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اإلعداد للتغيير

السبت بعد الظهر

المراجع األسبوعية1 :كورنثوس 13-1 :10؛ تكوين 24 :2؛ 1كورنثوس 8-4 :13؛
1صموئيل 27 :1؛ مزامير 71؛ 1كورنثوس .26-24 :15
ِيق َخطَ َواتِ ِه» (مزامير .)13 :85
آية الحفظ« :الْ ِب ُّر ُقدَّ ا َمهُ يَ ْسلُكُ َ ،ويَطَأُ ِفي طَر ِ

الحي�اـة مليئــة بالتغيي ـرات .حيـ�ث تتغيرــ األشــياء دائ ًمــا .الشــيء الوحيــد الــذي ال يتغيــر
هــو واقــع التغييــر ذاتــه .فــي الحقيقــة ،إن التغييــر هــو جــز ٌء مــن وجودنــا .حتــى قوانيــن
الطبيعــة تبــدو وكأنهــا تعلــم أن التغييــر يوجــد فــي النســيج األساســي للواقــع.
وغال ًبــا مــا يأتــي التغييــر دون توقــع .نحــن نتبــع روتي ًنــا مــا ،ثــم يتغيــر كل شــيء فجــأ ًة
وفــو ًرا ف ُنأ َخــذ علــى حيــنِ ِغ ـ َّر ٍة.
ومــن الناحيــة األخــرى قــد نــرى أحيانًــا التغييـرات قادمــة .حيــث نُعطَــى إنــذارات وعالمات
ومؤشـرات تُ ْعلِمنــا بــأن األشــياء ســتتغير .وعندمــا يحــدث ذلــك ،يكــون مــن الحكمــة أن نبــدأ
بالتهي��أ ،إل��ى أي درج��ة ممكنــة ،لم��ا نـ�راه قاد ًم��ا .الكثي��ر مــن هــذه التغييـرات كبيـ ٌر :الــزواج،
واألطفــال ،والشــيخوخة ،وحتــى المــوت.
وبالتأكيــد نحــن ال نعيــش فــي عزلـ ٍة ،ممــا يعنــي إذًا أن التغييـرات التــي تطــرأ علينــا يمكــن
أن تؤثــر فــي عائالتنــا أيضً ــا ،بــل وبطــرق كبيــرة .وفــي الوقــت ذاتــه ،تقــدر التغييـرات الحادثــة
فــي عائالتنــا أن تؤثــر علــى كل فــرد مــن العائلــة أيضً ــا.
دعونــا نــدرس هــذا األســبوع بعضً ــا مــن التغييـرات التي ،عاجـ ًـا أم آجـ ًـا ،وبطريقــة أو بأخرى،
يواجههــا معظمنــا والكيفيــة التــي تقــدر بها هــذه التغييـرات أن تؤثــر على حيــاة العائلة.
*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق  02نيسان (أبريل).
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األحد
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غير مستعدين
هنــاك شــي ٌء واحـ ٌد يميــز كلمــة هللا هــو أنهــا ال تتجنــب اإلمعــان فــي حقائــق حيــاة البشــر،
بــل بالعكــس ،فهــي تكشــفها فــي كامــل قســوتها ،وأحيانًــا فــي محــض ألمهــا ويأســها .فــي
الواقــع ،باســتثناء بضــع الصفحــات األولــى مــن الكتــاب المقــدس وبضــع الصفحــات األخيــرة
فــي النهايــة ،ترســم كلمــة هللا صــور ًة حزين ـ ًة عــن الجنــس البشــري .حيــث لــم يكــن بولــس
مبال ًغــا عندمــا كتــب « :إِ ِذ الْ َج ِمي ـ ُع أَ ْخطَ ـأُوا َوأَ ْع َو َز ُه ـ ْم َم ْج ـ ُد ِ
هللا » (روميــة .)23 :3


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

العديــد مــن تصرفاتنــا فــي الحيــاة هــو ببســاطة وبطــرق عديــدة كيفيــة تفاعلنــا مــع
التغييــر .ونحــن نواجــه تغيي ـرات باســتمرار ،والتحــدي الموضــوع أمامنــا بصفتنــا مســيحيين
هــو أن نتعامــل معهــا باإليمــان واثقيــن فــي هللا ومعلنيــن ذلــك اإليمــان مــن خــال الطاعــة،
بغــض النظــر عــن اإلغــواءات لفعــل خــاف ذلــك.
« إن حاجـ�ة العالمــ العظمىــ هيــ إل��ى الرج�اـل — الرج��ال الذیــن لــن يباعــوا ولــن یشــتروا،
الرج��ال الذی��ن یضمــرون فــي أعمــاق نفوســهم اإلخــاص واألمانــة ،الرجــال الذيــن ال يخشــون
مـ�ن أن يدعـ�وا الخطيـ�ة باسـ�مها الحقيقـ�ي ،والذيـ�ن ضمیرهـ�م مخلـ�ص للواجـ�ب ومنجـ�ذب إلیـ�ه
کإبــرة البوصلــة للقطــب ،الرجــال الذيــن يقفــون إلــى جانــب الحــق ولــو ســقطت الســموات »
(روح النب��وة ،التربي�ةـ ،صفحــة  .)67كان��ت تلــك الكلم��ات حقيقي��ة لشعــب إســرئيل القديــم
مثلمــا كانتــ حقيقي��ة فيــ عهدــ إل��ن ج .هوايــت ،وكمــا هــي حقيقيــة لنــا اآلن.

أيــة أخطــاء ارتكبوهــا النــاس الذيــن فــي النصــوص التاليــة فــي وجــه التغييــر؟ ومــاذا
يمكننــا أن نتعلــم مــن أخطائهــم؟
أعمال 10-1 :5
تكوين 6 ،5 ،2 ،1 :16
متى 22-20 :20

تأتــي التغييـرات وغال ًبــا مــا تجلــب معهــا اإلغــواءات ،والتحديــات ،وحتــى الخــوف أحيانًــا.
ولذلــك ،كــم مــن الضــروري أن نكــون البســين الســاح الروحــي لنتعامــل معهــا باالســلوب
21

الصحيــح .أيضً ــا ،بغــض النظــر عمــا إذا كانــت التغييـرات غيــر متوقعــة أو ســواء كانــت مجــرد
جــز ًءا عاديًــا مــن الحيــاة ،نحتــاج أن نتهيــأ لمــا هــو قــادم  -المنظــور وغيــر المنظــور.

االثنني
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اإلعداد للزواج
أحد أعظم التغييرات التي يواجهها الفرد هو الزواج.
بالتأكيــد ،ليــس كل فــرد يتــزوج .فيســوع ،مثالنــا األعظــم ،لــم يتــزوج أبـ ًدا ،وكذلــك العديــد
مــن الشــخصيات الكتابيــة األخــرى.
ومــع ذك ،يتــزوج الكثيــر مــن النــاس ،ولذلــك فالكتــاب المقــدس ال يقــف صامتًــا أمــام
الــزواج ،الــذي هــو بالتأكيــد أعظــم ُم َغ ِّي ـرات الحيــاة.
أول نظــام اجتماعــي ذُكــر فــي الكتــاب المقــدس هــو الــزواج .والــزواج بالنســبة هلل هــو
مهــم جـ ًدا لدرجــة أن الكلمــات ذاتهــا التــي قالهــا آلدم وحــواء فــي عــدن عــن الــزواج تظهــر في
ثالثــة أماكــن أخــرى فــي الكتــاب المقــدس« .لِذلِـ َـك يَتْـ ُر ُك ال َّر ُجـ ُـل أَبَــا ُه َوأُ َّمـ ُه َويَلْتَ ِصـ ُـق بِا ْم َرأَتِـ ِه
َويَكُونَــانِ َج َس ـ ًدا َو ِ
اح ـ ًدا» (تكويــن 24 :2؛ انظــر أيضً ــا متــى 5 :19؛ مرقــس 7 :10؛ أفســس :5
ـخص مــا ،يجــب أن تكــون العالقــة بينــه
 .)31تخبرنــا هــذه النصــوص أنــه بمجــرد أن يتــزوج شـ ٌ
وبيــن شــريك حياتــه أكثــر العالقــات أهميـ ًة فــي حياتــه،
بــل وأكثــر أهميــة مــن العالقــة بينــه وبيــن والديــه .أحــد األســباب التــي تعلــل أهميــة
الــزواج بيــن الرجــل والمــرأة بالنســبة هلل هــو أنــه يمثــل العالقــة القائمــة بيــن ابنــه يســوع
والكنيســة ،العــروس (أفســس .)32 :5
لبنــاء بيـ ٍ
ـت نحتــاج أن نجلــس ونحســب النفقــة (لوقــا )30-28 :14؛ فكــم باألحــرى عنــد
تأســيس أُ ْســر ٍة؟ فالبيــت يُبنــى مــن حجــارة ،و ِمــاط ،وخشــب ،وحديــد ،وأســاك ،وزجــاج ،أمــا
األســرة فتُبنــى مــن أشــيا ٍء ليســت بالضــرورة ماديــة.




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

اإلعــداد للــزواج البــد أن يبــدأ بنــا شــخص ًيا وفرديًــا .وفــي الوقــت ذاتــه ،علينــا أن نفحــص
شــريك حياتنــا المســتقبلي بحــرص لمعرفــة إذا كان هو/هــي شــريكًا مناس ـ ًبا لنــا .هــل هــو/
هــي يعمــل بجــد؟ (أمثــال  .)34-30 :24هــل له/لهــا طبـ ٌع ســي ٌء؟ (أمثــال  .)24 :22هــل نؤمــن
بمعتقــدات مشــتركة؟ (2كورنثــوس  .)15 ،14 :6مــا هــو رأي عائلتــي وأصدقائــي عــن شــريك
22

حياتــي المســتقبلي؟ (أمثــال  .)14 :11هــل أنــا معتمــد علــى اإليمــان أم علــى المشــاعر فقــط؟
(أمثــال  .)6 ،5 :3قــد تعنــي األجوبــة علــى هــذه األســئلة مســتقبل ســعيد أو حيــاة تعيســة.

فكــر فــي بعــض الزيجــات الصالحــة .أيــة مبــادئ تجدهــا هنــاك يمكــن أن تطبــق
علــى األشــكال األخــرى مــن العالقــات الشــخصية أيضً ــا؟

الثالثاء
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اإلعداد لتربية األبناء
بضعــة أشــياء تقــدر أن تغيــر حياتنــا أكثــر ممــا تفعــل والدة طفــلٍ  ،حيــث ال ولــن يبقــى
أب ـ ًدا أي شــيء فــي العائلــة علــى حالــه مجــد ًدا.
َ
« ك َِس َه ٍام ِب َي ِد َج َّبارٍ ،ه َكذَا أَبْ َنا ُء الشَّ بِي َب ِة .طُوبَى لِل َِّذي َمأل َج ْع َبتَ ُه ِم ْن ُه ْم» (مزامير .)5 ،4 :127
فــي ذات الوقــت ،ال يأتــي مــع األبنــاء دليــل المســتخدم الــذي يخبــر آباءهــم كل مــا
يحتاجــون فعلــه ليعتنــوا بهــم ،وكيفيــة تشــخيص أيــة مشــكلة قــد تظهــر .حتــى اآلبــاء ذو
الخبــرة أحيانًــا يصطدمــون بتصرفــات أبنائهــم أو كلماتهــم أو طباعهــم.
كمــا أن اإلعــداد للــزواج مه ـ ٌم ،مــن المهــم أيضً ــا ألولئــك الذيــن يرجــون أن يصبحــوا آبــا ًء
وأمهــات أن يســتعدوا لهــذه المســؤولية الرائعــة.





مــع أن قصــص الميــاد التاليــة كانــت فريد ًة،أيــة مبــادئ يمكــن ألولئــك الذيــن
يســتعدون لألبــوة أو األمومــة أن يتعلموهــا مــن هــذه القصــص؟ 1صموئيــل 27 :1؛
قضــاة 7 :13؛ لوقــا .79-67 ،55-46 ،45-39 ،17-13 ،6 :1

يــا لهــا مــن مســؤولي ٍة وفرص ـ ٍة رائعتيــن كانتــا لهــؤالء اآلبــاء واألمهــات .ثالث ـ ٌة ســيصبحون
آبــا ًء ألنبيــاء وقــادة فــي إسـرائيل ،واحـ ٌد مــن أبنائهــم ســيكون العالمــة للمســيا الموعــود ،وآخـ ٌر
مــن األبنــاء ســيكون هــو المســيح.
ومــع ذلــك ،حتــى لــو لــم يكــن مكتوبًــا ألبنائنــا أن يصيــروا أنبيــا َء كتابييــن ،ينبغــي علــى
اآلبــاء اإلعــداد لهــذا التغييــر الفريــد فــي حياتهــم.
حتــى قبــل والدة الطفــل ،البــد أن يبــدأ االســتعداد الــذي ســيمكنه مــن خــوض معركــة
الشــر بنجــاح.
23

« فــإذا كانــت قبــل والدة طفلهــا منغمســة فــي الملــذات وإذا كانــت أنانيــة وضجــرة
ومتحكِّمــة فهــذه الصفــات سـتُرى فــي مـزاج الطفــل وطبعــه .وهكــذا قــد أخــذ كثيــرون مــن
األطفـ�ال عـ�ن آبائهـ�م أميـ�االً لفعـ�ل الشـ�ر مـ�ن الصعـ�ب قهرهـ�ا »
)Ellen G. White, The Adventist Home, p. 256(.

ـاس آخريــن ،مــا هــي
ســواء ك ّنــا نعتنــي بأطفــالٍ أو كان لدينــا مســؤوليات تجــاه أنـ ٍ
األمــور التــي يمكننــا القيــام بهــا لتنفيــذ تلــك المســؤوليات فــي أفضــل طريقــة ممكنــة؟

األربعاء



 17نيسان (أبريل)

اإلعداد للشيخوخة

ـب
��ي َس�� ْب ُعو َن َس َ�نـةًَ ،وإِ ْن كَان ْ
َ��ت َمعـ َـ الْ ُقـ� َّو ِة فَثَ َمانُ��و َن َس�� َنةًَ ،وأَفْ َخ ُر َهــا ت َ َعـ ٌ
«أَيَّاــ ُم ِس�� ِني َنا ِه َ
َوبَلِيَّ ـةٌ ،ألَنَّ َهــا تُ ْق ـ َر ُض َس ـرِي ًعا فَ َن ِطي ـ ُر» (مزاميــر  .)10 :90تذكرنــا هــذه الكلمــات مــن موســى
بــأن الزمــن يمــر بــا هــوادة .إذ تأتــي الســنون وتذهــب ،نــرى ونشــعر بالتغيي ـرات الحاصلــة
فــي أبداننــا .حيــث يتحــول شــعرنا إلــى اللــون الرمــادي أو يتســاقط ،وتتباطــئ حركتنــا ،وتصبــح
اآلالم واألوجــاع رفقائنــا اليومييــن .وإذا كنــا متزوجيــن ولدينــا أطفــال ،قــد يكــون ألطفالنــا
أطفالهــم ،وحينئــذ نقــدر أن نســتمتع بأحفادنــا.
ساعدتنا المواسم السابقة من الحياة ألن نستعد للموسم األخير.




اقــرأ مزمــور  .71مــاذا يعلمنــا هــذا المزمــور عــن اإلعــداد للشــيخوخة ،وكذلــك عــن
الحيــاة عام ـ ًة؟

مزمــور  71هــو مزمــور الشــخص ال ُم ِســن الــذي يختبــر التحديــات التــي تأتــي بهــا الحيــاة،
ولكنــه ســعيد ألنــه وضــع ثقتــه فــي هللا طــوال الرحلــة .حيــث أن أفضــل طريــق للتقــدم فــي
الســن هــو وضــع ثقتنــا فيــه منــذ الصغــر .وبشــكل عــام ،يشــارك كاتــب هــذا المزمــور ثالثــة
دروس مهمــة تعلمهــا عندمــا ســار فــي إتجــاه هــذا الموســم مــن حياتــه.
 .1اكتســب معرفــة عميقــة وشــخصية عــن هللا .منــذ شــبابه (مزمــور  ،)17 :71حيــث كان هللا
ملجــأه القــوي (مزمــور  )7 ،1 :71ومخلصــه (مزمــور  .)2 :71الــرب صخــرة وحصــن (مزمــور :71
 ،)3رجــاءه ومتكلــه (مزمــور  .)5 :71ثــم يذكــر أعمــال هللا القديــرة (مزمــور  ،)17 ،16 :71وقوتــه
وســلطانه (مزمــور  ،)18 :71وجميــع العظائــم التــي صنــع (مزمــور  .)19 :71وأخي ـ ًرا يصــرخ:
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اَ ،م ـ ْن ِمثْلُـ َـك؟ » (مزمــور  .)19 :71تلــك المحادثــات اليوميــة مــع هللا ،عندمــا نــدرس
« يَــا َ ُ
كلمتــه وعندمــا نتوقــف لنتأمــل فــي كل مــا يفعلــه مــن أجلنــا ،ســوف تع ِّمــق اختبارنــا معــه.
 .2اكتســب عــادات حســنة .التغذيــة الســليمة ،والتماريــن الرياضيــة ،والمــاء ،وأشــعة
الشــمس ،والراحــة ،إلــخ ستســاعدنا علــى االســتمتاع بحيــاة أطــول وأســعد .الحــظ كيــف
يشــير كاتــب المزمــور إلــى عــادات الثقــة (مزمــور  ،)3 :71والتســبيح (مزمــور  ،)6 :71والرجــاء
(مزمــور .)14 :71
 .3اكتســب شــغفًا لعمــل هللا .لــم يكــن الشــخص فــي هــذا المزمــور يتطلــع إلــى أن يكــون
خامـ ًـا فــي شــيخوخته .وحتــى خــال ســن تقاعــده ،أراد أن يواصــل التســبيح هلل (مزمــور :71
 )8وإخبــار اآلخريــن عنــه (مزمــور .)18-15 :71

بالنســبة ألولئــك األكبــر س ـ ًنا ،مــا هــي بعــض مزايــا التقــدم فــي الســن؟ مــا الــذي
تعرفــه اآلن ولــم تعرفــه فــي صغــرك ويمكنــك مشــاركته مــع أولئــك األصغــر س ـ ًنا؟

الخميس
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اإلعداد للوفاة
مالــم نكــن أحيــاء عنــد المجــيء الثانــي ،يظــل التغييــر األوحــد الــذي يمكــن جميعنــا
توقعــه هــو أعظــم تغييــر بيــن جميــع التغييـرات :االنتقــال مــن الحيــاة إلــى المــوت .إضافــة
إلــى الــزواج والميــاد ،أي تغييــر لــه تأثيــر أكبــر علــى العائلــة مــن مــوت فــرد مــن العائلــة مــن
درجــة القرابــة األولــى؟



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

بالتأكيــد يأتــي المــوت فــي أحيــانٍ كثيــرة دون توقــع ،وبصــورة مأســوية .كــم مــن رجــال
ونســاء بــل وأطفــال اســتيقظوا فــي صبــاح أحــد األيــام ثــم أغمضــوا عينيهــم ،قبــل غــروب
الشــمس ،ال للرقــاد بــل للمــوت؟ أو اســتيقظوا فــي صبــاح أحــد األيــام وقبــل غــروب الشــمس
فقــدوا أحــد أف ـراد العائلــة؟
متصل بالرب عن طريق اإليمان و ُمغطى ببره لحظة بلحظة (انظر رومية
بغير التأكد من أنك ٌ
 ،)22 :3ال يمكنك اإلعداد ٍ
لموت ال تراه قاد ًما ،سواء موتك أو موت ٍ
شخص عزي ٍز عليك.
ومــن ناحيــة أخــرى ،مــاذا تفعــل إذا علمــت أنــه لــم يتبـ َـق لــك ســوى بضعــة أشــهر مــن
عمــرك؟ قــد ال نعــرف حت ًمــا متــى ســيقهرنا المــوت ،ولكننــا قــد نعــرف بالتأكيــد متــى نكــون
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علــى وشــك نهايــة حياتنــا .وعليــه ،كــم هــو مــن الضــروري أن نُ ِعــد أنفســنا وعائلتنــا لمــا هــو
حتمــي الحــدوث.




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

قــد نقــول بعــد النظــرة األولــى ،هــذا ث َـ ِّري! داود ،الــذي قتــل أوريــا بعدمــا عاشــر زوجتــه
فــي عالقــة زانيــة وجعلهــا ُحبلــى (انظــر 2صموئيــل  ،)11يوصــي ابنــه بــأن يســير فــي طريــق
الــرب .ومــن الناحيــة األخــرى ،قــد يكــون بســبب خطيتــه بالتحديــد والعواقــب الوخيمــة التــي
تبعتهــا ،كانــت كلمــات داود قويــة جـ ًدا .فهــو بالشــك كان يحــاول بطريقتــه أن يحــذر ابنــه مــن
الحماقــة التــي ســببت لــه حــزن عميــق .تعلّــم داود بقســوة بعــض الــدروس الصعبــة عــن أجــرة
الخطيــة ،وبــا شــك كان يأمــل أن يقــي ابنــه مــن بعــض الحــزن الــذي اختبــره هــو.

الجمعة
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لمزيــد مــن الــدرس :إذا قرأنــا قصــة شــعب إس ـرائيل القديــم فــي البريــة ،ســنرى
سلســلة مــن األخطــاء المتتاليــة المقترفــة ر ًدا علــى تغييـرات عظيمــة ،وذلــك علــى الرغــم مــن
اإلعــان المذهــل عــن محبــة هللا وقدرتــه .فــي الحقيقــة ،قبــل أن قــرر شــعب إسـرائيل أخيـ ًرا
دخــول أرض الموعــد ومواجهــة تغيي ـ ًرا آخ ـ ًرا عظي ًمــا ،قــال موســى الكلمــات التاليــة لشــعب
ـب
إس ـرائيل القديــم‹ « :أَ ْعيُ ُن ُك ـ ْم قَ ـ ْد أَبْ َص ـ َرتْ َمــا فَ َعلَ ـ ُه ال ـ َّر ُّب ِببَ ْعـ َـل فَ ُغــو َر .إِ َّن ك َُّل َم ـ ْن َذ َهـ َ
َو َرا َء بَ ْعـ َـل فَ ُغــو َر أَبَــا َد ُه ال ـ َّر ُّب إِل ُه ُك ـ ْم ِم ـ ْن َو َسـ ِ
ـط ُك ْمَ ،وأَ َّمــا أَنْتُ ـ ُم الْ ُملْتَ ِص ُقــو َن بِال ـ َّر ِّب إِل ِه ُك ـ ْم
ـي
فَ َج ِمي ُع ُكـ ْم أَ ْحيَــا ٌء الْيَـ ْو َم .اُنْظُـ ْر .قَـ ْد َعلَّ ْمتُ ُكـ ْم فَ َرائِـ َ
ـض َوأَ ْحكَا ًمــا كَ َمــا أَ َم َرنِــي الـ َّر ُّب إِل ِهــي ،لِ َكـ ْ
ت َ ْع َملُــوا هكَــذَا ِفــي األَ ْر ِض الَّ ِتــي أَنْتُــ ْم َد ِ
َــي ت َ ْمتَلِكُو َهــا .فَا ْح َفظُــوا َوا ْع َملُــوا.
اخلُــو َن إِلَ ْي َهــا لِك ْ
وب ال َِّذيــ َن يَ ْســ َم ُعو َن ك َُّل ِ
هــذ ِه الْ َف َرائِ ِ
ألَ َّن ذلِ َ
ــض،
ــك ِح ْك َمتُكُــ ْم َو ِفطْ َنتُكُــ ْم أَ َمــا َم أَ ْع ُيــنِ الشُّ ــ ُع ِ
فَ َيقُولُــونَ :هـذَا الشَّ ـ ْع ُب الْ َع ِظيـ ُم إِنَّ َمــا ُهـ َو شَ ـ ْع ٌب َح ِكيـ ٌم َوف َِطـ ٌن .ألَنَّـ ُه أَ ُّي شَ ـ ْع ٍب ُهـ َو َع ِظيـ ٌم
ـض
لَـ ُه آلِ َهـ ٌة قَرِي َبـ ٌة ِم ْنـ ُه كَالـ َّر ِّب إِل ِه َنــا ِفــي ك ُِّل أَ ْد ِع َي ِت َنــا إِلَ ْيـ ِه؟ َوأَ ُّي شَ ـ ْع ٍب ُهـ َو َع ِظيـ ٌم لَـ ُه فَ َرائِـ ُ
َوأَ ْحـكَا ٌم َعا ِدلَـ ٌة ِمثْـ ُـل ك ُِّل هـ ِـذ ِه الشَّ ـرِي َع ِة الَّ ِتــي أَنَــا َو ِاضـ ٌع أَ َما َم ُكـ ُم الْ َيـ ْو َم؟ إِنَّ َمــا ا ْحتَـ ِر ْز َواح َفـ ْظ
ـاكَ ،ولِئَـاَّ تَـ ُز َ
نَف َْسـ َـك ِجـ ًّدا لِئَـاَّ ت َ ْن َســى األُ ُمــو َر الَّ ِتــي أَبْ َصـ َرتْ َعيْ َنـ َ
ـام َحيَاتِـ َـك.
ول ِمـ ْن قَلْ ِبـ َـك ك َُّل أَيَّـ ِ
َو َعلِّ ْم َهــا أَ ْوالَ َد َك َوأَ ْوالَ َد أَ ْوالَ ِد َك› » (تثنيــة  .)9-3 :4كــم مــن الضــروري ّأل ننســى مــا صنعــه الــرب
ألجلنــا .وأي طريقــة للتذكــر أفضــل مــن تعليمــه لآلخريــن وألولئــك الذيــن مــن بعدنــا؟ الحــظ
أيضً ــا كيــف كانــت األســرة مركزيــة فــي كل هــذا ،حيــث تع َّيــن عليهــم تعليــم هــذه األمــور
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ألطفالهــم .وكانــت الخطيــة عنــد فغــور شــيئًا ال يســبب إال دمــار حيــاة العائلــة« .إن الجريمــة
التــي جلبــت علــى إسـرائيل دينونــات هللا كانــت جريمــة الخالعــة والدعــارة .إ َّن جــرأة النســاء
ووقاحته��ن الصطي��اد النف��وس ل��م تنت�� ِه عن��د بع��ل نف��ور»
(.)Ellen G. White, The Adventist Home, p. 326

أسئلة للنقاش
 .1تحـدث فـي الصـف عـن بعض الترتيبـات التي قمت بهـا لمواجهة أ ًيا مـن المراحل

الكبيـرة فـي الحيـاة ،مثـل الـزواج ،أو تربية األطفال ،أو الشـيخوخة ،أو أي شـيء آخر.
كيـف أثَّـرت التغييـرات علـى عائلتـك؟ مـاذا تعلمـت ممـا قد يسـاعد اآلخريـن الذين
يمرون بالمراحـل ذاتها؟

 .2فكَّـر فـي كلمـات داود لسـليمان ،مجـد ًدا فـي سـياق خطيتـه مـع بثشـبع ،مصيبة
ألقـت ً
ظلا علـى بقيـة حكـم داود وأثَّرت تأثي ًرا سـي ًئا وعظي ًمـا على عائلتـه .بأية طرق
نـرى ،فـي وسـط كل هـذا ،حقيقـة نعمـة هللا العاملة؟
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