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* 30آذار (مارس) 5 -نيسان (أبريل)

إيقاعات (تناغم) الحياة

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :تكويــن 1؛ تكويــن 22 :8؛ مزمــور 10 :90؛ أيــوب 19-13 :1؛
أعمــال 22-1 :9؛ فيلبــي 6 :1؛ روميــة .1 :8
الس َما َو ِ
ات َو ْق ٌت» (جامعة .)1 :3
آية الحفظ« :لِك ُِّل شَ ْي ٍء َز َمانٌ َ ،ولِك ُِّل أَ ْم ٍر تَ ْح َت َّ
ـي ٍء
بعـ ٌ
ـض مــن أجمــل األشــعار التــي ُخطــت قــط ،هــي ِمــن الملــك ســليمان« :لِ ـك ُِّل شَ ـ ْ
الس ـ َما َو ِ
ـت
ـت .لِلْ َغ ـ ْر ِس َوقْـ ٌ
ـت َولِلْ َم ـ ْو ِت َوقْـ ٌ
ـت :لِلْ ـ ِوالَ َد ِة َوقْـ ٌ
ات َوقْـ ٌ
َز َمــانٌَ ،ولِ ـك ُِّل أَ ْم ـ ٍر ت َ ْحـ َ
ـت َّ
َولِ َقلْ ـعِ الْ َم ْغ ـ ُر ِ
ـت .لِلْبُ ـكَا ِء
ـت َولِلْ ِب َنــا ِء َوقْـ ٌ
ـت .لِلْ َه ـ ْد ِم َوقْـ ٌ
ـت َولِلشِّ ـفَا ِء َوقْـ ٌ
ـت .لِلْ َقتْــلِ َوقْـ ٌ
وس َوقْـ ٌ
ـت َولِلضَّ ْحـ ِ
ـت َولِل َّرقْـ ِ
ـت َولِ َج ْمـعِ ال ِْح َجا َر ِة
ـت .لِتَ ْفرِيــقِ ال ِْح َجــا َر ِة َوقْـ ٌ
ـص َوقْـ ٌ
ـت .لِل َّنـ ْو ِح َوقْـ ٌ
ـك َوقْـ ٌ
َوقْـ ٌ
ـت.
ـت .لِلْك َْسـ ِ
ـت َولِلْ َخ َســا َر ِة َوقْـ ٌ
ـب َوقْـ ٌ
ـت َولِالنْ ِف َصــا ِل َعــنِ الْ ُم َعانَ َق ـ ِة َوقْـ ٌ
ـت .لِلْ ُم َعانَ َق ـ ِة َوقْـ ٌ
َوقْـ ٌ
ـت َولِلتَّ ْخيِيـ ِ
لس ـك ِ
ـت َولِلتَّ َكلُّـ ِـم
ُوت َوقْـ ٌ
ـط َوقْـ ٌ
ـت .لِلتَّ ْمزِيــقِ َوقْـ ٌ
ـت َولِلطَّ ـ ْر ِح َوقْـ ٌ
لص َيانَ ـ ِة َوقْـ ٌ
لِ ِّ
ـت .لِ ُّ
ـت» (جامعــة .)8-1 :3
لصلْ ـ ِح َوقْـ ٌ
ـت .لِلْ َح ـ ْر ِب َوقْـ ٌ
ـت َولِلْ ُبغْضَ ـ ِة َوقْـ ٌ
ـب َوقْـ ٌ
َوقْـ ٌ
ـت َولِ ُّ
ـت .لِلْ ُحـ ِّ
تصــف تلــك الكلمــات الكثيــر مــن الوجــود البشــري  -المواســم ،وإيقاعــات حياتنــا .نعــم،
تخــوض حياتنــا فــي مراحــل ،فــي تغي ـرات ،ويحــدث ذلــك منــذ اللحظــة التــي نولــد فيهــا.
أحيانًــا تكــون التغي ـرات جيــدة ،وأحيانًــا العكــس؛ أحيانًــا يكــون لنــا ســيطرة عليهــا ،وأحيانًــا
العكــس .دعونــا ننظــر هــذا األســبوع إلــى مواســم حياتنــا وإيقاعاتهــا ،خاصــة إذ تؤثــر علينــا
وعلــى أُ َس ـ ْرنا أيضً ــا.
*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق  6نيسان (أبريل).
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 31آذار (مارس)

في البدء
يبــدأ الكتــاب المقــدس فــي البــدء ،وهــذا بــا شــك الســبب وراء بدايتــه بكلمــات « ِفــي
الْبَ ـ ْد ِء( »...فــي الواقــع ،يبــدأ بكلمــة واحــدة فــي العبريــة) (تكويــن  .)1 :1والتركيــز الدقيــق
لهــذا اإلصحــاح بالتأكيــد هــو تحويــل األرض مــن حالــة كونهــا « َخ ِربَ ـ ًة َو َخالِ َي ـةً» (تكويــن :1
 )2إلــى عالــم أعلــن عنــه هللا نفســه فــي اليــوم الســادس أنــه « َح َسـ ٌن ِجـ ًّدا» (تكويــن .)31 :1
بإيجــاز ،البدايــة هنــا هــي بدايــة عالمنــا.

اقــرأ تكويــن  .1مــع أن أمــو ًرا كثيــرة جــدً ا تجــري ،اســأل نفســك هــذا الســؤال :هــل
هنــاك أي إشــارة للعشــوائية أو الصدفــة؟ أم ُع ِمــل الــكل بنظــام تــام و ُع ِمــل كل شــيء
فــي وقتــه ومكانــه المحدديــن؟ مــاذا تخبــر إجابتــك عــن شــخصية هللا؟



كتب��ت إل��ن هوايــت أن «النظــام هــو قانــون الســماء األول» (عالمــات األزمنــة 8 ،حزيـران
(يونيــو)  ،)1908ومــن الواضــح أنــه قانــون األرض األول أيضً ــا .فــي حيــن أن الخطيــة أدخلــت
الفوضــى ،إلــى درجــة مــا ،إلــى العالــم الطبيعــي ،ال يـزال النظــام واإليقــاع واالنتظــام موجــو ًدا.


اقرأ تكوين  .22 :8كيف يتجلى النظام هنا أيضً ا؟

حتــى بعــد الســقوط تأتــي المواســم وتذهــب بنظــام .وعليــه ،بجانــب األنــوار فــي الســماء،
ـات َوأَ ْوقَـ ٍ
أي الشــمس والقمــر ،التــي هــي « ‹لِتَف ِْصـ َـل بَ ْي ـ َن ال َّن َهــا ِر َواللَّ ْيــلِ  . . .آليَـ ٍ
ـام
ـات َوأَيَّـ ٍ
َو ِســ ِنينٍ › » (تكويــن  ،)14 :1توجــد أيضً ــا المواســم ،وجميعهــا جــز ٌء مــن اإليقــاع الطبيعــي
للعالــم الــذي خلقــه هللا .وفــي الواقــع ،فــي حيــن أننــا ال نــرى إال لمحــات اآلن ،إال أن آيــة
مثــل إشــعياء  23 :66تش��ير إل��ى أنــه فيــ السمــوات الجديــدة واألرض الجديــدة ســوف نشــعر
باإليقــاع آنــذاك أيضً ــا.

فكــر فــي كيفيــة تأثيــر الســبت علــى حياتــك تأثي ـ ًرا منتظ ًمــا وقويًــا ،وخاصــة علــى
حيــاة أســرتك ،كيفمــا كانــت .مــا هــي الممي ـزات الفريــدة التــي ال تميــز الســبت
وحــده ،بــل أيضً ــا حقيقــة كونــه يأتــي بمثــل هــذا االنتظــام؟
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 1نيسان (أبريل)

إيقاعات الحياة
يتحــدث العلمــاء عــن شــي ٍء يســمى باإليقاعــات اليوميــة ،وهــي فكــرة وجــود إيقاعــات
بيولوجيــة (تســمى أحيانًــا «ســاعات الجســد») التــي تنظــم العمــل فــي أجســادنا .وبكلمــات
أخــرى ،يوجــد درجــة معينــة مــن االنتظــام حتــى داخــل أجســادنا نفســها .وعليــه ،وإلــى حــد
مــا ،توجــد إيقاعــات حولنــا وحتــى فــي داخلنــا.

مــا هــي مواســم الحيــاة المتوقعــة المذكــورة فــي النصــوص الكتابيــة التاليــة؟ وكيــف
ترتبــط مباشــرة بالحيــاة األُ َس ـرِية؟
جامعة 2 :3
تكوين 8 :21؛ قضاة 24 :13
مزامير 5 :71؛ أمثال 18 :5
تكوين 15 :15؛ قضاة 32 :8
مزامير 10 :90
بيــن بدايــة كتــاب الحيــاة ونهايتــه ،الميــاد والمــوت ،يَ ْعبُــر جميعنــا فــي مواســم متنوعــة
ومختلفــة لــكل فــرد .بعــض األطفــال ال يعيشــون طويـ ًـا بعــد مولدهــم؛ وآخــرون يكبــرون
ويصيــرون بالغيــن ويعيشــون حتــى ســن بالغــة متقدمــة .تكبــر وتنمــو األطفــال حســب
معدالتهــم الخاصــة .يمشــي البعــض أو يتكلــم قبــل آخريــن .ســيتمكن البعــض مــن اإللتحــاق
بالمدرســة ويكبــرون ليصيــروا محترفيــن ،بينمــا ســيكرس آخــرون وقتهــم ألشــكال مختلفــة
ـال قــط.
مــن العمــل .ســيكون للبعــض أُس ـ ٌر ،بينمــا قــد ال يتــزوج آخــرون أو ينجبــوا أطفـ ً
هناك المليارات من الناس على األرض ،وعلى الرغم من أن أمو ًرا كثيرة تجمعنا جمي ًعا (انظر
أعمال  ،)26 :17إال أن كل واحد فينا هو فرد ،وعليه ،سوف توجد اختالفات في حياتنا جمي ًعا.
كل منــا فريـ ًدا ،ممــا يعنــي
أيضً ــا ،هــذه االختالفــات ،مــن ناحيــة ،هــي مهمــة ألنهــا تجعــل ً
أن كل واحــد منــا لديــه شــيئًا ليشــاركه ال يمتلكــه اآلخــرون .وباختصــار ،تســمح لنــا اختالفاتنــا
أن نكــون بركــة لآلخريــن .علــى ســبيل المثــال ،يمكــن لــكلٍ مــن الصغيــر والكبيــر االنتفــاع ممــا
يقدمــه أحدهمــا لآلخــر« :فَ ْخـ ُر الشُّ ـ َّبانِ قُ َّوتُ ُهـ ْمَ ،وبَ َهــا ُء الشُّ ـ ُيو ِخ الشَّ ـ ْي ُب» (أمثــال  .)29 :20بغــض
النظــر عــن المرحلــة التــي نحــن فيهــا ،وبغض النظر عــن اختالفاتنــا ،لدى جميعنــا شــي ٌء ،ال لنقدمه
للــرب فقــط ،بــل لواحدنــا اآلخــر أيضً ا.

بغــض النظــر عــن ظــروف حياتــك اآلن ،مــاذا يمكنــك أن تقــدم لتكــون بركـ ًة لشــخص
مــا؟ لمــا ال تبــذل جهــدً ا واع ًيــا لتكــون تلــك البركــة ،خاصــة ألحــد أفـراد أســرتك؟
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 2نيسان (أبريل)

غير ال ُم َت َو َقع


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

ص ـ ّرح الفيلســوف اليونانــي هيراقليطــوس أنــه «ال دائــم إال التغييــر» .فعندمــا يبــدو كل
شــيء علــى مــا يـرام ،يقــع مــا هــو غيــر ُمتوقَــع .قــد يكــون خســار ًة وظيفــة أو أحــد األطـراف،
أو مرضً ــا يجعلنــا طريحــي الفـراش ،أو موتًــا مبكـ ًرا ،أو حري ًقــا فــي المنــزل ،أو حادثــة ســيارة،
أو ســقوطًا أثنــاء المشــي مــع حيــوان األســرة األليــف.
بالطبــع ليــس بالضــرورة أن تكــون جميــع التغيي ـرات ســلبية .فقــد تكــون ترقيــة بالعمــل
ـخصا مــا ســوف يصبــح شــريك حياتــك
تــؤدي إلــى أوضــاع اقتصاديــة أفضــل .أو ربمــا تقابــل شـ ً
 تغييـ ٌر قــد يرحــب بــه الكثيــرون.فــي كلتــا الحالتيــن ،قــد نكــون نَتْبَــع إيقــاع مــا ،حتــى فــي شــكل روتيــن ،عندمــا يختــل
تما ًمــا فجــأ ًة وبــدون توقــع.
بالتأكيــد لــم يكــن أيــوب متوقــع موســم جديــد فــي حياتــه .يصفــه الكتــاب المقــدس بأنــه
هللا َويَ ِحيـ ُد َعــنِ الشَّ ـ ِّر» (أيــوب  .)1:1وكمــا نعــرف أيضً ــا
رجــل كان «كَا ِمـاً َو ُم ْسـتَ ِقي ًما ،يَتَّ ِقــي َ
أنــه كان متــزوج وكان لــه ســبعة أبنــاء وثــاث بنــات ،وكان ثريًــا ج ـ ًدا (أيــوب  .)3 ،2 :1وفــي
الوقــت الــذي نصــل فيــه إلــى منتصــف الســفر ،نجــده قــد عانــى مــن ســت خســائر جســيمة
علــى األقــل :أمالكــه ،و ُع َّمالــه ،وأبنــاؤه ،وصحتــه ،ودعــم زوجتــه ،وتشــجيع أصدقائــه .فانقلــب
رأســا علــى عقــب و ُد ِمــرت حيــاة أســرته.
عالمــه ً
فــي حيــن أن مــا حــدث أليــوب كان بال ًغــا جـ ًدا ،مــن منــا لــم يختبــر غيــر المتوقــع بطريقــة
ســلبية أيضً ــا؟ قــد تكــون الحيــاة ســائرة علــى مــا يـرام وفجــأ ًة وبــدون إنــذار يتغيــر كل شــيء
بالتمــام ،وربمــا لــن ت ُعــود حياتنــا أو حيــاة أســرتنا أبـ ًدا كمــا كانــت.
هــذا ليــس جديـ ًدا .ربمــا لــم يتوقــع هابيــل أن يُقتَــل ،ولــم يتوقــع يوســف أن يبــاع عبـ ًدا
فــي مصــر .فــي كلتــا القصتيــن كانــت أفـراد العائلــة هــي الخائنــة ،وفــي كلتــا القصتيــن تأثــرت
العائلتــان تأث ـ ًرا كبي ـ ًرا بمــا حــدث لألف ـراد اآلخريــن .الكتــاب المقــدس ملــيء باألمثلــة ألنــاس
تغيــرت حياتهــم وحيــاة عائالتهــم تغيـ ًرا عظي ًمــا بمــا هــو غيــر متوقــع.

كيــف ســاعدك إيمانــك فــي وســط التجــارب التــي ،بــدون توقــع ،اعترضــت
إيقاعــات حياتــك؟
9
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التغيرات
الحقيقــة هــي أن البشــر فــي الغالــب هــم كائنــات تحكمهــا العــادة .وفــي الواقــع نحــن
نعتــاد علــى طرقنــا ،وكلمــا كبرنــا ،ص ُعــب علينــا تغييــر تلــك الطــرق.
ح ًقــا ،نحــن ال نتغيــر بســهولة .كــم مــن زوجــة اشــتكت علــى مــدار الســنوات« :حاولــت
تغييــر زوجــي ،ولكــن». . .؟ ومــع ذلــك ،يعمــل هللا علــى تغييرنــا ،وإن لــم تتغيــر شــخصياتنا
بالكامــل ،ولكــن بالتأكيــد ســتتغير طباعنــا .ذلــك هــو فحــوى خطــة الخــاص :يصنــع هللا منــا
أناســا جديــد ًة فيــه.
ً

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



«وإذ ســلم شــاول نفســه وخضــع بالتمــام لقــوة تبكيــت الــروح القــدس رأى أخطــاء حياتــه
واعتــرف بمطاليــب شــريعة هللا البعيــدة المــدى .فــذاك الــذي كان فريسـيًا متكبـ ًرا واث ًقــا فــي
التبــرر بأعمالــه الصالحــة انحنــى وســجد اآلن أمــام هللا باتضــاع وبســاطة ،كطفــل صغيــر ،مقـ ًرا
بعــدم اســتحقاقه وتوســل طال ًبــا أن يكــون لــه نصيــب فــي اســتحقاقات المخلــص المصلــوب
والمقــام .وقــد تــاق شــاول ألن يدخــل فــي شــركة وتوافــق كامليــن مــع اآلب واالبــن ،ثــم قــدم
ابتهــاالت حــارة . . . .ألنــه كان مشــتاقًا جـ ًدا إلــى الغفـران والقبــول لــدى هللا.
«لــم تكــن صلــوات ذلــك الفريســي التائــب باطلــة .لقــد غيــرت النعمــة اإللهيــة أفــكاره
الخفيــة وبواعثــه ،وقــد صــارت قــواه الســامية فــي حالــة وفــاق مــع مقاصــد هللا األزليــة.
لقــد صــار المســيح وبــره أعظــم وأســمى مــن كل العالــم فــي نظــر شــاول» (روح النبــوة،
أعمــال الرســل ،صفحــة .)90
حتــى وإن لــم تكــن قصــص تغيرنــا الخاصــة بنــا مثيــرة علــى اإلطــاق مثــل تلــك الخاصــة
بشــاول ،البــد وأن يكــون لنــا جمي ًعــا قصتنــا الخاصــة  -اختبــار عــن الكيفيــة التــي عمــل الــرب
بهــا فــي حياتنــا ل ُيغيرنــا ويجعلنــا نــوع الشــخص الــذي نعلــم أننــا يجــب أن نكونــه .نعــم ،قــد
تكــون العمليــة طويلــة ،وفــي بعــض األوقــات يســهل علينــا التســاؤل عمــا إذا كنــا ســنتغير أبـ ًدا.
وفــي مثــل هــذه األوقــات ،هنــاك نصــان كتابيــان جوهريــان للتأمــل والمطالبــة بهمــا لنفســك.

اقــرأ فيلبــي  6 :1وروميــة  .1 :8أي وعــدان عظيمــان موجــودان فــي تلــك النصــوص؟
وكيــف ينســجمان م ًعــا فــي اختبــار الشــخص المســيحي؟
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التفاعالت
الكتــاب المقــدس هــو كتــاب ملــيء بالعالقــات .خلقنــا هللا ليكــون لنــا عالقــات مــع
أي
اآلخريــن .ح ًقــا ،ليــس مــن يعيــش فــي عزلــة تامــة إال القليليــن .بــادئ ذي بــدء ،لــم يقــدر ٌ
منــا قــط أن يأتــي إلــى الوجــود إال بمســاعدة اآلخريــن .وحتــى بعــد الــوالدة ،نحتــاج لآلخريــن
ليعتنــوا بنــا ،علــى األقــل حتــى ســن معينــة نقــدر فيهــا ،علــى وجــه العمــوم علــى األقــل،
أن نوجــد منفصليــن .وحتــى لــو كنــا نقــدر علــى فعــل ذلــك ،مــن يريــد ذلــك؟ فمعظمنــا
يحتــاج ويشــتهي شــركة وصحبــة بشــر آخريــن .مــع أن الحيوانــات األليفــة ،مثــل الــكالب،
يمكــن أن تكــون رفقــاء ُمفرحيــن ،إال أنــه فــي النهايــة تأتــي أعمــق التفاعــات وأكثرهــا معنــى
وتغييـ ًرا للحيــاة مــن أنــاس آخريــن .ال عجــب إذًا مــن أن األســرة والعالقــات األســرية هــي بالغــة
األهميــة لوجودنــا.
ألن فــي أغلــب األحيــان يتفاعــل معظمنــا دو ًمــا مــع اآلخريــن ،تؤثــر هــذه التفاعــات
ف��ي الغال��ب فــي تغي��رات حياتن�اـ وإيقاعاتهاــ .فه��ي تعم��ل فــي إتجاهي��ن :يؤثــر اآلخــرون
فــي حياتنــا مــن خــال تفاعالتهــم معنــا .وفــي الوقــت ذاتــه ،نؤثــر نحــن فــي حيــاة اآلخريــن
مــن خــال تفاعالتنــا معهــم .وســواء كنــا نــدرك هــذا أم ال (وفــي الغالــب ال ندركــه) ،تلــك
أي مــن االتجاهيــن ،قــد تكــون ســواء للخيــر أو للشــر .كــم مــن الضــروري إذن
التفاعــات فــي ٍ
أن نســتبق األحــداث دو ًمــا حتــى يكــون تأثيرنــا الحتمــي علــى اآلخريــن للخيــر دو ًمــا ،خاصــة
أولئــك األقــرب لنــا ،الذيــن هــم ،عــادةً ،أف ـراد عائلتنــا.

اقــرأ النصــوص التاليــة .مــاذا تخبرنــا أن نفعــل خــال تفاعالتنــا مــع اآلخريــن؟ روميــة
7 :15؛ أفســس 32 ،2 :4؛  1تســالونيكي 12 :3؛ يعقــوب .16 :5



فــي طــرق عديــدة ،المبــدأ بســيط .إذا تصرفنــا بلطــف وعطــف وشــفقة تجــاه اآلخريــن،
ســنؤثر عليهــم إيجاب ًيــا ،حتــى لدرجــة يمكننــا فيهــا تغييــر حياتهــم بطريقــة إيجابيــة جـ ًدا .وكمــا
غيــر يســوع حيــاة النــاس بأســلوب إيجابــي ج ـ ًدا ،يــا لــه مــن امتيــاز لنــا أن نفعــل نظيــر
ذلــك تجــاه اآلخريــن
أيضً ــا .أكــرر ،البــد أن نتذكــر أن تأثيرنــا ســيكون إمــا للخيــر أم للشــر ،وإن كان بطــرق غيــر
ملحوظــة .ولــن يكــون هــذا التأثيــر ،ســواء ملحــوظ أم ال ،أقــوى وضو ًحــا منــه فــي أُســرنا.

انظــر إلــى قولــي يســوع التالييــن :لوقــا  34 :11ومرقــس  .25 ،24 :4مــاذا تقــوالن
عــن أهميــة كيفيــة تفاعلنــا مــع اآلخريــن؟
11
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لمزيــد مــن الــدرس :تخيــل التغيــرات التــي حدثــت فــي حيــاة تالميــذ
وأناســا بســيطين معتاديــن علــى
المســيح إذ قضــوا زم ًنــا معــه .كانــوا غيــر متعلميــن تقري ًبــاً ،
تعاليــم إيمانهــم اليهــودي وتقاليــده ،ولكــن اآلن كان المعلــم الجليلــي يتحداهــم .فاختبــروا
غيــر ًة (متــى  )24-20 :20وخصا ًمــا (يوحنــا )25 :3؛ وأعوزهــم إيمــان (مرقــس  ،)29 ،28 :9بــل
وهجــروا يســوع (متــى  )56 :26وخانــوه (متــى  .)74-69 :26ولكــن فــي الوقــت ذاتــه ،كانــوا
ينمــون روحيًــا لدرجــة أن الشــعب عــرف أن بطــرس كان مــع يســوع (متــى  ،)37 :26وحتــى
أعضــاء الســنهدريم تعجبــوا عندمــا وجــدوا أن بطــرس ويوحنــا كانــا «إِن َْســانَانِ َع ِدي َمــا الْ ِعلْـ ِـم
َو َعا ِّميَّــانِ »« ،فَ َع َرفُو ُه َمــا أَنَّ ُه َمــا كَانَــا َمــ َع يَ ُســوعَ» (أعمــال  .)13 :4أيضً ــا فكِّــر فــي التأثيــر
اإليجابــي المدهــش الــذي يمكننــا أن نحدثــه فــي عائالتنــا إذا عشــنا بطريقــة تجعــل أف ـراد
عائلتنــا اآلخريــن ،عندمــا يرونــا ،يعرفــون أننــا كنــا « َم ـ َع يَ ُســوعَ».
م��اذا تخبرنــا هــذه الكلمــات المأخ��وذة م��ن إلـ�ن هوايــت عــن التأثيـرات فــي البيــت؟ «قــد
يكــون البيــت بســيطًا ،ولكــن يمكــن أن يكــون دائ ًمــا مكانًــا حيــث تقــال الكلمــات المفرحــة
وتقــدم األعمــال الطيبــة ،وحيــث يكــون اللطــف والمحبــة ضيفيــن دائميــن»
)Ellen G. White, The Adventist Home, p. 18(.

أسئلة للنقاش
 .1اقــرأ جامعــة  .8-1 :3مــاذا تقــول هــذه األعــداد؟ وكيــف يمكنــك أن تطبــق المبــدأ
الموجــود هنــاك علــى حياتــك وتجاربــك الخاصة؟
 .2تحــدث فــي الصــف عــن بعـ ٍ
ـض مــن التجــارب ال ُمغيــرة للحيــاة التــي خضــت فيهــا،
وتحــدث عــن الــدروس التــي تعلمتهــا ،وكذلــك الــدروس التــي كان يجــب عليــك تعلمهــا
ولكنــك لــم تتعلمهــا ،إن ُوجِ ــدَت .أيضً ــا تحــدث عــن كيــف أثّرت هــذه التجــارب ال ُمغيرة
للحيــاة علــى عائلتــك؟ أيضً ــا ،مــا هــي الــدروس التــي تعلمتهــا فــي هــذه المواقــف؟
 .3مــا هــي الطــرق التــي تحيــا بهــا اليــوم التــي ،إن لم يكــن المســيح في حياتــك ،لكانت
مختلفــة تمــام االختــاف ع ّمــا هــي عليــه اآلن؟ مــاذا يجــب أن يخبــرك ذلــك عــن قــدرة
المســيح علــى تغييرنا
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