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 سـتِّ سلسلةً جديدةً من دروس الكتـاب المقـدس عـن الدروس السابقة في قد بدأنا كُنَّا
هِمم ة أال وهي عالقاتالمسيحي في الحياة ة؛ ة ، عالق أوالً : ةبحـداقة؛ ة ، عالق ثانياً المثالثـاً الص ، 

 العالقة بين اآلبـاء واألبنـاء؛ ، خامساً بين األزواج؛ ة ، العالق رابعاً العالقة بين الرجال والنِّساء؛
 . ، العالقات غير المتكافئة سادساً

 والعالقة بـين الرجـال ، وعالقَةَ الصداقَة ، المحبة ةَ القَ ع الدروس السابقة قد تَناولنا في و
 عـنِ كلمةُ اِهللا قوله تَ نَرى ما ، فسوف في حلْقَة اليوم أما . والزوجة الزوج ، والعالقة بين والنِّساء
 الخطـوات يقةَ ر طَ ، سوفَ نَستخدم هنا الدروس السابقة وكما فَعلْنا في . ة بين اآلباء واألبناء العالق

 ": الخمس لدراسة الكتاب المقدس

 المقطع الكتابي الذي سنقرأه اليوم هو و . من الكتابِ المقدس اً مقْطَع أ قر ا : الخُطوة األولى
 : حيثُ يقوُل الرسوُل بولُس ٤ - ١ : ٦ رسالة أفسس

" َألن بي الرف يكُماِلدوا ويعَأط ،الَدا اَألوهق َأيهذَا ح . » ـكُأمو ـاكَأب َأكْرِم « ، 
،دعبِو ةيصُل وَأو يي هـارِ « الَّتماَل اَألعوتَكُونُوا طو ،رخَي لَكُم كُوني ِلكَي 

 وَأنْتُم َأيها اآلباء، الَ تُغيظُوا َأوالَدكُم، بْل ربوهم بِتَْأديبِ الرب . » علَى اَألرضِ
ِإنْذَارِهو ." 

 فْ ش تَ اكْ : أال وهي الخُطوة الثانية بعد أن قرأنا هذه اآليات من الكتابِ المقَدسِ، نَنتقُل إلى
على اكتشاف الحقِّ الذي تُعلِّمه اآلياتُ التي قرأتها ولمساعدتك . الذي يعلِّمه المقْطَع الكتابي الحقَّ



 بالنسبة لك فـي م هِ عتقد أنه م الذي تَ قُّ ما هو الح : السؤال التالي أن تُجيب عنِ أو سمعتَها، حاوِْل
 عقلك أو قلبك في هذا المقطع الكتابي؟ الذي لَمس قُّ ما هو الح : أو ؟ ه اآليات هذ

 : تقول التي األولى اآلية في ن لَ مع الذي لَمس عقلي وقَلبي قُّ الح " : األشخاصِ د أح قوُل ي د قَ
 أن هذه اآلية يعتقدون بعض ال ورغْم أن ". َأيها اَألوالَد، َأطيعوا واِلديكُم في الرب َألن هذَا حقٌّ "
 ، المسيح يسوع ن ب ي نَ ؤم كانا م إالَّ إذا ه م وُأ أباه يطيع أن المسيحي ينبغي على المؤمنِ ال عني أنه تَ

 ُأطيع أبي وأمي ال ي أن لَ أنه ينبغي ع هو الوصية فالمقصود بهذه . خاطئ إالَّ أن هذا التفسير
 األبناء ن أن الكثير م رغم ف . بسبب إيمانهما بالسيد المسيح، بل بسبب إيماني أنا بالسيد المسيح

طيعون آباءغير المؤمنين ال ي م وُأ ه ع يسو على األبناء المؤمنين ب إالَّ أنه ينبغي هاتهم، م المسيح أن 
 عديمي االهتمام و أ ، منْصفين تَماماً غير و أ نين، ؤم غير م وا كان وإن حتى آباءهم وُأمهاتهم يطيعوا

 . " بهم

 : التي تقول الرابعة اآلية في ن لَ مع الذي لَمس عقلي وقَلبي قُّ الح " : وقَد يقوُل شَخْص آخَر
 على ينبغي أنه في حين ف ". غيظُوا َأوالَدكُم، بْل ربوهم بِتَْأديبِ الرب وِإنْذَارِه وَأنْتُم َأيها اآلباء، الَ تُ "

 وأالَّ هم جعوا أبناء يشَ هاتهم، يجب على اآلباء واألمهات أيضاً أن م م وُأ ه يطيعوا آباء أن األبناء
 بولُس الرسول إلى أهل في رسالة مشابهة مات كل وصية ب رر هذه ال كَ تَ تَ و . يتَعمدوا أن يغيظوهم

 األبناء فقد يشْعر . " َأيها اآلباء، الَ تُغيظُوا َأوالَدكُم ِلَئالَّ يفْشَلُوا : " حيث يقول ٢١ : ٣ كولوسي
عندما الفَشَل رارة و بالم هات ستمر يتشجيعهم في انتقادهم اآلباء واُألم نلَ . بدالً ملهذا، يجب ع ي 
 ن أبتعد ع وأن ، إغاظتهم أتجنَّب وأن ليسوا كاملين، أن ُأدرك أن أبنائي ) أو يجِب علَي كُأم ( كأبٍ

 ُأماً أو ( أباً مشجعاً ح بِ ص ُأ أن تُ ر ر هذا، فقد قَ ل . واليأس اإلحباط يسبب لَهم ما يمكن أن لِّ كُ
 " ! ألبنائي ) ةً ع ج مشَ

 اطْرح بعض األسئلة حوَل اآليات التي قرأتها : أال وهي الخُطوة الثالثة نْتَقُل إلى واآلن، نَ
 لهـذه ) أو سـماعهم ( األسئلة التي قد يطْرحها الناس عند قـراءتهم وفيما يلي بعض . أو سمعتَها

 : اآليات

 في هم وُأمهاتهم؟ ئ آبا ا عن إطاعة يتوقفو ألبناء أن يمكن ل أي عمرٍ في : األول السؤال
يجب على ، والثقافات جتمعات بعض الم طيعوا واِل األبناء أني د هِ ي الظروف واألحوال جميع في م



 واُألم قائمةً بصورة مطْلَقَة وفي مثل هذه المجتمعات والثقافات، تَبقى سلْطَةُ األبِ . مدى الحياة
 تَعاليم الكتاب المقدس تُعارِض ه المجتمعات والثقافات لَكن هذ . جهم بعد زوا على األبناء حتى

 ، وألنها تَفْرِض على األبناء الراشدين أن سلْطَةً أكْثَر مما ينْبغي واُألمهات اآلباء تُعطي ألنها
 . أو على خَطَأ أشراراً هؤالء اآلباء واُألمهات يطيعوا آباءهم وُأمهاتهم حتى وإن كان

 أن ٥١ : ٢ نحن نَقْرُأ في إنجيل لوقا ف . تأمل في يسوع نفسه نَ ولتوضيح هذه النقطة، ل
ن سوع كان ييرِه خاضعاً ألبويه األرضيمع نم نَةيعم لَةحرلَ . في م كذلك نَّ ك دعلم ي فقد . الحقاً ه 

هِ كانت لديه م ة ينبغي عليه م قوم بها أنلطان في حياته يس نلَّ عتَقسي تْ منه أنةٌ تَطَلَّبهِم؛ وهي م 
 الرجُل َأباه وُأمه يتْرك ِلذِلك : " ٢٤ : ٢ كذلك، فنحن نقرُأ في سفْر التكوين . واِلديه األرضيين

 تَرك المرء ألبيه وُأمه عند الزواج وما من شَك أن ". ويلْتَصقُ بِامرَأته ويكُونَانِ جسدا واحدا
 . ا وتَحرراً من سلطانهم عنهما يتَطَلَّب استقالالً

نَعرف أن وهكذا، يجب علينا أن قَ الكتاب الم نا طَوال حياتنا س ال ديوصينا بإطاعة واِلدي 
 لالستقالل عن سلطان الواِلدينِ، فيجب أن يكون هناك وقْتٌ . أو في جميع الظروف واألحوال
ة، والسواتخاذ القرارات الشخصي تْ ي لتَ ع قام األول ميم مشيئة اهللا في الم . 

 عني إظهار الواِلدين ي رام إكْ ن؟ ي د ة إلكرام الواِل ي ل م ق الع ر ما هي بعض الطُّ : الثاني السؤال
 وفيما يلي خَمس . وافع أنانية، ودون خوف ، ودون د د د ر دون تَ لَهما االحترام واالهتمام والمحبة

 : طُرق مقْتَرحة إلكْرام الواِلدين

 سطحية أمورٍ مع والديك حول جادل تَ ال تَ ف . بأن تَتَجنَّب الجدَل معهما أكرم والديك أوالً،
 ية المفيدة وغير المفيدة، أو ن برامج التلفزيو ال أو المناسبة وغير المناسبة، المالبس مثل وتافهة

 ران ع شْ جعلهما ي إصرارك على الجدِل معهما ي ف . الضرورية وغير الضرورية األعمال المنزلية
و أن ج رِ ظَ نَ ةَ ه ه ر . أو غير مقبولة ا سخيفة مبتُع لذلك، حاول أن ع ن رأيك أو و ج ه رِ ظَ نَ ة ك 

بطريقة هذَّ م ب المجال ، و ولَطيفة ة حَل في قَل هللا أفْسمعي كَي هِما بي ه اإللهيلْطانحين تَفعل ذلك ف . بس 
 ترتيب ، وأنه قادر على شيء على كل ن م ي بأن اهللا هو المه برهن على إيمانك الراسخ فإنك تُ

. فضل لك األ



 فرفْضك . د الجِ ِل م ح اقتراحاتهما ونصائحهما على م بأن تَأخُذَ والديك م رِ أكْ ثانياً،
 لذلك، . وال سيما حين تَفعل ذلك بصورة دائمة – القتراحات والديك ونصائحهما هي إهانة لَهما

 . حاول أن تَتَعلَّم منْهما وأن تَستفيد من خبرتهما وحكمتهما في الحياة

 فاآلباء واُألمهات يحزنون كثيراً . ياتك في ح فعليةً ةً مكانَ بأن تُعطيهما والديك م رِ كْ أ : ثالثاً
 ، وما يقومون به ه، وما يشعرون به، وما في ما يفَكِّرون يخْفون عنْهم حين يرون أن أبناءهم

 فاألب واُألم يحبان أن يشاركا أبناءهما في أفراحهم، وأحزانهم، ونجاحهم، وفشلهم، . يخَطِّطون له
 ورغم أن هذا . قنوات االتصال مفتوحة بينك وبين والديك ص على إبقاء لذلك، احرِ . وكل شيء

 فعلى . ن ي د واِل ال ق إلكرام ر أفضل الطُّ ن واحدة م إالَّ أنها في بعض األحيان، جداً قد يكون صعباً
 مع وشاركهما بعض ما تَفعله ، ) العمل في أو ( فعله في المدرسة ما تَ ن أخبرهما ع سبيل المثال،

 عتقداتك م رأيك في الحياة والناس، وعن ن ع أخبرهما في الكنيسة، و تقوم به ما و ك، رفاق
 برتهما وحكمتهما، واطلب احترم خ كذلك، . أفكارك ومشاعرك وخططك ، وعن المسيحية

 من المهِم فَ تعارض مع رغبتهما، ي ك النهائي رار كان قَ إن وحتى . بين الحين واآلخر مشورتهما
أن شْ ي بعين االعتبار را أنك أصغيت لهما، وأنك أخذت رأيهما ع . 

 حين بتَثاقٍُل أو وليس المقصود بذلك هو أن تَخْدمهما . بأن تَخْدمهما والديك م رِ أكْ رابعاً،
 لذلك، . فالخدمة الحقيقية ال تكون عنِ اضطرارٍ، بل تكون نابعةً من القلب . منك ذلك يطْلُبان

حثْ اب ع فُ ن طْلُبا لتقديم المساعدة صٍ رلم ي ك حتى وإنيلواِلد نْ م ذلك ك . 

 ألن لوالديك ك تَ ب ح م فال يكفي أن تُظْهِر . محبةً حقيقيةً بأن تُحبهما والديك م رِ أكْ خامساً،
 راف ع اَأل أوِ ة قَ فَ دود الشَّ ح طَّى خَ تَ فالمحبة المسيحية الحقيقية تَ . العادات والتقاليد تقول ذلك

 وإن كان . وتَغْفر لهما ى عليهما أنَّ تَ تجعلك تَ الحقيقيةَ المسيحيةَ المحبةَ كَما أن ! االجتماعية السائدة
 ، أو دراستك، أو عملك، أو سيؤثر سلبياً على شخصيتك والداك يعتقدان أن إيمانك بالمسيح

 العار عليهما أو بِ لْ ج إلى إيمانك بالمسيح أو إن كانا يخْشَيان من أن يؤدي نجاحك في الحياة،
 في الوقت نفسه، تَذَكَّر أن . معنى اإليمان المسيحي ف لُطْ لهما بِ ح ر شْ ، فحاول أن تَ على ديانتهما

 يسوع يجابي الذي قام به محبتَك لوالديك وطريقَةً معاملتك لَهما هما أقوى دليٍل على التغيير اإل
. المسيح في قلبك وحياتك



 كما نَعرف جميعنا، هم؟ عوا أبناء ج يشَ كيف يمكن لآلباء واألمهات أن : الثالث السؤال
فإن حبطون أبناءهم بعض اآلباء واألمهات ي . راقبتنا مكن ويخالل م نذلك م رِكنُد نا أن دود لر 
 االستياء، والغضب، واإلحباط، مثل ( األبناء تجاه آبائهم وأمهاتهم يبديها السلبية التي فعال األ

 لذلك، يجب على اآلباء واُألمهات أن يراعوا كيفية معاملتهم . ) واليأس، وغيرها ، والعزلة
 من جِهة ُأخرى، يجب على . وال سيما في حال ظُهور مثل ردود األفعال هذه لديهم ؛ ألبنائهم

 في صقْل شخصياتهم عن طريق القيام باألمور يساعدوا هم وأن ء واُألمهات أن يشَجعوا أبناء اآلبا
 : الثالثة التالية

 ، في كل حين ك ئ أبنا ت تَسعى إلرضاء ن كُ فإن . مل المسؤولية ح ك على تَ أبناء علِّم أوالً،
 شباباً ناضجين أما إن أردتَهم أن يصبحوا . ين وأناني لَّلين مد أبناء أنك ستَحصل على المرجح ن م فَ
على جب ، في حلُّون بروح المسؤولية تَ ي مهبرتُد تَ عليك أن ح ل المزيد مم شيئاً فشيئاً المسؤوليات ن . 

 م هي أن تَصنَع القرارات بدالً عنه المرحلة األولى : ويمكن تقسيم هذا التدريب إلى أربع مراحل
 صنَع تَ هي أن المرحلة الثانية . لكي يتَعلَّموا الطاعة وكيفية صنع القرارات من خالل مراقبتهم لك

 ح س تُفْ هي أن المرحلة الثالثة . مع أبنائك وأن تُنفذوا هذه القرارات معاً باالشتراك القرارات
نَعوا المجال ألبنائك كي يلكن يجب عليهم . بأنفسهم هم قرارات ص أن ي حصلوا على موافقتك وأن 
 المرحلة الرابعة . سؤولية م تُرافقُها عرفوا أن الحرية ي يجب عليهم أن كما . يتم ذلك تحت إشرافك

 راشدين أو تُدرك أنهم أصبحوا حين جعل أبناءك يفعلون كل شيء بمفردهم تَ هي أن واألخيرة
 أبنائك وصقْل شخصياتهم هي أن تُعلِّمهم على وهكذا، فإن الطريقة األولى لمساعدة . ناضجين

 . تَحمل المسؤولية

 قناعاتك وآرائك فإن فَرضتَ . الشخصية نمية قناعاتهم ومعتقداتهم ك على تَ أبناء علِّم ثانياً،
 أن بدالً من لذلك، . نمية قناعاتهم وآرائهم الخاصة بهم تَ ن ، فلن يتمكنوا م على أبنائك الشخصية

 على تنمية قناعاتهم، ومعتقداتهم، م ه د لوا لقناعاتك وآرائك وقيمك، ساع ث تَ م ي ك أن ئ أبنا من ب لُ طْ تَ
 : على ثالث مراحل ويمكنك القيام بذلك ! الكتاب المقدس في ضوء ما يعلِّمه وقيمهم، وآرائهم
 المرحلة الثانية . م نفسه أ ب الكتابي قِّ ح ال وا كتشف هي أن تُفْسح المجال ألبنائك كي ي المرحلة األولى

 ناقش هي أن تُ الثالثة المرحلة . هي أن تَسمح ألبنائك بأن يختاروا تطبيقاتهم الشخصية لذلك الحق
. ) وسلبيات عدم تطبيقه ( ذلك الحق تطبيق إيجابيات م معه



فعلى سبيل المثال، هناك م تعلَّق ان بدآن كتابيان بالمالبس التي نَرتديها ي أال و أوالً : ما ه ، أن 
 هما هذان إذاً، . الئقة للمكان الذي سنذهب إليه المالبس تكون أن ، ثانياً محتشمة؛ المالبس تكون

 ق لَّ ع تَ قراراتهم في إطارها في ما ي صنَعوا ي مكن لألبناء أن كِّالن الحدود التي ي يشَ اللذان المبدآن
 يصنَعوا لتزمون بهذه الحدود، فيمكنهم أن ك ي طالما أن أبناء وهكذا، . يرتَدونها ي بالمالبس الت

قراراتهم بأنفسهم وأن رتدونها ختاروا يهات . المالبس التي سيوبالطبع، يجب على اآلباء واُألم أن 
ناقشوا أبناءعليهم وعلى اآلخرين ها خياراتهم وتأثير هم بشأن ي . 

 على تَحمل قة األولى لمساعدة أبنائك وصقْل شخصياتهم هي أن تُعلِّمهم إذاً، الطري
 قناعاتهم ومعتقداتهم الشخصية على تَكْوين والطريقة الثانية لمساعدتهم هي أن تَعلِّمهم . المسؤولية

 . في ضوء كلمة اهللا

 هدفك هو أن تَذَكَّر . مع اآلخرين ة ج ناض سليمة و أبناءك على إنشاء عالقات علِّم ثالثاً،
 فاهللا . جعهم على االعتماد المتبادل فيما بينكم تُشَ ، بل أن تماماً عنك يستَقلُّون أبناءك جعل تَ أن ليس

أن دقَص ي ض لَّ كُ ع م نٍ ؤم في عائلة نةعيم وكنيسة ، نةعيم ن جتمعٍ ، ومعينة ميعكما . ألسبابٍ م أن 
 نائس، وكأفراد في في كَ ، وكأفراد في عائالت كأفراد الناس كأفراد مستقلِّين، بل إلى ر ظُ نْ ال ي اهللا

 أنهم يعيشون في عالمٍ يحتاج فيه اإلنسان ألخيه ك علِّم أبناء تُ أن ك لهذا، يجب علي . مجتمعات
 ف على أشخاصٍ ر ع دة، وعلى التَّ ي ج داقات على إنشاء ص هم ساعد كما يجب عليك أن تُ . اإلنسان

م خَ ن لفي ات اجتماعي تَ ةم ع د على إنشاء ة، و د ع القات س مع الجنس اآلخر ليمة . 

 تقوُل كلمةُ كيف يجب على اآلباء واألمهات المؤمنين أن يربوا أبناءهم؟ : الرابع السؤال
الرب " : الَ تُغ ،اءا اآلبهَأي َأنْتُمو ِإنْذَارِهو بيبِ الربِتَْأد موهبْل رب ،كُمالَدعني أنه ". يظُوا َأووهذا ي 

لِّموا أبناءهم ما يقولُهعي هات أنينبغي على اآلباء واُألم الكتاب س قَ المم على دبوهردي وأن ، 
إطاع ة تابيقِّ الكتَربية األبناء في نُ و . الح مكن تَلخيصقطتين ي : 

 ولكي تقوم بذلك، يجب . مجتمعهم يكونوا مواطنين صالحين في ك أن درب أبناء أوالً،
 دربهم على لذلك، . عليك أن تُشَجعهم بصورة دائمة على االنتماء إلى مجتمعهم الذي يعيشون فيه

أن نْ ي ض بهم على أ و . كرياً، وجسدياً، وروحياً، واجتماعياً جوا فرد فَكِّروا و ني فوا بح ية كم تَصر . 
بهم ودأيضاً ر حبوا على أنفيه ي مجتمع الذي هأنفسهم والناس والم .



 دربهم ولكي تَقوم بذلك، . يكونوا مواطنين صالحين في ملكوت اهللا ك أن درب أبناء ثانياً،
على أن و ، هللا لمشيئة ا خضعوا ي أن روف ثقوا في اهللا في كل الظ ي طيعوا اهللا دون واألحوال، وأني 

 بكُلِّ وا اهللا ب يح أن واألهم من هذا كُلِّه، دربهم . تهم بقداسة وطَهارة عيشوا حيا ي ، وأن روط شُ
 . قلوبهم

 استَخْرِج بعض التطبيقات العامة والشخصية : أال وهي الخُطوة الرابعة واآلن، نَنتقُل إلى
نتَها ا مسرالتي د وفيما يلي بعض . آليات ة التطبيقاتالعام هذه نها متَخْرِجنَس مكننا أنالتي ي 

 : اآليات التي درسناها معاً

 مع وصايا اهللا ما ال يتعارض لِّ في كُ والديهم طيعوا أن ي ألبناء اليافعين ، يجب على ا أوالً
 . دس وتعاليمه الواردة في الكتاب المق

 أو هم أبنائ واُألمهات أن يحرِصوا على عدمِ التسبب في فَشَل اآلباء ، يجب على ثانياً
 . دفعهم إلى اليأس

 م ه و ع ج شَ أن ي و وفقاً للحقِّ الكتابي، هم أبناء ، يجب على اآلباء واُألمهات أن يربوا ثالثاً
 . ة ي ل م ع ق ر طُ بِ في حياتهم ا الحقِّ على تطبيق هذ

جتَخْراس أن دعتَ ب ةالعام بعض التطبيقات اآليات هذه نم حاوِْل أن ، تطبيقاً تَختار 
شخصي في حياتك هتُمارِس أن هذه اللحظة اً واحداً تُريد نقد يقول أحد المؤمنين ، مثالً ف . بدءاً م : 

 ن م بِ النَّصيحة والمشورة من واِلدي، وعلى االستفادة سوف أحرِص من اآلن فصاعداً على طَلَ "
نْعِ رغم أن و . كمتهما في الحياة حعلى ص قَ ني عازِم رِ كْ ُأ راراتي بنفسي، إالَّ أنني أريد أن أبي م 

وأمي ع االستماع إلى آرائهما وأفكارهما طريق ن " . 

 فصاعداً على تشجيع أبنائي، وتَعليمهم سوف أحرِص من اآلن " : آخَر مؤمن قوُل ي قَد أو
 سليمة عالقات نشاء المسؤوليات، وتنمية قناعاتهم ومعتقداتهم، وإ ن مل المزيد م ح تَ كيفية ى عل
. " سليمة مشاعرهم بطريقة ن ناضجة مع اآلخرين، والتعبير ع و



 . الذي لَمس قَلْبك أو عقْلَـك صالةً تَتوافَقُ مع الحقِّ لِّ ـ ص : واألخيرة الخُطوة الخامسة
 أرجوك يـا رب . أشكرك ألجل أبي وُأمي أبي السماوي، : " يصلِّي أحد األشخاصِ قائالً د قَ فمثالً،

 ". آمين . باسمِ يسوع . أن تُساعدني على إكرام واِلدي وإظهار محبتي واحترامي لهما مدى الحياة

لِّي شخصصي قَدماوي : " آخَر قائالً وعلى أبنائي الذين ، أبي الس كم أشْكُرـاهبتَني إيهو . 
 ". آمين . اسمِ يسوع ب . طَوال حياتي لَهم بركَة مصدر ساعدني يا رب على أن أكون

 دسِ في ختام حلقتنا، صالتُنا ألجلك هي أن تَكون قد استَفَدتَ وتباركْتَ بدرس الكتاب المق
 . وإن أردتَ أن تَتَعلَّم المزيد، فنرجو أن تُتابِع حلقاتنا القادمة . لهذا اليوم

جبرنام نم في درسٍ جديد نَلقاكُم ـات ، " تلمذة " وإلى أنوالتحي اُألمنيـات نَّا أطيبم لكُم . 
. آمين . ركُم في المسيحِ يسوع كا وسالم اِهللا الذي يفوقُ كُلَّ عقٍْل يحفَظُ قُلوبكُم وأف


