالدكام وملاذا؟ ضعا ُخطة 
لكيفية تعليم أوالدكم عن هذه الصفات؟

األمور  هذه  تعليم  يف  مساعدته  وأطلبا  صفاته  عىل  الله  أشكرا  بالصالة.  ُأختام   .٣
ألوالدكام.

تأكدا من مراجعة صفحة التفاعل بني األهل واألوالد عىل الصفحة ١٠٣
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 التعلم عن الله
من خالل يسوع املسيح

ليك تعرف الله حقاً عليك أنت وأوالدك أن تعرفوا يسوع املسيح.

مثلك تمامًا
إخرت واحد أو إثنان من األسئلة التالية لُِتجيب عليها.

• ما هي الصفات الظاهرة التي أخذها األوالد منك أو من رشيك حياتك؟

• عن من يقول الناس أن أوالدكم يشبهونه وملاذا؟

• ما هي األمور التي تعرفها عن األهل عندما ُتراقب أوالدهم؟

• أذكر أمراً واحداً تود أن يعرفه الناس عنك عندما يتعرفوا بأوالدك؟

• بأي طريقة مُيكنك أن تعرف الله من خالل معرفة يسوع؟
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تقرير الوظيفة
شارك درسا واحداً تعلمته من وظيفة بناؤو البيت من الحّصة السابقة.

أعلن الله ذاته لنا بعدة طرق. والطريقة الغري طبيعية لظهوره هي من خالل كلمة الله 
الحّية أي يسوع املسيح. نحن نستطيع أن نرى الله بيسوع.

١. ما الذي تقوله لنا األعداد التالية عن املسيح؟
• يوحنا ١ : ١-٥ (٨٠) ، ١٤(٨١)

• يوحنا ١٤: ٥-١١(٨٢)
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• كولويس١: ١٣-٢٠ (٨٣)

٢. كيف أظهر يسوع أنه ميلك قوة الله (إله كامل) بينام كان هنا 
عىل األرض؟ ويف أي طرق أظهر يسوع نفسه كإنساٍن كامٍل؟

إنسان كاملإله كامل
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هناك قصص كثرية عن املسيح ُتظهر عدة صفات من صفات الله. مُيكنك أن تستخدم 
هذه القصص لُِتخرب أوالدك عن الله عن طريق توضيح التساوي بني شخصية املسيح 

وشخصية الله.

٣. ما هي األمور التي ترينا إياها األعداد التالية عن شخصية يسوع؟
• مرقس٢: ١٣-١٧(٨٤)

• مرقس٦: ٣٠-٣٧(٨٥)

• يوحنا٤: ١-٩(٨٦)

٤. ما هي األمور التي ُتعلمنا إياها األعداد التالية عن شخصية الله؟
• خروج ٣٤: ٥-٧أ(٨٧)

• مزمور٥١: ١(٨٨)
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• مزمور١١٦: ٥ (٨٩)

ما هي األمور اُملشرتكة التي تراها يف شخصية الله واملسيح عندما ُتقارن األمثلة التي 
أُعطيت؟

٥. أذكر طريقتني مُيِكن أن ُيظِهر فيها األوالد العطف نحو اآلخرين مثل املسيح. تجاه 
من تّود أن ُيظهر أوالدك عطفهم؟ كيف مُيكننا أن نستخدم املسيح كمثل يف تعليم 

أوالدنا إظهار العاطفة.

٦. إقرأ يوحنا ٢:١٣-١٦(٩٠). ملاذا كان يسوع غاضباً ما الذي كان يحصل يف الهيكل؟
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٧. مع أن الله ُمحب ورحوم وعطوف فهو مُيكن أن يغضب أيضاً. ماذا يخربنا كٌل من 
األعداد التالية خروج ١٥: ٧ (٩١) ويشوع ٢٣: ١٦(٩٢) عن غضب الله؟

٨. أذكر أمراً ُيغضبك؟ وأمراً ُيغضب أوالدك.

٩. كيف مُيكن أن نستخدم األعداد الكتابية املذكورة يف السؤال السابع لُِنعّلم أوالدنا 
عن الفرق بني غضبنا نحن وغضب الله.

١٠١٠. . إقرأ لوقا ٢٣: ٣٢-٤٣(٩٣). عىل ماذا يدل ما فعله يسوع عىل الصليب تجاه اآلخرين 
عن شخصيته؟ وعن شخصية الله؟
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خطايانا. لنا  الله  غفر  الصليب  عىل  الكفاري  املسيح  مــوت  خــالل  من   .١١ ١١ 
كولويس٣: ١٣(٩٤) تقول لنا ”ُمْحَتِمِلنَي َبْعُضُكْم َبْعًضا، َوُمَساِمِحنَي َبْعُضُكْم َبْعًضا إِْن َكاَن 
ألََحٍد َعَىل أََحٍد َشْكَوى. َكاَم َغَفَر لَُكُم اْلَمِسيُح هَكَذا أَْنُتْم أَْيًضا.“ كيف مُيكن ملعرفتنا 
يتعلموا  أن  أوالدك  عىل  بأي ظرف  لآلخرين؟  نغفر  أن  وأوالدنا  تساعدنا  أن  بيسوع 

مسامحة اآلخرين كام سامحنا الله؟

١٢١٢. ناقش التايل مع رشيك حياتك:

•  كيف مُيكنكام أن تقيِّام مدى مفهوم أوالدكام كٌل مبفرده عن يسوع؟

•  أذكرا طريقًة ما مُيكنكام بها تشجيع أوالدكام عىل معرفة يسوع املسيح وإقامة 
عالقة مع الله من خالله؟
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إّتباع يسوع
كان ليسوع هدف آخر ليأيت اىل األرض. مل يأت لُِيظهر لنا شخصية الله فقط إمنا ليك 

ُيقدم حياته التي هي بال خطية ككفارة لخطايانا يك نتصالح نحن مع الله.

• ما هي بعض العوائق التي متنع األوالد من معرفة الله وإتّباع يسوع املسيح؟

• كيف مُيكن ملواقفنا وتّرصفاتنا وعالقتنا بالله أن تؤثر عىل أوالدنا؟

• كيف مُيكننا كأهل أن ُنزيل العقبات التي تحول دون إتباع أوالدنا ليسوع؟
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قصص اإليمان:
إن كانت مجموعتك كبرية. شّكل مجموعات صغرية من حوايل أربع أو ستة 
اتباع يسوع املسيح هو أن  أشخاص. من األمور املهمة يف كون اإلنسان من 
يخرب اآلخرين عن اإلختبارات التي حصلت معه! ليأخذ كل شخص دوره بإخبار 

األخرين عن إختباره األميان بيسوع ُمجيباً عىل األسئلة التالية.

• متى سمعت أن الله ُيريد أن يكون له عالقة شخصية معك؟

• كيف تجاوبت مع دعوة الله لبناء عالقة معه من خالل يسوع؟

خذ موعدًا
خذ موعداً مع رشيك حياتك ليك تلتقيا قبل الحصة التالية ليك تكمال وظيفة بناؤو 

البيت لهذا الفصل. سيسألك قائدك أن تشارك شيئاً ما من اختبارك.

التاريخ

الوقت

املكان
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مفارقة
كام ذكرنا يف أول فصل إن واجبنا األول هو أن ُنعرف أوالدنا بالله. 
ميكننا أن ُنصّيل من أجلهم وأن نعلمهم عن الله وأن نكون مثًال 
حياً ملا تعنيه معرفة الله. ولكنه ال ميكننا أن نؤسس عالقة مع الله 
أو  الله  نعمة  مع  يتجاوبوا  أن  سيختارون  إما  أوالدكم  إن  عنهم. 

سوف يعيشون بتّمرد وإستقاللية عن الله.

إن العالقة مع يسوع تبدأ عندما نرتك الرتكيز عىل ذواتنا ونأيت اليه 
من أجل الصفح وبأن نتبعه. كأهل علينا أن نستمر يف توجيههم 

نحو املسيح كل أيام حياتهم.

مالحظة من الكاتب
علينا أن نكون دامئا متحمسني عندما ُيظهر أي ولد يف أي عمر رغبة يف معرفة وإتباع 
الله. علينا أن نشجع أوالدنا عىل الصالة وقراءة الكتاب املقدس (أو نقرأها لهم نحن). 
ولكن علينا أن ال نعترب أن ”كل ولد يطلب من يسوع الدخول اىل قلبه“ يف عمر ُمبكر 

سيكون بالرضورة شخصاً يتبع يسوع.

من أجل املزيد من املساعدة يف هذا األمر رمبا عليك أن تصغي اىل سلسلة أرشطة حياة 
العائلة بعنوان كيف يؤمن األوالد بيسوع. مُيكنك طلب هذه السلسلة باإلتصال عىل 
الرقم التايل: FL-TODAY (1-800-358-6329)-800-1  أو أن تبحث عىل اإلنرتنت 

www.arabfamilylife.com, www.familylife.com عىل العنوان التايل

(
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كزوجين ١٠ دقائق
إبدآ هذه الوظيفة بالنظر اىل مجموعات الصور من أيام طفولتكام وطفولة أوالدكام 
اىل هذه  تنظرا  بينام  العودة)  عند  األمر  بهذا  قوما  البيت  خارج  موعدكام  كان  (إذا 

الصور تناقشا بالتايل:

وبني  وبينكام  أوالدكــام؟  وبني  بينكام  يجدونها  التي  التشابه  أوجه  هي  •  ما 
أهلكم؟

•  باإلضافة اىل التشابه الجسدي ما هي األمور األُخرى (فكرياً أو روحياً أو عاطفياً) 
التي ُيشبهكم بها أوالدكام؟ ومباذا تشبهان أنتام والديكم؟

بشكل فردي (٢٠ دقيقة)
١. ما هو األمر أو املبدأ من هذا الفصل الذي تشعر بحاجة لتطبيقه يف حياتك؟
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٢. ما هي قصتك اُملّفضلة عن املسيح؟ وملاذا؟

٣. عندما ُتّفكر بيسوع املسيح ما هو األمر الذي ُيثري إعجابك أكرث؟

٤. متى كانت أول مرة تفهم فيها معنى أن يكون لك عالقة شخصية مع الله؟ صف 
كيف سمعت البشارة وكيف تجاوبت معها.

٥. كيف ُتقيِّم معرفة أوالدك أو ما يفهمونه عن حياة املسيح؟
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٦. . ما هي الطريقة العملية التي تساعد أوالدك أن يفهموا عن املسيح أكرث؟

٧. . إقرأ كورنثوس االوىل ١٥: ١-٣(٩٥). ما هو مدى عمق معرفة أوالدك بجوهر اإلنجيل 
”بأن املسيح مات من أجل خطايانا“

تفاعال كزوجين ٣٠ دقيقة
١. تشاركا بإجابتكام من قسم العمل الفردي.

٢. من أجل أن يبني أوالدكام عالقة شخصية مع الله عليهام أن يفهام موقفهام من 
الله وأن يقوما بااللتزام القلبي بالتجاوب معه بالتوبة واإلميان. من أجل كل ولد من 

أوالدكام ناقشا مدى معرفتهم مبا ييل:
(٩٦)٦ (إشعياء٥٣:  الله  عن  ومنفصل  وخاطئ  ــاين  أن هو  مّنا  شخص   •  كل 

ورومية٣: ١٠-١٢(٩٧) و٢٣(٩٨))

مبجهودنا  الخالص  مستحقني  يجعلنا  ما  بعمل  القيام  وال  الله  إرضاء  مُيكننا  •  ال 
الشخيص (أمثال١٤: ١٢)(٩٩)

•  مات يسوع املسيح عىل الصليب ليدفع دين خطيتنا وليعطينا فرصة اإلستمتاع 
بالعالقة مع الله (يوحنا١٤: ٦ (١٠٠) ورومية٥: ٨(١٠١))
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•  ليك نتمتع بالحياة األبدية وليك نؤسس عالقة بالله عىل كٍل منا أن يتجاوب مع الله 
ويتوب عن خطاياه وأن يقبل عطية الخالص التي قدمها الله من خالل املسيح 
(١٠٤)٢٤  :٥ و   (١٠٣)١٦ و٣:   (١٠٢)١٢ (يوحنا١:  حياتنا.  عىل  رباً  املسيح  نجعل   وأن 

وأفسس ٢: ٤-٩(١٠٥))

٣. هناك عدة طرق مُيكنكام فيها التشديد عىل بشارة اإلنجيل ألوالدكام بشكل مستمر. 
مثًال مُيكنكام مشاركتهم إختبار أميانكام وكيف أصبح كٌل منكام تابعاً ليسوع املسيح. 
مُيكنكام مشاركة تعليم الكتاب معهم ورشح وضعهم الروحي وحاجتهم اىل املسيح. 
عن  ناتجة  الترصفات  هذه  أن  برصامة  ولكن  لطيف  بشكل  ترشحا  أن  املمكن  من 

القلوب الخاطئة.

عن  أفضل.  بشكل  املسيح  عن  أوالدكام  إخبار  كيفية  حول  دقائق  لعدة  معاً  تحدثا 
تضحيته عىل الصليب وعن حاجتهم اىل عطية الخالص. (تأكدا من مراجعة التفاعل 
بني الولد واألهل عىل الصفحة ١٠٤. هذه الوظيفة صممت خصيصاً لتساعد أوالدكام 

أن يتعلام أكرث عن حاجتهم للمسيح)

٤. صليا من أجل أوالدكام يك ينموا يف معرفتهم وعالقتهم بيسوع املسيح.

مالحظات الكاتب:
اإلنجيل ُيجيب عىل السؤال ”كيف مُيكن أن ُنعيد العالقة املكسورة بني الله واإلنسان 
بسبب خطيتنا؟“ مُيكننا اإلجابة عىل هذا السؤال بطريقة من طريقتني: مُيكننا محاولة 
القيام بأمر ما لُنعيد هذه العالقة أو أن نضع ثقتنا بالعمل الذي قام به يسوع املسيح 

عنا من أجل رد هذه العالقة.

بينام توصال البشارة اىل أوالدكام تذكرا أن تشددا عىل فكرة أنه ال مُيكننا القيام بأي 
يشء للحصول عىل قلب جديد. الله ُيريد إعطاء قلب جديد ملن يتوب ويعود اليه. 

هذا هو الخرب السار.

كلمة تحذير: ليس أمرًا غري عاديًا أن ُيبدي االوالد الذين تربوا يف عائلة مسيحية مؤمنة  
رغبًة يف اإلميان بعمر مبكر. كأهل يكون من الصعب علينا أحيانًا التنبه اذا كان الولد 

الصغري يفهم فعًال ماذا يعني األمر أن ُيصبح مؤمنًا. أو من أتباع يسوع املسيح.
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كيف يجب أن تتجاوب إذا طلب منك أحد األوالد الصغار أنه ُيريد دخول يسوع اىل 
حياته؟ يقول املؤلف والواعظ جيم إليف أنه علينا أن نكون إيجابيني وُمشجعني بينام 
يف نفس الوقت نحث الولد عىل أن يعيش حياة اإللتزام التي وعد بها. ويقرتح بأن 
نقول شيئًا كالتايل: ”أن ُمتحمس لكونك تود التوبة والوثوق بيسوع املسيح. وأكرث من 
أي يشء آخر نود أن نعرف أن الله قد غري حياتك بالفعل. والطريقة ليك نعرف ذلك 
التوبة ُمستمر يف حياتك وأنك تثق بالرب وأن نرى بأنك تسلك  هي بأن نرى عمل 

كشخص مؤمن مام يدل أنك حصلت عىل قلب جديد ُيحب طاعة الله“.

يف النهاية إن الله هو من يجذب أوالدنا اليه ليك يعرفوه. كأهل علينا أن ُنّصيل بأن 
يجذب الرب األوالد اليه بعمر ُمبكر.
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التجاوب مع الله
الله يأخذ اُملبادرة يف السعي لبناء عالقة معنا ومع أوالدنا، إمنا األمر يتطلب تجاوباً.

األمر يتطلب شخصين.
ناقش األسئلة التالية:

• عندما بدأت يف بناء عالقة مع رشيك حياتك، من كان السعاي للعالقة؟

•  إن كنت من قد سعى لألمر، ماهي األمور التي قمت بها لجذب انتباه او التأثري 
يف رشيك الحياة؟

رشيك  مع  للتجاوب  دفعك  الذي  األمر  هو  ما  اليه،  ُسعي  قد  من  ُكنت  •  إن 
حياتك؟

تقرير الوظيفة
شارك درًسا واحداً تعلمته من وظيفة بناؤو البيت من الحّصة السابقة.
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يف الكتاب املقدس ُيقارن الله عالقته بنا بعالقة األب باالبن (أمثال٣: 
١١-١٢(١٠٦) وعربانيني١٢: ٥-١١(١٠٧))

١. ماذا ُتخربنا هذه األعداد عن الله الساعي اىل بناء عالقة معنا؟
• مزمور١٣٩: ٧ (١٠٨)

• حزقيال٣٤: ١٦ (١٠٩)

• لوقا١٩: ١٠ (١١٠)

• يوحنا االوىل٤: ١٩ (١١١)
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كيف ترى أن الله كان يسعى اليك عندما تنظر اىل حياتك يف املايض؟

٢. كيف تّود أو تتوقع أن يتجاوب معك اوالدك بينام تسعى انت لبناء عالقة معهم؟

الكتاب املقدس ُيعطينا أمثلة عدة عن تجاوبنا مع الله؟ يف األسئلة املطروحة الحقاً 
سوف نكتشف أربع أنواع من التجاوب.

أن ُتحب الله
٣. إقرأ متى٢٢: ٣٦-٣٧(١١٢) ما يعني أن ُنحب الله ” ُتِحبُّ الرَّبَّ إِلََهَك ِمْن ُكلِّ َقْلِبَك َوِمْن 

ُكلِّ َنْفِسَك َوِمْن ُكلِّ ِفْكرَِك“؟
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٤. كيف تظهر محبتنا لله؟ كيف ُتظهر محبتك لله أمام أوالدك بشكٍل عميل يف هذه 
الحياة؟

أن تخاف الله 
مخافة الله تعني التبجيل بخشوع للذي خلق السموات واألرض وهو السيد واُملتسلط 
االسمى عىل الكون. أحد الوسائل لتقديم هذا املبدأ ألوالدكام هو بقراءة سفر األمثال 
الذي ُكتب كمجموعة أقوال من الحكمة التي قيلت من أب اىل ابنه. يف كل السفر 

ُيشجع األب ابنه عىل مخافة الرب بينام ُيخربه عن الفوائد الناتجة عن مخافة الله.

الله يف  (١١٣) ومزمور ٣٤: ٨-١٣(١١٤). كيف يختلف ”خوف“   ٣: ١-١٠ تكوين  إقرأ   .٥
املزمور ٣٤ عن خوف آدم يف جّنة عدن؟

٦. إخرت واحد أو إثنني من املقاطع الكتابية التالية. ماذا تقول هذه 
االعداد عن فوائد مخافة الله؟ شارك كيف اختربت هذه الفوائد 

يف حياتك وكيف مُيكن أن ترشح ذلك ألوالدك.
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• أمثال١٩: ٢٣ (١٢٠) • أمثال٣: ٧-٨ (١١٥) 

• أمثال٢٢: ٤ (١٢١) • أمثال٩: ١٠ (١١٦) 

• أمثال٢٨: ١٤ (١٢٢) • أمثال١٠: ٢٧ (١١٧) 

• أمثال٣١: ٣٠ (١٢٣) • أمثال١٤: ٢٦-٢٧ (١١٨) 

• أمثال١٦: ٦ (١١٩)

ثق بالله
الثقة بالله تعني اإلميان بشخصه ومعرفة انه اُملسيطر يف حياتنا. انه التجاوب الذي 

يبحث عنه الله يف وقت التجارب واملَِحن.

٧. إقرأ قضاة٧: ١-٧(١٢٤) و١٢(١٢٥) كيف مُيكن أن تكون ردة فعلك إلعالن جدعون يف 
العدد ٣؟ كيف كان تجاوب جدعون نظراً لظروفه؟ ملاذا تظن ذلك؟
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ما  ٨. يف أي أوقات نحتاج أن نضع ثقتنا بالله وُخّططه لنا؟ إذا أمكن شارك اختباراً 
حيث أبديت أنت وأوالدك عن ثقتكم بالله.

٩. ما هي الظروف الحالية التي مير بها أوالدك ويحتاجون فيها أن يثقوا بسلطان الله؟ 
ماذا مُيكنك أن تعمل لتشجيعهم عىل ذلك؟

طاعة الله
احدى الطرق املحسوسة التي ُتظهر فيها انت وأوالدك محبة وخوف وثقة بالله هي 
بطاعته. كام قال يسوع يف يوحنا ١٤: ١٥(١٢٦) ”إِْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَنِني َفاْحَفُظوا َوَصاَياَي“ 
التلقايئ  فينا أن يصل اىل مرحلة ما يف حياته حيث يكون رد فعلنا  عىل كل شخص 

لوصايا الله هو الطاعة وليس اُملعاندة.

ُيخربنا صموئيل األول ١٥ قصة شاول ملك إرسائيل الذي قاد الجيش اىل املعركة وهزم 
عامليق. لقد طلب الله من شاول أن ُيّحرم عامليق بالتامم، ولكن شاول مل ُيطع األمر. 
َواْلُحْمالَِن  َواْلَبَقِر  اْلَغَنِم  ِخَياِر  َوَعْن  أََجاَج  َعْن  ْعُب  َوالشَّ َشاُوُل  ”َوَعَفا  يقول   ٩ العدد 
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َواْلِخرَاِف َوَعْن ُكلِّ اْلَجيِِّد, َولَْم َيرُْضوا أَْن ُيَحرُِّموَها. وَُكلُّ األَْمَالِك اْلُمْحَتَقرَِة َواْلَمْهُزولَِة 
َحرَُّموَها.“ عندما جاء النبي صموئيل اىل شاول وبّخه عىل عدم طاعته لوصايا الله.

١٠١٠. إقرأ صموئيل األول ١٥: ١٩-٢٣(١٢٧). كيف ترصف شاول عندما وبّخه صموئيل عىل 
عدم طاعته لله؟ ما هي بعض الطرق التي مييل اليها اوالدكم ليك ال ُيطيعونكم بشكل 

كامل؟ ما هي بعض ردات فعلهم عندما ُتوبخونهم عىل عدم طاعتهم؟

١١١١. ليختار كل رشييك حياة واحد من السيناريوهات التالية ثم ناقشا كيف مُيكن أن 
ُتحولوا املوقف اىل ُفرصة يك ُتعلموا الولد عن حاجته لطاعة الله. ثم شاركا أفكاركام 

مع املجموعة.

•  ترى ابنتك البالغة خمسة اعوام ترسق الحلوى من عىل طاولة املطبخ.

•  تتلقى اتصاالً هاتفياً من مدير املدرسة اإلبتدائية حيث يذهب ابنك البالغ تسعة 
اعوام من العمر. يقول لك ان ابنك كان ُيجِرب االوالد اآلخرين عىل اعطائه من 

الغذاء الذي يخصهم.

ُمقربة  تصبح  بدأت  عاماً  سبعة عرش  العمر  من  البالغة  ابنتك  ان  ُمهتم  •  أنت 
جسدياً من صديقها. تتحدث معها عىل ان تبقى طاهرة من جهة األمور الجنسية 
فتسألك ”ملاذا هذا االمر بغاية األهمية؟ فالكثري من االوالد يف املدرسة يقومون 

بذلك“
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احدى الطرق ليك ُتساعد اوالدك عىل طاعة الله هي ان ُتخربهم عن اختباراتك.   .١٢١٢
ما هو الظرف الذي حصل معك مؤخراً حيث كان عليك ان تطيع الله وليس رغباتك 

الخاصة؟

مبدأ بناؤو البيت:
 يحتاج االوالد ان يتعلموا منك بالكالم والعمل

ليك يحبوا ويخافوا ويثقوا ويطيعوا الله.
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النظر الى الوراء والنظر الى األمام
اختربمتاه. راجعا  تتأمال مبا  الفصل. خذا بضعة دقائق ليك  نهاية هذا  اىل  بينام تصال 

األسئلة التالية واكتبا االجوبة. ثم شاركا مع املجموعة احدى هذه االجابات.

• ماذا عنت لك هذه املجموعة خالل فرتة هذه الدراسة؟ كن محدداً.

• ما هو األمر األكرث قيمًة الذي تعلمته أو اكتشفته؟

• كيف تغرّيت كأب أو كأم، أو كيف شّكل هذا االختبار تحديا لكام؟
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• ماذا تود أن يحصل مع هذه املجموعة؟

خذ موعدًا
خذ موعداً مع رشيك حياتك ليك تلتقيا قبل الحصة التالية ليك تكمال آخر وظيفة من 

بناؤو البيت لهذا الفصل. 

التاريخ

الوقت

املكان

كشريكي حياة ١٠ دقائق
مربوك – وصلتام اىل آخر وظيفة من هذه الدراسة! إبدآ هذا املوعد بالتأمل مبا كان 

لهذا الفصل من تأثري عليكام عن طريق مناقشة االسئلة التالية:
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• ما كان أجمل يشء بالنسبة لك يف هذه الدراسة.

• كيف ساعدت هذه الدراسة زواجكام؟

• بأي طريقة ساعدتكام هذه الدراسة كأهل؟

•  ما هو األمر الجديد الذي تعلمته أو اكتشفته عن نفسك؟ و عن رشيك حياتك؟ 
وعن أوالدك؟

بشكل فردي (٢٠ دقيقة)
١. ما هو األمر الذي كان له تأثري أكرب عىل حياتك من هذه الدراسة وملاذا؟

٢. بشكل عام ما هي الفكرة أو الدرس الذي كان ُمهاًم لك يف هذه الدراسة؟

٣. ما هي الخطوة العملية – أمر اكتشفته من خالل هذه الدراسة  وتود أن تفعله أو 
أن تتوقف عن فعله أو تود تغيريه او الذي تود ُمتابعته يف حياتك. وما الذي يجب أن 

تفعله لتحقيق ذلك؟
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٤. يف دراسة املجموعة تم مناقشة أربع طرق للتجاوب مع الله، محبة  وخوف وطاعة 
وثقة. من بني هذه ما هي الطريقة التي تراها سهلة بالنسبة اليك؟ وما هي الطريقة 

االصعب؟ وملاذا تظن ذلك؟

٥. مبقياس من ١ (ضعيف) اىل ١٠ (جيد)، كيف ُتقيِّم  تجاوبك مع الله  أمام أوالدك؟

______ املحبة

______ الخوف

______ الثقة

______ الطاعة

أي من هذه ترى أنه عليك التشديد عليها يف بيتك؟ أذكر طريقة ما مُيكنك فيها القيام 
بذلك؟
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٦. أذكر أمراً فعلته مؤخراً جعل أوالدك يظنون أنك ال تحب أو ال تخاف أوال تثق أوال 
ُتطيع الله؟

أنت تسعى  أوالدك  أن تستغله كفرصة ليك يرى  اليوم ومُيكنك  به  متر  أمراً  أذكر   .٧
للتجاوب مع الله؟

تفاعال كزوجين ٣٠ دقيقة
١. تشاركا بإجابتكام من قسم العمل الفردي.

جانب  اىل  اوالدكام  اسم  ضعا  التالية.  الالئحة  أكمال  أوالدكام  من  بكٍل  بالتفكري   .٢
املواقف التالية التي تتوافق معه أو معها.



ساعد أوالدك ليعرفوا الله

 مواقف يواجهها االوالد
وتتطلب موقف لـ....

كيف مُيكننا العمل مع هذا الولد 
لُنشجعه عىل التجاوب.

محبة الله

مخافة الله

الثقة بالله

طاعة الله
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٣. أذكر ما يجب أن تفعله أو أن تستمر بفعله ليك ُتقوي عائلتك. لرمبا تود أن تستمر 
يف تخصيص وقت ملواعيد مع اوالدك. راجعا الئحة األفكار عىل الصفحة ١١١.

٤. إقضيا بعض الوقت معاً يف الصالة. اشكرا الرب من أجل بعضكام ومن اجل اوالدكام. 
صليا للحصول عىل حكمة من عند الرب من أجل االرشاد ومن أجل الربكة لالستمرار 

يف مساعدة اوالدكام عىل معرفة الرب.

تأكدا من مراجعة صفحة التفاعل بني األهل واألوالد عىل الصفحة ١٠٧

نرجو أن تزوروا موقعنا االلكرتوين عىل العنوان التايل
www.familylife.com/homebuilders

www.arabfamilylife.com
 وارسلوا لنا آراءكم حول هذه الدراسة وليك نرسل لكم معلومات إضافية 

عن كتب حياة العائلة األخرى وعن املؤمترات التي نعقدها.
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التفاعل بني األهل واالبناء
الهدف من هذا القسم ”التفاعل بني األهل واالوالد“ هو ملساعدة األهل عىل التواصل 
لرمبا كسهرة عائلية  الله. اجعل من هذه مناسبة مميزة –  اوالدهم ليك يعرفوا  مع 

اسبوعية.

املشاهري
هذه الوظيفة تعطيك الفرصة يك ُتشارك اوالدك كيف عرفت الله. لجعل هذه الجلسة 
سهرة ُمميزة خطط لتحضري الطعام معاً – أو خطط لرحلة أو اذهبا اىل مطعم قريب 
بعد  التالية  الوظيفة  تتميم  ومُيكنك  البيت.  لوليمة خاصة يف  أو  الرسيعة.  للوجبات 

تناول الطعام.

”امتحان  صفحة  من  نسخة  (أو  بيضاء  وورقة  رصاص  أو  حرب  قلم  ولد  كل  ١.  أعط 
املشاهري“ عىل الصفحة ٩٨)

٢.  قل: من أجل املرح سوف نعطيكم أسامء بعض املشاهري التي قابلها والدكم 
ووالدتكم، اشخاص تكلمنا معهم أو سّلمنا عليهم باليد. يف كل فئة جاوبوا 

بـ (صح) أم (خطأ) لِكلينا. اذا كان جوابكم (صح) اكتب اسم هذا الشخص 

املشهور واربح عالمة.

٣.  اقرأ االسئلة يف االختبار واجعل كل ولد ُيسجل االجابة.
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امتحان املشاهري
• قابلت ُممثل شهري يف االفالم او التلفزيون.

صح / خطأ األم 
صح / خطأ األب 

•  قابلت شخصية تلفزيونية معروفة، كمذيع األخبار أو نرشة األحوال الجوية أو 
عامل يف االرصاد الجوية، أو اُملعّلق الريايض أو ُمراسل.

صح / خطأ األم 
صح / خطأ األب 

• قابلت رياضياً ُمحرتفاً
صح / خطأ األم 
صح / خطأ األب 

• قابلت رجالً سياسياً
صح / خطأ األم 
صح / خطأ األب 

• قابلت كاتباً معروفاً أو موسيقياً
صح / خطأ األم 
صح / خطأ األب 

• قابلت الله.
صح / خطأ األم 
صح / خطأ األب 

إرشح  االسئلة  من  لكٍل  لألوالد.  الصحيحة  االجابة  وأعطيا  األسئلة  اىل  عودا  اآلن   .٤
عند  شعرت  وكيف  به  عرّفك  من  الشخص.  ذلك  بلقاء  لك  سمحت  التي  الظروف 
مؤمناً  اصبحت  وكيف  االميان  اختبار  شارك  األخري  وللسؤال  الشخص.  ذلك  ُمقابلتك 

تتبع يسوع املسيح.

٥. استنتج من اوالدك متى وكيف تعرفوا عىل الله ألول مرّة.
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البحث عن دليل
الرئييس يتم  النشاط  الخليقة.  الله من خالل  هذه الوظيفة تساعد األوالد عىل رؤيا 
تصوير  آلة  اىل  تحتاج  اُملفّضل. سوف  التسلية  مكان  أو  ُمنتزه  مثًال يف  البيت،  خارج 

وكيس من الورق لكل ولد.

١. أعط كل ولد آلة تصوير (أو للتوفري ليتشارك كل االوالد بآلة تصوير واحدة) وكيس 
وكيس من الورق. إقرأ إرميا ٣٢: ١٧ ورومية١: ٢٠ بصوت عاٍل. ارشح بأنه مُيكننا التعلم 

عن الله من خالل ُمالحظة ما قد خلقه.

٢.  قل ”اليوم أنت تحّريون وسوف تبحثون عن دليل أن الله كان ُهنا. هذا هو 
واجبكم:

·  اجمعوا خمسة اشياء من الطبيعة ُتظهر يشًء عن الله وضعوها يف كيس 
الورق.

· التقت صوراً للطبيعة ترى فيها دليًال عىل وجود الله.

ثم  واحدة.  مِبُدة ساعة  التظهري  مركز  الصور يف  بتظهري  قم  أوالدك.  ينتهي  بعدما   .٣
ذهبتم  حيث  املكان  يف  كان  الله  بأن  الدليل  بتقديم  يقوموا  ان  اوالدك  من  اطلب 

كعائلة.

خالل تقديم اوالدكم حاول ايجاد فرصة لسؤالهم أسئلة تساعدهم عىل برهان الدليل. 
مثال عىل ذلك، عندما ُيعطيك ابنك ورقة شجر اسأل: كيف ُيساعد هذا األمر عىل 

برهان أن الله كان يف اُملنتزه؟

ساعد اوالدك عىل الفهم ان الله وحده قادر عىل خلق ورقة الشجر. قد تود القول: 
العاِلم غري قادر عىل صنع واحدة يف اُملخترب. والِحَريف ال يقدر عىل بناء واحدة 
يف املشغل. والخياط ال يقدر أن ُيخيط واحدة عىل آلة الخياطة. فقط الله قادر 

عىل خلق ورقة شجر.
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٤. بعد االنتهاء من العروض اسأل االسئلة التالية:

• ماذا ُيعلمنا الدليل الذي وجدناه عن الله؟

• أي إله قادر عىل خلق أو صنع هذه؟

٥. أختام هذه الحلقة بالصالة معاً. أشكروا الله عىل األمور التي صنعها.
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أفالم منزلية
كتابية  قصة  بتصوير  بها  تقومون  ألمسية  املنزلية. خطط  االفالم  متثيل  االوالد  ُيحب 

يكون فيها أوالدكم هم اُملمثلون.

القيام  آخر  كإحتامل  (ومُيكن  واحدة.  استعر  فيديو  تصوير  آلة  لديك  يكن  إذا مل   .١
بالتصوير الفوتوغرايف وأخذ مشاهد بدل من تصوير الفيديو)

٢. إخرت قصة لتصويرها من االحتامالت التالية:

• يعقوب يتصارع مع مالك – تكوين٣٢: ٢٢

• زكا ويسوع – لوقا ١٩

• املرأة عند البرئ – يوحنا ٤

• يسوع والتالميذ يف السفينة يف وسط العاصفة – متى ٨: ٢٣

• يسوع يشفي إمرأة – لوقا٨: ٤٣

• االبن الضال – لوقا١٥: ١١

• داود وجوليات – صموئيل األول ١٧

• يسوع يف بيت مريم ومرثا – لوقا ١٠: ٣٨

• دانيال يف جب األسود – دانيال ٦

٣. إقرأ القصة (أكرث من مرّة) ثم تحدثوا كيف مُيكنكم تحويلها اىل فيلم. قرروا التايل:

•  من سيلعب دور كل شخصية؟ مع التذكر أنه مُيكن للشخص أن يقوم بدور أكرث 
من شخصية يف القصة. مثال عىل ذلك، الشخص الذي يلعب دور امللك داريوس 
يف قصة دانيال مُيكن أن يكون أحد االسود أيضاً! أيضاً تذكروا أن عىل أحد أن 

يقوم بالتصوير يف كل مشهد.
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• ما هي املالبس واألغراض التي تحتاجونها؟

• أين سيصور كل مشهد.

٤.  قم بتصوير الفيلم. ثم يف النهاية أطلب من كل ُممثل أن ُيجيب عىل هذا السؤال 
أمام آلة التصوير: ماذا تعلمت عن الله من هذه القصة؟

٥.  اصنع البوشار وشاهد الفيم مع عائلتك.

كن حذراً من هذا األمر فقد يود أوالدك القيام بتصوير فيلم كل ليلة!
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خبز الحياة
هذا مترين يختلف بعض اليشء عن مترين املجموعة الذي قمتم به يف الفصل الرابع. 
هذا التمرين سيؤمن درساً ال ُينىس عن واحدة من الصفات التي ُيوصف بها يسوع 

يف الكتاب اُملقدس.

ر موعد العشاء (أو الغذاء) ملدة ساعتني أو ثالث لتتأكد أن كل من يف عائلتك  ١. أخِّ
جائع جداً. وال تسمح ألحد بأكل أي يشء آخر خالل هذا الوقت.

٢. لبدأ الوليمة أعط قطعة من الخبز (نوع من خبز القمحة الكاملة) لكل شخص. 
وشجعهم عىل أكلها. ثم أسأل:

• كيف تجد طعم هذه القطعة من الخبز وأنت جائع بهذا الشكل؟

• كيف تجد طعمها عادًة؟

• لو بقيت ملدة ٢٤ ساعة دون أكل، كيف سيكون طعمها بالنسبة لك؟

٣. إقرأ يوحنا٦: ٣٥ ثم اسأل: ماذا يعني يسوع بقوله ” أََنا ُهَو ُخْبُز اْلَحَياِة. َمْن ُيْقِبْل 
إَِيلَّ فَال َيُجوُع“؟

٤. تحدث عن أن الخبز يّؤمن نوع من الربوتينات، والكربوهايدرايتس، والفيتامينات، 
أمر  عن  يتحدث  يسوع  ولكن  لنعيش.  نحتاجها  أًخرى  ومواد  واألنسجة  والحديد، 

ُمختلف – هو ُيشبعنا روحياً. يسوع يّؤمن حاجات أرواحنا لنحيا.

٥. إقرأ سفر التثنية ٨: ٣ واسأل: ماذا يقول لنا هذا العدد عن ما نحتاجه لنحيا؟

٦. شارك أوالدك عن كيف أن كلمة الله ساعدتك أن تتقرب من الله.
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قلب جديد
هذه الوظيفة سوف ُتعطيك الفرصة ليك ُتخرب أوالدك عن حاجتهم اىل ”قلب جديد“ 
– والذي نحصل عليه عندما ُنصبح مؤمنني باملسيح. سوف تحتاجون اىل كتب مقدسة 
وورق وأقالم حرب وأقالم رصاص أو أقالم تلوين لكل ولد. ثم عليك عمل بطاقايت دعوة 
اىل  حفلتي عيد ميالد. يجب أن يكون اليوم والوقت نفسه للحفلتني – عىل أوالدكم 
أن يختاروا أي واحدة سيحرضون. احدى الدعوات يجب أن تكون دعوة لألطفال اىل 
حفلة – غري ُمكلفة. الدعوة الثانية يجب أن تكون عىل ورق فخم ومكتوبة بنص مثل 

النموذج التايل:

أعظم حفل عيد ميالد يف العامل

استمتع بيوم من املرح يف _________________

(ضع اسم منتزه قريب أو مركز العاب مائية أو أي مكان يرغبه االوالد)

كل ما مُيكنك أن تـأكله من البيتزا أو الهمربغر واملثلجات.

كل شخص يحرض يحصل مجاناً عىل:

كمبيوتر شخيص محمول

جهاز تلفزيون

جهاز األقراص اُملدمجة

قسيمة رشاء بقيمة ١٠٠٠ دوالر من السوق

سيارة عندما تصبح بعمر ١٦ سنة.

١.  أعط كل ولد ورقة وشيئاً لريسم به ثم قل: سنتحدث اليوم عن حاجة كل شخص 
فينا اىل قلب جديد. لذلك أول أمر أطلبه منكم هو رسم قلب.
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٢. بعد أن يكون قد صنع كل ولد قلباً. إسأل: عىل ماذا يدل قلبك؟ اىل ماذا يرمز؟

٣. قل : عندما ُنفكر يف القلب نحن أيضاً ُنفكر يف الذي داخل الجسم. أطلب من كل 
ولد أن يتحسس نبضات قلبه بوضع يده عىل الجهة الشاملية من صدره أو بتحسس 

النبضات عىل معصم اليد. اسأل:

• ماذا يفعل لنا القلب؟

• ماذا يحصل اذا توقف قلبنا عن النبض؟

٤. قل : عندما يتحدث الكتاب املقدس عن القلب انه يعني يشًء مختلفاً بعض اليشء. 
أطلب من أوالدك قرأة هذه املقاطع الكتابية بصوٍت عاٍل:

• تثنية ٥: ٢٩

• مزمور ٥: ٩

• مزمور ٥٣: ١

• متى ١٥: ١٨-١٩

• متى ٢٢: ٣٧

٥.  اسأل: ماذا يقصد الكتاب املقدس عندما يتحدث عن القلب؟ قد يكون هذا سؤاالً 
صعباً لُيجيب عليه أوالدك ولكن اجعلهم ؟؟؟ معه بعض الوقت ثم قل: يف الكتاب 
والرغبات.  والعواطف  التفكري  مركز  هو  الشخص.  داخل  يعني  القلب  املقدس 
للفهم لذلك سأرشح األمر  هو يؤثر عىل كيفية ترصفنا. قد يكون هذا أمراً صعباً 

ُمستخدماً هاتني الدعوَتنْي لحفالت عيد امليالد.

٦.  اعرض دعوة الحفلة التي فيها الهدايا املجانية. ثم قل: تصورا لو أنكم ُدعيتم اىل 
حفلتي عيد ميالد وموعد الحفلتني يف نفس اليوم ونفس الوقت. الدعوة االوىل هي 
من تلميذ آخر يف صفك يف املدرسة التي تذهب اليها وهو أسوأ عدو لك. هذا الولد 

يتعدى عليك ويأخذ منك غذائك كل يوم. إقرأ الدعوة.

الدعوة هي من أفضل صديق لك. ستكون  الثانية. وقل: هذه  الدعوة  ابنك  ٧.  أري 
الحفلة يف اُملنتزه وسوف يكون هناك العاب تلعبونها. وستأكلون اُملثلجات والحلوى. 
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وستشاهد صديقكك يفتح الهدايا. ال يوجد وعود بهدايا غالية - فقط الوعد بيوم 
واحدة  أي  اسأل:  الحفلتني.  من  واحدة  فقط حضور  مُيكنك  االصدقاء.  مع  ُممتع 

تختار؟

أن  تود  قد  ملاذا  اسأل:  ثم  دقيقتني  ملدة  القرار  هذا  مع  يتصارعون  أوالدك  ٨.  أترك 
تذهب اىل حفلة عدوك يف املدرسة؟ وغالباً ما سيكون الجواب ”من أجل الهدايا“ 

ثم اسأل:

• ملاذا قد تود التخيل عن كل هذه الهدايا للذهاب اىل حفلة صديقك املفّضل؟

• هل تظن أن مشاعر صديقك قد تتأذى اذا قررت الذهاب اىل الحفلة األُخرى؟

٩.  قل: أحد هذه الخيارات قد يكون أنانياً واآلخر قد يكون غري أناين. ثم اسأل: كم 
شخص يرغب رساً بايجاد طريقة للذهاب اىل الحفلة والحصول عىل كل تلك الهدايا؟ 
بعد اإلجابة قل: هذه هي نقطة املوضوع: األمر الذي ُيغرينا اىل اختيار الذهاب 
اىل الحفلة الثانية والتمتع بالهدايا بالرغم من أن األمر يؤذي مشاعر صديقنا ُيظهر 
أناين وخاطئ  منا هو  بالطبيعة. كل شخص  أنانيون  نحن   – قلوبنا  لنا كيف هي 

بالطبيعة. نريد طرقنا الخاصة.

١٠١٠.  اسأل: ما هي بعض الطرق التي ُنظهر فيها أنانيتنا؟

١١١١.  أطلب من أحد األوالد أن يقرأ مزمور ٥١: ١٠ ثم اسأل كيف مُيكننا أن نحصل 
عىل قلب نقي؟

١٢١٢.  قل: الحق هو أننا نحتاج للتخلص من القلب القديم والحصول عىل قلب جديد. 
يقول لنا الكتاب املقدس أن املسيح جاء لهذا السبب. أطلب من ولد قراءة رومية 
٥: ٨ ثم قل: تخيل أن طبيبك قال أن قلبك مريض ويجب أن تحصل عىل عملية 
زرع قلب جديد وإّال فقلبك املريض سوف يقتلك. وبسبب فئة دمك ونوع خالياك 
هناك شخص ُيناسب أن يكون اُملتربع. وليك تحيا أنت عىل هذا الشخص أن يكون 

مستعداً لتقديم حياته. وال مُيكنك أن تفعل أي يشء لُتخّلص نفسك.

اسأل: ماذا تظن لو أن هذا الشخص أىت طوعاً وقدم قلبه يك تحيا أنت؟ بعد اإلجابة 
قل: هذا ما قام به يسوع من أجلنا، لقد مات ليك نحصل نحن عىل قلٍب جديد.
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دعوات
من أجل هذه السهرة العائلية عليك تحضري من ٦ اىل ٨ بطاقات دعوة. مُيكنك تحضري 
هذه الدعوات باستخدام الورق اُملقوى وبعض أقالم التلوين أو بساتخدام الكمبيوتر.

يجب أن يكون عىل كل غالف لهذه الدعوات التعبري ”أنت مدعوا“ ولكن يف داخل 
يوم  حدث  لكل  إجعل  تتبع).  التي  األمثلة  (أنظر  الدعوة  بنوع  خالّقاً  كن  البطاقة 
ووقت. ومُيكنك أيضاً أن ُتضيف ماذا عىل الشخص أن ُيحرض معه. عىل داخل البطاقة 
ويف اسفل ُمعظم الدعوات أكتب ”هذه الدعوة غري حقيقية“ عىل واحدة أو إثنني منها 
(كالدعوة عىل البيتزا) أكتب هذه الكلامت ”هذه الدعوة حقيقية، مُيكنك استخدامها 

للحصول عىل البيتزا يف الليلة التي تختارها. مربوك!“

نماذج عن الدعوات

أنت مدعوا
اىل ماذا: محكمة السري

من: القايض
متى: االربعاء القادم الساعة السادسة والنصف مساًء

ماذا ُتحرض معك: بعض املال لدفع الغرامة – واّال.
يرجى تأكيد الحضور.

أنت مدعوا!
اىل ماذا: غداء يف البيت األبيض

من: الرئيس
متى: حزيران

ماذا ُتحرض معك: أفكارك لتطوير البلد.
يرجى تأكيد الحضور.
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أنت مدعوا!
اىل ماذا: واجب تنظيف املطبخ

من:  أمك وأباك
متى: كل ليلة هذا االسبوع

ماذا ُتحرض معك: مكنسة وكفوف مطاطية ومواد التنظيف.
يرجى تأكيد الحضور.

أنت مدعوا!
اىل ماذا: البيتزا

من: العائلة كلها.
متى: أنت تختار الليلة

ماذا تحرض معك: شهيَّتك!
يرجى تأكيد الحضور

أنت مدعوا!
اىل ماذا: عشاء يف منزيل

من: الثعلب الرشير الكبري
متى: كلام كان املوعد أقرب يكون أفضل

ماذا ُتحرض معك: فقط أحرض نفسك
يرجى تأكيد الحضور.

١. ضع الدعوات التي عملتها عىل وجهها عىل طاولة املطبخ. أطلب من كل ولد إختيار 
واحدة كٌل بدوره. ولكن قبل أن يفتح االوالد الدعوات اسأل:

• ملاذا اخرتت الدعوة التي سحبتها؟

• هل انت عىل استعداد للقيام مبا تطلبه هذه الدعوة؟
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أطلب من كل ولد أن ُيجيب بنعم أم ال قبل فتح الدعوة. عندما يفتح أوالدك الدعوة 
ويقرأوها (أو قرأتها لهم). اسأل: هل ُتريد أن تبقى عىل نفس القرار الذي أخذته قبل 

فتح الدعوة أم ُتريد تغيري رأيك؟ 

٢.  بعدما تنظروا اىل كل الدعوات إفتح يف الكتاب املقدس عىل انجيل لوقا ١٤: ١٦-٢٤ 
إقرأ القصة ثم ناقشوا االسئلة التالية كعائلة معاً:

• ماذا برأيك مل ُيرد بعض الناس الحضور اىل وليمة امللك؟

•  هل بدا االمر انه لديهم اسباب حقيقية لعدم ُحضورهم. أم أنهم كانوا يختلقون 
األعذار فقط؟ إرشح.

• من كان الناس الذين أتوا؟

• إذا حصلت عىل دعوة اىل وليمة عند امللك هل تذهب؟ ملاذا أو ملاذا ال؟

٣.  إرشح ألوالدك أن فكرة يسوع هنا هي أننا جميعاً ُدعينا ليك نعرف الله وليكون لنا 
عالقة معه. الكثري من الناس الذين حصلوا عىل هذه الدعوة يختلقون اعذاراً يك 

يتبعوا يسوع. ولكن عند الله مكان لكل من يأيت.

٤. . اسأل:

•  ما هي بعض األمور التي تجعل الناس ال ُيريدون معرفة الله أو ال ُيريدون عالقة 
معه؟

• ما هي بعض األسباب التي تجعل بعض الناس يقولون نعم لدعوة الله لهم؟

• ما هو رأيك حول دعوة الله لنا لنعرفه أكرث؟

٥. أختم هذا الوقت بالصالة. أشكر الرب عىل دعوته لنا لنكون اتباعه.
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 ما هي 
الخطوة التالية؟ 

نرفع دامئًا صالتنا يك تكونوا قد استفدتم قدر املستطاع يف هذه الدراسة من سلسلة 
عندما  أكرث صالبة  وبيتكام سيصبحان  زواجكام  أن  نأمل  االوالد.  لرتبية  البيت  بناؤو 

تسّلامن حياتكام ليسوع املسيح وتبنيان بيتكام بحسب مخططه الكتايب.

كنيستكام  ومحيط  أخرى يف جامعتكام  زيجات  لتقوية  بالسعي  تبدآ  أن  أيًضا  نأمل 
املحّيل. تحتاج الكنيسة اىل أزواج مثلكام ملتزمني يف بناء زيجات مسيحية. هذه القصة 

من الحرب العاملية الثانية توضح هذه النقطة.

وتراجع  العنيف.  هتلر  هجوم  تحت  لتّوه  الفرنيس  الجيش  سقط   .١٩٤٠ العام  إّنه 
الهولنديون بعد أن هزمهم النازيون هزمية ساحقة. استسلم البلجيكيون ووقع الجيش 

االنكليزي يف الفخ يف الساحل الفرنيس داخل قناة مرفأ دنكريك.

بدا وكأنه حكم عىل مئتي وعرشين ألف رجل من أفضل رجال بريطانيا باملوت محّولني 
لون مياه قناة بريطانيا اىل االحمر. مل تدرك جيوش الديكتاتور االملاين املوجودة عىل 

بعد أميال فقط يف املرتفعات الفرنسية كم كانت قريبة من النرص.

بدا األمل باالنقاذ ضعيًفا وغري مجٍد يف الوقت املتبقي. وأخرب األسطول البحري االنكليزي 
إنقاذ ١٧٠٠٠ جندي عىل  بأنه ميكنهم  السادس  امللك جورج  –املحرتفون-  "الضئيل" 

األكرث وأنذروا مجلس العموم ليتحّرض الستالم "أنباء قاسية وعنيفة".

يجري  ما  مشاهدة  سوى  الحلفاء  مبقدار  يكن  ومل  امللك،  وضعف  السياسيون  شّل 
عن بعد. وإذ بدا حتف الجيش الربيطاين وشيًكا، ظهر أسطول غريب يف أفق القناة 
التاريخ  يف  التي حشدت  السفن  من  وحشية  االكرث  التشكيلة  هو  رمبا   – االنكليزية 

كّله. 

فقد ظهرت سفن صيد بالشباك، وزوارق سحب، وقوارب لنقل الرمل، ومراكب صيد 
رشاعية، وقوارب نجاة، وسفن املتعة، ومراكب رشاعية، وسفن تجارية، حتى أنه تضّمن 
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فرقة إطفاء أسطول لندن الصغري. كان يقود كّل سفينة متطوعون مدنيون من أهاٍل 
بريطانيني أبحروا إلنقاذ ابناء بريطانيا املرهقني والنازفني.

كتب ويليم مانشسرت يف كتابه امللحمي "األسد األخري" قائال: إنه حتى اليوم، ما حصل 
عام ١٩٤٠ يف أقّل من اربع وعرشين ساعة ال يزال يبدو وكأنه معجزة. مل يتّم إنقاذ كّل 

الجيوش الربيطانيني فحسب، بل أيًضا ١١٨٠٠٠ فرق حليفة أخرى.

يشبه البيت املسيحي اليوم اىل حّد كبري هذه الفرق يف دنكريك. فهي تتعرّض للضغط 
والوقوع يف الفخ وتخرس قيمها وتحتاج بذلك اىل املساعدة. تحتاج اىل مساعدتكام. 
السياسيني  وننتظر  نقف  فنحن   – كبري  حّد  اىل  انكلرتا  املسيحية  الجامعة  تشبه  قد 
أن  من  أكرب  املشكلة  لكن  وينقذوها.  عائالتنا  يف  ليتدّخلوا  الدين  ورجال  واملختصني 

يحّلها كّل هؤالء مجتمعني.

مع أعىل نسبة طالق يف أّي دولة عىل وجه األرض،  نحتاج اىل جهد رجال ونساء عازمني 
يف  واملجروحني  املرهقني  املصابني  إنقاذ  يف  لهم  املتاحة  الوسائل  بكّل  املساعدة  عىل 

عائالتنا اليوم. نحتاج اىل جهد جهيد يبذله أزواج عاديون يؤمنون بإله غري عادي.  

أهّم  إحدى  أمامكام  اآلخرين؟  بناء حياة  لتستثمرا حياتكام يف  نتحّداكام  أن  لنا  هل 
البيت،  بناؤو  إذا بدأمتا مبجموعة  اليوم.  إنقاذ عائالت  التاريخ لتساعدا يف  الفرص يف 
بناء  يعيدون  أو  يبنون  الذين  العامل  األزواج حول  العديد من  اىل  تنضاّم  أن  ميكنكام 

مئات االلوف من البيت عىل أساس جديد ومتني وهو العالقة مع الله.

عائالت  التغيري يف  تزرعا  أن  التي ميكنكام من خاللها  العملية  الوسائل  بعض  اليكام 
اليوم:

بناؤو  لدراسة  الست  الجلسات  يف  وقداهم  أزواج  مثاين  اىل  أربع  من  ١.  إجمعا 
البيت، (تحسني تربيتك لألوالد). (مل ال تفّكران يف تشجيع زوجني آخرين من 

كنيستكام أو جامعتكام لتشكيل مجموعات إضافية من بناؤو البيت؟)
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٢.  إقطعا وعًدا باالستمرار ببناء زواجكام وبيتكام والقيام بدراسة ثانية من سلسلة 
بناؤو البيت لرتبية االوالد أو قيادة دراسة يف سلسلة بناؤو البيت للمتزوجني.

٣.  هناك وسيلة للتشجيع عىل النشاط االجتامعي متوفرة عىل رشيط فيديو هي 
الرقم العائلة عىل  األتصال بحياة  الرجاء  املعلومات  ملزيد من   فيلم "يسوع". 

1-800-FL-TODAY :التايل

٤.  اقيام حفل عشاء وادعيا اىل بيتكام عائالت من الجوار وشاركا مع املوجودين 
اميانكام باملسيح كزوجني.

٥.  شاركا حب املسيح مع الجريان.

القس يف  تعاونا  ال  مل  العمر"،  من  أسبوع  "نهاية  قد حرضمتا مؤمتر  كنتام  ٦.  إذا 
التي  املعلومات  من  مستفيدين  الزواج  عىل  املقبلني  لألزواج  النصح  تقديم 

تلقيتامها؟

ملزيد من املعلومات عن فرص الخدمة التي سبق وذكرناها، اتصل بكنيستك املحلية 
أو راسلنا عىل العنوان التايل:

FamilyLife
P.O. Box 8220
Little Rock, AR 72221 - 8220
www.familylife.com
www.arabfamilylife.com
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 مشاكلنا
وحلول الله

سيضطر بالنهاية كل شخصني متزوجني أن يواجها النزاع يف زواجهام. سيواجهان مشاكل 
يف التواصل ورصف األموال وصعوبات من الناحية الجنسية. هذه املواضيع مهمة جدا 
بناؤو  لقد ُصّممت سلسلة  بينك وبني رشيك حياتك.  للتوصل اىل عالقة محبة قوية 

البيت للمتزوجني لتساعدكام يف تقوية زواجكام يف كثري من هذه النواحي الخطرية.

هناك مشكلة أساسية يف كل زواج وهي أساس أي مشكلة أخرى وال ميكننا أن نحّلها. 
مهام حاولت بقّوتك، فهذه املشكلة هي أكرب من أن تحّلها بنفسك.

هذه املشكلة هي مشكلة االنفصال عن الله. إن أردت أن تخترب الزواج كام أراده الله 
أن يكون، عليك أن تتمّتع بعالقة حيوية مع الله الذي خلقك والذي يعرض عليك القوة 

لتحيا حياة سعيدة وهادفة.

املشكلة التي تفصلنا عن الله هي الخطيئة. يعتقد أغلبنا أن كلمة الخطيئة هي إشارة 
اىل قامئة من العادات السيئة التي منارسها يف حياتنا والتي يّتفق الجميع عليها أنها 
سيئة. نحاول أن نعالج مشكلة الخطيئة فنجاهد ليك ُنصبح أفضل، فنقرأ الكتب ليك 

نعرف كيف نسيطر عىل غضبنا أو نتوّقف عن غش الحكومة يف تقارير رضائبنا.

من  الئحة  مجرّد  من  أعمق  هي  الخطيئة  مشكلة  أن  قلوبنا  أعامق  يف  نعلم  لكننا 
العادات السيئة. لقد مترّدنا جميعنا ضّد الله. لقد تجاهلنا الله وقررنا أن نعيش حياتنا 
كام يحلو لنا. يقول الكتاب املقدس إن الله الذي خلقنا يريدنا أن نتبع خطته لحياتنا. 
لكن بسبب مشكلة خطايانا نعتقد أن أفكارنا وخططنا أفضل من أفكار وخطط الله.

•"اذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله" (رومية ٣: ٢٣).

بالله  يثق  مل  منا  أحدا  أن  تعني  إنها  الله"؟  "اعوزهم مجد  العبارة،  تعني هذه  ماذا 
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األمور  واعتربنا هذه  أخرى  بأمور  ذواتنا  ُنريض  أن  لقد سعينا  قدره.  يعطيه حق  ومل 
يقول  الخاص.  منا يف طريقه  كّل  لقد ذهب  نفسه.  الله  قيمة من  أكرث  أنها  األخرى 
الكتاب املقدس إنه يجب أن ندفع عقابا عن خطايانا. ال ميكننا بكل بساطة أن نعمل 
عىل هوانا ثم نتمنى أن تكون أفعالنا مناسبة مع الله. إن تبعنا خططنا الخاصة، فهذا 

سيقودنا اىل دمارنا.

•"توجد طريق تظهر لالنسان مستقيمة وعاقبتها طرق املوت" (أمثال ١٤: ١٢).

•"ألن أجرة الخطيئة هي موت" (رومية ٦: ٢٣).

إن عقوبة الخطيئة هي انفصالنا األبدي عن محبة الله. الله قدوس أما نحن فخطاة. 
العقاب كأن نعيش مثال   مهام حاولنا ال نستطيع أن نأيت بخطة بديلة لنتجّنب هذا 

حياة صالحة أو أن نحاول أن نطيع ما يقوله الكتاب املقدس.

نشكر الله ألنه أوجد سبيال لحل هذه املعضلة، فقد أصبح الله إنسانا من خالل شخص 
يسوع املسيح. عاش املسيح حياة القداسة بطاعة كاملة لخطة الله. لقد مات املسيح أيضا 
طواعية عىل الصليب ليك يدفع عقوبة خطايانا. بعد ذلك أثبت أنه أقوى من الخطيئة أو 

املوت حني قام من بني األموات. هو وحده عنده القّوة أن يرفع عنا عقوبة خطايانا.

•  "قال له يسوع، أنا هو الطريق والحق والحياة. ليس أحد يأيت اىل اآلب إال يب" 
(يوحنا ١٤: ٦).

•  "ولكن الله بنّي محبته لنا ألنه ونحن بعد خطاة مات املسيح ألجلنا" (رومية ٥: ٨).

الثالث  اليوم  يف  قام  وأنه  دفن  وأنه  خطايانا...  أجل  من  مات  املسيح  أن   ..."  •
حسب الكتب، وأنه ظهر لصفا ثم لالثني عرش. وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة 

ألكرث من خمسمئة" (١كورنثوس ١٥: ٣-٦).

•  "ألن أجرة الخطيئة هي موت. وأما هبة الله فهي حياة أبدية باملسيح يسوع 
ربنا" (رومية ٦: ٢٣).

موت يسوع املسيح أوجد الحّل ملشكلة خطايانا. لقد سّد الهّوة بيننا وبني الله. هو 
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يدعونا جميعا أن نأيت إليه وأن نرتك خططنا الفاشلة يف قيادة حياتنا. هو يريدنا أن 
نثق بالله وبخطته.

إن كنت موافقا أنك منفصل عن الله فهو يدعوك اآلن أن تعرتف بخطاياك. لقد أوصلنا 
أنفسنا جميعا اىل حالة من الفوىض ألننا فّضلنا بعناد أن نتبع أفكارنا وخططنا من أن 
نتبع أفكار الله وخطته. وكنتيجة لهذا الخيار، نحن نستحق أن ُنفصل عن محبة الله 
أننا مترّدنا عىل خطته وأّن حياتنا تعّمها  أنه إن اعرتفنا  الله وعدنا  بنا. لكن  وعنايته 

الفوىض فإنه سيغفر لنا وُيصلح مشكلة خطايانا.

•  "وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصريوا أوالد الله أي املؤمنون باسمه" 
(يوحنا ١: ١٢).

الله ليس من  بالنعمة مخلصون باإلميان وذلك ليس منكم. هو عطية  •  "ألنكم 
أعامل يك ال يفتخر أحد" (أفسس ٢: ٨-٩)

حني يتكلم الكتاب املقدس عن قبول املسيح، فهذا يعني أننا نعرتف بأننا خطاة وأننا 
ال نستطيع أن نحل املشكلة بأنفسنا. هذا يعني أننا نرتك خطايانا وأننا نثق باملسيح 
يك يغفر خطايانا ويجعلنا كام يريدنا هو أن نكون. ال يكفي أن نؤمن بعقلنا فقط أن 

املسيح هو ابن الله، بل علينا بإرادتنا أن نثق به باإلميان وبخطته لحياتنا. 

كمحور  الله  خطة  مع  وفاق  عىل  أنت  هل  وفاق؟  عىل  الله  وبني  بينك  األمور  هل 
لحياتك؟ أم أن حياتك بضياع ألنك تريد أن تفعل ما يحلو لك؟

ميكنك أن تقرر اليوم أن تتغري. ميكنك أن تلتفت اىل املسيح وتسمح له أن يغرّي حياتك. 
كل ما عليك أن تفعله هو أن تتكلم معه وتخربه ما الذي يجول يف خاطرك ويف قلبك. 

إن مل تكن قد فعلت هذا سابقا، أنصح أن تتبع الخطوات التالية:

•  هل توافق أنك بحاجة اىل الله؟ قل ذلك لله.

•  هل حياتك تغمرها الفوىض ألنك تبعت خطتك الشخصية؟ قل ذلك لله.

•  هل تريد أن يغفر لك خطاياك؟ قل ذلك لله.
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•  هل تؤمن أن موت يسوع املسيح عىل الصليب وقيامته من بني األموات أعطته 
السلطة أن يعالج مشكلة خطيتك وأن يهبك الحياة األبدية. قل ذلك لله.

•  هل أنت عىل استعداد أن تعرتف أن خطة الله لحياتك هي أفضل من أي خطة 
ممكن أن تفّكر بها؟ قل ذلك لله.

•هل توافق أن لله الحق أن يكون رباً وسّيداً عىل حياتك؟ قل ذلك لله.

"اطلبوا الرب ما دام يوجد ادعوه وهو قريب
(إشعياء  ٥٥: ٦)

اقرتح أن تصيل هذه الصالة:

أيها الرب يسوع، أنا بحاجة إليك. أشكرك ألنك مت عني عىل الصليب عقابا عىل 
أقبلك مخلصا ورّبا. أشكرك ألنك غفرت خطاياي وألنك أعطيتني  أنا  خطاياي. 

الحياة األبدية. أجعلني أن أكون الشخص الذي تريده أنت.

هل تعّرب هذه الصالة عن شوق قلبك؟ صّل هذه الصالة اآلن إن كانت تعّرب عن شوق 
قلبك وسيدخل املسيح حياتك كام وعد.

بالنسبة اىل كل من يتبع املسيح، أي املسيحي، فإن أجرة الخطيئة قد ُدفعت بالكامل، 
إال أن نتائج الخطيئة تستمر يف مالحقتنا يف حياتنا.

•  "إن قلنا إنه ليس لنا خطية ُنضّل أنفسنا وليس الحق فينا." (١ يوحنا ١: ٨).

•  "ألين لست أفعل الصالح الذي أريده بل الّرش الذي لست أريده إياه أفعل." 
(رومية ٧: ١٩).

نتائج الخطيئة تنتقل أيضا اىل زواجنا، فحتى املؤمنني باملسيح ُيصارعون للحفاظ عىل 
زواج ثابت مُيّجد الله. ُيدرك كثري من املتزوجني أخريا أنه ال ميكنهم أن يحافظوا عىل 
زواجهم بقوتهم، إمنا فقط ميكنهم أن ينجحوا مبساعدة الله. ميكن للروح القدس أن 
إرشاده  تحت  بلحظة  لحظة  يعيشون  والذين  الزوجية  املؤمنني  حياة  يف  بقّوة  يؤّثر 

ونعمته. 
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ال  ألنهم  بقوتهم  املسيحية  الحياة  يحيوا  ليك  املسيحيني  املؤمنني  من  الكثري  ُيصارع 
يسمحون لله أن يسيطر عىل حياتهم. مصالحهم مصالح ذاتية وغالبا ما تكون نتيجتها 

الفشل واالحباط.

يف  كأطفال  كجسديني  بل  كروحيني  أكلمكم  أن  أستطع  مل  األخوة  أيها  •  "وأنا 
املسيح. سقيتكم لبنا ال طعاما ألنكم مل تكونوا بعد تستطيعون بل اآلن أيضا ال 
تستطيعون ألنكم بعد جسديون فإنه إذ فيكم حسد وخصام وانشقاق ألستم 

جسديني وتسلكون بحسب البرش." (١ كورنثوس ٣: ١-٣).

املثمرة  الحياة املسيحية  الذي يركز عىل ذاته أن يخترب  ال يستطيع املؤمن املسيحي 
وملئها. هؤالء األشخاص يثقون مبجهودهم الخاص ليك يحيوا الحياة املسيحية: هم إما 

مل يعرفوا، أو نسوا محبة الله وغفرانه وقّوته. هذا النوع من املؤمن املسيحي:

• يعيش حياته الروحية بتقّلب مستمّر.

• ال يستطيع أن يفهم نفسه، فهو يريد أن يفعل ما هو صالح لكنه ال يقدر.

• يفشل باالعتامد عىل الروح القدس ليعيش الحياة املسيحية.

بالله ثقة  بعض هذه الصفات أو جميعها يّتصف بها املؤمن املسيحي الذي ال يثق 
عمياء:

أفكاره غري طاهرة العصيان 

يحسد اآلخرين نقص يف محبة الله واآلخرين 

يعيش بقلق حياة صالة غري ثابتة أو مستمرة 

ينتقد يفشل برسعة وُيصاب باالحباط 

يعيش بال هدف ال يشتاق أن يدرس كلمة الله 

يتّرصف حسب الناموس



ساعد أوالدك ليعرفوا الله

مالحظة: عىل اإلنسان الذي يعرتف بأنه مسيحي ويستمّر مبامرسة الخطيئة أن يعلم 
أنه قد ال يكون مسيحيا عىل اإلطالق حسب ما ورد يف ١ يوحنا ٢: ٣، ٣: ٦، ٩، وأفسس 

.(٥: ٥

عندما يضع املؤمن املسيحي املسيح عىل عرش حياته، فإنه يستسلم لقيادة وإرشاد 
تناغم  عىل  وهو  القدس،  الروح  بواسطة  ُمقادة  املسيحي  املؤمن  هذا  مصالح  الله. 

ووفاق مع خطة الله.

•  "وأما مثر الروح فهو محبة فرح سالم طول أناة لطف صالح إميان وداعة تعفف. 
ضد أمثال هذه ليس ناموس" (غالطية ٥: ٢٢-٢٣).

قال يسوع،
• "...وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل" (يوحنا ١٠: ١٠).

بثمر كثري، ألنكم  يأيت  ّيف وأنا فيه هذا  يثبت  الذي  الكرمة وأنتم األغصان.  • "أنا 
بدوين ال تقدرون أن تفعلوا شيئا" (يوحنا ١٥: ٥).

يف  شهودا  يل  وتكونون  عليكم  القدس  الروح  حّل  متى  قّوة  ستنالون  • "لكنكم 
أورشليم ويف كل اليهودية والسامرة وإىل أقىص األرض" (أعامل الرسل ١: ٨).

الصفات التالية هي النتائج الطبيعية لعمل الروح القدس يف حياتنا:

محبة املسيح يف مركز الحياة 

فرح قوة من الروح القدس 

سالم دافع إلخبار اآلخرين عن يسوع 

طول أناة تكريس للصالة 

وداعة دراسة لكلمة الله 

لطف ثقة بالله 

تعفف طاعة لله 
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تعتمد درجة ظهور هذه الصفات يف الحياة املسيحية ويف الزواج عىل مدى ثقة املؤمن 
املسيحي يف الرب يف كل تفاصيل حياته، وكذلك عىل مدى نضوج ذلك الشخص يف املسيح. 
ال يجب عىل الشخص الذي بدأ للتّو بفهم خدمة الروح القدس أن يفشل إن مل يكن مثمرا 

كاملؤمنني الناضجني الذين عرفوا واختربوا هذه الحقيقة ملدة طويلة من الزمن.

يعد يسوع أتباعه بحياة امللء وبحياة مثمرة إن سمحوا للروح القدس أن يقودهم 
ويقويهم. حني نعطي الله السيطرة عىل حياتنا يسكن املسيح فينا ومن خاللنا بقوة 

الروح القدس (يوحنا ١٥).

إن كنت ترغب بصدق أن يقودك الله ويعطيك القّوة،  فعليك أن تسلم حياتك اآلن 
لقيادة الروح القدس (متى ٥: ٦، يوحنا ٧: ٣٧-٣٩).

اعرتف أّوال بخطاياك لله وقّرر أن ترتك كل الخطايا التي كنت ترتكبها سابقا. اشكر الله 
باإلميان ألنه غفر كل خطاياك ألن املسيح مات ألجلك (كولويس ٢: ١٣-١٥، ١يوحنا ١: 

٩، ٢: ١-٣، عربانيني ١٠: ١-١٨).

تأّكد أن ُتسّلم كل ناحية من نواحي حياتك اىل الله (رومية ١٢: ١-٢). تأمل يف النواحي 
التي ُتفّضل أن تبقيها لنفسك، وتأّكد أن تكون مستعدا لتسليمها هي األخرى لله.

تعّهد باإلميان أن تعيش حسب إرشاد الروح القدس وقوته.

•  ٍعْش بالروح القدس: "وإمنا أقول اسلكوا بالروح فال تكّملوا شهوة الجسد. ألن 
الجسد يشتهي ضّد الروح والروح ضّد الجسد. وهذان يقاوم أحدهام اآلخر حتى 

تفعلون ما ال تريدون" (غالطية ٥: ١٦-١٧).

•  ثٍْق بوعد الله: "وهذه هي الثقة التي لنا عنده أنه إن طلبنا شيئا حسب مشيئته 
يسمع لنا. وإن كنا نعلم أنه مهام طلبنا يسمع لنا نعلم أن لنا الطلبات التي 

طلبناها منه" (١يوحنا ٥: ١٤-١٥).
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الصالة هي إحدى الطرق لتعّرب عن إميانك بالله. إن كانت الصالة التالية تعّرب بصدق 
عن شوق قلبك فرنجو أن تصليها، أو عّرب عن هذه الصالة بكلامتك الخاصة:

إلهي الصالح، انا بحاجة إليك. أنا أعرتف أنني كنت أقود حيايت بنفيس 

غفرت خطاياي  أشكرك ألنك  أنا  إليك.  أخطأت  أنني  النتيجة  وكانت 

أنا أدعو املسيح اآلن أن يتبّوأ  مبوت املسيح عىل الصليب من أجيل. 

مكانه عىل عرش حيايت. استلم قيادة حيايت بواسطة الروح القدس كام 

أنا طلبت منك ذلك باإلميان. أشكرك اآلن ألنك  وعدت أن تفعل إن 

توّجه حيايت وألنك تعطيني القّوة من خالل روحك القدوس.

إن كنت مدركا أن هناك أمرا ما يف حياتك (ترصفا أو عمال ما) ال ُيريض الله، فاعرتف 
املسيح عىل  أساس موت  الله ألنه غفر خطاياك عىل  بكل بساطة بخطيتك، واشكر 

الصليب. اقبل محبة الله وغفرانه باإلميان واستمّر بعالقتك معه.

الله، فحاول أن  إن شعرت أن الخطية سيطرت عىل حياتك من جديد ومترّدت عىل 
تقوم بهذا التمرين وهو بعنوان "التنّفس الروحي" بينام تعيد زمام السيطرة اىل الله.

١.  الزفري: اعرتف بخطاياك. اعرتف لله أنك أخطأت ضّده واشكره ألنه غفر خطاياك 
التوبة  يتضّمن  االعرتاف  أن  تذّكر   .١-٢٥  :١٠ وعربانيني   ،٩  :١ ١يوحنا  حسب 

والتصميم عىل تغيري الترصفات واألفعال.

٢.  الشهيق: سّلم قيادة حياتك للمسيح وادُع الروح القدس ليسيطر من جديد عىل 
حياتك. ثق أنه هو الذي يقود حياتك ويقويك حسب الوصية يف غالطية ٥: ١٦-
أن  املقدرة  يعطيك  بالله  إميانك  اىل  العودة   .١٤-١٥  :٥ ١يوحنا  يف  والوعد   ،١٧

تستمر يف اختبار محبة الله وغفرانه.
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تكريس حياتك من جديد اىل الله سُيغني زواجك. إن مشاركة رشيك حياتك ما التزمت 
به هو خطوة جبارة لتقوية هذا التكريس. قد ينجذب رشيك حياتك ويكرس نفسه 
أيضا لله بينام يظهر فيك عمل الروح القدس. إن سلمتام حياتكام لقيادة الروح القدس 
فستكونان قادَرين أن تساعدا بعضكام بعضا بالبقاء صادَقنْي مع الله وسيحدث ثورة يف 

زواجكام. عندما يكون الله مسيطرا عىل حياتكام، ُتصبح الحياة مغامرة رائعة.
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مالحظات القائد

١٢٣ معلومات حول قيادة مجموعة بناؤو البيت 

١٢٦ معلومات عن مالحظات القائد 

١٢٧ الجلسة األوىل 

١٣١ الجلسة الثانية 

١٣٣ الجلسة الثالثة 

١٣٥ الجلسة الرابعة 

١٣٧ الجلسة الخامسة 

١٣٩ الجلسة السادسة 

١٤١ مرجع اآليات الكتابية 
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 معلومات حول قيادة 
مجموعة بناؤو البيت

دورك هو دور "املسّهل" الذي يشجع املشرتكني عىل التفكري وعىل اكتشاف ما يقوله 
الكتاب املقدس وعىل مساعدة أعضاء املجموعة بالشعور بالراحة وعىل إبقاء العَجلة 

يف حالة من الدوران.

يف صفوف  استخدامها  ميكن  أنه  إال  ملجموعات صغرية.  الدراسة  هذه  ُصّممت  لقد 
مدارس األحد. إليكم بعض االقرتاحات الستخدام هذه الدراسة ضمن مجموعة صغرية 

ويف صفوف مدارس األحد:

ضمن مجموعة صغيرة
ُيستحسن أن ُتقام هذه الدراسة يف البيوت لخلق جّو من الصداقة والراحة. يف أغلب 
األحيان يكون اُملضيفان من يقودان هذه الدراسة. أحيانا يكون من الرائع استخدام 
بيت زوَجني آخَرْين. اخْرت ما تعتقد أنه يناسب املجموعة كلها وخذ بعني االعتبار عدد 

املشرتكني باملجموعة ومكان االجتامع.

لقد ُصّممت كل جلسة ليك تنتهي خالل ٩٠ دقيقة، لكننا ننصح أن تستمر الجلسة 
مدة ساعتني ليك تنتقل بني أقسام هذه الدراسة بخطوات مريحة. لكن تأكد دامئا أن 
ال تنىس القاعدة الذهبية للمجموعة الصغرية وهي: املجموعة الناجحة هي املجموعة 
التي تبدأ وتنتهي بالوقت اُملّتفق عليه. وقت الناس مثني جدا وسيقّدر الناس احرتامك 

لعامل الوقت.

في صفوف مدارس األحد

بتغيرَيْين  تقوم  أن  عليك  األحد،  مدارس  املواد يف صفوف  تدرّس هذه  أن  أردت  إن 
أساسيني لهذه الدراسة: ١) يجب الرتكيز عىل تغطية املواد يف قسم املخطط الكتايب يف 
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كل جلسة. املخطط الكتايب هو قلب كل جلسة وهي مصممة ليك تنتهي خالل ٦٠ 
دقيقة.  ٢) معظم مدارس األحد مصّممة ليك يعطي املعلم درسا بدل مشاركة الجميع 
ضمن مجموعة. إن أردت استخدام هذه الدراسة عليك أن تجعل الصف يشارك متاما 
كاملجموعة الصغرية يف البيوت. يتضمن هذا تفاعالت ونقاشات مع بعضكم البعض، 
وقد تضطرون اىل تقسيم املجموعة اىل مجموعات صغرية. (ننصح أن تكون املجموعة 

الصغرية مؤلفة من ٦ اىل ٨ أشخاص)

ننصح أن تكون املجموعة مؤلفة من أربعة اىل مثانية متزوجني (أنت ورشيك حياتك من 
ضمنهم). إن كان آخرون مهتمني وال تقدر عىل استيعابهم فاطلب من زوَجنْي أخرين 
باستمرار  أن تقسمها  إن كانت مجموعتك كبرية نشجعك  ثانية.  يقودا مجموعة  أن 
خالل الدراسة اىل مجموعات صغرية. سيساعدك هذا يف تغطية املواد بالوقت املحدد 

كام يساهم يف أكرب عدد من املداخالت واملشاركات ضمن املجموعات الصغرية.

تختار الكثري من املجموعات أن تستعمل املرطبات، فهي تساعد عىل خلق جّو من 
الرشكة. إليك بعض االقرتاحات إن قررت أن يكون للمرطبات جزءا داخل املجموعة: 
ذلك  بعد  تسمح  ثم  املرطبات  أنت  تؤّمن  أن  عليك  (والثانية)  األوىل  الجلسة  ١) يف 
للمجموعة أن تشارك. ٢) فّكر أن تبدأ مع املجموعة بوقت قصري وغري رسمي للرشكة 
الطريقة  هذه  تبعت  إن  الدراسة.  اىل  ذلك  بعد  انتقل  ثم  دقيقة)،   ١٥) واملرطبات 
وتأخر أحدهم، فسيفوتون فقط الطعام ولن يشوشوا عىل الدراسة. رمبا تريد أن تكون 
هذه الفرتة يف نهاية االجتامع ليك تشجع عىل الرشكة معا، لكن تذّكر أن تحرتم وقت 
بكل  يخرج  أن  فورا  يخرج  أن  يريد  ملن  تسمح  وأن  الوقت  باالنتهاء عىل  املجموعة 

محبة.
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تتعامل كل مجموعة بشكل مختلف حسب احتياجاتها. إليك بعض االقرتاحات ليك 
تفّكر بها:

• اطلب من كل عائلة أن تجد الحل املناسب لرعاية أطفالهم.

• استأجروا كمجموعة مربية أطفال ليك تهتم بهم يف مكان واحد.

أن  كقائد  عليك  الرغم من هذا،  الصغرية. عىل  املجموعة  الصالة هي جزء هام من 
أمام  يصلوا  أن  بالراحة  الناس يف مجموعتك  يشعر  وتعرف ألي مدى  تكون حساسا 
الجميع. ال تطلب أبدا من أي شخص أن يصيل بصوت مرتفع إن مل تكن متأكدا أنه 
أو  أوال،  بنفسك  بالصالة عالنية. يوجد طرق كثرية خالقة كأن تصيل  سيكون مرتاحا 
تطلب متطوعني وأن تسمح للناس بالصالة بعبارات قصرية ومركزة. هناك وسيلة فعالة 
ميكن أن تستعملها يف مجموعات كهذه وهي كتابة الئحة بطلبات الصالة. ميكنك أن 
املجموعة.  آخر يف  لشخص  الخدمة  تسلم هذه  أن  األفضل  من  لكن  أنت،  تحّرضها 
يجب أن تقود فرتة الصالة بنفسك، لكن اسمح لزوجني آخَرين يف املجموعة أن يكتبا 

ويصّححا ويوزعا طلبات الصالة هذه.

هناك كتّيب رائع يغطي موضوع قيادة مجموعة بناؤو البيت بتفصيل أكرب وهو كتّيب 
بعنوان "دليل القائد"، تأليف درو وكيت كونز. ميكنك الحصول عىل هذا الكتّيب من 

املكتبات املسيحية املحلية أو عرب االتصال بخدمة حياة العائلة.
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 معلومات عن 
مالحظات للقائد

ميكن قيادة الجلسات يف هذه الدراسة بكل سهولة من دون التحضري كثريا لها. لكن 
التي  الفقرات  التحضري.  يف  ملساعدتك  هي  الدراسة  بهذه  املرفقة  القائد  مالحظات 

ستجدها ضمن مالحظات القائد هي التالية:

إن القصد من قسم األهداف هو املساعدة يف الرتكيز عىل املواضيع التي سُتقّدم يف كل 
جلسة من الجلسات.

ستجد يف هذه الفقرة تعليقات عاّمة حول الجلسة. هذه املعلومات هي مبثابة أفكار 
واقرتاحات. ميكنك أن تكتب الئحة باألشياء التي تريد أن تقوم بها يف كل جلسة.

لن  الكتايب.  املخطط  بأسئلة  خاص  بشكل  متعلقة  مالحظات  الفقرة  هذه  ستتضمن 
يكون لكل أسئلة املخطط الكتايب مالحظات وتعليقات حولها. (مثال السؤال رقم ٥ يف 
املخطط الكتايب يقابله الرقم ٥ يف قسم التعليق الخاصة بالجلسة األوىل من مالحظات 

القائد.
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الجلسة األوىل:
معرفة الله

واجبنا األول كأهل هو تعليم أوالدنا كيف يعرفون الله.

يف هذا الفصل سوف:

•  يتأمل األهل كيف نظروا اىل الله كأطفال وما هي التأثريات التي شكلت هذه 
النظرة لله عندهم.

• مقارنة عملية تعريف إنسان ما بتعريف اوالدهم عىل الله.

• إدراك أهمية دورهم يف مساعدة اوالدهم عىل معرفة الله.

• للتعرف اىل آخرين يف املجموعة.

١.  أهًال وسهًال بكم يف أول فصل من دراسة بناؤو البيت ساعد ولدك يك يعرف الله. مع 
وجود إحتامل أن ُمعظم الحضور يف دراسة هذه السلسلة لبناؤو البيت لألهل هم 
زوج وزوجة واوالد. كن حذراً بأنه قد يوجد أهل أفراد أو أهل ُمستقبليني أو أحد 
الزوجني فقط ممن يحرضون هذه الدراسة. رحب بالجميع بالرتحاب واعمل عىل 

خلق جو من الدعم والتشجيع.

سوف تجد أن يف هذه الدراسة هناك أمور خاصة برشييك الحياة معاً، مثل األسئلة 
اُملخصصة للزوجني ووظيفة بناؤو البيت. مع هذا نحن ُنشجعك كقائد أن تكون 
إذا كان يوجد شخص لوحده يف مجموعتك  تجاه مجموعتك. مثًال  مرناً وحساساً 
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إدعه ليجلس معك ومع زوجتك عندما ُيطرح سؤاالً يكون مخصصاً لرشييك الحياة 
معاً. أو إذا كان هناك عدة أشخاص جاؤا منفردين قد ُتشجعهم عىل االنضامم اىل 
بعض عند سؤال هذه االسئلة. وكذلك األمر بالنسبة لوظيفة بناؤو البيت يف نهاية 
كل فصل مُيكنك أن تشجعهم عىل إنهاء ما مُيكنهم عمله عىل انفراد أو العمل مع 

شخص آخر إلكامل الوظيفة.

٢.  إذا مل تكن قد فعلت حتى اآلن قد تود قراءة املعلومات اُملقدمة ”حول فصول 
هذه الدراسة“ عىل الصفحة ٤ و٥ كام قد تكون قرأت ”حول قيادة مجموعة بناؤو 

البيت“ أو ”حول مالحظات القائد“ بدأً من الصفحة ١٢٥.

٣.  كجزء من الفصل االول راجع مع املجموعة بعض القواعد االساسية (أنظر الصفحة 
١١ يف اُملقدمة)

٤.  تأكد من أن كل شخص حصل عىل ُكتيب دليل الدراسة، كام قد تود تحضري عدد 
من الكتب اُملقدسة وأقالم الحرب أو الرصاص.

٥.  بحسب عدد االشخاص يف مجموعتك قد تود قضاء وقت أكرث من ١٥ دقيقة يف 
و٦٠   ٤٥ بني  الكتايب  املخطط  قسم  إنهاء  حاول  ذلك  حصل  إذا  الخالصة.  قسم 
ُتغطيها.  التي تود أن  الكتايب  الجيد أن ُتشري اىل االسئلة يف املخطط  دقيقة. من 
وشجع اُملتزوجني عىل مراجعة االسئلة التي مل تتم تغطيتها خالل الحلقة الدراسية 

عندما يقومون بوظيفة بناؤو البيت للفصل الذي تتم دراسته.

تقسيم  اىل  ُتشري  والتي  الكتايب  املخطط  بداية  يف  مالحظة  وجود  ُتالحظ  ٦.  سوف 
املجموعة اىل مجموعات صغرية والهدف منها ذو وجهني. (١) لُتساعد عىل تسهيل 

اُملشاركة للجميع. و(٢) لتساعدك عىل تقديم املادة بالوقت اُملحدد لها.

٧.  خالل دراسة هذا الفصل سوف تجد أن هناك أسئلة ُوضعت لرشييك الحياة معاً. 
(كالسؤال ٤ و ١٢ يف هذا الفصل) الهدف من هذه االسئلة هو لتعزيز التواصل 
والوحدة بني رشييك الحياة ولتعطي الزوجني فرصة للتعامل مع مواضيع شخصية. 
املجموعة  مع  االسئلة  هذه  عىل  بإجاباتهام  للمشاركة  أحرار  هم  الزوجني  بينام 

احرتم أنه ليس كل زوجني سيفعالن ذلك.

أشخاص  الحارضين  يدعوا  يك  بعد  األوان  يفت  مل  تبدأ،  املجموعة  هذه  ٨.  بينام 
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يدعوا  أن  اُملتزوجني  شجع  الخالصة  فرتة  خالل  لهم.  أصدقاء  يكونون  متزوجني 
أصدقاء متزوجني للحصة التالية.

شجع  البيت.  بناؤو  وظيفة  أهمية  عىل  تشدد  بأن  تأكد  املجموعة  رصف  ٩.  قبل 
الفصل.  لهذا  الوظيفة  إلكامل  التالية  الحصة  قبل  ”موعد“  أخذ  عىل  املتزوجني 

واذكر أنك ستطلب منهم ُمشاركة اختبارهم يف الفصل التايل.

باإلضافة اىل وظيفة بناؤو البيت. هناك ٦ تفاعالت بني االهل واالوالد (بدأً من الصفحة 
٩٧). صممت هذه التفاعالت ليك تعطي األهل فرصة التواصل مع اوالدهم. ومع أننا 
ننصح أن ُيحاول األهل إكامل التفاعل بني األهل واالوالد بني كل فصل نحن نعرف أن 
هذا قد يكون تحدياً. نشجع األهل عىل جعل االولوية لوظيفة بناؤو البيت ثم بعد 
بني  لرمبا  لذلك.  وقت  عندهم  يكون  عندما  واألوالد  األهل  بني  التفاعل  إكامل  ذلك 

الفصلني أو يف وقت الحق.

االرقام  الكتايب.  املخطط  أسئلة  ببعض  تتعلق  التي  االضافية  املعلومات  بعض  ههنا 
التالية تتعلق برقم السؤال يف املخطط. ال يوجد مالحظات لكل سؤال ألن الكثري من 
شاركت  اذا  الخاص.  ورأيهم  اختباراتهم  بحسب  املجموعة  ألعضاء  موضوعة  األسئلة 
بك  النقاش محصوراً  النقاش دون أن تجعل  النقاط تأكد بأن تدير  بنقطة من هذه 
مام يجعلك الشخص الذي معه ”االجابات الصحيحة“. تذكر أن هذه الفصول صممت 

للتفاعل بني اعضاء املجموعة و اُملشاركة.

١.  سؤال ُيسأل للُمتابعة: أعط فكرة او اثنني عن مفهوم ابنك الحيس عن الله.

٥.  أعطي األهل مسؤولية تعليم أوالدهم كلمة الله وتشجيعهم عىل وضع رجائهم 
عليه وتذكر أعامله وأن يحفظوا وصاياه. واالوالد الذين ال يتعلمون هذه سوف 

يكربون ليكونوا ُمعاندين وُمتمردين.

أو  العامة  املعلومات  مثل  موثوقة.  مصادر  عىل  املعلومات  مصادر  تحتوي  ٧.  قد 
معلومات أولية من أصدقاء ُمقربني أو أفراد العائلة.

١٠١٠.  يف عملية تعريف اوالدنا عىل الله نحن نحتاج اىل الكتاب اُملقدس الذي هو املصدر 
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املوثوق به للمعلومات عن الله وعن من هو. علينا أن نجلس مع من لهم سنني 
من الخربة يف السلوك مع الرب وأن نتعلم منهم. ونحتاج أن ُنخرب أوالدنا عن كيف 

عرفنا الرب نحن أيضاً وعن ما تعلمناه بكلامت يقدرون أن يفهموها.

١١١١.  يف قسم من هذه القصة نرى أن هؤالء الرجال تركوا ما كانوا يقومون به وتبعوا 
يسوع. األشخاص الذي قدموا يسوع اىل آخرين كانوا مؤهلني أن ُيساعدوا اآلخرين 

ليعرفوه بنفس الطريقة التي عرفوه فيها هم أنفسهم.
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الجلسة الثانية:
معرفة الله من خالل الخليقة

يقدر أوالدنا التعلم عن الله من خالل خليقته.

يف هذا الفصل سوف:

• نكتشف بعد األدّلة التي ُيعطينا اياها الله عن شخصيته من خالل الخليقة.

• نتحدث عن كيف مُيكن استخدام خليقة الله لتعليم االوالد عن الله.

اُملعطى من  الله ذاته فيها – من خالل الضمري  لنا  •  ندرس طريقة ُأخرى أظهر 
الله.

١.  ألن هذا هو الفصل الثاين البد أن يكون أعضاء املجموعة قد تعودوا عىل بعض 
فال  عالقتهم.  عن  اآلخرين  لُِيشاركوا  الحرية  بكامل  بعد  يشعروا  ال  ولكن  قليًال 

تضغط عىل املوضوع. تابع يف تشجيع املتزوجني عىل الحضور وإكامل الوظائف.

٢.  إذا حرض أشخاص جدد اىل هذا الفصل أطلب منهم تقديم أنفسهم اىل املجموعة 
وأن يعطوا اسامء واعامر أوالدهم. ثم أعطي ُملّخص رسيع عن النقاط الرئيسية 
من الفصل األول وأطلب من أعضاء املجموعة مترير ُكتيباتهم لتشجيل عنوانهم 

عليه (صفحة ١٤)

٣.  تأكد من أن الرتتيبات ألجل الضيافة قد متت (إذا خططت للقيام بذلك)

٤.  إذا قررت أن مجموعتك عندها الئحة طلبات للصالة تأكد من القيام باألمر ايضاً.
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٥.  إذا قلت للمجموعة يف الفصل األول أنك ستطلب منهم اُملشاركة بوظيفة بناؤو 
البيت، تأكد بأن تفعل ذلك. هذه فرصة لخلق جو من اُملتابعة. وكن جاهزاً أنت 

أيضاً أن ُتشاركهم باختبارك من وظيفة الفصل األول.

٦.  السؤال ٧ يف املخطط الكتايب يطلب من املتزوجني أن ينظروا اىل بعض املقاطع 
يف  كتابية  مقاطع  عدة  يدرسوا  أن  لألشخاص  فرصة  يعطي  األمر  هذا  الكتابية. 
نفس الوقت. هذا األمر ُيّوفر الوقت ُويعطي فرصة ألعضاء املجموعة للتعلم من 

بعض.

٧.  قد تحتاج أن تطلب من شخص أو شخصني أن ُيصليا يك تختم هذا الفصل.

٦.  بعض األمور التي أظهرت لنا أُموراً عن الله من خالل هذه األشياء: 
هو خالّق وغري محدود بالحجم، أو بالعدد، أو باملسافة. لديه القدرة، 

وهو يهتم بالتفاصيل.

فهمه.  عىل  تساعدنا  وحقيقية  محسوسة  أموراً  الخليقة  خالل  من  الله  ٧.  ُيعطينا 
تتضمن األعداد التالية بعض األفكار مثل: الله هو الخالق. الله كيل القدرة وال يشء 
يستحيل عليه. من اُملمكن أن نعرف قوة الله وطبيعته الفائقة من خالل الخليقة. 

الله محبة.

٩.  نحن ندخل اىل هذا العامل مبعرفة فطرية ورغبة للخطية. واذا مل نتدرب عىل القيام 
مبا هو جيد سوف منيل نحو افكار واعامل الخطية املتمحورة حول ذاتنا. صحيح 
أن لنا ضمري من الله وناموس الله مكتوب يف قلوبنا إّال أننا نحتاج اىل قوة خارجية 

لإلرشاد والتوجيه.

١٠١٠.  بعض االعامل تتضمن أعامالً مثل القتل والرسقة والزىن.

١١١١.  إن الضمري ُمعطى لنا من الله وهو أداة يستخدمها الله يف التعامل معنا.
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الجلسة الثالثة:
 معرفة الله

من خالل الكتاب املقدس

الله ُيظهر ذاته من خالل الكتاب اُملقدس بعدة طرق.

يف هذا الفصل سوف:

• سوف نتحدث عن مفاهيم ثقافية وتاريخية عن الله.

•  نتحدث عن بعض أنواع التواصل يف الكتاب املقدس وكيف ُتساعدنا كل واحدة 
عىل فهم الله.

• نكتشف عدة طرق ُيساعدنا فيها الكتاب املقدس عىل فهم الله.

تذكر أهمية بدأ وختم اإلجتامع يف الوقت املحدد.  .١

٢.  ليك تكون مثًال للمجموعة عليك أنت ورشيك حياتك إكامل وظيفة بناؤو البيت 
لكل فصل.

٣.  يف خالل فقرة الخالصة. شجع اُملتزوجني عىل ”أخذ موعد“ إلكامل وظيفة بناؤو 
البيت لهذا الفصل.

٤.  قد يكون مفيداً أن ُتّسجل بعض اُملالحظات فوراً عند نهاية الفصل لُتقيِّم كيف 
جرت األمور. إسأل نفسك أسئلة كالتايل: ”هل شارك الجميع؟ هل هناك من يحتاج 
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أن أقوم مبجهود أكرب يك أتابعه قبل الفصل القادم؟“

٢.  إن ُمحتويات الكتاب املقدس هي أبعد من أن تكون من إخرتاع 
البرش. هي حرفياً كلامت من قلب الله. مل يكتب الكتاب ما أرادوا 

قوله إمنا ما أعطاهم اياه الله عن طريق اإلعالن.

٤.  ُيعطي االناجيل فكرة عن الطريقة التي يتعامل فيها الله مع الناس. رسائل بولس 
لنا  الذين عرفوا يسوع معه ورشحوا  واآلخرين تعطينا مفهوماً عن كيف تعامل 
حياته وتعليمه. أسفار مثل املزامري واألمثال تعطينا أن نرى كيف أن أشخاص مل 
يروا يسوع تعاملوا مع الله وفهموه. سفر األعامل يجعلنا نرى نتيجة عمل الله 

الحي ويسوع املسيح يف حياة الناس.

٩.  لجعل القصص الكتابية شيقة ههنا بعض األفكار: كعائلة معاً قوموا بتمثيل بعض 
القصص الكتابية. قراءة قصص كتابية من كتاب قصص يستخدم لغة بيسطة. أو 

عن طريق رشاء أو استإجار افالم لقصص كتابية.
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الجلسة الرابعة:
التعلم عن الله من خالل صفاته

معرفة صفاة الله تساعد أوالدكم عىل معرفة الله الحقيقي

يف هذا الفصل سوف:

•  يدرسوا كيف ُيظهر الله شخصيته من خالل عدة صفات عن نفسه يف الكتاب 
املقدس.

• ينظروا اىل يسوع كخبز الحياة

•  أن يروا كيف مُيكنهم تعليم أوالدهم عن الله عن طريق تعليمهم صفات الله 
والقابه.

لبعضهم  ُمرتاحني  أصبحوا  قد  املجموعة  أعضاء  يكون  أن  بد  ال  الوقت  هذا  ١.  يف 
لكل  فرصة  ُتعطي  أن  مُيكنك  الفصل  هذا  نهاية  يف  الصالة  فرتة  يف  أكرث.  البعض 
كن   “... عىل  أشكرك  أن  أريد  رب  ”يا  مثل  الصالة  من  بجملة  يختم  يك  شخص 

حساساً لكل من قد ال يرغب بالقيام بذلك.

٢.  مربوك! أنت يف نصف الطريق من هذه الدراسة. حان وقت مراجعة األمور: كيف 
تسري املجموعة؟ ما هو األمر الذي كان جيداً حتى اآلن؟ ما هي األمور التي مُيكنك 

تغيريها عند وصولك لهذا الفصل واىل باقي الفصول.

٣.  قد تود أنت وزوجتك كتابة بطاقات شكر ألعضاء املجموعة هذا األسبوع. أشكرهم 
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أجلهم.  من  ُتصيل  أنك  وأعلمهم  املجموعة  هذه  يف  وُمساهمتهم  إلتزامهم  عىل 
(تأكد أن ُتصيل من أجلهم بينام تكتب هذه البطاقات)

٤. الله هو شخص ولديه اسم شخيص. هو الذي أعلن ذاته إلبراهيم 
واسحق ويعقوب. والله مازال هو نفسه عندما تقابل مع إبراهيم 

واسحق ويعقوب. الله هو يبقى ذاته من جيل اىل جيل.

الله يف يوحنا ١: ٢٩ يقدر يسوع أن ُيساعدنا أن نتعلم أن نكون لطفاء  ٥.  كحمل 
وُبسطاء يف التعامل مع اآلخرين. وكالراعي الصالح يف يوحنا ١٠: ١١ يسوع قادر 
عىل ُمساعدتنا عىل تعّلم االهتامم باآلخرين. وكأسد سبط يهوذا (رؤيا ٥: ٥) يسوع 

ُيرى عىل أنه اُملحامي عن الضعفاء الغري قادرين عىل الدفاع عن أنفسهم. 

حاجات  اشباع  عىل  قادر  غري  الخبز  أن  للناس  ليقول  املقارنة  يسوع  ١٠١٠.  استخدم 
الناس الروحية. الخبز يؤّمن الربوتينات، والكربوهايدرات والفيتامينات والحديد 
واألنسجة ومواد أُخرى من الغذاء التي نحتاجها لنحيا. ولكن الحياة هي أكرث من 

األمور الجسدية – يسوع هو ”خبز“ الذي ُيشبع قلبنا وروحنا.

١١١١.  يف التثنية ٨: ٣ ُيلقي الضوء عىل ما قاله يسوع. الطعام الجسدي ليس كاٍف ليك 
إكتفاًء  الذي يؤّمن  الله هي املصدر األكرث  يؤمن كل حاجات اإلنسان. إن كلمة 

لنا.
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الجلسة الخامسة:
 التعلم عن الله

من خالل يسوع املسيح

الفصل  هذا  يف  املسيح.  يسوع  تعرفوا  أن  وأوالدك  أنت  عليك  حقاً  الله  تعرف  ليك 
سوف:

• نرى من هو يسوع.

•  نكتشف طرق ُمختلفة عن كيف أن كلامت يسوع وأعامله أظهرت فيه شخصية 
الله.

• نناقش وسائل لتعليم أوالدنا عن الله من خالل حياة يسوع.

١.  النظر اىل األمام: من اجل الفصل التايل وهو اآلخري يف هذه الدراسة – قد تطلب 
من أحد االشخاص أو من زوجني أن ُيشاركا اآلخرين مبا عنته لهام هذه الدراسة أو 
املجموعة. (مُيكنك أن تطلب منهم اُملشاركة خالل مترين اإلستعداد.) فكر وصيل 

لألمر.

يوحنا ١: ١-٥ و١٤ يقول لنا أن يسوع الكلمة كان مع الله وأنه   .١
جاء لُِيعلن اآلب للعامل. مالحظة: يف اللغة اليونانية األصلية التعبري 
يف يوحنا ١: ١٤ “َوَحلَّ َبْيَنَنا“ يعني ”نصب خيمته بيننا“ يوحنا ١٤: 
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٥-١١ يسوع والله اآلب هام واحداً. كولويس ١: ١٥ يقول لنا أن املسيح هو صورة 
الله الغري منظور.

٢.  ُوضع هذا السؤال يك يجعل األفراد ُيفكرون مبا يعرفونه عن يسوع. إذا كان هناك 
صعوبة يف األمر مع املجموعة إفتح الكتاب املقدس حيث يرشح أن يسوع لديه 
الطبيعة البرشية واإللهية. مثًال لرشح إلوهيته راجع متى ٨: ٢٦-٢٧ (يسوع ُيهدأ 
ُيظهر  (يسوع   ٨  :٢ الخمسة آالف) مرقس  (إطعام   ١٤: ١٩-٢١) العاصفة) متى 
القدرة عىل معرفة ما ُيفكر فيه الناس) ويوحنا ٢: ١-١١ (يسوع ُيحّول املاء اىل 
مع  األمر  ناقشت  قد  تكن  مل  إن  تذكر  البرشية  يسوع  خمر) ليك ترشح طبيعة 
املجموعة بعد أن يسوع كان عنده حاجات وعواطف مثلنا جميعاً. أكل ونام وبىك 
وغضب وكان ضعيفاً يف بعض األحيان كام أنه عطش وقد حزن. متى ٢٦: ٣٧-٣٩ 

ُيظهر لنا العواطف الشخصية البرشية التي واجهها يسوع.

٣.  يسوع كان مهتاًم بالناس عىل الصعيد الشخيص.وهو يحبنا ويتعاطف معنا بالرغم 
من خطايانا وزالتنا.

٥.  مُيكننا أن ُنظهر لآلخرين العطف مثل املسيح وهنا بعض بعض األمثلة عنها قد 
ال تكون ذكرت يف مناقشة املجموعة.: دعم اآلخرين املنبوذين والذين ُيعاملون 
باإلنتباه  الذين ال يحظون  الوقت مع األوالد والبالغني  بشكل سيئ. قضاء بعض 

الكايف، أو ليس لديهم أصدقاء، أو لديهم حاجات خاصة.

٦.  كان  يوجد ٍسوق حيث تنجز كل هذه األشياء. كان الباعة يستغلون حاجة الناس 
إىل تقديم الذبائح رمبا مبوافقة شيوخ الهيكل. كان ُيساء إستعامل مكان لقاء الله 

مع شعبه.

٧.  إن غضب الله شديد كنار حارقة. وهو موجه نحو أولئك الذين ال يخدمونه أو 
يعرتفون به كخالق ويستحق العبادة.

٨.  من املهم أن نالحظ أننا نغضب أحياًنا من نقاط ضعف اآلخرين املوجودة أصَالً 
فينا والتي لسنا عىل استعداد اىل تغيريها أوالخضوع لله.

مينح  أن  مستعًدا  يسوع  كان  وهدفه.  االلهية  طبيعته  عىل  املسيح  حافظ  ١٠١٠.  لقد 
املسامحة لّلص التائب وأن يدع الدينونة تأيت عىل الذي مل يؤمن.
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الجلسة السادسة:
التجاوب مع الله

الله يأخذ اُملبادرة يف السعي لبناء عالقة معنا ومع أوالدنا، إمنا األمر يتطلب تجاوباً.

يف هذا الفصل سوف:

• ندرس يسعى الله لبناء عالقة معنا.

• ندرس أربعة انواع للتجاوب مع الله: محبة، مخافة، ثقة، وطاعة.

• نتحدث يف ُطرق عملية لتشجيع اوالدنا عىل التجاوب مع الله.

١.  مع أن هذه الدراسة من بناؤو البيت هي ذات قيمة عالية، اّال أن الناس قد يعودوا 
التقدم الذي احرزوه.  السابق ما مل يلتزموا بخطة لإلستمرار يف  اىل منط حياتهم 
خالل هذا الفصل الختامي شجع املتزوجني عىل أخذ خطوات ما بعد هذه الدراسة 
لبناء عائالت مُتجد الله. مثًال قد تود تشجيع اُملتزوجني الذين بدأوا عادة جديدة 
كأخذ موعد لسهرة معاً خالل هذه الدراسة أن يستمروا يف القيام بذلك. أو قد تود 

القيام بدراسة ثانية من بناؤو البيت.

٢.  من أجل تأثري إضايف: إقرتاح يجعل من وقت صالة الخامتة وقتاً ُمميزاً. أطلب من 
املجموعة أن يؤلفوا دائرة للصالة. ثم أطلب من كل شخص أو كل زوجني (اذا كانا 
ُمرتاَحنْي للفكرة) أن يقفا أو أن يركعا يف وسط الدائرة بينام ُيصيل لهم الجميع 

بشكل ُمحدد.



ساعد أوالدك ليعرفوا الله

٣.  خطط للقيام بلقاء أخري  كجزء من هذه الدراسة لإلحتفال بإكامل السلسلة.

لدينا.  أُخرى  أكرث من أي عالقة  الله  أن نفرح بعالقتنا مع  ٣.  علينا 
علينا أن نسعى ليك نضع مشيئة الله ورغباته وهدفه أوالً يف حياتنا 

كل يوم.

٤.  يف ُمجتمعنا ذات الشعبية. ُيَصّور لنا الحب وكأن املركز هو نحن وعادة ما ُيعرف 
عىل الشكل التايل:

• أنا أحبك ألنك ُتحبني.

• أنا أحبك ألجل ما تفعله ألجيل.

• أنا أحبك ملا أحصل عليه منك أو بسببك.

يجب أن تكون محبتنا لله بشغف، ويجب أن تكون مبنية عىل االحرتام والشكر. نحن 
نحرتم الله ألنه قدوس ومع ذلك هو ُيريد رشكة معنا. نحن شكورين ألن الله أّمن لنا 
الخالص ويؤمن حاجاتنا اليومية. وال يرتكنا أبداً. هو دامئاً أميناً معنا. ومحبته وأمانته 

لنا هي مجانية من خالل يسوع املسيح.

٥.  خاف آدم وحواء من الرب ألنهم عّصوا وصاياه ومل يكونوا يعرفون كيف سيترصف 
معهم. إن مخافة الله يف املزمور ٣٤ هي الخشوع. واالحرتام لقداسة الله وقوته

٨.  علينا أن نضع ثقتنا بالله ليس عندما نواجه املصاعب فقط أو عند أخذ القرارات 
الصعبة أو عند الرصاع مع الخطية أو عندما يكون عندنا حاجات ُمعينة. ولكن 
أيضاً بشكل عميل ويومياً. الثقة اليومية بالله ُتساعدنا عىل الوقوف بإميان يف وجه 

التجارب يف هذه الحياة.
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مرجع اآليات الكتابية
ُكلِّ  ِمْن  إِلَهَك  الرَّبَّ  َفُتِحبُّ   ٥-٩  :٦ التثنية   ١
ِتَك. ٦ َوْلَتُكْن  َقْلِبَك َوِمْن ُكلِّ َنْفِسَك َوِمْن ُكلِّ ُقوَّ
َعَىل  اْلَيْوَم  ِبَها  ُأوِصيَك  أََنا  الَِّتي  اْلَكِلاَمُت  هِذِه 
ِحنَي  ِبَها  َوَتَكلَّْم  أَْوالَِدَك،  َعَىل  َها  َوُقصَّ  ٧ َقْلِبَك، 
ِريِق، َوِحنَي  مَتِْيش ِيف الطَّ َبْيِتَك، َوِحنَي  َتْجِلُس ِيف 
َيِدَك،  َعَىل  َعالََمًة  َواْرُبْطَها   ٨ َتُقوُم،  َوِحنَي  َتَناُم 
َوْلَتُكْن َعَصاِئَب َبنْيَ َعْيَنْيَك، ٩ َواْكُتْبَها َعَىل َقَواِئِم 

أَْبَواِب َبْيِتَك َوَعَىل أَْبَواِبَك.

يَعِتي.  ٢ مزمور ٧٨: ١-٨  اِْصَغ َيا َشْعِبي إَِىل َرشِ
مِبََثل  أَْفَتُح   ٢ َفِمي.  َكــَالِم  إَِىل  آَذاَنُكْم  أَِميُلوا 
ُأِذيُع أَْلَغازًا ُمْنُذ اْلِقَدِم. ٣ الَِّتي َسِمْعَناَها  َفِمي. 
َوَعرَْفَناَها وَآَباُؤَنا أَْخَربُوَنا. ٤ الَ ُنْخِفي َعْن َبِنيِهْم 
ِتِه  إَِىل اْلِجيِل اآلِخِر، ُمْخِربِيَن ِبَتَساِبيِح الرَّبِّ َوُقوَّ
َوَعَجاِئِبِه الَِّتي َصَنَع. ٥ أََقاَم َشَهاَدًة ِيف َيْعُقوَب، 
يَعًة ِيف إِْرسَاِئيَل، الَِّتي أَْوَىص آَباَءَنا أَْن  َوَوَضَع َرشِ
اآلِخُر.  اْلِجيُل  َيْعَلَم  ليَِكْ   ٦ أَْبَناَءُهْم،  ِبَها  ُيَعرُِّفوا 
 ٧ أَْبَناَءُهْم،  َوُيْخِربُوَن  َفَيُقوُموَن  ُيولَُدوَن  َبُنوَن 
َفَيْجَعُلوَن َعَىل اللِه اْعِتاَمَدُهْم، َوالَ َيْنَسْوَن أَْعاَمَل 
ِمْثَل  َيُكوُنوَن  َوالَ   ٨ َوَصاَياُه.  َيْحَفُظوَن  َبْل  اللِه، 
َقْلَبُه  ُيَثبِّْت  لَْم  ِجيًال  َوَمارًِدا،  زَاِئًغا  ِجيًال  آَباِئِهْم، 

َولَْم َتُكْن ُروُحُه أَِميَنًة لِلِه.

ُيوَحنَّا  َكاَن  أَْيًضا  اْلَغِد  َوِيف   ٣٥-٤٩  :١ يوحنا   ٣
إَِىل  َفَنَظَر   ٣٦ َتالَِميِذِه،  ِمْن  َواْثَناِن  ُهَو  َواِقًفا 
 ٣٧ اللِه!».  َحَمُل  َفَقاَل:«ُهَوَذا  َماِشًيا،  َيُسوَع 
 ٣٨ َيُسوَع.  َفَتِبَعا  َيَتَكلَُّم،  التِّْلِميَذاِن  َفَسِمَعُه 
َفاْلَتَفَت َيُسوُع َوَنَظرَُهاَم َيْتَبَعاِن، َفَقاَل لَُهاَم:«َماَذا 
ُمَعلُِّم،  َيا  َتْفِسريُُه:  الَِّذي   ، َفَقاالَ:«َريبِّ َتْطُلَباِن؟» 
َواْنُظرَا».  لَُهاَم:«َتَعالََيا  َفَقاَل   ٣٩ مَتُْكُث؟»  أَْيَن 
ذلَِك  ِعْنَدُه  َوَمَكَثا  مَيُْكُث،  َكاَن  أَْيَن  َوَنَظرَا  َفأََتَيا 
َكاَن   ٤٠ اْلَعاِرشَِة.  اَعِة  السَّ َنْحَو  وََكــاَن  اْلَيْوَم. 
أَْنَدرَاُوُس أَُخو ِسْمَعاَن ُبْطرَُس َواِحًدا ِمَن االْثَننْيِ 

أَوَّالً  َوَجَد  َوَتِبَعاُه. ٤١ هَذا  ُيوَحنَّا  اللََّذْيِن َسِمَعا 
أََخاُه ِسْمَعاَن، َفَقاَل لَُه:«َقْد َوَجْدَنا َمِسيَّا» الَِّذي 
َفَنَظَر  َيُسوَع.  إَِىل  ِبِه  َفَجاَء  َتْفِسريُُه:اْلَمِسيُح. ٤٢ 
أَْنَت  ُيوَنا.  ْبُن  ِسْمَعاُن  َوَقاَل: «أَْنَت  َيُسوُع  إِلَْيِه 
ُتْدَعى َصَفا» الَِّذي َتْفِسريُُه: ُبْطرُُس. ٤٣ ِيف اْلَغِد 
أَرَاَد َيُسوُع أَْن َيْخُرَج إَِىل اْلَجِليِل، َفَوَجَد ِفيُلبَُّس 
َبْيِت  ِمْن  ِفيُلبُُّس  وََكاَن   ٤٤ لَُه:«اْتَبْعِني».  َفَقاَل 
َصْيَدا، ِمْن َمِديَنِة أَْنَدرَاُوَس َوُبْطرَُس. ٤٥ ِفيُلبُُّس 
َعْنُه  َكَتَب  الَِّذي  لَُه:«َوَجْدَنا  َوَقاَل  َنَثَناِئيَل  َوَجَد 
ُيوُسَف  اْبَن  َيُسوَع  َواألَْنِبَياُء  النَّاُموِس  ِيف  ُموَىس 
َنَثَناِئيُل:«أَِمَن  لَُه  َفَقاَل   ٤٦ النَّاِرصَِة».  ِمَن  الَِّذي 
لَُه  َقاَل  َصالٌِح؟»  ٌء  َيشْ َيُكوَن  أَْن  مُيِْكُن  النَّاِرصَِة 
ِفيُلبُُّس:«َتَعاَل َواْنُظْر». ٤٧ َورَأَى َيُسوُع َنَثَناِئيَل 
ا  َحقٍّ إِْرسَاِئيِيلٌّ  َعْنُه:«ُهَوَذا  َفَقاَل  إِلَْيِه،  ُمْقِبًال 
أَْيَن  َنَثَناِئيُل:«ِمْن  لَُه  َقاَل   ٤٨ ِفيِه».  ِغشَّ  الَ 
َتْعرُِفِني؟» أََجاَب َيُسوُع َوَقاَل لَُه:«َقْبَل أَْن َدَعاَك 
أََجاَب   ٤٩ رَأَْيُتَك».  التِّيَنِة،  َتْحَت  َوأَْنَت  ِفيُلبُُّس 
أَْنَت  اْبُن اللِه!  أَْنَت  ُمَعلُِّم،  لَُه:«َيا  َوَقاَل  َنَثَناِئيُل 

َمِلُك إِْرسَاِئيَل!»

اَالْبُن   . َقطُّ أََحٌد  َيرَُه  لَْم  اَللُه   ١٨  :١ يوحنا   ٤
.َ اْلَوِحيُد الَِّذي ُهَو ِيف ِحْضِن اآلِب ُهَو َخربَّ

َغرْيِ  اللِه  ُصــورَُة  ُهَو  ي  الَّــذِ  ١٥  :١ كولويس   ٥
اْلَمْنُظوِر، ِبْكُر ُكلِّ َخِليَقٍة.

٦ مزمور ٨: ٣-٤ إَِذا أََرى َساَمَواِتَك َعَمَل أََصاِبِعَك، 
ْنَتَها، ٤ َفَمْن ُهَو اإلِْنَساُن  اْلَقَمَر َوالنُُّجوَم الَِّتي َكوَّ

َحتَّى َتذُكرَُه؟ َواْبُن آَدَم َحتَّى َتْفَتِقَدُه؟

ُث مِبَْجِد اللِه،  اَمَواُت ُتَحدِّ ٧ مزمور ١٩: ١-٢  اَلسَّ
ُيِذيُع  َيْوٍم  إَِىل  َيْوٌم  َيَدْيِه. ٢  ِبَعَمِل  ُيْخِربُ  َواْلَفَلُك 

َكالًَما، َولَْيٌل إَِىل لَْيل ُيْبِدي ِعْلاًم.
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 . ُعوِب َيا رَبُّ ٨ مزمور ٥٧: ٩-١٠ أَْحَمُدَك َبنْيَ الشُّ
ُأرَنُِّم لََك َبنْيَ األَُمِم. ١٠ ألَنَّ رَْحَمَتَك َقْد َعُظَمْت 

َك. اَمَواِت، َوإَِىل اْلَغاَمِم َحقُّ إَِىل السَّ

اَمَواِت  ٩ مزمور ١٠٣: ١١-١٢ ألَنَُّه ِمْثُل ارِْتَفاِع السَّ
َفْوَق األَرِْض َقِوَيْت رَْحَمُتُه َعَىل َخاِئِفيِه. ١٢ َكُبْعِد 

اْلَمْرشِِق ِمَن اْلَمْغرِِب أَْبَعَد َعنَّا َمَعاِصَيَنا.

، َها إِنََّك  يُِّد الرَّبُّ َها السَّ ١٠١٠ أرمياء ٣٢: ١٧ «آِه، أَيُّ
ِتَك اْلَعِظيَمِة،  اَمَواِت َواألَرَْض ِبُقوَّ َقْد َصَنْعَت السَّ

ٌء. َوِبِذرَاِعَك اْلَمْمُدوَدِة. الَ َيْعُرسُ َعَلْيَك َيشْ

١١١١ رومية ١: ١٨-٢٠ ألَنَّ َغَضَب اللِه ُمْعَلٌن ِمَن 
الَِّذيَن  َوإمِْثِِهِم،  النَّاِس  ُفُجوِر  اَمِء َعَىل َجِميِع  السَّ
َيْحِجُزوَن اْلَحقَّ ِباإلِْثِم. ١٩ إِْذ َمْعرَِفُة اللِه َظاِهرٌَة 
أُُمــورَُه  ألَنَّ   ٢٠ لَُهْم،  أَْظَهرََها  اللَه  ألَنَّ  ِفيِهْم، 
ُمْدَرَكًة  اْلَعالَِم  َخْلِق  ُمْنُذ  ُترَى  اْلَمْنُظورَِة  َغرْيَ 
َحتَّى  َوالَُهوَتُه،  َْمِديََّة  الرسَّ ُقْدرََتُه  ِباْلَمْصُنوَعاِت، 

إِنَُّهْم ِبَال ُعْذٍر.

لَْيَس  الَِّذيَن  األَُمُم  ألَنَُّه   ١٤-١٥  :٢ رومية   ١٢١٢
ُهَو  َما  ِبيَعِة  ِبالطَّ َفَعُلوا  َمَتى  النَّاُموُس،  ِعْنَدُهُم 
ُهْم  النَّاُموُس  لَُهُم  لَْيَس  إِْذ  َفهُؤالَِء  النَّاُموِس،  ِيف 
َعَمَل  ُيْظِهُروَن  الَِّذيَن   ١٥ ألَْنُفِسِهِم،  َناُموٌس 
أَْيًضا  َشاِهًدا  ُقُلوِبِهْم،  ِيف  َمْكُتوًبا  النَّاُموِس 
أَْو  ُمْشَتِكَيًة  َبْيَنَها  ِفياَم  َوأَْفَكارُُهْم  َضِمريُُهْم 

ًة، ُمْحَتجَّ

١٣١٣ ٢ كورنثوس١: ١٢ ألَنَّ َفْخرََنا ُهَو هَذا: َشَهاَدُة 
َضِمريَِنا أَنََّنا ِيف َبَساَطٍة َوإِْخالَِص اللِه، الَ ِيف ِحْكَمٍة 
َجَسِديٍَّة َبْل ِيف ِنْعَمِة اللِه، َتَرصَّْفَنا ِيف اْلَعالَِم، َوالَ 

ِسيَّاَم ِمْن َنْحِوُكْم.

َحَسَب  اَللُه  َيا  اِرَْحْمِني    ١-٢  :٥١ مزمور   ١٤١٤
 ٢  . َمَعاِيصَّ اْمُح  رَأَْفِتَك  َكرْثَِة  َحَسَب  رَْحَمِتَك. 

ْريِن. اْغِسْلِني َكِثريًا ِمْن إمِْثِي، َوِمْن َخِطيَِّتي َطهِّ

ا اْخُلْق ِيفَّ َيا اَللُه،  ١٥١٥ مزمور ٥١: ١٠-١٢ َقْلًبا َنِقيٍّ
ْد ِيف َداِخِيل. ١١ الَ َتْطَرْحِني  َوُروًحا ُمْسَتِقياًم َجدِّ
َتْنِزْعُه  الَ  وَس  اْلُقدُّ َوُروَحَك  َوْجِهَك،  اِم  ُقدَّ ِمْن 
ُمْنَتِدَبٍة  َوِبُروٍح  َخالَِصَك،  َبْهَجَة  ِيل  رُدَّ   ١٢ ِمنِّي. 

اْعُضْديِن.

مِبَْجِد  ُث  ُتَحدِّ اَمَواُت  اَلسَّ   ١-٦  :١٩ مزمور   ١٦١٦
َيْوٍم  إَِىل  َيْوٌم   ٢ َيَدْيِه.  ِبَعَمِل  ُيْخِربُ  َواْلَفَلُك  اللِه، 
ُيِذيُع َكالًَما، َولَْيٌل إَِىل لَْيل ُيْبِدي ِعْلاًم. ٣ الَ َقْوَل 
َوالَ َكالََم. الَ ُيْسَمُع َصْوُتُهْم. ٤ ِيف ُكلِّ األَرِْض َخَرَج 
َمْنِطُقُهْم، َوإَِىل أَْقَىص اْلَمْسُكوَنِة َكِلاَمُتُهْم. َجَعَل 
اْلَعُروِس  ِمْثُل  َوِهَي   ٥ ِفيَها،  َمْسَكًنا  ْمِس  لِلشَّ
َباِق  اْلَجبَّاِر لِلسِّ ِمْثَل  َيْبَتِهُج  ِمْن َحَجَلِتِه.  اْلَخاِرِج 
ُخُروُجَها،  اَمَواِت  السَّ أَْقَىص  ِمْن   ٦ ِريِق.  الطَّ ِيف 
ِمْن  َيْخَتِفي  َء  َيشْ َوالَ  أََقاِصيَها،  إَِىل  َوَمَدارَُها 

َحرَِّها.

َيرُدُّ  َكاِمٌل  الرَّبِّ  َناُموُس   ٧-١١  :١٩ مزمور   ١٧١٧
اْلَجاِهَل   ُ ُتَصريِّ َصاِدَقٌة  الرَّبِّ  َشَهاَداُت  النَّْفَس. 
اْلَقْلَب.  ُتَفرُِّح  ُمْسَتِقيَمٌة  الرَّبِّ  َوَصاَيا   ٨ َحِكياًم. 
. ٩ َخْوُف الرَّبِّ َنِقيٌّ  أَْمُر الرَّبِّ َطاِهٌر ُيِنرُي اْلَعْيَننْيِ
َها. ١٠  َثاِبٌت إَِىل األََبِد. أَْحَكاُم الرَّبِّ َحقٌّ َعاِدلٌَة ُكلُّ
ِمَن  َوأَْحَىل  اْلَكِثرِي،  َواإلِْبِريِز  َهِب  الذَّ ِمَن  أَْشَهى 
ُر ِبَها،  َهاِد. ١١ أَْيًضا َعْبُدَك ُيَحذَّ اْلَعَسِل َوَقْطِر الشِّ

َوِيف ِحْفِظَها َثَواٌب َعِظيٌم.

١٨١٨ مزمور ١١٩: ١٠٥ ِرسَاٌج لِِرْجِيل َكالَُمَك َوُنوٌر 
لَِسِبيِيل.

ُهَو ُموًحى  اْلِكَتاِب  ُكلُّ  ١٩١٩ ٢تيموثاوس ٣: ١٦ 
لِلتَّْقِويِم  َوالتَّْوِبيِخ،  لِلتَّْعِليِم  َوَناِفٌع  اللِه،  ِمَن  ِبِه 

َوالتَّأِْديِب الَِّذي ِيف اْلِربِّ،

الٌَة  ٢٠٢٠ العربانيني ٤: ١٢ ألَنَّ َكِلَمَة اللِه َحيٌَّة َوَفعَّ
إَِىل  َوَخارَِقٌة  ْيِن،  َحدَّ ِذي  َسْيٍف  ُكلِّ  ِمْن  َوأَْمَىض 
َواْلِمَخاِخ،  َواْلَمَفاِصِل  َوالــرُّوِح  النَّْفِس  َمْفرَِق 
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َوُمَميِّزٌَة أَْفَكاَر اْلَقْلِب َوِنيَّاِتِه.

َفاْثُبْت  أَْنَت  ا  َوأَمَّ  ١٤-١٥  :٣ تيموثاوس   ٢  ٢١٢١
َتَعلَّْمَت.  ْن  ِممَّ َعارًِفا  َوأَْيَقْنَت،  َتَعلَّْمَت  َما  َعَىل 
َسَة،  ُفولِيَِّة َتْعرُِف اْلُكُتَب اْلُمَقدَّ ١٥ َوأَنََّك ُمْنُذ الطُّ
ِيف  الَِّذي  ِباإلِمَياِن  لِْلَخالَِص،  َمَك  ُتَحكِّ أَْن  اْلَقاِدرََة 

اْلَمِسيِح َيُسوَع.

ُمْنُذ  لِيَّاِت  األَوَّ ُاْذُكــُروا    ٩-١١  :٤٦ أشعياء   ٢٢٢٢
َولَْيَس  اإلِلُه  آَخُر.  َولَْيَس  اللُه  أََنا  أليَنِّ  اْلَقِديِم، 
ِمْثِيل. ١٠ ُمْخِربٌ ُمْنُذ اْلَبْدِء ِباألَِخرِي، َوُمْنُذ اْلَقِديِم 
يِت.  مِبَا لَْم ُيْفَعْل، َقاِئًال: رَأِْيي َيُقوُم َوأَْفَعُل ُكلَّ َمَرسَّ
َبِعيَدٍة  أَرٍْض  ِمْن   ، اْلَكاِرسَ اْلَمْرشِِق  ِمَن  َداٍع   ١١
َقَضْيُت  َفُأْجِريِه.  َتَكلَّْمُت  َقْد  َمُشوَريِت.  رَُجَل 

َفأَْفَعُلُه.

َبِعيٍد:  ِمْن  الرَّبُّ  ِيل  ــرَاَءى  َت  ٣  :٣١ أرمياء   ٢٣٢٣
أََدْمُت  ذلَِك  أَْجِل  ِمْن  أَْحَبْبُتِك،  أََبِديًَّة  «َوَمَحبًَّة 

لَِك الرَّْحَمَة.

ِذي  ُكلِّ  إِلُه  الرَّبُّ  «هأََنَذا    ٢٧  :٣٢ أرمياء   ٢٤٢٤
َجَسٍد. َهْل َيْعُرسُ َعَيلَّ أَْمٌر َما؟

اْلَبَِداَيُة  َواْلَياُء،  األَلُِف  ُهَو  «أََنا   ٨  :١ رؤيا   ٢٥٢٥
َوالنَِّهاَيُة» َيُقوُل الرَّبُّ اْلَكاِئُن َوالَِّذي َكاَن َوالَِّذي 

ٍء. َيأيِْت، اْلَقاِدُر َعَىل ُكلِّ َيشْ

َوُسِرتَْت  إمِْثُُه  ُغِفَر  لِلَِّذي  ُطوىَب    ٣٢ مزمور   ٢٦٢٦
الرَّبُّ  لَُه  َيْحِسُب  الَ  لَِرُجل  ُطوىَب   ٢ َخِطيَُّتُه. 
َبِلَيْت  َسَكتُّ  لاَمَّ   ٣  . ُروِحِه ِغشٌّ ِيف  َوالَ  َخِطيًَّة، 
ِعَظاِمي ِمْن زَِفريِي اْلَيْوَم ُكلَُّه، ٤ ألَنَّ َيَدَك َثُقَلْت 
ُيُبوَسِة  إَِىل  رُُطوَبِتي  لَْت  َتَحوَّ َولَْيًال.  َنَهارًا  َعَيلَّ 
أَْكُتُم  َوالَ  ِبَخِطيَِّتي  لََك  أَْعَرتُِف   ٥ ِسالَْه.   اْلَقْيِظ. 
إمِْثِي. ُقْلُت: «أَْعَرتُِف لِلرَّبِّ ِبَذْنِبي» َوأَْنَت رََفْعَت 
أََثاَم َخِطيَِّتي. ِسالَْه. ٦ لِهَذا ُيَصيلِّ لََك ُكلُّ َتِقيٍّ ِيف 
َوْقٍت َيِجُدَك ِفيِه. ِعْنَد َغاَمرَِة اْلِمَياِه اْلَكِثريَِة إِيَّاُه 
يِق َتْحَفُظِني.  الَ ُتِصيُب. ٧ أَْنَت ِسْرتٌ ِيل. ِمَن الضِّ

ِم النََّجاِة َتْكَتِنُفِني. ِسالَْه. ٨ «أَُعلُِّمَك َوُأرِْشُدَك  ِبَرتَنُّ
َعَلْيَك. ٩  َعْيِني  أَْنَصُحَك.  َتْسُلُكَها.  الَِّتي  ِريَق  الطَّ
ِبِلَجاٍم َوزَِماٍم  الَ َتُكوُنوا َكَفرٍَس أَْو َبْغل ِبَال َفْهٍم. 
ِزيَنِتِه ُيَكمُّ لَِئالَّ َيْدُنَو إِلَْيَك». ١٠ َكِثريٌَة ِهَي َنَكَباُت 
ُل َعَىل الرَّبِّ َفالرَّْحَمُة ُتِحيُط  ا اْلُمَتَوكِّ يِر، أَمَّ ِّ الرشِّ
يُقوَن،  دِّ َها الصِّ ِبِه. ١١ اْفَرُحوا ِبالرَّبِّ َواْبَتِهُجوا َيا أَيُّ

َواْهِتُفوا َيا َجِميَع اْلُمْسَتِقيِمي اْلُقُلوِب.

ِحيَنِئٍذ  َم  َتَقدَّ ذلَِك  ألَْجِل   ٨-٣٠  :٣ دانيال   ٢٧٢٧
أََجاُبوا   ٩ اْلَيُهوِد،  َعَىل  َواْشَتَكْوا  َكْلَداِنيُّوَن  رَِجاٌل 
َها اْلَمِلُك، ِعْش إَِىل  : «أَيُّ َ َوَقاُلوا لِْلَمِلِك َنُبوَخْذَنرصَّ
َها اْلَمِلُك َقْد أَْصَدرَْت أَْمرًا ِبأَنَّ  األََبِد! ١٠ أَْنَت أَيُّ
َواْلُعوِد  َوالنَّاِي  اْلَقرِْن  َصْوَت  َيْسَمُع  إِْنَساٍن  ُكلَّ 
اْلَعزِْف،  أَْنَواِع  َواْلِمزَْماِر وَُكلِّ  ْنِطرِي  َوالسِّ َباِب  َوالرَّ
َيِخرُّ  الَ  َوَمْن   ١١ َهِب.  الذَّ لِِتْمَثاِل  َوَيْسُجُد  َيِخرُّ 
ُمتَِّقَدٍة.  َناٍر  أَتُّوِن  َوَسِط  ِيف  ُيْلَقى  َفإِنَُّه  َوَيْسُجُد 
ْلَتُهْم َعَىل أَْعاَمِل  ١٢ ُيوَجُد رَِجاٌل َيُهوٌد، الَِّذيَن وَكَّ
هُؤالَِء  َوَعْبَدَنُغَو.  َوِميَشُخ  َشْدَرُخ  َباِبَل:  ِوالََيِة 
َها اْلَمِلُك اْعِتَبارًا. آلَِهُتَك  الرَِّجاُل لَْم َيْجَعُلوا لََك أَيُّ
الَ  َنَصْبَت  الَِّذي  َهِب  الذَّ َولِِتْمَثاِل  َيْعُبُدوَن،  الَ 
ِبَغَضٍب   ُ َنُبوَخْذَنرصَّ أََمَر  ِحيَنِئٍذ   ١٣ َيْسُجُدوَن». 
َوَعْبَدَنُغَو.  َوِميَشَخ  ــْدَرَخ  َش ِبإِْحَضاِر  َوَغْيٍظ 
َفأََجاَب   ١٤ اْلَمِلِك.  اَم  ُقدَّ الرَِّجاِل  ِبهُؤالَِء  َفأََتْوا 
ًدا َيا َشْدَرُخ َوِميَشُخ  ُ َوَقاَل لَُهْم: «َتَعمُّ َنُبوَخْذَنرصَّ
َتْسُجُدوَن  َوالَ  آلَِهِتي  َتْعُبُدوَن  الَ  َوَعْبَدَنُغَو 
َهِب الَِّذي َنَصْبُت! ١٥ َفإِْن ُكْنُتُم اآلَن  لِِتْمَثاِل الذَّ
يَن ِعْنَدَما َتْسَمُعوَن َصْوَت اْلَقرِْن َوالنَّاِي  ُمْسَتِعدِّ
أَْنَواِع  وَُكلَّ  َواْلِمزَْماِر  ْنِطرِي  َوالسِّ َباِب  َوالرَّ َواْلُعوِد 
الَِّذي  لِلتِّْمَثاِل  َوَتْسُجُدوا  وا  َتِخرُّ أَْن  إَِىل  اْلَعزِْف 
اَعِة ُتْلَقْوَن  َعِمْلُتُه. َوإِْن لَْم َتْسُجُدوا َفِفي ِتْلَك السَّ
ِيف َوَسِط أَتُّوِن النَّاِر اْلُمتَِّقَدِة. َوَمْن ُهَو اإلِلُه الَِّذي 
؟». ١٦ َفأََجاَب َشْدَرُخ َوِميَشُخ  ُيْنِقُذُكْم ِمْن َيَديَّ
، الَ َيْلزَُمَنا  ُ َوَعْبَدَنُغَو َوَقاُلوا لِلَمِلِك: «َيا َنُبوَخْذَنرصَّ
أَْن ُنِجيَبَك َعْن هَذا األَْمِر. ١٧ ُهَوَذا ُيوَجُد إِلُهَنا 
النَّاِر  أَتُّوِن  ِمْن  َيَنا  ُيَنجِّ أَْن  َيْسَتِطيُع  َنْعُبُدُه  الَِّذي 
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 ١٨ اْلَمِلُك.  َها  أَيُّ َيِدَك  ِمْن  ُيْنِقَذَنا  َوأَْن  اْلُمتَِّقَدِة، 
َها اْلَمِلُك، أَنََّنا الَ َنْعُبُد  َوإِالَّ َفْلَِيُكْن َمْعُلوًما لََك أَيُّ
َهِب الَِّذي َنَصْبَتُه».  آلَِهَتَك َوالَ َنْسُجُد لِِتْمَثاِل الذَّ
َمْنَظُر   َ َوَتَغريَّ َغْيًظا   ُ َنُبوَخْذَنرصَّ اْمَتَأل  ِحيَنِئٍذ   ١٩
َفأََجاَب  َوَعْبَدَنُغَو،  َوِميَشَخ  َشْدَرَخ  َعَىل  َوْجِهِه 
َوأََمَر ِبأَْن َيْحُموا األَُتوَن َسْبَعَة أَْضَعاٍف أَْكرَثَ ِمامَّ 
ِة  اْلُقوَّ َجَباِبرََة  َوأََمَر   ٢٠ ُيْحَمى.  أَْن  ُمْعَتاًدا  َكاَن 
َوَعْبَدَنُغَو  َوِميَشَخ  َشْدَرَخ  ُيوِثُقوا  ِبأَْن  َجْيِشِه  ِيف 
ُأوِثَق  ُثمَّ   ٢١ اْلُمتَِّقَدِة.  النَّاِر  أَتُّوِن  ِيف  َوُيْلُقوُهْم 
هُؤالَِء الرَِّجاُل ِيف َرسَاِويِلِهْم َوأَْقِمَصِتِهْم َوأَرِْدَيِتِهْم 
اْلُمتَِّقَدِة.  النَّاِر  أَتُّوِن  َوَسِط  ِيف  َوُأْلُقوا  َولَِباِسِهْم 
٢٢ َوِمْن َحْيُث إِنَّ َكِلَمَة اْلَمِلِك َشِديَدٌة َواألَُتوَن 
الَِّذيَن  الرَِّجاَل  النَّاِر  لَِهيُب  َقَتَل  ا،  ِجدٍّ َحِمَي  َقْد 
َوهُؤالَِء   ٢٣ َوَعْبَدَنُغَو.  َوِميَشَخ  َشْدَرَخ  رََفُعوا 
َوَعْبَدَنُغَو،  َوِميَشُخ  َرُخ  ــدْ َش الرَِّجاِل،  الثَّالََثُة 
اْلُمتَِّقَدِة.  النَّاِر  أَتُّوِن  َوَسِط  ِيف  ُموَثِقنَي  َسَقُطوا 
ُمْرسًِعا  َوَقاَم  اْلَمِلُك   ُ َنُبوَخْذَنرصَّ  َ َتَحريَّ ِحيَنِئٍذ   ٢٤
رَِجال  الََثَة  ثـَ ُنْلِق  «أَلَْم  لُِمِشرِييِه:  َوَقاَل  َفأََجاَب 
لِْلَمِلِك:  َوَقاُلوا  َفأََجاُبوا  النَّاِر؟»  َوَسِط  ُموَثِقنَي ِيف 
أََنا  َوَقاَل: «َها  أََجاَب  اْلَمِلُك». ٢٥  َها  أَيُّ «َصِحيٌح 
َوَسِط  ِيف  ْوَن  َيَتَمشَّ َمْحُلولنَِي  رَِجال  أَْرَبَعَة  َناِظٌر 
ِباْبِن  َشِبيٌه  الرَّابِع  َوَمْنَظُر  ٌر،  َرضَ ِبِهْم  َوَما  النَّاِر 
ُ إَِىل َباِب أَتُّوِن  اآللَِهِة». ٢٦ ُثمَّ اْقَرتََب َنُبوَخْذَنرصَّ
َقاَل: «َيا َشْدَرُخ َوِميَشُخ  النَّاِر اْلُمتَِّقَدِة َوأََجاَب، َفَ
، اْخُرُجوا َوَتَعالَْوا».  َوَعْبَدَنُغو، َيا َعِبيَد اللِه اْلَعِيلِّ
َفَخَرَج َشْدَرُخ َوِميَشُخ َوَعْبَدَنُغو ِمْن َوَسِط النَّاِر. 
َحُن َواْلُوالَُة َوُمِشرُيو  ٢٧ َفاْجَتَمَعِت اْلَمرَاِزَبُة َوالشِّ
اْلَمِلِك َورَأَْوا هُؤالَِء الرَِّجاَل الَِّذيَن لَْم َتُكْن لِلنَّاِر 
لَْم  ُرُؤوِسِهْم  ِمْن  َوَشْعرٌَة  أَْجَساِمِهْم،  َعَىل  ٌة  ُقوَّ
لَْم  النَّاِر  َورَاِئَحُة   ،ْ َتَتَغريَّ لَْم  َوَرسَاِويُلُهْم  َتْحَرتِْق، 
َوَقــاَل:   ُ َنُبوَخْذَنرصَّ َفأََجاَب   ٢٨ َعَلْيِهْم.  َتــأِْت 
«َتَبارََك إِلُه َشْدَرَخ َوِميَشَخ َوَعْبَدَنُغَو، الَِّذي أَرَْسَل 
ُوا  َوَغريَّ َعَلْيِه  اتََّكُلوا  الَِّذيَن  َعِبيَدُه  َوأَْنَقَذ  َمالََكُه 
َيْعُبُدوا  لَِكْيَال  أَْجَساَدُهْم  َوأَْسَلُموا  اْلَمِلِك  َكِلَمَة 

أَْو َيْسُجُدوا إلِلٍه َغرْيِ إِلِهِهْم. ٢٩ َفِمنِّي َقْد َصَدَر 
وِء  ٍة َولَِساٍن َيَتَكلَُّموَن ِبالسُّ أَْمٌر ِبأَنَّ ُكلَّ َشْعٍب َوأُمَّ
ُوَن  َعَىل إِلِه َشْدَرَخ َوِميَشَخ َوَعْبَدَنُغَو، َفإِنَُّهْم ُيَصريَّ
إِْرًبا إِْرًبا، َوُتْجَعُل ُبُيوُتُهْم َمْزَبَلًة، إِْذ لَْيَس إِلٌه آَخُر 
َم اْلَمِلُك  َي هَكَذا». ٣٠ ِحيَنِئٍذ َقدَّ َيْسَتِطيُع أَْن ُيَنجِّ

َشْدَرَخ َوِميَشَخ َوَعْبَدَنُغَو ِيف ِوالََيِة َباِبَل.

٢٨٢٨ لوقا ١٥: ١١-٣٢  َوَقاَل:«إِْنَساٌن َكاَن لَُه اْبَناِن. 
اْلِقْسَم  أَْعِطِني  أيَِب  َيا  أَْصَغرُُهاَم ألَِبيِه:  َفَقاَل   ١٢
َمِعيَشَتُه.  لَُهاَم  َفَقَسَم  اْلاَمِل.  ِمَن  ُيِصيُبِني  الَِّذي 
١٣ َوَبْعَد أَيَّاٍم لَْيَسْت ِبَكِثريٍَة َجَمَع االْبُن األَْصَغُر 
َر  َبذَّ َوُهَناَك  َبِعيَدٍة،  ُكورٍَة  إَِىل  َوَساَفَر  ٍء  َيشْ ُكلَّ 
ٍء،  َيشْ ُكلَّ  أَْنَفَق  َفَلامَّ   ١٤ ُمْرسٍِف.  ِبَعْيٍش  َمالَُه 
َحَدَث ُجوٌع َشِديٌد ِيف ِتْلَك اْلُكورَِة، َفاْبَتَدأَ َيْحَتاُج. 
١٥ َفَمَىض َواْلَتَصَق ِبَواِحٍد ِمْن أَْهِل ِتْلَك اْلُكورَِة، 
وََكاَن   ١٦ َخَناِزيَر.  لرَِيَْعى  ُحُقولِِه  إَِىل  َفأَرَْسَلُه 
َيْشَتِهي أَْن مَيَْأل َبْطَنُه ِمَن اْلُخرُْنوِب الَِّذي َكاَنِت 
اْلَخَناِزيُر َتْأُكُلُه، َفَلْم ُيْعِطِه أََحٌد.  ١٧ َفَرَجَع إَِىل 
َنْفِسِه َوَقاَل: َكْم ِمْن أَِجرٍي أليَِب َيْفُضُل َعْنُه اْلُخْبُز 
َوأََنا أَْهِلُك ُجوًعا! ١٨ أَُقوُم َوأَْذَهُب إَِىل أيَِب َوأَُقوُل 
 ١٩ اَمَك،  َوُقدَّ اَمِء  السَّ إَِىل  أَْخَطأُْت  أيَِب،  َيا  لَُه: 
ا َبْعُد أَْن ُأْدَعى لََك اْبًنا. اِْجَعْلِني  َولَْسُت ُمْسَتِحقٍّ
َكأََحِد أَْجرَاَك. ٢٠ َفَقاَم َوَجاَء إَِىل أَِبيِه. َوإِْذ َكاَن 
لَْم َيزَْل َبِعيًدا رَآُه أَُبوُه، َفَتَحنََّن َوَرَكَض َوَوَقَع َعَىل 
أَْخَطأُْت  أيَِب،  االْبُن:َيا  لَُه  َفَقاَل   ٢١ َوَقبََّلُه.  ُعُنِقِه 
أَْن  َبْعُد  ا  ُمْسَتِحقٍّ َولَْسُت  اَمَك،  َوُقدَّ اَمِء  السَّ إَِىل 
أَْخِرُجوا  لَِعِبيِدِه:  األَُب  َفَقاَل   ٢٢ اْبًنا.  لََك  ُأْدَعى 
َيِدِه،  ِيف  َخامَتًا  َواْجَعُلوا  َوأَْلِبُسوُه،  اُألوَىل  اْلُحلََّة 
َن  اْلُمَسمَّ اْلِعْجَل  ُموا  َوَقدِّ  ٢٣ رِْجَلْيِه،  ِيف  َوِحَذاًء 
َواْذَبُحوُه َفَنْأُكَل َوَنْفَرَح،  ٢٤ ألَنَّ اْبِني هَذا َكاَن 
َميًِّتا َفَعاَش، وََكاَن َضاالٍّ َفُوِجَد. َفاْبَتَدُأوا َيْفَرُحوَن. 
٢٥ وََكاَن اْبُنُه األَْكَربُ ِيف اْلَحْقِل. َفَلامَّ َجاَء َوَقرَُب 
ِمَن اْلَبْيِت، َسِمَع َصْوَت آالَِت َطرٍَب َورَْقًصا. ٢٦ 
أَْن  َعَىس  َما  َوَسأَلَُه:  اْلِغْلاَمِن  ِمَن  َواِحًدا  َفَدَعا 
َيُكوَن هَذا؟ ٢٧ َفَقاَل لَُه: أَُخوَك َجاَء َفَذَبَح أَُبوَك 
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َفَغِضَب   ٢٨ َسالاًِم.  َقِبَلُه  ألَنَُّه  َن،  اْلُمَسمَّ اْلِعْجَل 
َولَْم ُيرِْد أَْن َيْدُخَل. َفَخَرَج أَُبوُه َيْطُلُب إِلَْيِه. ٢٩ 
هَذا  ِسِننَي  أَْخِدُمَك  أََنا  َها  ألَِبيِه:  َوَقاَل  َفأََجاَب 
لَْم  َوَجْدًيا  َوِصيََّتَك،  أََتَجاَوْز  لَْم  َوَقطُّ  َعَدُدَها، 
لاَمَّ  َولِكْن   ٣٠ أَْصِدَقايِئ.  َمَع  ألَْفَرَح  َقطُّ  ُتْعِطِني 
َوايِن،  الزَّ َمَع  َمِعيَشَتَك  أََكَل  الَِّذي  اْبُنَك هَذا  َجاَء 
َن! ٣١ َفَقاَل لَُه: َيا ُبَنيَّ  َذَبْحَت لَُه اْلِعْجَل اْلُمَسمَّ
أَْنَت َمِعي ِيف ُكلِّ ِحنٍي، وَُكلُّ َما ِيل َفُهَو لََك. ٣٢ 
، ألَنَّ أََخاَك هَذا  َولِكْن َكاَن َيْنَبِغي أَْن َنْفَرَح َوُنَرسَّ

َكاَن َميًِّتا َفَعاَش، وََكاَن َضاُال َفُوِجَد».

َسُدوَم:  لَِمِلِك  أَْبرَاُم  َفَقاَل   ١٤: ٢٢ التكوين   ٢٩٢٩
اَمِء  «رََفْعُت َيِدي إَِىل الرَّبِّ اإلِلِه اْلَعِيلِّ َمالِِك السَّ

َواألَرِْض،

ِتْسٍع  اْبَن  أَْبرَاُم  َكاَن  َولاَمَّ   ١  :١٧ التكوين   ٣٠٣٠
َوِتْسِعنَي َسَنًة َظَهَر الرَّبُّ ألَْبرَاَم َوَقاَل لَُه: «أََنا اللُه 

اْلَقِديُر. ِرسْ أََماِمي وَُكْن َكاِمًال،

ذلَِك  اْسَم  إِْبرَاِهيُم  َفَدَعا   ١٤  :٢٢ التكوين   ٣١٣١
اْلَيْوَم:  ُيَقاُل  إِنَُّه  َحتَّى  ِيْرأَْه».  «َيْهَوْه  اْلَمْوِضِع 

«ِيف َجَبِل الرَّبِّ ُيَرى».

َمْذَبًحا  ُهَناَك  ِجْدُعوُن  َفَبَنى  القضاة ٦: ٢٤   ٣٢٣٢
لَْم  اْلَيْوِم  هَذا  إَِىل  َشُلوَم».  «َيْهَوَه  َوَدَعاُه  لِلرَّبِّ 

َيزَْل ِيف َعْفرَِة األَِبيَعَزِريِّنَي.

٣٣٣٣ أشعياء ٩: ٦ ألَنَُّه ُيولَُد لََنا َولٌَد َوُنْعَطى اْبًنا، 
َياَسُة َعَىل َكِتِفِه، َوُيْدَعى اْسُمُه َعِجيًبا،  َوَتُكوُن الرِّ

الَِم. ا، رَِئيَس السَّ ُمِشريًا، إِلًها َقِديرًا، أًَبا أََبِديٍّ

«أَْهَيِه  لُِموَىس:  اللُه  َفَقاَل    ١٤  :٣ الخروج   ٣٤٣٤
الَِّذي أَْهَيْه». َوَقاَل: «هَكَذا َتُقوُل لَِبِني إِْرسَاِئيَل: 

أَْهَيْه أَرَْسَلِني إِلَْيُكْم».

«َها  ِللِه:  ُموَىس  َفَقاَل   ١٣-١٥  :٣ الخروج   ٣٥٣٥
إِلُه آَباِئُكْم  أََنا آيِت إَِىل َبِني إِْرسَاِئيَل َوأَُقوُل لَُهْم: 

َفاَمَذا  اْسُمُه؟  َما  ِيل:  َقاُلوا  َفإَِذا  إِلَْيُكْم.  أَرَْسَلِني 
أَُقوُل لَُهْم؟» ١٤ َفَقاَل اللُه لُِموَىس: «أَْهَيِه الَِّذي 
أَْهَيْه». َوَقاَل: «هَكَذا َتُقوُل لَِبِني إِْرسَاِئيَل: أَْهَيْه 
لُِموَىس:  أَْيًضا  اللُه  َوَقاَل   ١٥ إِلَْيُكْم».  أَرَْسَلِني 
آَباِئُكْم،  إِلُه  َيْهَوْه  إِْرسَاِئيَل:  لَِبِني  َتُقوُل  «هَكَذا 
إِلُه إِْبرَاِهيَم َوإِلُه إِْسَحاَق َوإِلُه َيْعُقوَب أَرَْسَلِني 
إِلَْيُكْم. هَذا اْسِمي إَِىل األََبِد َوهَذا ِذْكِري إَِىل َدْوٍر 

َفَدْوٍر.

َيُسوَع  ُيوَحنَّا  َنَظَر  اْلَغِد  َوِيف   ٢٩  :١ يوحنا   ٣٦٣٦
َيرَْفُع  الَِّذي  اللِه  َحَمُل  َفَقاَل:«ُهَوَذا  إِلَْيِه،  ُمْقِبًال 

َخِطيََّة اْلَعالَِم!

٣٧٣٧ يوحنا ٨: ١٢ ُثمَّ َكلََّمُهْم َيُسوُع أَْيًضا َقاِئًال:«أََنا 
ْلَمِة  ُهَو ُنوُر اْلَعالَِم. َمْن َيْتَبْعِني َفَال مَيِْيش ِيف الظُّ

َبْل َيُكوُن لَُه ُنوُر اْلَحَياِة».

الُِح،  الصَّ الرَّاِعي  ُهَو  أََنــا   ١١  :١٠ يوحنا   ٣٨٣٨
الُِح َيْبِذُل َنْفَسُه َعِن اْلِخرَاِف. َوالرَّاِعي الصَّ

َوأيَِب  اْلَحِقيِقيَُّة  اْلَكرَْمُة  «أََنا   ١  :١٥ يوحنا   ٣٩٣٩
اْلَكرَّاُم.

ُيوِخ:«الَ  الشُّ ِمَن  َواِحٌد  ِيل  َفَقاَل   ٥  :٥ رؤيا   ٤٠٤٠
ِسْبِط  ِمْن  الَِّذي  األََســُد  َغَلَب  َقْد  ُهــَوَذا  َتْبِك. 
ُخُتوَمُه  َوَيُفكَّ  ْفَر  السِّ لَِيْفَتَح  َداُوَد،  أَْصُل  َيُهوَذا، 

ْبَعَة». السَّ

َحِصنٌي،  ُبــْرٌج  الــرَّبِّ  اِْســُم   ١٠  :١٨ األمثال   ٤١٤١
يُق َوَيَتَمنَُّع. دِّ َيْرُكُض إِلَْيِه الصِّ

يِت َوَنِشيِدي، َوَقْد  ٤٢٤٢ الخروج ١٥: ٢-٣ الرَّبُّ ُقوَّ
ُعُه.  ُدُه، إِلُه أيَِب َفُأرَفِّ َصاَر َخالَِيص. هَذا إِلِهي َفُأَمجِّ

٣ الرَّبُّ رَُجُل اْلَحرِْب. الرَّبُّ اْسُمُه.

َصْخَريِت  «اَلرَّبُّ  َفَقاَل:   ٢-٣  :٢٢ ٢صموئيل   ٤٣٤٣
أَْحَتِمي.  ِبِه  َصْخَريِت  إِلُه   ٣ َوُمْنِقِذي،  َوِحْصِني 
ُمَخلِِّيص،  َوَمَناِيص.  َمْلَجإِي  َخالَِيص.  َوَقرُْن  ُترِْيس 
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ْلِم ُتَخلُِّصِني. ِمَن الظُّ

ُيْعِوُزيِن  َفَال  رَاِعــيَّ  الرَّبُّ   ١-٣  :٢٣ مزمور   ٤٤٤٤
ٌء. ٢ ِيف َمرَاٍع ُخْرضٍ ُيْرِبُضِني. إَِىل ِمَياِه الرَّاَحِة  َيشْ
اْلِربِّ ِمْن  ُيورُِديِن. ٣ َيرُدُّ َنْفِيس. َيْهِديِني إَِىل ُسُبِل 

أَْجِل اْسِمِه.

ْن  ِممَّ َوَخالَِيص،  ُنوِري  اَلرَّبُّ    ١  :٢٧ مزمور   ٤٥٤٥
ْن أَرَْتِعُب؟ أََخاُف؟ الرَّبُّ ِحْصُن َحَيايِت، ِممَّ

َعَلْيِه  ــرِْيس.  َوُت ِعــزِّي  الــرَّبُّ   ٧  :٢٨ مزمور   ٤٦٤٦
َوِبُأْغِنَيِتي  َقْلِبي  َوَيْبَتِهُج  َفاْنَتَرصُْت.  َقْلِبي،  اتََّكَل 

أَْحَمُدُه.

الرَّبُّ  َقاِضيَنا.  الــرَّبَّ  َفــإِنَّ   ٢٢ أشعياء٣٣:   ٤٧٤٧
َشارُِعَنا. الرَّبُّ َمِلُكَنا ُهَو ُيَخلُِّصَنا.

٤٨٤٨ يوحنا ٦: ٣٥  َفَقاَل لَُهْم َيُسوُع:«أََنا ُهَو ُخْبُز 
ُيْؤِمْن يِب  إَِيلَّ َفَال َيُجوُع، َوَمْن  ُيْقِبْل  اْلَحَياِة. َمْن 

َفَال َيْعَطُش أََبًدا.

٤٩٤٩ التثنية ٨: ٣ َفأََذلََّك َوأََجاَعَك َوأَْطَعَمَك اْلَمنَّ 
الَِّذي لَْم َتُكْن َتْعرُِفُه َوالَ َعرََفُه آَباُؤَك، ليَِكْ ُيَعلَِّمَك 
أَنَُّه لَْيَس ِباْلُخْبِز َوْحَدُه َيْحَيا اإلِْنَساُن، َبْل ِبُكلِّ َما 

َيْخُرُج ِمْن َفِم الرَّبِّ َيْحَيا اإلِْنَساُن.

٥٠٥٠ أيوب ٤٢: ٣  َفَمْن َذا الَِّذي ُيْخِفي اْلَقَضاَء ِبَال 
َمْعرَِفٍة؟ َولِكنِّي َقْد َنَطْقُت مِبَا لَْم أَْفَهْم. ِبَعَجاِئَب 

َفْوِقي لَْم أَْعرِْفَها.

اَمَواِت  ٥١٥١ التكوين ١: ١ ِيف اْلَبْدِء َخَلَق اللُه السَّ
َواألَرَْض.

، إَِىل اللِه  ُخ إَِىل اللِه اْلَعِيلِّ ٥٢٥٢ مزمور ٥٧: ٢ أَْرصُ
اْلُمَحاِمي َعنِّي.

الَِّذي  الرَّبِّ  اْسَم  َفَدَعِت   ١٣  :١٦ التكوين   ٥٣٥٣
َتَكلََّم َمَعَها: «أَْنَت إِيُل ُريِئ». ألَنََّها َقالَْت: «أَهُهَنا 

أَْيًضا رَأَْيُت َبْعَد ُرْؤَيٍة؟»

رَْت أَْنَت إَِىل اللِه َوَتَرضَّْعَت  ٥٤٥٤ أيوب ٨: ٥ َفإِْن َبكَّ
إَِىل اْلَقِديِر،

٥٥٥٥ التثنية ٩: ٢٦ َوَصلَّْيُت لِلرَّبِّ َوُقْلُت: َيا َسيُِّد 
َفَدْيَتُه  الَِّذي  َوِمريَاَثَك  َشْعَبَك  ُتْهِلْك  الَ   ، الرَّبُّ

ِبَعَظَمِتَك، الَِّذي أَْخَرْجَتُه ِمْن ِمْرصَ ِبَيٍد َشِديَدٍة.

٥٦٥٦ الخروج ٦: ٣ َوأََنا َظَهرُْت إلِْبرَاِهيَم َوإِْسَحاَق 
ا  َوأَمَّ ٍء.  َيشْ ُكلِّ  َعَىل  اْلَقاِدُر  اإلِلُه  ِبأيَنِّ  َوَيْعُقوَب 

ِباْسِمي «َيْهَوْه» َفَلْم أُْعرَْف ِعْنَدُهْم.

ذلَِك  اْسَم  إِْبرَاِهيُم  َفَدَعا   ١٤  :٢٢ التكوين   ٥٧٥٧
اْلَيْوَم:  ُيَقاُل  إِنَُّه  َحتَّى  ِيْرأَْه».  «َيْهَوْه  اْلَمْوِضِع 

«ِيف َجَبِل الرَّبِّ ُيَرى».

ُهَو  الرَّبِّ ألَنَُّه  إَِىل  َنْرجُع  َهُلمَّ  هوشع ٦: ١   ٥٨٥٨
اْفَرتََس َفَيْشِفيَنا، َرضََب َفَيْجِربَُنا.

َوَدَعا  َمْذَبًحا  ُموَىس  َفَبَنى   ١٥  :١٧ الخروج   ٥٩٥٩
.« اْسَمُه «َيْهَوْه ِنيسِّ

َوِمْن  َبْيِتَك،  َيْرَوْوَن ِمْن َدَسِم  ٦٠٦٠ مزمور ٣٦: ٨ 
َنْهِر ِنَعِمَك َتْسِقيِهْم.

َمْذَبًحا  ُهَناَك  ِجْدُعوُن  َفَبَنى  القضاة ٦: ٢٤   ٦١٦١
لَْم  اْلَيْوِم  هَذا  إَِىل  َشُلوَم».  «َيْهَوَه  َوَدَعاُه  لِلرَّبِّ 

َيزَْل ِيف َعْفرَِة األَِبيَعَزِريِّنَي.

َمْلَجُأَنا إِلُه  اْلُجُنوِد َمَعَنا.  ٦٢٦٢ مزمور ٤٦: ٧ رَبُّ 
َيْعُقوَب. ِسالَْه.

ٌء. ٦٣٦٣ مزمور ٢٣: ١ الرَّبُّ رَاِعيَّ َفَال ُيْعِوُزيِن َيشْ

٦٤٦٤ أرمياء ٢٣: ٦ ِيف أَيَّاِمِه ُيَخلَُّص َيُهوَذا، َوَيْسُكُن 
إِْرسَاِئيُل آِمًنا، َوهَذا ُهَو اْسُمُه الَِّذي َيْدُعوَنُه ِبِه: 

الرَّبُّ ِبرَُّنا.
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َفُهَو  اْلَمِديَنِة  ُمِحيُط  ا  أَمَّ  ٣٥  :٤٨ حزقيال   ٦٥٦٥
مَثَاِنَيَة َعْرشَ أَْلَف ِذرَاٍع (َنْحَو ِتْسَعِة ِكيُلوِمْرتَاٍت)، 
«َيْهَوْه  اْلَيْوِم  َذلَِك  ِمْن  اْلَمِديَنِة  اْسُم  َوَيُكوُن 

ْة» َوَمْعَناُه: «الرَّبُّ ُهَناَك» َشمَّ

َواِحٍد  لُِكلِّ  اْلَحَيَواَناُت  َواألَْرَبَعُة   ٨  :٤ رؤيا   ٦٦٦٦
ٌة  َمْمُلوَّ َداِخل  َوِمْن  َحْولََها،  أَْجِنَحٍة  ِستَُّة  ِمْنَها 
وٌس،  َقاِئَلًة:«ُقدُّ َولَْيًال  َنَهارًا  َتــزَاُل  َوالَ  ُعُيوًنا، 
ٍء،  وٌس، الرَّبُّ اإلِلُه اْلَقاِدُر َعَىل ُكلِّ َيشْ وٌس، ُقدُّ ُقدُّ

الَِّذي َكاَن َواْلَكاِئُن َوالَِّذي َيأيِْت».

يَّا اْلَمِلِك، رَأَْيُت  ٦٧٦٧ أشعياء ٦: ١ ِيف َسَنِة َوَفاِة ُعزِّ
َوأَْذَياُلُه  َوُمرَْتِفٍع،  َعال  ُكرِْيسٍّ  َعَىل  َجالًِسا  يَِّد  السَّ

مَتُْأل اْلَهْيَكَل.

َفاللُه  ُقُلوُبَنا  إِْن الََمْتَنا  ١ يوحنا ٣: ٢٠ ألَنَُّه   ٦٨٦٨
ٍء. أَْعَظُم ِمْن ُقُلوِبَنا، َوَيْعَلُم ُكلَّ َيشْ

٦٩٦٩ مزمور ١٣٩: ٧-١٢ أَْيَن أَْذَهُب ِمْن ُروِحَك؟ 
إَِىل  َصِعْدُت  إِْن   ٨ ــرُُب؟  أَْه أَْيَن  َوْجِهَك  َوِمْن 
اْلَهاِوَيِة  َفأَْنَت ُهَناَك، َوإِْن َفرَْشُت ِيف  اَمَواِت  السَّ
ْبِح، َوَسَكْنُت  َفَها أَْنَت. ٩ إِْن أََخْذُت َجَناَحِي الصُّ
َيُدَك  َتْهِديِني  أَْيًضا  َفُهَناَك   ١٠ اْلَبْحِر،  أََقاِيص  ِيف 
ْلَمُة  الظُّ ــا  َ «إمِنَّ َفُقْلُت:   ١١ مَيِيُنَك.  َومُتِْسُكِني 
ْلَمُة أَْيًضا الَ  َتْغَشايِن». َفاللَّْيُل ُيِيضُء َحْوِيل! ١٢ الظُّ
ْلَمِة  ُتْظِلُم لََدْيَك، َواللَّْيُل ِمْثَل النََّهاِر ُيِيضُء. َكالظُّ

هَكَذا النُّوُر.

٧٠٧٠ أيوب ٤٢: ٢ «َقْد َعِلْمُت أَنََّك َتْسَتِطيُع ُكلَّ 
ٍء، َوالَ َيْعُرسُ َعَلْيَك أَْمٌر. َيشْ

اِهِر َتُكوُن َطاِهرًا،  ٧١٧١ ٢ صموئيل ٢٢: ٢٧ َمَع الطَّ
َوَمَع األَْعَوِج َتُكوُن ُمْلَتِوًيا.

ْخُر اْلَكاِمُل َصِنيُعُه. إِنَّ  ٧٢٧٢ التثنية ٣٢: ٤ ُهَو الصَّ
يٌق  َجِميَع ُسُبِلِه َعْدٌل. إِلُه أََماَنٍة الَ َجْوَر ِفيِه. ِصدِّ

َوَعاِدٌل ُهَو.

٧٣٧٣ ١ يوحنا ٤: ٨ َوَمْن الَ ُيِحبُّ لَْم َيْعرِِف اللَه، 
ألَنَّ اللَه َمَحبٌَّة.

َكِثرُي  ــرُّوِح  ال َطِويُل  الــرَّبُّ   ١٨  :١٤ العدد   ٧٤٧٤
ُيْربُِئ.  الَ  لِكنَُّه  يَِّئَة،  َوالسَّ ْنَب  الذَّ َيْغِفُر  اإلِْحَساِن، 
اْلِجيِل  إَِىل  األَْبَناِء  َعَىل  اآلَباِء  َذْنَب  َيْجَعُل  َبْل 

الثَّالِِث َوالرَّابِع.

٧٥٧٥ مزمور ٨٩: ١٤ اْلَعْدُل َواْلَحقُّ َقاِعَدُة ُكرِْسيَِّك. 
َماِن أََماَم َوْجِهَك. الرَّْحَمُة َواألََماَنُة َتَتَقدَّ

َوَحلَّ  َجَسًدا  َصاَر  َواْلَكِلَمُة   ١٤  :١ يوحنا   ٧٦٧٦
َبْيَنَنا، َورَأَْيَنا َمْجَدُه، َمْجًدا َكاَم لَِوِحيٍد ِمَن اآلِب، 

ا. َمْمُلوًءا ِنْعَمًة َوَحقٍّ

رَِحيٌم  َفإِلٌه  رَبُّ  َيا  أَْنَت  ا  أَمَّ مزمور ٨٦: ١٥   ٧٧٧٧
. َوَرُؤوٌف، َطِويُل الرُّوِح وََكِثرُي الرَّْحَمِة َواْلَحقِّ

اَمُه، َوَناَدى  ٧٨٧٨ الخروج ٣٤: ٦ َفاْجَتاَز الرَّبُّ ُقدَّ
: «الرَّبُّ إِلٌه رَِحيٌم َوَرُؤوٌف، َبِطيُء اْلَغَضِب  الرَّبُّ

وََكِثرُي اإلِْحَساِن َواْلَوَفاِء.

أَْوَقاِتِه  ِيف  َسُيَبيُِّنُه  الَِّذي  ١تيموثاوس ٦: ١٥   ٧٩٧٩
َورَبُّ  اْلُمُلوِك  َمِلُك  اْلَوِحيُد:  اْلَعِزيُز  اْلُمَبارَُك 

األَْرَباِب،

٨٠٨٠ يوحنا ١: ١-٥ ِيف اْلَبْدِء َكاَن اْلَكِلَمُة، َواْلَكِلَمُة 
َكاَن ِعْنَد اللِه، وََكاَن اْلَكِلَمُة اللَه. ٢ هَذا َكاَن ِيف 
لَْم  َوِبَغرْيِِه  َكاَن،  ِبِه  ٍء  اللِه. ٣ ُكلُّ َيشْ ِعْنَد  اْلَبْدِء 
ٌء ِمامَّ َكاَن. ٤ ِفيِه َكاَنِت اْلَحَياُة، َواْلَحَياُة  َيُكْن َيشْ
ْلَمِة،  الظُّ ِيف  ُيِيضُء  َوالنُّوُر   ٥ النَّاِس،  ُنوَر  َكاَنْت 

ْلَمُة لَْم ُتْدرِْكُه. َوالظُّ

َوَحلَّ  َجَسًدا  َصاَر  َواْلَكِلَمُة   ١٤  :١ يوحنا   ٨١٨١
َبْيَنَنا، َورَأَْيَنا َمْجَدُه، َمْجًدا َكاَم لَِوِحيٍد ِمَن اآلِب، 

ا. َمْمُلوًءا ِنْعَمًة َوَحقٍّ

َسيُِّد،  ُتوَما:«َيا  لَُه  َقاَل   ٥-١١  :١٤ يوحنا   ٨٢٨٢



ساعد أوالدك ليعرفوا الله

لَْسَنا َنْعَلُم أَْيَن َتْذَهُب، َفَكْيَف َنْقِدُر أَْن َنْعرَِف 
ِريُق  الطَّ ُهَو  «أََنا  َيُسوُع:  لَُه  َقاَل   ٦ ِريَق؟»  الطَّ
َواْلَحقُّ َواْلَحَياُة. لَْيَس أََحٌد َيأيِْت إَِىل اآلِب إِالَّ يِب. ٧ 
لَْو ُكْنُتْم َقْد َعرَْفُتُمويِن لََعرَْفُتْم أيَِب أَْيًضا. َوِمَن اآلَن 
ِفيُلبُُّس:«َيا  لَُه  َقاَل   ٨ رَأَْيُتُموُه».  َوَقْد  َتْعرُِفوَنُه 
َيُسوُع:«أََنا  لَُه  َقاَل   ٩ وََكَفاَنا».  اآلَب  أَرَِنا  َسيُِّد، 
ُتُه َولَْم َتْعرِْفِني َيا ِفيُلبُُّس!  َمَعُكْم زََماًنا هِذِه ُمدَّ
اَلَِّذي رَآيِن َفَقْد رَأَى اآلَب، َفَكْيَف َتُقوُل أَْنَت: أَرَِنا 
َواآلَب  اآلِب  ِيف  أََنا  أيَنِّ  ُتْؤِمُن  أَلَْسَت   ١٠ اآلَب؟ 
؟ اْلَكالَُم الَِّذي ُأَكلُِّمُكْم ِبِه لَْسُت أََتَكلَُّم ِبِه ِمْن  ِيفَّ
األَْعاَمَل.  َيْعَمُل  ُهَو  ِيفَّ  اْلَحالَّ  اآلَب  لِكنَّ  َنْفِيس، 
ُقويِن  ، َوإِالَّ َفَصدِّ ُقويِن أيَنِّ ِيف اآلِب َواآلَب ِيفَّ ١١ َصدِّ

لَِسَبِب األَْعاَمِل َنْفِسَها.

٨٣٨٣ كولويس ١: ١٣-٢٠  الَِّذي أَْنَقَذَنا ِمْن ُسْلَطاِن 
ْلَمِة، َوَنَقَلَنا إَِىل َمَلُكوِت اْبِن َمَحبَِّتِه، ١٤ الَِّذي  الظُّ
الَِّذي  اْلَخَطاَيا. ١٥  ُغْفرَاُن  ِبَدِمِه  اْلِفَداُء،  ِفيِه  لََنا 
ُهَو ُصورَُة اللِه َغرْيِ اْلَمْنُظوِر، ِبْكُر ُكلِّ َخِليَقٍة. ١٦ 
َوَما َعَىل  اَمَواِت  : َما يف السَّ اْلُكلُّ ِفيِه ُخِلَق  َفإِنَُّه 
األَرِْض، َما ُيَرى َوَما الَ ُيَرى، َسَواٌء َكاَن ُعُروًشا أَْم 
ِسَياَداٍت أَْم ِرَياَساٍت أَْم َسالَِطنَي. اْلُكلُّ ِبِه َولَُه َقْد 
َيُقوُم  َوِفيِه  ٍء،  َيشْ ُكلِّ  َقْبَل  ُهَو  الَِّذي   ١٧ ُخِلَق. 
اْلُكلُّ ١٨ َوُهَو رَأُْس اْلَجَسِد: اْلَكِنيَسِة. الَِّذي ُهَو 
ًما  اْلَبَداَءُة، ِبْكٌر ِمَن األَْمَواِت، ليَِكْ َيُكوَن ُهَو ُمَتَقدِّ
ٍء. ١٩ ألَنَُّه ِفيِه ُرسَّ أَْن َيِحلَّ ُكلُّ اْلِمْلِء،  ِيف ُكلِّ َيشْ
ْلَح  الصُّ َعاِمًال  لَِنْفِسِه،  اْلُكلَّ  ِبِه  ُيَصالَِح  َوأَْن   ٢٠
ِبَدِم َصِليِبِه، ِبَواِسَطِتِه، َسَواٌء َكاَن: َما َعَىل األَرِْض، 

اَمَواِت. أَْم َما ِيف السَّ

مرقس ٢: ١٣-١٧ ُثمَّ َخَرَج أَْيًضا إَِىل اْلَبْحِر.   ٨٤٨٤
َوأىََت إِلَْيِه ُكلُّ اْلَجْمِع َفَعلََّمُهْم. ١٤ َوِفياَم ُهَو ُمْجَتاٌز 
رَأَى الَِوَي ْبَن َحْلَفى َجالًِسا ِعْنَد َمَكاِن اْلِجَباَيِة، 
َفَقاَل لَُه: «اْتَبْعِني». َفَقاَم َوَتِبَعُه. ١٥ َوِفياَم ُهَو 
اِريَن َواْلُخَطاِة  ُمتَِّكٌئ ِيف َبْيِتِه َكاَن َكِثرُيوَن ِمَن اْلَعشَّ
َيتَِّكُئوَن َمَع َيُسوَع َوَتالَِميِذِه، ألَنَُّهْم َكاُنوا َكِثرِييَن 

يِسيُّوَن َفَلامَّ رَأَْوُه  اْلَكَتَبُة َواْلَفرِّ ا  َوَتِبُعوُه. ١٦ َوأَمَّ
اِريَن َواْلُخَطاِة، َقاُلوا لَِتالَِميِذِه:«َما  َيْأُكُل َمَع اْلَعشَّ
اِريَن َواْلُخَطاِة؟» ١٧  َباُلُه َيْأُكُل َوَيْرشَُب َمَع اْلَعشَّ
اُء  األَِصحَّ َيْحَتاُج  لَُهْم:«الَ  َقاَل  َيُسوُع  َسِمَع  َفَلامَّ 
َبْل  أَْبرَارًا  لَْم آِت ألَْدُعَو  اْلَمرَْىض.  َبِل  َطِبيٍب  إَِىل 

ُخَطاًة إَِىل التَّْوَبِة».

٨٥٨٥ مرقس ٦: ٣٠-٣٧  َواْجَتَمَع الرُُّسُل إَِىل َيُسوَع 
ٍء، ُكلِّ َما َفَعُلوا وَُكلِّ َما َعلَُّموا.  َوأَْخَربُوُه ِبُكلِّ َيشْ
٣١ َفَقاَل لَُهْم:«َتَعالَْوا أَْنُتْم ُمْنَفرِِديَن إَِىل َمْوِضٍع 
اِهِبنَي  َخالٍَء َواْسَرتِيُحوا َقِليًال». ألَنَّ اْلَقاِدِمنَي َوالذَّ
لَُهْم ُفرَْصٌة لِألَْكِل. ٣٢   ْ َتَتَيرسَّ َولَْم  َكِثرِييَن،  َكاُنوا 
ُمْنَفرِِديَن.  َخالٍَء  َمْوِضٍع  إَِىل  ِفيَنِة  السَّ ِيف  َفَمَضْوا 
َكِثرُيوَن.  َوَعرََفُه  ُمْنَطِلِقنَي،  اْلُجُموُع  َفرَآُهُم   ٣٣
ُمَشاًة،  اْلُمُدِن  َجِميِع  ِمْن  ُهَناَك  إَِىل  َفَرتَاَكُضوا 
َوَسَبُقوُهْم َواْجَتَمُعوا إِلَْيِه. ٣٤ َفَلامَّ َخَرَج َيُسوُع 
رَأَى َجْمًعا َكِثريًا، َفَتَحنََّن َعَلْيِهْم إِْذ َكاُنوا َكِخرَاٍف الَ 
رَاِعَي لََها، َفاْبَتَدأَ ُيَعلُِّمُهْم َكِثريًا. ٣٥ َوَبْعَد َساَعاٍت 
َخالٌَء  َقاِئِلنَي:«اْلَمْوِضُع  َتالَِميُذُه  إِلَْيِه  َم  َتَقدَّ َكِثريٍَة 
َياِع  َواْلَوْقُت َمَىض. ٣٦ اِْرصِْفُهْم ليَِكْ مَيُْضوا إَِىل الضِّ
لَْيَس  ألَْن  ُخْبزًا،  لَُهْم  َوَيْبَتاُعوا  َحَوالَْيَنا  َواْلُقَرى 
لَُهْم:  َوَقاَل  َفأََجاَب   ٣٧ َيْأُكُلوَن».  َما  ِعْنَدُهْم 
لَُه:«أمََنِْيض  َفَقاُلوا  لَِيْأُكُلوا».  أَْنُتْم  «أَْعُطوُهْم 

َوَنْبَتاُع ُخْبزًا مِبَِئَتْي ِديَناٍر َوُنْعِطَيُهْم لَِيْأُكُلوا؟»

يِسيِّنَي  ٨٦٨٦ يوحنا ٤: ١-٩  َفَلامَّ َعِلَم الرَّبُّ أَنَّ اْلَفرِّ
أَْكرَثَ ِمْن  ُد َتالَِميَذ  َوُيَعمِّ  ُ أَنَّ َيُسوَع ُيَصريِّ َسِمُعوا 
ُد  ُيَعمِّ َيُكْن  لَْم  َنْفَسُه  َيُسوَع  أَنَّ  َمَع   ٢ ُيوَحنَّا، 
إَِىل  أَْيًضا  َوَمَىض  اْلَيُهوِديََّة  َترََك   ٣ َتالَِميُذُه،  َبْل 
اِمرََة. ٥  السَّ َيْجَتاَز  أَْن  لَُه  ُبدَّ  اْلَجِليِل. ٤ وََكاَن الَ 
ُسوَخاُر،  لََها  ُيَقاُل  اِمرَِة  السَّ ِمَن  َمِديَنٍة  إَِىل  َفأىََت 
لُِيوُسَف  َيْعُقوُب  َوَهَبَها  الَِّتي  ْيَعِة  الضَّ ِبُقرِْب 
َكاَن  َفإِْذ  َيْعُقوَب.  ِبْرئُ  ُهَناَك  وََكاَنْت   ٦ اْبِنِه. 
َعَىل  هَكَذا  َجَلَس  َفِر،  السَّ ِمَن  َتِعَب  َقْد  َيُسوُع 
َفَجاَءِت   ٧ اِدَسِة.  السَّ اَعِة  السَّ َنْحَو  وََكاَن  اْلِبْرئِ، 
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لََها  َفَقاَل  َمــاًء،  لَِتْسَتِقَي  اِمرَِة  السَّ ِمَن  ــَرأٌَة  اْم
َكاُنوا  َتالَِميَذُه  ألَنَّ   ٨ ألَْرشََب»  َيُسوُع:«أَْعِطيِني 
َقْد َمَضْوا إَِىل اْلَمِديَنِة لَِيْبَتاُعوا َطَعاًما. ٩ َفَقالَْت 
اِمِريَُّة:«َكْيَف َتْطُلُب ِمنِّي لَِتْرشََب،  لَُه اْلَمْرأَُة السَّ
َوأَْنَت َيُهوِديٌّ َوأََنا اْمَرأٌَة َساِمِريٌَّة؟» ألَنَّ اْلَيُهوَد الَ 

اِمِريِّنَي. ُيَعاِمُلوَن السَّ

اَمُه، َوَناَدى  ٨٧٨٧ الخروج ٣٤: ٥-٧ َفاْجَتاَز الرَّبُّ ُقدَّ
: «الرَّبُّ إِلٌه رَِحيٌم َوَرُؤوٌف، َبِطيُء اْلَغَضِب  الرَّبُّ
إَِىل  اإلِْحَساِن  َحاِفُظ   ٧ َواْلَوَفاِء.  اإلِْحَساِن  وََكِثرُي 

ُأُلوٍف. َغاِفُر اإلِْثِم َواْلَمْعِصَيِة َواْلَخِطيَِّة.

٨٨٨٨ مزمور ٥١: ١ اِرَْحْمِني َيا اَللُه َحَسَب رَْحَمِتَك. 
. َحَسَب َكرْثَِة رَأَْفِتَك اْمُح َمَعاِيصَّ

يٌق، َوإِلُهَنا  ٨٩٨٩ مزمور ١١٦: ٥ الرَّبُّ َحنَّاٌن َوِصدِّ
رَِحيٌم.

َقِريًبا،  اْلَيُهوِد  ِفْصُح  وََكاَن  يوحنا ٢: ١٣-١٦   ٩٠٩٠
ِيف  ــَد  َوَوَج  ١٤ ُأورَُشِليَم،  إَِىل  َيُسوُع  َفَصِعَد 
اْلَهْيَكِل الَِّذيَن َكاُنوا َيِبيُعوَن َبَقرًا َوَغَناًم َوَحاَمًما، 
ِحَبال  ِمْن  َسْوًطا  َفَصَنَع   ١٥ ُجُلوًسا.  َيارَِف  َوالصَّ
َواْلَبَقَر، وََكبَّ  اَْلَغَنَم  اْلَهْيَكِل،  ِمَن  اْلَجِميَع  َوَطرََد 
َوَقاَل   ١٦ َمَواِئَدُهْم.   َوَقلََّب  َيارِِف  الصَّ َدرَاِهَم 
لَِباَعِة اْلَحاَمِم:«ارَْفُعوا هِذِه ِمْن هُهَنا! الَ َتْجَعُلوا 

َبْيَت أيَِب َبْيَت ِتَجارٍَة!».

َتْهِدُم  َعَظَمِتَك  َوِبــَكــرْثَِة   ٧  :١٥ الخروج   ٩١٩١
، ُمَقاِوِميَك. ُترِْسُل َسَخَطَك َفَيْأُكُلُهْم َكاْلَقشِّ

الرَّبِّ  َعْهَد  ْوَن  َتَتَعدَّ ِحيَناَم   ١٦  :٢٣ يشوع   ٩٢٩٢
َوَتْعُبُدوَن  َوَتِسرُيوَن  ِبِه  أََمَرُكْم  الَِّذي  إِلِهُكُم 
آلَِهًة أُْخَرى َوَتْسُجُدوَن لََها، َيْحَمى َغَضُب الرَّبِّ 
الَِحِة الَِّتي  يًعا َعِن األَرِْض الصَّ َعَلْيُكْم َفَتِبيُدوَن َرسِ

أَْعَطاُكْم».

٩٣٩٣ لوقا ٢٣: ٣٢-٤٣ َوَجاُءوا أَْيًضا ِباْثَننْيِ آَخَرْيِن 

ُمْذِنَبنْيِ لُِيْقَتَال َمَعُه. ٣٣ َولاَمَّ َمَضْوا ِبِه إَِىل اْلَمْوِضِع 
َمَع  ُهَناَك  َصَلُبوُه  «ُجْمُجَمَة»  ُيْدَعى  ــِذي  الَّ
َيَسارِِه.  َعْن  َواآلَخَر  مَيِيِنِه  َعْن  َواِحًدا   ، اْلُمْذِنَبنْيِ
ألَنَُّهْم  لَُهْم،  اْغِفْر  أََبَتاُه،  «َيا  َيُسوُع:  َفَقاَل   ٣٤
ِثَياَبُه  اْقَتَسُموا  َوإِِذ  َيْفَعُلوَن».  َماَذا  َيْعَلُموَن  الَ 
ْعُب َواِقِفنَي َيْنُظُروَن،  اْقَرتَُعوا َعَلْيَها. ٣٥ وََكاَن الشَّ
َؤَساُء أَْيًضا َمَعُهْم َيْسَخُروَن ِبِه َقاِئِلنَي:«َخلََّص  َوالرُّ
اْلَمِسيَح  ُهَو  َكاَن  إِْن  َنْفَسُه  َفْلُيَخلِّْص  آَخِريَن، 
ُمْخَتاَر اللِه!». ٣٦ َواْلُجْنُد أَْيًضا اْسَتْهَزُأوا ِبِه َوُهْم 
ُكْنَت  َقاِئِلنَي:«إِْن   ٣٧ َخُال،  لَُه  ُموَن  َوُيَقدِّ َيأُْتوَن 
وََكاَن   ٣٨ َنْفَسَك!».  َفَخلِّْص  اْلَيُهوِد  َمِلَك  أَْنَت 
َوُروَماِنيٍَّة  ُيوَناِنيٍَّة  ِبأَْحُرٍف  َفْوَقُه  َمْكُتوٌب  ُعْنَواٌن 
َوِعْربَاِنيٍَّة:«هَذا ُهَو َمِلُك اْلَيُهوِد». ٣٩ وََكاَن َواِحٌد 
َقاِئًال:«إِْن  َعَلْيِه  ُف  ُيَجدِّ اْلُمَعلََّقنْيِ  اْلُمْذِنَبنْيِ  ِمَن 
ُكْنَت أَْنَت اْلَمِسيَح، َفَخلِّْص َنْفَسَك َوإِيَّاَنا!» ٤٠ 
َتَخاُف  أَْنَت  َقاِئًال:«أََوالَ  َواْنَتَهرَُهَ  اآلَخُر  َفأَجاَب 
ا  أَمَّ ِبَعْيِنِه؟ ٤١  اْلُحْكِم  َتْحَت هَذا  أَْنَت  إِْذ  اللَه، 
ا  َنْحُن َفِبَعْدل، ألَنََّنا َنَناُل اْسِتْحَقاَق َما َفَعْلَنا، َوأَمَّ
هَذا َفَلْم َيْفَعْل َشْيًئا لَْيَس ِيف َمَحلِِّه». ٤٢ ُثمَّ َقاَل 
َمَلُكوِتَك».  َيارَبُّ َمَتى ِجْئَت ِيف  لَِيُسوَع:«اْذُكْريِن 
٤٣ َفَقاَل لَُه َيُسوُع:«اْلَحقَّ أَُقوُل لََك: إِنََّك اْلَيْوَم 

َتُكوُن َمِعي ِيف اْلِفرَْدْوِس».

َبْعًضا،  َبْعُضُكْم  ُمْحَتِمِلنَي   ١٣  :٣ كولويس   ٩٤٩٤
َوُمَساِمِحنَي َبْعُضُكْم َبْعًضا إِْن َكاَن ألََحٍد َعَىل أََحٍد 
َشْكَوى. َكاَم َغَفَر لَُكُم اْلَمِسيُح هَكَذا أَْنُتْم أَْيًضا.

اإلِْخَوُة  َها  أَيُّ َوأَُعرُِّفُكْم   ١-٣  :١٥ ١كورنثوس   ٩٥٩٥
ُْتُكْم ِبِه، َوَقِبْلُتُموُه، َوَتُقوُموَن  ِباإلِْنِجيِل الَِّذي َبرشَّ
ِفيِه، ٢ َوِبِه أَْيًضا َتْخُلُصوَن، إِْن ُكْنُتْم َتْذُكُروَن أَيُّ 
َعَبًثا!  آَمْنُتْم  َقْد  ُكْنُتْم  إَِذا  إِالَّ  ِبِه.  ُْتُكْم  َبرشَّ َكالٍَم 
أََنا  َقِبْلُتُه  َما  ِل  األَوَّ ِيف  إِلَْيُكْم  َسلَّْمُت  َفإِنَِّني   ٣
أَْيًضا: أَنَّ اْلَمِسيَح َماَت ِمْن أَْجِل َخَطاَياَنا َحَسَب 

اْلُكُتِب،

ِمْلَنا  َضَلْلَنا.  َكَغَنٍم  َنا  ُكلُّ   ٦  :٥٣ أشعياء   ٩٦٩٦



ساعد أوالدك ليعرفوا الله

إِْثَم  َعَلْيِه  َوَضَع  َوالرَّبُّ  َطِريِقِه،  إَِىل  َواِحٍد  ُكلُّ 
َجِميِعَنا.

َمْكُتوٌب:«أَنَُّه  ُهَو  َكاَم   ١٠-١٢  :٣ رومية   ٩٧٩٧
لَْيَس َبارٌّ َوالَ َواِحٌد. ١١ لَْيَس َمْن َيْفَهُم. لَْيَس َمْن 
َيْطُلُب اللَه. ١٢ اْلَجِميُع زَاُغوا َوَفَسُدوا َمًعا. لَْيَس 

َمْن َيْعَمُل َصالًَحا لَْيَس َوالَ َواِحٌد.

َوأَْعَوزَُهْم  أَْخَطُأوا  اْلَجِميُع  إِِذ  ٩٨٩٨ رومية ٣: ٢٣ 
َمْجُد اللِه،

٩٩٩٩ األمثال ١٤: ١٢ ُتوَجُد َطِريٌق َتْظَهُر لِإلِْنَساِن 
ُمْسَتِقيَمًة، َوَعاِقَبُتَها ُطُرُق اْلَمْوِت.

ُهَو  ــا  «أََن َيُسوُع:  لَُه  َقــاَل   ٦  :١٤ يوحنا   ١٠٠١٠٠
ِريُق َواْلَحقُّ َواْلَحَياُة. لَْيَس أََحٌد َيأيِْت إَِىل اآلِب  الطَّ

إِالَّ يِب.

َ َمَحبََّتُه لََنا، ألَنَُّه  ١٠١١٠١ رومية ٥: ٨ َولِكنَّ اللَه َبنيَّ
َوَنْحُن َبْعُد ُخَطاٌة َماَت اْلَمِسيُح ألَْجِلَنا.

َقِبُلوُه  الَِّذيَن  ُكــلُّ  ــا  َوأَمَّ  ١٢  :١ يوحنا   ١٠٢١٠٢
أَِي  اللِه،  أَْوالََد  َيِصرُيوا  أَْن  ُسْلَطاًنا  َفأَْعَطاُهْم 

اْلُمْؤِمُنوَن ِباْسِمِه.

١٠٣١٠٣ يوحنا ٣: ١٦ ألَنَُّه هَكَذا أََحبَّ اللُه اْلَعالََم 
َمْن  ُكلُّ  َيْهِلَك  الَ  ليَِكْ  اْلَوِحيَد،  اْبَنُه  َبَذَل  َحتَّى 

ُيْؤِمُن ِبِه، َبْل َتُكوُن لَُه اْلَحَياُة األََبِديَُّة.

١٠٤١٠٤ يوحنا ٥: ٢٤ «اَْلَحقَّ اْلَحقَّ أَُقوُل لَُكْم: إِنَّ 
َفَلُه  أَرَْسَلِني  ِبالَِّذي  َوُيْؤِمُن  َكالَِمي  َيْسَمُع  َمْن 
اْنَتَقَل  َقِد  َبْل  َدْيُنوَنٍة،  إَِىل  َيأيِْت  َوالَ  أََبِديٌَّة،  َحَياٌة 

ِمَن اْلَمْوِت إَِىل اْلَحَياِة. 

ِيف  َغِنيٌّ  ُهَو  الَّــِذي  اَللُه   ٤-٩  :٢ أفسس   ١٠٥١٠٥
الرَّْحَمِة، ِمْن أَْجِل َمَحبَِّتِه اْلَكِثريَِة الَِّتي أََحبََّنا ِبَها، 
اْلَمِسيِح   َمَع  أَْحَياَنا  ِباْلَخَطاَيا  أَْمَواٌت  َوَنْحُن   ٥
ِبالنِّْعَمِة أَْنُتْم ُمَخلَُّصوَن  ٦ َوأََقاَمَنا َمَعُه، َوأَْجَلَسَنا 

اَمِويَّاِت ِيف اْلَمِسيِح َيُسوَع، ٧ لُِيْظِهَر  َمَعُه ِيف السَّ
ِباللُّْطِف  اْلَفاِئَق،  ِنْعَمِتِه  ِغَنى  اآلِتَيِة  ُهوِر  الدُّ ِيف 
ِبالنِّْعَمِة  ألَنَُّكْم   ٨ َيُسوَع.  اْلَمِسيِح  ِيف  َعَلْيَنا 
ُمَخلَُّصوَن، ِباإلِمَياِن، َوذلَِك لَْيَس ِمْنُكْم. ُهَو َعِطيَُّة 

اللِه. ٩ لَْيَس ِمْن أَْعاَمل َكْيَال َيْفَتِخَر أََحٌد.

١٠٦١٠٦ األمثال ٣: ١١-١٢  َيا اْبِني، الَ َتْحَتِقْر َتأِْديَب 
ُه الرَّبُّ  الرَّبِّ َوالَ َتْكرَْه َتْوِبيَخُه، ١٢ ألَنَّ الَِّذي ُيِحبُّ

ُبُه، وََكأٍَب ِباْبٍن ُيَرسُّ ِبِه. ُيَؤدِّ

اْلَوْعَظ  َنِسيُتُم  َوَقْد   ٥-١١  :١٢ العربانيني   ١٠٧١٠٧
الَِّذي ُيَخاِطُبُكْم َكَبِننَي:«َيا اْبِني الَ َتْحَتِقْر َتأِْديَب 
ُه  ُيِحبُّ الَِّذي  ألَنَّ   ٦ َوبََّخَك.  إَِذا  َتُخْر  َوالَ   ، الرَّبِّ
إِْن   ٧ َيْقَبُلُه».  اْبٍن  ُكلَّ  َوَيْجِلُد  ُبُه،  ُيَؤدِّ الرَّبُّ 
َكاْلَبِننَي.  اللُه  ُيَعاِمُلُكُم  التَّأِْديَب  َتْحَتِمُلوَن  ُكْنُتْم 
ِبَال  ُكْنُتْم  إِْن  َولِكْن   ٨ أَُبوُه؟  ُبُه  ُيَؤدِّ الَ  اْبٍن  َفأَيُّ 
َتأِْديٍب، َقْد َصاَر اْلَجِميُع ُرشََكاَء ِفيِه، َفأَْنُتْم ُنُغوٌل 
ِبنَي،  الَ َبُنوَن.  ٩ ُثمَّ َقْد َكاَن لََنا آَباُء أَْجَساِدَنا ُمَؤدِّ
أليَِب  ا  ِجدٍّ ــاألَْوَىل  ِب َنْخَضُع  أََفــَال  َنَهاُبُهْم.  وَُكنَّا 
ُبوَنا أَيَّاًما َقِليَلًة  األَْرَواِح، َفَنْحَيا؟ ١٠ ألَنَّ ُأولِئَك أَدَّ
اْلَمْنَفَعِة،  َفألَْجِل  ا هَذا  َوأَمَّ اْسِتْحَساِنِهْم،  َحَسَب 
ليَِكْ َنْشَرتَِك ِيف َقَداَسِتِه. ١١ َولِكنَّ ُكلَّ َتأِْديٍب ِيف 
ا أَِخريًا  اْلَحاِرضِ الَ ُيَرى أَنَُّه لِْلَفَرِح َبْل لِْلَحزَِن. َوأَمَّ

الَِم. ُبوَن ِبِه مَثََر ِبّر لِلسَّ َفُيْعِطي الَِّذيَن َيَتَدرَّ

ُروِحَك؟  ِمْن  أَْذَهُب  أَْيَن   ٧  :١٣٩ مزمور   ١٠٨١٠٨
َوِمْن َوْجِهَك أَْيَن أَْهرُُب؟

َوأَْسَرتِدُّ   ، الَّ الضَّ َوأَْطُلُب   ١٦  :٣٤ حزقيال   ١٠٩١٠٩
اْلَمْطُروَد، َوأَْجِربُ اْلَكِسرَي، َوأَْعِصُب اْلَجِريَح، َوُأِبيُد 

، َوأَْرَعاَها ِبَعْدل. ِمنَي َواْلَقِويَّ السَّ

١١٠١١٠ لوقا ١٩: ١٠ ألَنَّ اْبَن اإلِْنَساِن َقْد َجاَء ليَِكْ 
َيْطُلَب َوُيَخلَِّص َما َقْد َهَلَك».

أََحبََّنا  ُهَو  ألَنَُّه  ُه  ُنِحبُّ َنْحُن  ١يوحنا ٤: ١٩   ١١١١١١
أَوَّالً.
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َوِصيٍَّة  أَيَُّة  ُمَعلُِّم،  «َيا   ٣٦-٣٧  :٢٢ متى   ١١٢١١٢
لَُه  َفَقاَل   ٣٧ النَّاُموِس؟»  ِيف  اْلُعْظَمى  ِهــَي 
َوِمْن  َقْلِبَك،  ُكلِّ  ِمْن  إِلَهَك  الرَّبَّ  َيُسوُع:«ُتِحبُّ 

ُكلِّ َنْفِسَك، َوِمْن ُكلِّ ِفْكرَِك.

أَْحَيَل  اْلَحيَُّة  وََكاَنِت   ١-١٠  :٣ التكوين   ١١٣١١٣
اإلِلُه،  الرَّبُّ  َعِمَلَها  الَِّتي  اْلَربِّيَِّة  َحَيَواَناِت  َجِميِع 
ا َقاَل اللُه الَ َتْأُكَال ِمْن ُكلِّ  َفَقالَْت لِْلَمْرأَِة: «أََحقٍّ
َشَجِر اْلَجنَِّة؟» ٢ َفَقالَِت اْلَمْرأَُة لِْلَحيَِّة: «ِمْن مَثَِر 
ِيف  الَِّتي  َجرَِة  الشَّ مَثَُر  ا  َوأَمَّ  ٣ َنْأُكُل،  اْلَجنَِّة  َشَجِر 
اُه  مَتَسَّ َوالَ  ِمْنُه  َتْأُكَال  الَ  اللُه:  َفَقاَل  اْلَجنَِّة  َوَسِط 
لَِئالَّ مَتُوَتا». ٤ َفَقالَِت اْلَحيَُّة لِْلَمْرأَِة: «لَْن مَتُوَتا! ٥ 
َبِل اللُه َعالٌِم أَنَُّه َيْوَم َتْأُكالَِن ِمْنُه َتْنَفِتُح أَْعُيُنُكاَم 
َفَرأَِت   ٦  .« َّ َوالرشَّ اْلَخرْيَ  َعارَِفنْيِ  َكاللِه  َوَتُكوَناِن 
َبِهَجٌة  َوأَنََّها  لِألَْكِل،  َجيَِّدٌة  َجرََة  الشَّ أَنَّ  اْلَمْرأَُة 
َفأََخَذْت  لِلنََّظِر.  َشِهيٌَّة  َجرََة  الشَّ َوأَنَّ  لِْلُعُيوِن، 
َمَعَها  أَْيًضا  رَُجَلَها  َوأَْعَطْت  َوأََكَلْت،  مَثَرَِها  ِمْن 
َفأََكَل. ٧ َفاْنَفَتَحْت أَْعُيُنُهاَم َوَعِلاَم أَنَُّهاَم ُعْرَياَناِن. 
 ٨ َمآِزَر.   ألَْنُفِسِهاَم  َوَصَنَعا  ِتنٍي  أَْورَاَق  َفَخاَطا 
ِعْنَد  اْلَجنَِّة  ِيف  َماِشًيا  اإلِلِه  الرَّبِّ  َصْوَت  َوَسِمَعا 
ُهُبوِب ِريِح النََّهاِر، َفاْخَتَبأَ آَدُم َواْمَرأَُتُه ِمْن َوْجِه 
الرَّبِّ اإلِلِه ِيف َوَسِط َشَجِر اْلَجنَِّة. ٩ َفَناَدى الرَّبُّ 
َفَقاَل:   ١٠ أَْنــَت؟».  «أَْيَن  لَُه:  َوَقاَل  آَدَم  اإلِلُه 
«َسِمْعُت َصْوَتَك ِيف اْلَجنَِّة َفَخِشيُت، أليَنِّ ُعْرَياٌن 

َفاْخَتَبأُْت».

١١٤١١٤ مزمور ٣٤: ٨-١٣ ُذوُقوا َواْنُظُروا َما أَْطَيَب 
ِل َعَلْيِه. ٩ اتَُّقوا الرَّبَّ  ! ُطوىَب لِلرَُّجِل اْلُمَتَوكِّ الرَّبَّ
لُِمتَِّقيِه. ١٠ األَْشَباُل  َعَوٌز  يِسيِه، ألَنَُّه لَْيَس  َيا ِقدِّ
ا َطالُِبو الرَّبِّ َفَال ُيْعِوزُُهْم  اْحَتاَجْت َوَجاَعْت، َوأَمَّ
اْسَتِمُعوا  اْلَبُنوَن  َها  أَيُّ َهُلمَّ   ١١ اْلَخرْيِ.  ِمَن  ٌء  َيشْ
. ١٢ َمْن ُهَو اإلِْنَساُن  إَِيلَّ َفُأَعلَِّمُكْم َمَخاَفَة الرَّبِّ
لرَِيَى  األَيَّاِم  َكرْثََة  َوُيِحبُّ  اْلَحَياَة،  َيْهَوى  الَِّذي 
َعِن  َوَشَفَتْيَك   ، ِّ الرشَّ َعِن  لَِساَنَك  ُصْن   ١٣ َخرْيًا؟ 

. التََّكلُِّم ِباْلِغشِّ

َعْيَنْي  ِيف  َحِكياًم  َتُكْن  الَ  ١١٥١١٥ األمثال ٣: ٧-٨  
َفَيُكوَن   ٨  ، ِّ الرشَّ َعِن  َواْبُعْد  الرَّبَّ  اتَِّق  َنْفِسَك. 

ِشَفاًء لُِرسَِّتَك، َوَسَقاًء لِِعَظاِمَك.

 ، َمَخاَفُة الرَّبِّ اْلِحْكَمِة  َبْدُء  ١١٦١١٦ األمثال ٩: ١٠ 
وِس َفْهٌم. َوَمْعرَِفُة اْلُقدُّ

١١٧١١٧ األمثال ١٠: ٢٧  َمَخاَفُة الرَّبِّ َتِزيُد األَيَّاَم، 
. ا ِسُنو األَْرشَاِر َفُتْقَرصُ أَمَّ

ِثَقٌة  ١١٨١١٨ األمثال ١٤: ٢٦-٢٧  ِيف َمَخاَفِة الرَّبِّ 
الرَّبِّ  َمَخاَفُة   ٢٧ َمْلَجٌأ.  لَِبِنيِه  َوَيُكوُن  َشِديَدٌة، 

َيْنُبوُع َحَياٍة لِْلَحَيَداِن َعْن أَْرشَاِك اْلَمْوِت.

١١٩١١٩ األمثال ١٦: ٦  ِبالرَّْحَمِة َواْلَحقِّ ُيْسَرتُ اإلِْثُم، 
. ِّ َوِيف َمَخاَفِة الرَّبِّ اْلَحَيَداُن َعِن الرشَّ

١٢٠١٢٠ األمثال ١٩: ٢٣  َمَخاَفُة الرَّبِّ لِْلَحَياِة. َيِبيُت 
. ُدُه َرشٌّ َشْبَعاَن الَ َيَتَعهَّ

َوَمَخاَفِة  التََّواُضِع  َثَواُب    ٤  :٢٢ األمثال   ١٢١١٢١
الرَّبِّ ُهَو ِغًنى وََكرَاَمٌة َوَحَياٌة.

اْلُمتَِّقي  لِإلِْنَساِن  ُطوىَب    ١٤  :٢٨ األمثال   ١٢٢١٢٢
. ِّ ا اْلُمَقيسِّ َقْلَبُه َفَيْسُقُط ِيف الرشَّ َدامِئًا، أَمَّ

َواْلَجاَمُل  ِغشٌّ  اَْلُحْسُن    ٣٠  :٣١ األمثال   ١٢٣١٢٣
ا اْلَمْرأَُة اْلُمتَِّقَيُة الرَّبَّ َفِهَي مُتَْدُح. َباِطٌل، أَمَّ

َر َيُربَّْعُل، أَْي ِجْدُعوُن،  ١٢٤١٢٤ القضاة ٧: ١-٧ َفَبكَّ
ْعِب الَِّذي َمَعُه َوَنزَُلوا َعَىل َعنْيِ َحُروَد.  وَُكلُّ الشَّ
ُمورََة  َتلِّ  ِعْنَد  ِشاَملِيَُّهْم  اْلِمْدَياِنيِّنَي  َجْيُش  وََكاَن 
ْعَب  ِيف اْلَواِدي. ٢ َوَقاَل الرَّبُّ لِِجْدُعوَن: «إِنَّ الشَّ
ِبَيِدِهْم،  اْلِمْدَياِنيِّنَي  َعَيلَّ ألَْدَفَع  َكِثرٌي  َمَعَك  الَِّذي 
لَِئالَّ َيْفَتِخَر َعَيلَّ إِْرسَاِئيُل َقاِئًال: َيِدي َخلََّصْتِني. ٣ 
ْعِب َقاِئًال: َمْن َكاَن َخاِئًفا  َواآلَن َناِد ِيف آَذاِن الشَّ
ِجْلَعاَد».  َجَبِل  ِمْن  َوَيْنَرصِْف  َفْلرَيْجْع  َوُمرَْتِعًدا 
َوَبِقَي  أَْلًفا.  وَن  َوِعْرشُ اْثَناِن  ْعِب  الشَّ ِمَن  َفَرَجَع 
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َيزَِل  «لَْم  لِِجْدُعوَن:  الرَّبُّ  َوَقاَل   ٤ آالٍَف.  َعَرشَُة 
لََك  َيُهْم  َفُأَنقِّ اْلاَمِء  إَِىل  ِبِهْم  اِْنزِْل  َكِثريًا.  ْعُب  الشَّ
هَذا  َعْنُه:  لََك  أَُقوُل  الَِّذي  أَنَّ  َوَيُكوُن  ُهَناَك. 
َيْذَهُب َمَعَك، َفُهَو َيْذَهُب َمَعَك. وَُكلُّ َمْن أَُقوُل 
لََك َعْنُه: هَذا الَ َيْذَهُب َمَعَك َفُهَو الَ َيْذَهُب». 
ْعِب إَِىل اْلاَمِء. َوَقاَل الرَّبُّ لِِجْدُعوَن:  ٥ َفَنزََل ِبالشَّ
اْلَكْلُب  َيَلُغ  اْلاَمِء َكاَم  ِبِلَساِنِه ِمَن  َيَلُغ  «ُكلُّ َمْن 
ُرْكَبَتْيِه  َعَىل  َجَثا  َمْن  ُكلُّ  وََكَذا  َوْحَدُه.  َفأَْوِقْفُه 
ِْب».  ٦ وََكاَن َعَدُد الَِّذيَن َولَُغوا ِبَيِدِهْم إَِىل  لِلرشُّ
ْعِب َجِميًعا  ا َباِقي الشَّ الََث ِمَئِة رَُجل. َوأَمَّ َفِمِهْم ثـَ
الرَّبُّ  َفَقاَل   ٧ اْلاَمِء.  لُِرشِْب  ُرَكِبِهْم  َعَىل  َفَجَثْوا 
َولَُغوا  الَِّذيَن  الرَُّجِل  ِمَئِة  «ِبالثَّالَِث  لِِجْدُعوَن: 
َساِئُر  ا  َوأَمَّ لَِيِدَك.  اْلِمْدَياِنيِّنَي  َوأَْدَفُع  أَُخلُِّصُكْم 

ْعِب َفْلَيْذَهُبوا ُكلُّ َواِحٍد إَِىل َمَكاِنِه». الشَّ

١٢٥١٢٥ القضاة ٧: ١٢ وََكاَن اْلِمْدَياِنيُّوَن َواْلَعاَملَِقُة 
ِيف  َكاْلَجرَاِد  اْلَواِدي  ِيف  َحالِّنَي  اْلَمْرشِِق  َبِني  وَُكلُّ 
َعَىل  الَِّذي  َكالرَّْمِل  لََها  َعَدَد  َوِجاَمُلُهْم الَ  اْلَكرْثَِة، 

َشاِطِئ اْلَبْحِر ِيف اْلَكرْثَِة.

١٢٦١٢٦ يوحنا ١٤: ١٥ «إِْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَنِني َفاْحَفُظوا 

َوَصاَياَي،

َتْسَمْع  لَْم  َفِلاَمَذا  ١٢٧١٢٧ ١ صموئيل ١٥: ١٩-٢٣ 

 َّ ، َبْل ُثرَْت َعَىل اْلَغِنيَمِة َوَعِمْلَت الرشَّ لَِصْوِت الرَّبِّ
؟». ٢٠ َفَقاَل َشاُوُل لَِصُموِئيَل: «إيِنِّ  ِيف َعْيَنِي الرَّبِّ
ِريِق  الطَّ ِيف  َوَذَهْبُت  الرَّبِّ  لَِصْوِت  َسِمْعُت  َقْد 
َمِلِك  ِبأََجاَج  َوأََتْيُت  الرَّبُّ  ِفيَها  أَرَْسَلِني  الَِّتي 
ْعُب ِمَن  َعاَملِيَق َوَحرَّْمُت َعاَملِيَق. ٢١ َفأََخَذ الشَّ
ْبِح  الذَّ ألَْجِل  اْلَحرَاِم  أََواِئَل  َوَبَقرًا،  َغَناًم  اْلَغِنيَمِة 
َصُموِئيُل:  َفَقاَل   ٢٢ اْلِجْلَجاِل».  ِيف  إِلِهَك  لِلرَّبِّ 
َكاَم  َباِئِح  َوالذَّ ِباْلُمْحرََقاِت  الرَّبِّ  َمَرسَُّة  «َهْل 
؟ ُهَوَذا االْسِتاَمُع أَْفَضُل ِمَن  ِباْسِتاَمِع َصْوِت الرَّبِّ
اْلِكَباِش.  َشْحِم  ِمْن  أَْفَضُل  َواإلِْصَغاُء  ِبيَحِة،  الذَّ
٢٣ ألَنَّ التََّمرَُّد َكَخِطيَِّة اْلِعرَاَفِة، َواْلِعَناُد َكاْلَوَثِن 
ِمَن  رََفَضَك  الرَّبِّ  َكالََم  رََفْضَت  ألَنََّك  َاِفيِم.  َوالرتَّ

اْلُمْلِك».





لقد ُصّممت سلسلة بناؤو البيت 
للمتزوجني® لتقوية الزيجات 
وإقامة عالقات مع متزوجني آخرين 
لدعمهم وتقويتهم. إن كنت متزوجا 
من فــرتة طويلة أو إن كنت متزوجا 
من فرتة قصرية، فإن هذه السلســلة 
ستساعدك وتســاعد رشيك حياتك 
يف اكتشــاف مبادئ خالدة من كلمة 
الله لتطبيقها يف زواجكام. ال يوجد 
طريقــة أفضل لبناء زواجك من أن 
تكون ضمن مجموعة صغرية ممتعة 

ولطيفة لدراسة الكتاب املقدس.

سلسلة بناؤو البيت لتربية األوالد®

اليكم هذه السلسلة الجديدة لرتبية األوالد من صانعي السلسلة رقم واحد 
املقدس  الكتاب  دراسات  تعطي  للمتزوجني®.  البيت  بناؤو  – سلسلة  للزواج 
الديناميكية والتفاعلية هذه األهَل األدوات الالزمة ليصبحوا كام يريدهم الله. 
وابنيا شخصيته.  تأديبا صالحا  ابنكام  أدبا  ابنكام.  التواصل مع  تعّلام تحسني 
أهال  مع  والنجاحات  النزاعات  وواجها  األوالد،  تربية  يف  مهاراتكام  حّسنا 

آخرين! تتضّمن هذه الدراسة سّت جلسات ضمن مجموعات صغرية.

مًعا، برفقة أهال آخرين، سوف...

  تعاينان باقة من مواضيع تربية األوالد الرئيسية املناسبة لألوالد من جميع 

األعامر.

التأديب، والتعامل مع  الولد من أهله، وأسس  اليه  ما يحتاج    تكتشفان 

كرثة االنشغال وإدخال الله اىل العائلة ومواضيع أكرث!

تبنيان صداقات جديدة وتتقربان من رشيك حياتك.  

وظائف  خالل  من  وزواجكام  املراهقني  بأبنائكام  عالقاتكام    تقّويان 

فريدة.

دليل القائد
تحسني تربيتك لألوالد

ساعد أوالدك ليعرفوا الله
ارشاد أوالدك املراهقني

تربية أوالد إميان
بناء شخصية أوالدك

تأسيس تلمذة فعالة يف أوالدك

السلسلة الكاملة لبناؤو البيت لرتبية األوالد®

وهو  العائلة  حياة  رئيس  هو  رايني  دنيس 
اإلذاعي  الربنامج  يف  اليومي  اُملضيف  أيًضا 
كتبه  أن  كام  اليوم".  العائلة  "حياة  الوطني 

هي من أكرث الكتب مبيعا.

حياة  مؤمترات  يف  رايني  باربارا  تكلمت 
العائلة يف الواليات املتحدة األمريكية وحول 
العامل. شاركت دنيس بتأليف عدة كتب منها، 
مراهقي  تربية  للمتزوجني،  معا  "لحظات 

اليوم، وقلبان أفضل من قلب واحد.
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