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 صالة 1
 

س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي لبناء كنيسة المسيح. قائد المجموعة:   َصلِّ وكرِّ
 
 دقيقة(  02)مشاركة   2

 لوقا
 

باختصار عّما تعلّمتوه في الوقت الذي قضيتموه مع  كلُّ واحٍد في دورهمن مالحظاتكم(  اقرأوا)أو  شاركوا

ل في المقاطع الكتابية الُمعيّنة   (. 02: 4-1: 1)لوقا الّرب ومن التّأمُّ

 استمع للّشخص الذي يشارك، وتعامل مع كالمه بجدية واقبله. ال تناقش ما يشارك به. اكتِف بكتابة مالحظات. 

 
 دقائق( 5)حفظ  3

 22: 2 الترك وااللتصاق: تكوين
 

الّسلسلة الّسابعة من آيات الحفظ تتعلّق بـ"الزواج المسيحي". عناوين آيات الحفظ الخمسة هي: الترك 

 وااللتصاق، المحبة والقيادة، المحبة والخضوع، حّل النزاعات، اإلخالص الدائم. 

 . 04: 0في مجموعاٍت مؤلَّفة من اثنين. الترك وااللتصاق: تكوين  تأّملوا واحفظوا وراجعوا

  دقيقة( 55) تعليم 2

 في العائلة المسيحية األوالدتنشة 
 

ف في هذا الدرس إلى ما يعلّمه ُمقّدمة : يتعلّق هذا التعليم بتنشئة وتربية األوالد في العائلة المسيحية. سنتعرَّ

الكتاب الُمقدَّس بشأن مسؤولية الوالدين المسيحيَّين المؤمنَين في تربية أوالدهم وتنشئتهم. وسنرّكز بشكٍل 

: 107. ولذا، فإنّه بحسب مزمور ألوالد لمجدهخلق هللا ا، 7: 40خاّص على القدوة والمحبة. بحسب إشعياء 

هللا األوالد للوالدين ليربوهم بالنيابة عنه! وفي  استأمن. وقد من الّرّب ويخّصون الربهم األوالد ، 0

. 05، 11: 1صموئيل 1 ، نقرأ عن تكريس حنّة ابنَها هلل. كانت حنّة قد صلّت ألجل طفل، وقد أعطاها هللا طفالا

ا هلل طيلة أيّام حياته. يطلب هللا من المسيحيين المؤمنين أن يربّوا وعندئٍذ أعادت حنّ  ة الطفَل هلل ليكون خادما

أوالدهم في خوف الرب، ولكنه ال يطلب منهم أن يكّرسوا أوالدهم للكنيسة أو لمؤّسسة مسيحية ما أو للخدمة 

غة هلل، فهذه أموٌر على الطفل أن يأخذ قراره بشأنها حين يكبر. يدعو هللا معظم األطفال المسيحيين  المتفرِّ

المؤمنين ألن يخدموه من خالل حياتهم العادية اليومية في المجتمع. ومع هذا، يطلب هللا من الوالدين في كل 

مكان بأن يربّوا وينّشئوا أوالدهم بالنيابة عنه وكذلك بحسب متطلّباته التي يعلّمها الكتاب الُمقدَّس. أعطى هللا 



52 الدَّرس -السابع الدليل  

مسؤوليات مهمة: أن يقّدموا في أنفسهم مثاالا وقدوة ألوالدهم، وأن يحبّوا أوالدهم، وأن يعلّموا  الوالِدين ثالث

 أوالدهم. وسيتم تعليم موضوع "تعليم األوالد" في الدرس التالي. 

 

 مسؤولية الوالد/ الوالدة بأن يكون مثاالا وقدوة لولده . أ

 

  .نوعا المثال اللذان يقّدمهما الوالدان في أنفسهما .1

 للوالد أن يحِدثه في طفله؟  يمكن: ما نوعا التأثير الذي شف وناق  اكتش  

ر الكتاب الُمقدَّس من مثال الوالَدين السيئ. . أ  يحذِّ

 . 11-12، 4: 02؛ 02-14، 0: 05 األيام أخبار0؛ 50-51: 00ملوك 1 اقرأ

 .مالحظات

طريق أبيه وأّمه الّشّريَرين، آخاب  عمل الملك أخزيا، ملك إسرائيل، الّشرَّ في عيني الرب، ألنّه سار في

ا. وكذلك خطِ وإيزابل، اللذين جعال شعب إسرائيل يُ  ئ. كانا عابَدي وثن، فصار ابنهما أخزيا عابَد وثٍن أيضا

 الملك أمصيا، لم يعبد الرّب بكل قلبه، وقد تكبِّر وانتفخ. وابنه، الملك عزيّا، اتّبع مثاله في التكبُّر واالنتفاخ. 

 كما يُظه ر الكتاب المقدَّس تأثير مثال الوالَدين الجيّد.  . ب

 .01-12: 01أمثال  اقرأ

 .مالحظات

تأثير صالح عظيم، حتّى أن أوالدها وزوجها يقومون ويطّوبونها ويمتدحونها  01لألم الموصوفة في أمثال 

في النواحي الخمسة التالية: الطاعة  ألنها كانت سبَب بركٍة عظيمة لهم! مهمٌّ أن يقّدم الوالدان مثاالا ألوالدهما

 والحق )االستقامة والنزاهة( واالحترام والحكمة والمحبة.

  

ران(، فإنّهما يخطئان في بعض األحيان  . ج مع أن الوالَدين المسيحيّين المؤمنَين ُمخلَّصان )مبرَّ

 يوحنا1)

1 :8-2 :2.) 
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 . 00: 0؛ أمثال 04-00: 5متّى  اقرأ

 .مالحظات

ليس الوالدان كاملين، فهما يرتكبان األخطاء والخطايا، وفي بعض النواحي يكون لهما تأثير سلبي على 

ولدهما. ولكن هذه هي المناسبات التي فيها يمكن للوالد أن يطلب من ابنه أن يغفر له خطأه وسلوكه فيتصالح 

يت الّشّرير، ولكّن الّرّب يبارك بيت البار مع ولده. وعمُل هذا بذاته مثاٌل يقّدمه إنسان بار. لعنة الرب على ب

 (! 10: 0بطرس1)

 مثال على مسؤوليات الوالد المعطاة من هللا.  .2

بن في مستقبله حين يكبر؟ أفضل ستقبلها حين تكبُر؟ َمن يشابه اإلبنة في م: َمن تشابه اإلشف وناق  اكتش  

طريقٍة يتعلّم بها األوالد المحبة والقيادة واالحترام والخضوع هي بمشاهدة والديهم كيف يحيون ويتصّرفون 

ا بعد يوم!    يوما

 .مسؤوليات األم المعطاة لها من هللا . أ

 .5-4: 0؛ تيطس 12: 0تكوين  اقرأ

 .مالحظات

 4: 0أن تحب أبا أوالدها وتحترمه وتخضع له. وتعلّمنا رسالة تيطس  مسؤوليات األم المعطاة لها من هللا هي

بأن على األمهات الشابّات أن يحببن أزواجهُنَّ وأن يكنَّ عفيفاٍت منضبطاٍت ونقيات، وأن يكنَّ مشغوالتٍ 

هللا. ومع  ببيوتهنَّ والعناية بها، وأن يكنَّ لطيفاٍت وخاضعاٍت ألزواجهّن، حتى ال يُفترى أو يُشتكى على كلمة

ات والوظائف: للنساء مجموعةا مختلفة من المهمَّ  عيّن هللاأن النساء ثميناٍت في عيني هللا بقدر الرجال، فقد 

في القيام  روحياافي دورهّن الخاّص في الزواج والعائلة، وكذلك  اجتماعياافي حمل األطفال، و جسدياا

بواجباتِهنَّ وسط شعب هللا في الكنيسة. وحتّى حين تُرفَض هذه المهمات والوظائف المعطاة لها من هللا في 

العالم، على النساء المسيحيات أال يُبِطلن هذه الوظائف والمهمات في ملكوت هللا! وبشكٍل خاّص، حين يكون 

ا فإنهم يحتاجون ألمهم في البيت، وه ي الموجودة لتحبهم وتعلّمهم وتشّجعهم حتّى ينموا األوالد صغارا

ويكبروا. وينبغي تقييم مسألة عمل المرأة في ضوء رغبات الزوجة بأن تمتلك المزيد من األمالك والمقتنيات 
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ا وترفاا، وبأن تعيش حياة أكثر استقالالا من ناحيةا، والعناية العاطفية  المادية، وبأن تعيش حياة أكثر بذخا

 ية والمادية والروحية بالطفل من ناحية أخرى. واالجتماع

 ب. مسؤوليات األب المعطاة له من هللا. 

 . 5-4: 10كورنثوس 1؛ 4: 2؛ 05-00: 5؛ أفسس 11-17: 0تكوين  اقرأ

 .مالحظات

مسؤوليات األب المعطاة له من هللا هي وجوب أن يحب أم أوالده ويقودها. فينبغي لألب أن يحّب أّم أوالده 

 هللا أعطىكما يقود المسيح المسيحيين. فمع أن  هب المسيح المؤمنين. وعلى األب أن يقود أم أوالدكما يح

االرجل مسؤولية العمل وكسب دخل معيشة العائلة لسدِّ حاجاتها، فإنّه  األب مهمة تنشئة وتربية  أعطى أيضا

والوظائف المعطاة من هللا في أوالده في تأديب الرب وتعليمه وإنذاره. وحتى حين تُرفَض هذه المهّمات 

وحين يكون األوالد بعمر المراهقة  !منين أال يبِطلوها في ملكوت هللاالعالم، فإن على اآلباء المسيحيين المؤ

 فإنهم يكونون بحاجٍة بشكٍل خاصٍّ ألٍب يعطيهم االهتمام والصداقة والنصيحة والتشجيع. 

ا يحصد األب واألم ما يزرعانه.    ج. وفي العائلة أيضا

 . 44: 12؛ حزقيال 5-7: 2غالطية  اقرأ

 .مالحظات

حين يحب أٌب المسيح ويقود مثلما يقود المسيح، لن يكون صعباا على األم أن تحبه وتخضع لقيادته في العائلة! 

. وحين ا ويحترموا ويخضعوا بطريقٍة عمليةويتعلَّمون كيف يكون عليهم أن يحبّوا ويقودووسيرى األوالد هذا 

س األب واألم أنفسهما لمسؤولياتهما المعطاة لهما من هللا، سيرى األطفال هذا  ويتعلّمون معنى أن يكون يكرِّ

ا مثل "و، "بنتهاا، تكون النتيجة: "مثل األم 44: 12في ملكوت هللا. وعندئٍذ، بحسب حزقيال  اإلنسان أباا أو أما

 " !األب ابنه

 د. تُظه ر األسباب السابقة أّن كلَّ طفٍل يحتاج ألب وأّم.  

 . 07: 1؛ يعقوب 14-10: 14؛ لوقا 12-10: 0مالخي  اقرأ

 .مالحظات
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ا وخراباا ال حصر لهما لألطفال!  يستخدم هللا العائلة أحد أسباب بُْغض هللا للطالق هو أن الطالق يسبّب دمارا

! وفي حالة موت األب أو األم أو طالقهما، ينبغي لإلخوة واألخوات أتقياءالتقية في تربية وتنشئة أوالٍد 

ا أكثر بأطفال َمن ترمَّل أو تطلَّق. ينبغي أن يُكثِروا من دعوة هؤالء األوالد أو  المؤمنين أن يعطوا اهتماما

ا هذه الحقائق الروحية المهّمة.   األيتام إلى بيوتهم ليتعلّموا هم أيضا

  .الوالد للناس والظروفمثال استجابة  .3

 الوالد أن يؤثّر على ابنه أو ابنته؟  يستطيع: ما الظروف التي فيها شف وناق  اكتش  

مهمٌّ أن يرى األوالد كيف يستجيب والدوهم تجاه اآلخرين وتجاه ظروفهم، خاّصة تجاه الناس صعبي الطبع 

 وأصحاب الظروف الصعبة والقاسية. 

  .الصالحأ. اتّباع مثال الوالَدين    

 . 05: 5؛ رومية 14: 5؛ 0: 1تسالونيكي 1 اقرأ

 .مالحظات

 اإليمانتجاه الناس، ومثال  المحبةمواجهة الظروف الصعبة والناس صعبي الطبع فَُرص للوالدين ليقّدما مثال 

في الظروف الصعبة. يُعَجب األوالد بوالديهم حين يحذِّرون  الرجاءومثال في مواجهة تحدِّي الظروف، 

الكسالى، ويشّجعون الخائفين المنكمشين، ويساعدون الضعفاء، ويصبرون في تعاُملهم مع الجميع. وحين يرى 

ع الوالدان المحتاجين فإنّهم يتعلّمون من مثال والديهم أن  األمَر نفسه! وحين  يفعلوااألوالد كيف يخدم ويشجِّ

يرى األوالد كيف يثق الوالدان باهلل ويخضعان لمقاصد هللا وإرادته في ظروفهما الصعبة، فإنّهم، أي األوالد، 

 يميلون التّباع مثال الصالح الحقاا حين يكبرون. 

 ب. اتّباع مثال الوالَدين الرديء.  

 . 00: 0بطرس 1 اقرأ

 .مالحظات
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ا التّباع مثال  ا مثالهم السيِّ ولكن األوالد ال يميلون دائما ئ. فإن كان والديهم الصالح فقط، إذ يتبعون أيضا

و ينتقمون حين يشتمهم اآلخرون، ويهّددون حين يسبِّب أن اآلخرين، والدوهم ينتقدون أو يدينون أو ينّمون بشأ

 اآلخرون لهم األلم، فإن األوالد يميلون ألن يتبعوا مثال والديهم الرديء الحقاا حين يكبرون. 

  .القة الوالد/ الوالدة باهللمثال ع .2

  .أ. مكان المسيح في العائلة المسيحية 

 أن يأخذه هللا والمسيح في البيت المسيحي والعائلة المسيحية؟ ينبغيما المكان الذي : شف وناق  اكتش  

 . 2-5: 2تثنية  اقرأ

 .مالحظات

ينبغي للوالدين أن يقّدموا في أنفسهم مثاالا وقدوةا ألوالدهم بشأن كيفية التعامل مع هللا. ومن األمثلة على ذلك 

:  2-5: 2قراءة الكتاب الُمقدَّس في البيت والصالة. ففي تثنية  فأحبوا الرب إلهكم من "يأمر هللا الوالَدين قائالا

ينبغي أن تكون محبة هللا  ."ات التي أوصيكم بها على قلوبكملموضعوا هذه الك كل قلوبكم ونفوسكم وقوتكم.

قبل أي شيٍء آخر. وعلى الوالدين أن يجعلوا وصايا هللا تحكم وتملك في قلوبهم وترشدهم في حياتهم 

ا في البيت وسلوكهم. فال ينبغي أن يكون األول في حياة األب واألم فقط، بل  ينبغي أن يكون األول أيضا

 المسيحي!

 .مكان األوالد والخدمة في العائلة المسيحية. ب 

 يحتاله في البيت المسيحي والعائلة المسيحية؟ أن اللألوالد أو الخدمة  ينبغيما المكان الذي : شف وناق  اكتش  

 . 5-4: 0تيموثاوس 1؛ 07: 12متّى  اقرأ

 .مالحظات

: "...  07: 12يعلّم يسوع في متّى  ." ولذا، على الوالدين أن مني، فال يستحقنيمن أحب أباه أو أمه أكثر قائالا

، ألّن من شأن هذا أن يجعل األوالد أنانيين يقاوموا تجربة السماح بأن يتمحور بيتهما وعائلتهما حول األوالد

وأن يدلّل األوالد فيفسدهم! فبدالا من ذلك، ينبغي للوالِدين أن يساعدوا األوالد على أن ينضجوا وينموا في حّس 
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، ينبغي أال يتمحور البيت المسيحي أو العائلة المسيحية حول خدمة مسيحية ماة وطبيعتهم. وبالمثل، المسؤولي

ألن من شأن هذا أن يجعل األوالد يشعرون باإلهمال والتجاهُل، مما قد يجعلهم يشعرون باإلحباط من والديهم. 

حول الرب يسوع وتعاليمه! بهذه الطريقة فبدالا من ذلك، ينبغي للعائلة المسيحية والبيت المسيحي أن يتمحورا 

 يحصل أفضل توازن ممكن ما بين المسؤوليات واألولويات المختلفة للوالدين واألوالد. 

 

 مسؤولية الوالد بأن يحب ولده . ب

 

 .13محبة بحسب مبادئ كورنثوس األولى  .1

 للوالدين المسيحيين أن يحبّوا أوالدهم بطريقة عملية؟ ينبغي: كيف شف وناق  اكتش  

 . 5-4: 10كورنثوس 1 اقرأ

 .مالحظات

لدرجة اإلفساد، ولكن بحسب مبادئ الكتاب  معلى الوالدين أن يحبوا أوالدهم ال بطريقٍة عاطفية أو بتدليله

الُمقدَّس. "الصبر" أو "التأني" هو المحبة التي تستطيع أن تنتظر. إنّه المحبة التي ال تفرض اللطف على 

ر اللطف. و"الرفق" و"اللطف" هما المحبة الودودة التي تساعد ولكنها ال تضيّع أية الطفل، ولكنَّها تنتظر لتظهِ 

فرصة لعمل خيٍر للولد. وخير الولد ال يتحّدد برغبات أو إلحاح الولد، ولكن بكلمة هللا وخبرة الوالدين. و"عدم 

حين يستحق ذلك. "وعدم  الحسد" هو المحبة التي تعطي الولَد التقدير بسخاء وكرم وتعزو له الفضل وتكرمه

التفاخر" وهو المحبة المتعلقة باللياقة واالعتدال بشأن ما يستحقه الوالد وإنجازاته، وهو المحبة التي ال تحاول 

إثارة إعجاب الولد. و"عدم االنتفاخ" هو محبة الوالد المتواضعة بشأن نقاط قوته ونقاط ضعفه في عالقته 

ّدعاءات وازدواجية المعايير عند والديه. و"عدم التقبيح" هو المحبة التي بالولد. فالولد يستطيع أن يرى اال

تعكس سلوكياٍت صالحة ولباقة ولطف تجاه الولد. "عدم طلب ما للنفس" هو المحبة التي تسعى بغير أنانية 

عة للعمل ألجل مصلحة األوالد أكثر من السعي لعمل مصلحتها. "عدم االحتداد" هو المحبة التي تخضع بودا

 في األلم الذي قد يسبّبه الولد أحياناا. وإلى آخره. 
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 .المحبة بتوجيه االهتمام الكامل غير المنقسم .2

 للوالدين المسيحيين أن يوّجهوا االهتمام بأوالدهم واالنتباه لهم بطريقٍة عملية؟ ينبغي: كيف شف وناق  اكتش  

 توجيه االنتباه واالهتمام الكاملين. . أ

 . 5-7: 2غالطية  اقرأ

 .مالحظات

وغير منقسم ألوالدهم ولما يقولونه ويفعلونه، وإال فإنّه حين يكبُر  يوّجهوا انتباهاا كامالا ينبغي للوالدين أن 

هوا أي انتباه لوالديهم! يحصد الوالدان في سنوات  األوالد ويصيرون بعمر المراهقة، لن يرغبوا بأن يوجِّ

 مراهقة أوالدهم ما زرعاه هم خالل طفولتهم. 

 .ستماع بإغااء وانتباهاال . ب

 . 10: 15أمثال  اقرأ

 .مالحظات

ألوالدهم حين يطرحون األسئلة ويتكلّمون. ينبغي للوالدين أال يكون  يستمعوا بإصغاء وانتباهينبغي للوالدين أن 

ا على افتراضاٍت بشأن ما يقوله الولد. كما أن عليهم أن يكونوا صبورين ويستمّروا في  استماعهم انتقائياا بناءا

ا. وعليهم أن يتعاَملوا بجديٍة مع ما يقوله ال ولد، ويساعدوه على أن االستماع للولد إلى أن ينهي الولد كالمه تماما

(. فحين يشعر األوالد أن والديهم ينتقدون ما يقولونه أو أنّهم يسخرون منهم، 7: 15يشعر بالقبول )رومية 

ا! فإن كان الولد ال يستمع  فإنّهم سيشعرون أن والديهم ال يرفضون ما يقولونه فقط، بل ويرفضونهم هُم أيضا

 تمع لولده! لوالده، فقد يكون السبب أن الوالد ال يس

 .قضاء وقٍت جيد بال مقاطعة . ج

 . 14-10: 0مرقس  اقرأ

 .مالحظات
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بهم.  أراد يسوع أن يكون تالميذه "معه". وجوده "معهم" هو الطريقة الوحيدة التي بها يمكنه أن يؤثِّر بهم ويدرِّ

ا بال مقاطعةوعلى الوالدين  ا،  أن يقضوا وقتاا جيدا مع أوالدهم بشكٍل منتظم. افعلوا أشياء مبتكرة وخالّقة معا

مثل اللعب معهم، والذهاب في مشاوير معهم، والغناء معهم، وحكاية القصص لهم، وغيرها. اعملوا كل شيٍء 

 مهّم حقاا "معهم"! 

 .إنفاق المال والذات . د

 . 15-14: 10كورنثوس 0 اقرأ

 .مالحظات

ألوالدهم. وهو يقول إنه مستعّد ويَُسر بأن ينفق كل ما لديه  يّدخروايقول الرسول بولس إن على الوالدين أن 

ا أن يكونوا مسرورين بأن  كل ما يتوفَّر من المال على  ينفقواألجل أوالده الروحيين. وينبغي للوالدين أيضا

ا جيّدين في البيت، ُمقّدمين لهم أفضل تدريب ألوالدهم. فعليهم أن يقّدموا لهم تدر االحتياجات الحقيقية يباا وتعليما

روحي وتعليم صالح. وعليهم أن يكونوا مستعّدين لعمل هذا حتّى حين يعني ذلك التقليل من نفقاتهم األخرى أو 

أن يعمل كالهما من أجل كسب المال حين يكون األوالد خارج المنزل. والحقاا، على الوالدين أن يحاولوا أال 

 يروا ِحمالا مادياا على أوالدهم. يص

ا إنه مستعّد ألن  . وحتى حين ال تالقي محبته األبوية ينفق ويُنفَق حرفياا ألجل نفوسهميقول الرسول بولس أيضا

استجابةا غير الئقة من أوالده، فهو يريد أن يستمّر في إنفاق نفسه ألجلهم. فنقص المحبة عندهم لن يقلّل من 

ا لم يأِت ليُخَدم من أوالده الروحيين، بل محبته لهم، ألنه ال  يريد أن يربط أوالده به بل بالمسيح! والمسيح أيضا

(. وبالطبع على الوالدين أن يميّزوا ما بين التضحية ألجل 45: 12ليخدمهم وليبذل حياته فديةا عنهم )مرقس 

 تالكه! االحتياجات الحقيقية ألوالدهم ومجّرد تدليلهم بإعطائهم كل ما يرغبون بام

 .المحبة بتنمية النضوج واالعتماد المتبادل الّصّحي .3

ا عن كّل سلطة وضوابط. يُصبِح هؤالء األوالد مجِرمين أو  مستقلّينيصبح بعض األوالد : ُمقّدمة تماما

بالكامل على والديهم أو على شخٍص آخر.  معتمدين واتّكاليينمتمّردين. وقد يصبح بعض هؤالء األوالد 

وهؤالء األطفال يمكن أن يبقوا غير ناضجين أو تنشأ لديهم أنواع مختلفة من المشاكل الشخصية. االستقاللية 

. من ناحية، يعلّم الكتاب الُمقدَّس أن عالقتان غير صّحيّتينالكاملة عن الناس واالعتماد الكامل على الناس 

ا )المسيحيّين المؤمن : 10كورنثوس 1ين الناضحين يحتاج بعضهم لبعض وبأن عليهم أن يخدم بعضهم بعضا
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ا معقوالا من االعتماد المتبادل الصّحي في عالقاتهم(. ولذا، 12: 4بطرس 1؛ 01 . على األوالد أن يتعلّموا قدرا

: 17بأيّة طريقة )إرميا  ومن ناحية أخرى، يمنع الكتاب الُمقدَّس أن يصبح المسيحيّون المؤمنون عبيداا آلخرين

ا معقوالا من االعتماد المتباَدل في عالقتهم مع (. ولذا، 12: 1؛ غالطية 5-5 يحتاج األوالد ألن ينّموا قدرا

 . اآلخرين

: ماذا يعلِّم الكتاب الُمقدس عن مساعدة الوالدين المسيحيّين المؤمنين ألوالدهم في تنمية شف وناق  اكتش  

 بادل الّصّحّي لديهم؟النّضوج واالعتماد المت

 . لإلنجاز أعط  األوالد أعمال ومسؤولياتٍ  . أ

 . 07: 0 إرميا مراثي اقرأ

 .مالحظات

يساعد الوالدان أوالدهما في أن ينضجوا وينّموا لديهم ميزة االعتماد المتبادل الصحي من خالل إعطائهم 

: " 07: 0 إرميا فر مراثي. يعلّم سِ من األعمال والمسؤوليات قسطاا خير للمرء أن يحمل النير في قائالا

." ينبغي أال يتجاهل الوالدان هذه الناحية! أعطى هللا الوالَدين مسؤولية أن يربّوا الولد، وبالتالي عليهما حداثته

ه أال يتجاهال واجبهما تجاه هللا. يتطلّب تعليم األوالد حكمة ووقتاا والكثير من الُجْهد من طرف الوالدين، ولكنّ 

ا، إن  ا الكثير من الوقت والجهد وضبط النفس من طرف األوالد كذلك. يقول هللا لك، بصفتك والدا يتطلّب أيضا

عليك أال تخشى أن يحمل ولدك نير األعمال والمسؤوليات هذا. فحين يكون لدى األوالد الكثير من وقت 

لرديئة والمسيئة والمؤذية والسلوكيات غير الفراغ فإنّهم يشعرون بالملَل وقد ينخرطون في كل أنواع األعمال ا

االجتماعية، بل وحتّى الجريمة. ولكْن حين يُشَغل األوالد بأنشطٍة ومسؤولياٍت صّحية، فإنّهم ينمون وينضجون 

ا يتمتّعون بحّس المسؤولية. األعمال واألنشطة والمسؤوليات التي يتعلّم الولد  ويصيرون شباباا ورجاالا ونساءا

نهم الحقاا من عمل األمور نفسها في دائرة المجتمع غير عملها وتحمُّ  لها في دائرة حماية البيت والعائلة ستمكِّ

 المحمية! 

 علّم األوالد القناعة واالكتفاء.  . ب

 . 12-2: 2تيموثاوس 1؛ 10-11: 4فيلبّي  اقرأ

 .مالحظات
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المتبادل الصحي من خالل تعليمهم يساعد الوالدان أوالدهما في أن ينضجوا وينّموا لديهم ميزة االعتماد 

حين يُِحّب الوالدان أوالدهما محبّة حقيقية، فإنهم ال يعطون أوالدهما كل ما يرغبون  .االكتفاء والقناعة

بامتالكه. فإعطاء الولد كل ما يريد سيؤّدي إلى إفساده، ولكْن حين يتعلّم أن يكون مكتفياا في األوضاع التي ال 

ألمور التي يرغب بها، فإنّه يتعلّم أن يكون خالّقاا ويأخذ المبادرة في القيام بعمٍل أو يكون لديه فيها بعَض ا

نشاٍط قيّم، مثل أن يحصل على عمٍل بدواٍم جزئي أو أن يدرس مساقاا إضافياا أو أن يساعد في مركٍز تابع 

 للمجتمع المحلّي. 

 ال تبال غ في الحماية.  . ج

 . 0: 40إشعياء  اقرأ

 .مالحظات

الوالدان أوالدهما في أن ينضجوا وينّموا لديهم ميزة االعتماد المتبادل الصحي من خالل عدم مبالغتهما  يساعد

إذا اجتزت في وسط المياه أكون معك، وإن خضت " :قائالا  0: 40يِعد هللا في إشعياء  .في حماية أوالدهما

حين يحاول الوالدان حماية ولدهما من  !"األنهار ال تغمرك. إن عبرت في النار ال تلذعك. واللهيب ال يحرقك

كل أنواع الخطر والّشر، فإن الولد ال يتعلّم أن يواجه الخطر وال كيف يقاوم الّشّر! كما أنّه ال يتعلّم أن يثق 

 بمعونة هللا حين يمرُّ بمشاكل عويصة أو يواجه تجارب صعبة. 

ا ينبغي للوالدين أن يحميا ولدهما حين يريان ضرورة ذلك، ا أن يعطيا الولد فرصة أْن  طبعا ولكن عليهما أيضا

يواجه تجاربه ومشاكله وأخطاره. بهذه الطريقة فقط يحصل الولد على الفرصة ألن يتعلّم الحكمة ويأخذ 

مشاكل العالم  وناقشْ مع الولد،  قفْ القرارات الصحيحة ويسلك في الخيارات المناسبة ويثق بوعود هللا. 

ألجله، حتى ال تغمره مشاكله، ولكن  وصلِّ الحكيمتَين،  المشورة والنصيحة، وقّدم له شّجعهوعواقبها معه، و

 أن يتعلَّم! اال تُبِعد عنه كل الفرص التي يمكنه من خالله

 ال تُكن استحواذياا.  . د

 . 0: 107مزمور  اقرأ

 .مالحظات



52 الدَّرس -السابع الدليل  

المتبادل الصحي من خالل عدم كونهم يساعد الوالدان أوالدهما في أن ينضجوا وينّموا لديهم ميزة االعتماد 

ا لوالديهم، ولكنهم ملٌك هلل! كل ولٍد في العالم يخّص هللا.  .استحواذيين ينبغي لألوالد أن يتعلّموا أنهم ليسوا ملكا

عطية ولذا ال يجوز للوالدين أن يصيروا استحواذيين فيعاملون أوالدهم كما لو كانوا شيئاا يمتلكونه. األوالد 

هللا. "المحبة االستحواذية"، خاّصة من جانب األم، هي  بالنيابة عنلوالدين، والوالدان يربيان األوالد ل ُمستأمنة

طلب األم بأن تعرف كل فكرٍة أو عمل يفّكر الولد بأن يعمله، أو محاولتها أن تسيطر على أعمال الولد وتتحكم 

لى عنايتها ومعونتها. أما "المحبة االستحواذية" من بها، أو محاولتها العاطفية بالتمسُّك بولدها بجعله معتمداا ع

جانب األب فهي محاولة أن يأخذ القرارات التي على الولد أن يأخذها. فإن كان لدى الوالدين محبة استحواذية 

ا استحواذيين! فسيصيرون متمحورين حول أنفُسهم وأنانيين  نحو أوالدهم، فإّن األوالد سيصيرون هم أيضا

بخالء وكتومين، أو متكبّرين. فعلى الوالدين بدالا من ذلك أن يجعلوا هدفهم تعليم الولد بعض وطّماعين، أو 

 السمات والميزات بالغة األهمية مثل إنكار الذات ومشاركة اآلخرين والخدمة. 

 

ص لمتبادل : تُلقى على كتفي الوالدين مسؤولية مساعدة أوالدهم بأن ينضجوا وينّموا لديهم ميزة االعتماد امُلخَّ

ا بأصدقائهم ومعلّميهم في المدرسة وبوسائل اإلعالم، مثل التلفاز  ا عظيما الصحي. ولكن األوالد يتأثّرون تأثُّرا

ا لكونهما عمال كل ما بوسعهما في تربية أوالدهما،  والكتب التي يقرأونها. ولذا، إن كان ضمير الوالدين مرتاحا

 ا يتمتّعون بحّس المسؤولية، فإن على الوالدين أال يلوموا أنفسهم. ومع هذا لم ينضج األوالد ولم يصبِحوا شبابا 

؛ 1: 11فر الجامعة له! يخبِرنا سِ فعفينبغي االنتباه إلى أنه في النهاية كل ولٍد مسؤول عّما يصير عليه وعّما ي

، وكل ما افرح أيها الشاب في حداثتك، وليمتعك قلبك في أيام شبابك، واتبع أهواء قلبك: "10-14، 1: 10

فاذكر خالقك في أيام . ... تشهده عيناك. ولكن اعلم أنه بسبب هذه األمور كلها يأتي هللا بك إلى كرسي القضاء

فلنسمع ختام  ...’. ليس لي فيها لذة‘حداثتك قبل أن تقبل عليك أيام الشر، أو تغلب عليك السنون، حين تقول: 

ا، ألن هللا سيدين كل عمل مهما كان خفيّا  .هللا، واحفظ وصاياه، ألن هذا هو كل واجب اإلنسان الكالم كله: اتقِ 

 " .اا أم شّرا سواء كان خيرا 

 دقائق( 5) غالة  5

 كلمة هللامع  متجاوبةغالةٌ 

 صلوات قصيرة تُظِهر تجاوبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم.  َغلُّوا بالتناُوب

  مجموعات ثنائيَّة أو ثالثيَّة وارفعوا صلوات تعكس تجاوبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم.أو اقسم المجموعة إلى 
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 )دقيقتان( واجب بيتي 6

 القادمللّدرس 

 طلب منهم أن يكتبوه في دفاترهم(. أأعضاء مجموعتك الواجب التالي مكتوباا، أو  أعطِ  قائد المجموعة.)

  وببناء كنيسة المسيح.تعهَّد بتدريب تالميذ ُجُدد للرب : التعهُّد .1

" مع شخص آخر أو ضمن تنشئة األوالد في العائلة المسيحية"ِعظ أو علّم أو ادرس التعليم المتعلِّق بـ .0

 مجموعة. 

. 52: 7-01: 4لوقا ِمن  يوميّاا تمتَّع بخلوة روحيَّة مع هللا باالستعانة بنصف أصحاح الخلوة الروحية: .0

ل. َدوِّ    .ن مالحظاتكاستخدم طريقة الَحّق الُمفضَّ

ع يومياا آخر . راجِ 05، 00: 5أحبِب وقُْد: أفسس تأّمل بآية الكتاب الُمقدَّس الجديدة واحفظها.  الحفظ: .4

 خمس آيات كتابية حفظتَها. 

. استفد من منهجية 11حّضر لدرس الكتاب التّالي في البيت، والمتعلّق بيوحنّا  درس الكتاب الُمقدَّس: .5

 الخطوات الخمسة في دراسة الكتاب الُمقدَّس. 

 (. 0: 5هللا )مزمور سيفعله صلِّ ألجل شخٍص أو أمر ُمحّدد هذا األسبوع، وانظر ما  الّصالة: .2

ن مالحظاتك .7 ا مالحظاتك الُمتعلِّقة بأوقات الخلوة الشخصية مع  َدوِّ ن أيضا حول بناء كنيسة المسيح. َدوِّ

 هللا، وآيات الحفظ، والتعليم، والتحضير.

 


