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 * 21-15حزيران (يونيو)

ماذا رأوا في بيتك؟

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :إشــعياء 38؛ 39؛ 1كورنثــوس 15-12 :7؛  1بطــرس 2 ،1 :3؛
حبقــوق 12 :6؛ 7 :13؛  3يوحنــا 11؛ إشــعياء .12 ،10 ،7 ،6 :58
ـي ،أُ َّم ـ ٌة ُم َقدَّ َس ـ ٌة ،شَ ـ ْع ُب
ـس ُم ْخ َتــا ٌرَ ،وكَ َه ُنـ ٌ
آيــة الحفــظَ « :وأَ َّمــا أَنْ ُتـ ْ
ـم فَجِ ْنـ ٌ
ـوت ُملُو ِكـ ٌّ
يــب» (1
ُــم ِمــ َن الظُّلْ َمــ ِة إِلَــى نُــو ِر ِه الْ َعجِ ِ
َــي تُ ْخبِــ ُروا ِبفَضَ ائِــلِ الَّــ ِذي َد َعاك ْ
ا ْق ِت َنــا ٍء ،لِك ْ
بطــرس .)9 :2
قــد نكــون وصلنــا إلــى مرحلــة ،بفضــل الــرب ،تســير األمــور فــي حياتنــا خاللهــا علــى مــا
ي ـرام (حتــى اآلن علــى األقــل):
العائلــة علــى مــا يـرام ،والعمــل علــى مــا يـرام ،والصحــة واألمــور الماليــة علــى مــا يـرام أيضً ا.
أو قــد ال يكــون كذلــك؟ ربمــا يكــون بيتــك اآلن واقــع فــي ألـ ٍـم وضيــقٍ ؟ علــى أيــة حــال ،عندمــا
يأتــي أحدهــم لزيــارة بيتــك ،مثــل ُم ْرســلي بابــل الذيــن زاروا الملــك حزقيــا ،أي إجابــة قــد تعطــي
للســؤال الــذي ســأله النبــي إشــعياء الح ًقــا للملــكَ ‹ « :مــاذَا َرأَ ْوا ِفــي بَيْ ِتـ َـك؟› » (إشــعياء .)4 :39
مـاذا رأت النـاس فـي بيتـك؟ مـاذا رأت المالئكـة فـي بيتـك؟ أي روح يتخلـل مسـاكننا؟ هل
يقـدر أحدهـم أن «يَشْ ـتَّم» ِعطـر الصلاة؟ هـل هنـاك لطـف ،وكـرم ،ومحبـة ،أم توتـر ،وغضب،
شـخص مـا بيتـك مفكـ ًرا أن يسـوع في هـذا البيت؟
وإسـتياء ،ومـرارة ،وانشـقاق؟ هـل سـيغادر
ٌ
هــذه هــي أســئلة مهمــة لنســألها ألنفســنا جمي ًعــا بشــأن نــوع البيــت الــذي بنينــاه .ســوف
نــدرس هــذا األســبوع بعــض القضايــا التــي قــد تســاعد فــي بنــاء حيــاة عائليــة رائعــة ،بغــض
النظــر عــن التوتـرات والصراعــات الحتميــة التــي تواجههــا العائــات اليــوم.
* نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق  22حزيران (يونيو).
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التعلم من خطأ َملِك


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

يوضــح الكتــاب المقــدس أن ال ُر ُســل كانــوا مهتميــن بالشــفاء المعجــزي للملــك حزقيــا .ومــع
ذلــك ،يبــدو أن حزقيــا كتــم اختبــار شــفائه .فهــو لــم يركِّــز علــى األمــور التــي كانــت ســتفتح
مدهــش بيــن
ٌ
قلــوب هــؤالء الســفراء المستفســرين لمعرفــة اإللــه الحقيقــي .إن التناقــض
امتنانــه لشــفائه فــي االصحــاح  38وكتمانــه فــي االصحــاح .39
هللا ل ِ ُي َج ِّر َبــ ُه» .كانــت هــذه الزيــارة الدوليــة مناســب ًة ذات أهميــة قصــوى؛ ومــع
«تَ َركَــ ُه ُ
ـعي حزقيــا وراء إرشــاد خــاص بشــأنها فــي صــاة مــن األنبيــاء
ذلــك ،ليــس هنــاك دليــل علــى سـ ْ
أو الكهنــة .ولــم يتدخــل هللا .بمفــرده ،وبــدون ِعلــم النــاس ،وبــدون استشــارة المشــيرين
الروحييــن ،ســمح حزقيــا بوضــوح لعمــل هللا فــي حياتــه وفــي حيــاة أُ َم ِتــه أن ينســحب مــن
ذهنــه .قــد تكــون نيــة المــؤرخ فــي  2أخبــار  31 :32توضيــح مــدى ســهولة التســليم ببــركات
الــرب ومــدى تع ـ ُّرض متلقــي مراحمــه ألن يصبحــوا مكتفيــن ذات ًيــا.



أدنــاه بعــض الــدروس عــن اإلخــاص فــي الحيــاة العائليــة التــي يمكــن االســتفادة منهــا
مــن اختبــار حزقيــا .أي دروس أخــرى يمكنــك التفكيــر بهــا؟
كل زيارة للبيوت المسيحية هي فرصة للناس لمقابلة أتباع المسيح.
ومــن األرجــح يفتــح قليــل مــن الــزوار حــوارات عــن أمــور روحيــة .ولــذا البــد مــن أن يجــد
المســيحيون طرقًــا حساســة ومالئمــة للمناســبة لمشــاركة األخبــار الســارة.
المســيحيون غيــر مدعويــن للتباهــي بازدهارهــم المــادي أو إنجازاتهــم الماديــة ،مــع
أنــه يجــوز لهــم أن يعترفــوا بــأن هــذه هــي بــركات مــن هللا .بــل هــم مدعــوون ألن يخبــروا
ـب» ( 1بطــرس  )9 :2أو ألن يســتخدموا
« ِبفَضَ ائِــلِ الَّـ ِـذي َد َعاكُـ ْم ِمـ َن الظُّلْ َمـ ِة إِلَــى نُــو ِر ِه الْ َعجِيـ ِ
اختبــار حزقيــا كرمــز إلعــان أنهــم كانــوا علــى وشــك المــوت ،ولكــن المســيح شــفاهم؛ أنهــم
كانــوا أمــوات بالخطيــة والمســيح أقامهــم وأجلســهم فــي الســمويات (أفســس .)6-4 :2

بــأي طــرق تقــدر أن تســتخدم بيتــك للشــهادة لآلخريــن؟ كيــف يمكنــك مشــاركة
إيمانــك بالمســيح مــع زوار بيتــك بصراحــة أكثــر؟
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العائلة ً
أول
إن ال ُمتلقييــن األوائــل لمســاعينا فــي نشــر اإلنجيــل هــم أهــل بيتنــا .وليــس هنــاك حقــل
مرســلي أكثــر أهميــة مــن هــذا.

أي اســتنتاجات يمكــن اســتنتاجها مــن يوحنــا  42-40 :1بشــأن مشــاركة اإليمــان فــي
البيــت؟ انظــر أيضً ــا تثنيــة 7 ،6 :6؛ راعــوث .18-14 :1



ـي .تجــاوز أنــدراوس حــدود تقديــم مجــرد تقريــر؛ فهــو رتّــب مــن أجــل
تقريــ ٌر حماسـ ٌ
أن يُقابــل أخــوه ،ســمعان ،يســوع .تقريــر حماســي عــن يســوع ومقدمــة لــه كشــخص  -يــا
لهــا مــن صــورة بســيطة لمشــاركة اإلنجيــل مــع أقربائنــا فــي بيوتنــا! وبعــد المقدمــة تراجــع
أنــدراوس ،ومنــذ ذلــك الوقــت فصاع ـ ًدا ،أصبــح لبطــرس عالقــة شــخصية مــع يســوع.
مســاعدة األطفــال ليتقدمــوا إلــى اإليمــان األطفــال فــي البيــت غال ًبــا مــا يُغ َفــل كونهــم
متلقيــن الئقيــن لمســاعي مشــاركة اإلنجيــل .حيــث يظــن اآلبــاء خطــأً أن األطفــال ســوف
يتش��ربون المب��ادئ الروحيةــ للعائل��ة .ولكـ�ن ال يجبــ أن يُسـلَّم بذل��ك .إذ بينما يتع��لم األطفال
واألحــداث مــن النمــاذج التــي يالحظونهــا ،مــن المؤكــد أيضً ــا أن تلــك األف ـراد الصغيــرة مــن
عائلــة الــرب تحتــاج اهتما ًمــا فرديًــا وفرص ـ ًة ليتعرفــوا عليــه شــخص ًيا .ويشــدد تثنيــة  6علــى
ه��ذه النقطةــ :ال ب��د أن يعط��ى اهتما ًمــا ألكثـ�ر أن��واع التعلي�مـ الدينيــ تأثي�� ًرا .ويجـ�ب تشــجيع
العــادات الروحيــة المنتظمــة للعبــادة الشــخصية والعائليــة فــي البيــت .أيضً ــا البــد مــن فــرز
وقتًــا وجهــو ًدا مخلصــة نياب ـ ًة عــن األطفــال والشــباب.

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



رأت راعــوث نعمــي فــي أصعــب اللحظــات :عندمــا حاولــت أن تدفــع كنتهــا بعيــ ًدا،
وعندمــا ،فــي غضبهــا واكتئابهــا ،هاجمــت الــرب إذ عــددت خســائرها (راعــوث .)21 ،20 ،15 :1
ليــس هنــاك اختبــا ٌر يُقـ َّدم أفصــح مــن اختبــار راعــوث ،ليبيــن أن الشــباب يمكنهــم التكريــس
إللــه كامــل ،حتــى وإن عرفــوه مــن خــال والديــن غيــر كامليــن.

كيــف تؤثــر فكــرة البيــت ،كونــه أكثــر حقــل مرســلي ذات أهميــة ،علــى طباعــك نحــو
أهــل بيتــك؟ اعمــل مــع عائلتــك لتجهيــز قائمــة بالمجهــودات الخاصــة التــي يمكــن
لعائلتــك القيــام بهــا لقيــادة األقربــاء غيــر المخلصيــن للمســيح.
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فائق
سال ٌم ٌ
أي نصيحــة يقدمهــا العهــد الجديــد للزيجــات التــي تفرقهــا الديانــة؟ 1كورنثــوس -12 :7
15؛  1بطــرس .2 ،1 :3



بركــة ك ْونــك شــريكًا مســيحيًا .فــي كورنثــوس األولــى يجيــب بولــس عــن مصــادر قلــق
المتجدديــن بشــأن أن االســتمرار فــي الــزواج مــع شــريك حيــاة غيــر مؤمــن قــد يكــون مســيء
هلل أو قــد يجلــب النجاســ ًة علــى أنفســهم وأبنائهــم .ولكــن يقــول بولــس أنــه ليــس األمــر
كذلــك .فقدســية الــزواج وحميميتــه ال بــد أن يســتمران بعــد تج ـ ّدد شــريك الحيــاة .ووجــود
الشــريك المســيحي «يقــدس» الشــريك اآلخــر وكذلــك أبنــاء الشــريكين .ويجــب أن ت ُف َهــم كلمة
«يقــدس» فــي ســياق أن الشــريك غيــر المؤمــن يكــون فــي إتصــال مــع بــركات النعمــة مــن
خــال الع ْيــش مــع شــريكه المســيحي.
بقـدر مأسـوية الحالـة ،قـد يقـرر الشـريك غيـر المؤمـن أن يهجـر الـزواج .مـع أن النتائـج
سـتكون خطيـرة ،إال أن كلمـة إلهنـا الرحيـم  -الـذي يؤيـد دائ ًمـا وأبـ ًدا حريـة االختيـار البشـري
ـس ُ ...م ْسـتَ ْع َب ًدا ِفـي ِمثْلِ ِ
هـذ ِه األَ ْح َوا ِل» (1كورنثـوس .)15 :7
 هـي «فَلْ ُيفَـار ِْق» .فالمؤمـن «لَ ْي َـام .االختيــار الواضــح لكلمــة هللا هــو أنــه علــى الرغــم مــن تحديــات
ُدعينــا لنعيــش فــي سـ ٍ
البيــت المنقســم روح ًيــا ،قــد يوجــد طري ًقــا لكــي يملــك ســام المســيح هنــاك .فالرجــاء هــو
حفــظ الــزواج صحي ًحــا ،وتقديــم دليـ ًـا النتصــار اإلنجيــل فــي وســط الصعــاب ،وتعزيــز راحــة
الشــريك الــذي يشــكل المؤمــن معــه جسـ ًدا واحـ ًدا ،وإن كان أو كانــت غيــر مؤمــن.



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

العطــف ال ُم ِحــب ،والــوالء غيــر المتزعــزع ،والخدمــة المتواضعــة ،والشــهادة األخــاذة مــن
جانــب المؤمــن تخلــق أعظــم فرصـ ًة لربــح شــريك الحيــاة غيــر المســيحي.
فالخضــوع فــي الــزواج المســيحي ينشــأ عــن خــوف المســيح (قــارن أفســس .)21 :5
وعندمــا يتعامــل الــزوج أو الزوجــة فــي خضــوع مســيحي مــع شــريك الحيــاة غيــر المؤمــن،
يكــون الــوالء األول للمســيح دائ ًمــا .ولكــن الــوالء لحقــوق هللا فــي حيــاة الشــخص ال يتطلــب
اإلســاءة إلــى الــزوج أو الزوجــة علــى يــد شـ ٍ
ـريك عنيـ ٍ
ـف.
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ـخص فــي كنيســتك مــع شــريك حيــاة غيــر مؤمــن؟ إن ُوجــد ،بــأي
هــل يعانــي شـ ٌ
طــرق عمليــة يمكنــك مســاعدته؟

األربعاء
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الحياة العائلية هي حياة الشركة
تَ َت َّبـع فـي اآليـات التاليـة اسـتخدام العهـد الجديـد للكلمتيـن «اقتـدوا» (ترجمـة كتـاب
الحيـاة) أو «متمثليـن» (ترجمـة فـان دايـك) .مـاذا تخبرنـا عـن عمليـة أن تصيـر وتنمـو
مسـيح ًيا؟ ومـاذا تعتقـد أنهمـا يقـوالن بشـأن العالقة بين القـدوة والشـهادة؟ 1كورنثوس
16 :4؛ أفسـس 1 :5؛ 1تسـالونيكي 6 :1؛ عبرانييـن 12 :6؛ 7 :13؛  3يوحنـا .11



يُعل��ن تركيـ�ز العه��د الجدي��د عل��ى التمثُّ��ل أو االقت��داء أهمي��ة دور القدــوة أو المثــال فــي
عمليــة التعلُّــم.
فالنــاس عــادة مــا تصبــح مثــل َمــن ،أو مثــل مــا يشــاهدون .وينطبــق هــذا المبــدأ
علــى العالقــات عامـ ًة وباألخــص فــي البيــت ،حيــث يعــم االقتــداء .فهنــاك يقتــدي األطفــال
بآبائه��م واخوته��م وأخواته��م؛ ويقت��دي الزوج�اـن غالبً��ا بأحدهمــا اآلخــر .يقــدم هــذا
المبــدأ فكــرة هامــة عــن الكيفيــة التــي يمكــن بهــا لــأزواج والعائــات حمــل الشــهادة
لــأزواج والعائــات األخــرى.
فرصــا لآلخريــن لمالحظتنــا
قــوة التأثيــر االجتماعــي .نحــن نشــهد مــن بيوتنــا عندمــا نقــدم ً
مثــال صال ًحــا
وللمشــاركة فــي اختبــار بيتنــا بطريقــة مــا ،إن العديــد م ّنــا ببســاطة ال يُ َعــد ً
يُ ْحتَــذى بــه فــي لــزواج أو العالقــات العائليــة .وفــي بيوتنــا ،يمكنهــم رؤيــة روح يســوع فــي
حياتنــا .كتبــت روح النبــوة« :التأثيــر االجتماعــي قــو ٌة مذهلــة يمكننــا اســتخدامها إذا شــئنا
كوســيلة لمســاعدة أولئــك الذيــن حولنــا» (خدمــة الشــفاء ،صفحــة .)354
عندمــا يدعــو زوجــان أزوا ًجــا آخريــن لوجبــات الطعــام ،أو الصحبــة ،أو دراســة الكتــاب
المقــدس ،أو عندمــا يحضــرون برنام ًجــا لنمــو الحيــاة الزوجيــة م ًعــا ،يــرى الــزوار نموذ ًجــا.
وإبــداء التبــادل ،واليقينيــة ،والتواصــل ،وحــل الخصــام ،والتكيــف مــع االختالفــات ،يشــهد
لحيــاة العائلــة فــي المســيح.

فــي هــذا الســياق ،وعلــى الرغــم مــن ذلــك ،ممــا يجــب أن نحتــرس دو ًمــا؟ إرميــا 17:9؛
يوحنــا  ,25 :2روميــة .23 :3
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اتب ـ ْع المؤمنيــن الذيــن يتبعــون المســيح .جميــع النمــاذج البشــرية فيهــا عيــوب؛ ومــع
ذلــك ،شــهادة البيــت المســيحي ال تعنــي االحتــذاء بالكمــال ال ُمطلــق .حيــث أن فكــرة العهــد
الجديــد الخاصــة بالتمثــل هــي دعــوة مقدمــة لألفــراد التبــاع المؤمنيــن الذيــن يتبعــون
المســيح .فالفكــرة هــي أن األفـراد ســوف يســتوعبون اإليمــان المســيحي عندمــا يرونــه متمثــل
فــي حيــاة اآلخريــن الذيــن هــم بشــر وعرضــة للخطــأ مثلهــم.

ماذا يمكنك فعله لتجعل بيتك نموذ ًجا أفضل للشهادة المسيحية؟

الخميس
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مراكز الصداقة ال ُمعدية

قــارن المراجــع الكتابيــة عــن الضيافــة مــع الحــوادث الفعليــة فــي بيــوت العديــد مــن
العائــات الكتابيــة المذكــورة باألســفل .إشــعياء 12-10 ،7 ،6 :58؛ روميــة 13 :12؛ 1
بطــرس  .9 :4الحــظ ســمات الضيافــة المبينــة.
إبراهيم وسارة (تكوين )8-1 :18


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

زكا (لوقا )9-1 :19


تســد الضيافــة االحتياجــات األساســية لشــخص آخــر ،مــن الراحــة ،والطعــام ،والصحبــة.
ـوس للمحبــة المضحيــة .وأضــاف يســوع أهميــة الهوتيــة بالضيافــة عندمــا
فهــي تعبي ـ ٌر ملمـ ٌ
علَّــم أن إطعــام الجيــاع وتقديــم الش ـراب للعطــاش هــي خدمــات مقدمــة إليــه (متــى :25
 .)40-34قــد يت ـراوح اســتخدام منزلــك للخدمــة مــن مجــرد دعــوة الجي ـران لتنــاول الطعــام
إلــى الضيافــة الفريــدة إلســكان ضحيـ َة إســاء ٍة .وقــد تتضمــن مجــرد صداقــة ،أو فرصـ ًة لتقديــم
الصــاة مــع شـ ٍ
ـخص مــا ،أو فصــولً لدراســة الكتــاب المقــدس.
تنبــع الضيافــة الحقيقيــة مــن قلــوب أولئــك الذيــن لمســتهم محبــة هللا ويريــدون أن يُعبروا
عــن محبتهــم بكلمــات وأفعال.
قــد تشــتكي بعــض العائــات أحيانًــا مــن افتقارهــم للوســائل ،أو الوقــت ،و/أو الطاقــة
الالزميــن للضيافــة .ويشــعر اآلخــرون بالحــرج وبعــدم البراعــة وعــدم اليقيــن عندمــا يتعلــق
األمــر بفعــل مــا هــو ليــس مألــوف بغــرض مصاحبــة غيــر المؤمنيــن .ويتمنــى البعــض تجنــب
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التعقيــدات التــي قــد تطــرأ علــى حياتهــم بســبب اإلنخـراط مــع اآلخريــن .وكثيـ ٌر مــن العائالت
المعاصــرة يخلــط بيــن الضيافــة والتســلية.

بأي طرق تعكس حياتك المنزلية حالتك الروحية؟

الجمعة
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لمزيد ِمن الدرس :اقرأ روح النبوة« ،أقرأ صفحة  ،355-349في كتاب خدمة الشفاء؛
«سفراء من بابل» ،صفحة  348-340من كتاب األنبياء والملوك.
قــوة البيــت فــي الكـرازة« .أقــوى كثيـ ًرا مــن أي عظــة قــد تُو َعــظ تأثيـ ُر البيــت الحقيقــي
علــى قلــوب وحيــاة البشــر. . . .
«قــد يبــدو نطــاق تأثيرنــا ضيــق ،وقدرتنــا زهيــدة ،وفرصنــا قليلــة ،ومعرفاتنــا محــدودة؛
ـتغالل
ومــع ذلــك لدينــا إمكانيــات رائعــة مــن خــال اســتغالل الفــرص الممثلــة فــي بيوتنــا اسـ ً
أمي ًنــا» (روح النبــوة ،خدمــة الشــفاء ،صفحــة .)355 ،352

أسئلة للنقاش
ٍ
شـخص ما ،هو ما سـاعده على اختيار
 .1أسـأل واحـدً ا مـن الصـف إذا كان تأثير بيت
اتِّبـاع المسـيح .ناقـش السـبب الـذي تـرك ذلـك االنطبـاع .مـاذا يمكن للصـف تعلمه
من هـذا االختبار؟

 .2بأي طرق عملية يمكن صفك أن يخدم عائل ًة ما بها زوج أو زوجة غير مؤمن؟

 .3تحـدث مـع صفـك عـن بعـض مـن الضغوطـات فـي المنـزل التـي تعمـل ضـد
اإليمـان .اكتـب قائمـة لبعـض تلـك األشـياء ،ثـم اكتـب مقابلهـم الحلـول الممكنـة.
 .4حيــاة المســيحيين الشــخصية هــي وســيلة للشــهادة لألطفــال واألزواج غيــر
المؤمنيــن ،واألقربــاء اآلخريــن ،والزائريــن .فــي حيــن أن مشــاركة اإليمــان فــي
البيــت قــد ال يكــون دائ ًمــا بقــدر الكمــال الــذي نرغــب فيــه أو قــد ال ينتــج
عنــه تغيــر األقربــاء والــزوار ،يســعى أفــراد العائلــة غيــر الكامليــن لتوضيــح
الطريــق إلــى ُمخلِّـ ٍ
ـص كامــلٍ  .فمــن خــال الضيافــة الكريمــة ال ُمع َبــر عنهــا فــي
اســم ال ُمخلِّــص ،يجلبــون إلــى عــرش النعمــة كل َمــن يلمســون حياتــه .فكــر فــي
التأثيــر الــذي يتركــه بيتــك علــى أولئــك الذيــن يأتــون لزيارتــك .مــاذا يمكنــك
فعلــه كــي تجعلــه شــهادة إيمــانٍ فضلــى لــكل مــن يدخــل أبوابــك؟
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