كيف ننمو

في معرفة هللا كعائلة؟

مقدّمة
الحياة رحلة ،وهللا يحبّك ويريدك ْ
أن تنجح في هذه الرحلة .ونجاح ك ّل إنسان في هذه الحياة ،بمن في ذلك أنت ،يتوقّف
على ما إذا كان يحقّق مقاصد هللا الرائعة لحياته أم ال .وبحسب الطريق الذي تختاره لنفسك فقد ينتهي بك المطاف في
أن تنمو في معرفة هللا يوما ً
بأن تعيش كابوسا ً ال نهاية له .عليك ْ
ي متمتّعا ً ببركات فيّاضة إلى األبد ،أو ْ
الملكوت األبد ّ
فيوما ً لكي تختار الطريق ال ُمشرق ،وتعرف مقاصد هللا لحياتك وتكملها .ودليل التعليم هذا مص ّمم لمساعدتك في هذا
األمر.
يتألف ك ّل درس من ثالثة أجزاء }1{ :التأ ّمالت الكتابيّة ،و{ }2األسئلة الرئيسيّة ،و{ }3آية الحفظ الكتابيّة .سوف
ّ
النمو من أجل معرفة ّ
حق كلمة هللا .أما األسئلة الرئيسيّة فتساعدك حتى تحيا حياة
تساعدك التأ ّمالت الكتابيّة على
ّ
الحق .وتساعدك آية الحفظ الكتابية على تخبئة ّ
حق هللا في قلبك.
النمو حتى تعرف كيف تصبح رجالً تقيا ً أو كيف تصبحين امرأة تقية ،وكيف تصبحان
سوف يساعدك دليل التعلّم على
ّ
كزوج وزوجة بحسب قلب هللا ،وكيف تربيّان األوالد في معرفة هللا؛ وكيف تتعامل كشخص أعزب مع وضعك
االجتماعي هذا؛ وكيف تتحدّث ألفراد عائلتك عن هللا إذا كانوا ال يعرفونه.
ّ
ابدأ كل درس بالصالة ،واكتب اإلجابات بكلماتك الخاصة .واطلب من هللا ْ
الحق الذي
أن يساعدك لكي تعيش
أعلنه لك .وليباركك هللا بينما أنت تنمو لتعرفه.

1

الدرس األول
الرجل
)كيف تكون رجالً(
صة إجاباتك
التأ ّمالت الكتابيّة :اقرأ األسئلة ثم اقرأ اآليات الكتابيّة .تأ ّم ْل فيها (ف ّك ْر فيما يقوله هللا) .اكتبْ بكلماتك الخا ّ
عن األسئلة بنا ًء على ما أعلنه هللا لك خالل تأ ّمالتك.

 .1على صورة من ُخ ِلق اإلنسان؟ تكوين 27-26:1
 .2ماذا كان قصد هللا لإلنسان؟ تكوين 28:1؛ مزمور 16:115؛ 8-5:8
 .3ما الذي فعله اإلنسان حتى صار هذا القصد صعب المنال؟ تكوين 3
 .4كيف يمكن لإلنسان ْ
أن يتغلّب على الشيطان ويت ّمم مقاصد هللا لحياته؟
 1يوحنا 9:1؛ 5-4:5؛ متى 33:6؛ يوحنا 29:1؛ رؤيا 11-10:12
 .5ما الذي أعطاه هللا للبشر لكي يساعدهم في تحقيق مقاصده لحياتهم؟
أفسس 8:4؛ رومية 29:11 ،6:12
 .6كيف يحصل اإلنسان على الحكمة الستخدام موهبته؟ أمثال 10-9:9 ،7:1؛ يعقوب 5:1
 .7كيف يجد اإلنسان مكانه في الحياة؟ أمثال 16:18
 .8ما الذي يحدث عندما ال يستخدم اإلنسان موهبته لكي يخدم هللا بها؟ متى 30-14:25
 .9من الذي يقود حياة البشر؟ أمثال 9:16
 .10كيف ينبغي أن يكون موقف اإلنسان القلبي من جهة الحياة؟ جامعة 26-24:2 ،22:3
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 .11كيف يجب أن تكون عالقة اإلنسان مع اآلخرين؟  1يوحنا  ،7:4غالطية 14-13:5؛  1تيموثاوس -1:5
2
 .12ما الذي يحدث عندما نحبّ اآلخرين بالطريقة التي يطلبها هللا؟ رومية 21:12
بقوة هللا؟ رؤيا 7:21
 .13ما هي نتائج االنتصار على الشر ّ

ّ
الحق الذي أُع ِلن لك خالل
النمو في معرفة هللا عن طريق العيش بحسب
األسئلة الرئيسيّة :تساعدك هذه األسئلة على
ّ
تأ ّمالتك.
ٌ
مخلوق على صورة هللا؟ نعم ___ ال____ ،إذا كان الجواب ال فاطلبْ من هللا أن يجعل
 .1هل ترى نفسك أنّك إنسان
هذه الحقيقة في قلبك اآلن.
 .2هل سلّمت قلبك للمسيح وأنت تعيش اآلن لكي تت ّمم مقاصده لحياتك؟ نعم ___ ال____ ،إذا كان الجواب ص ّل اآلن
هذه الصالة من قلبك.
"إلهي العزيز ،شكرا ً لك على محبتك التي أظهرتها في المسيح .إنني بحاجة إليك .ها أنا أدير ظهري للشيطان وأمور
هذا العالم ،وأفتح قلبي لك وأتوب عن خطاياي .إنّي أؤمن يا يسوع أنك ّ
مت من أجل خطاياي وقمت ثانية .فتعال ادخل
قلبي ،وخلّص نفسي .وسيطر على حياتي ،وكن لي ربّا ً ومخلّصا ً .امألني بروحك القدّوس لكي أعيش لك .شكرا ً لك
على سماعك لصالتي ،باسم المسيح يسوع أصلّي .آمين".
أعطاك هللا إياها؟ نعم ___ ال____ ،إذا كان الجواب ال فاطلبْ من هللا ْ
أن يكشفها
اكتشفت ما هي الموهبة التي
 .3هل
َ
َ
لك.
أنت عليه عوضا ً عن ْ
 .4هل تحاول ْ
أن تسعى لتكتشف الحياة التي وهبها هللا إياها؟ نعم ___
أن تكون غير ما َ
ال____ ،إذا كان الجواب نعم فاطلبْ من هللا اآلن ْ
أن يساعدك لتعيش مستخدما ً مواهبك لخدمته.
أن يعطيك قلبا ً
 .5هل تفرح بسبب مقاصد هللا لحياتك؟ نعم ___ ال____ ،إذا كان الجواب ال فاطلبْ من هللا اآلن ْ
شاكراً.
 .6هل تسعى لالنتصار على الشر في هذا العالم عن طريق إظهار المحبة للناس من حولك؟ نعم ___ ال____ ،إذا
كان الجواب ال فتبْ واطلبْ العون من هللا.
احفظ عن ظهر قلب :خ ِبّ ْئ ّ
حق هللا في قلبك عن طريق الحفظ .مزمور 16:115
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عندما يعيش اإلنسان للمسيح ينبغي أن
يفرح بسبب البركات التي أعطاه هللا إياها

4

الدرس الثاني
النساء
)كيف تكونين امرأة بحسب قلب هللا(
صة
التأ ّمالت الكتابيّة :اقرأي األسئلة ثم اقرأي اآليات الكتابيّة .تأ ّملي فيها (ف ّك ْر فيما يقوله هللا) .اكتبي بكلماتك الخا ّ
إجاباتك عن األسئلة بنا ًء على ما أعلنه هللا لك خالل تأ ّمالتك.
 .1على صورة من ُخ ِلقت المرأة؟ تكوين 27-26:1
 .2ماذا كان قصد هللا بشأن المرأة؟ تكوين 18:2 ،28:1
 .3ماذا فعلت المرأة حتى جعلت هذا القصد صعب المنال؟ تكوين 3
 .4كيف يمكن للمرأة ْ
أن تنتصر على الشيطان وتت ّمم مقاصد هللا لحياتها؟  1يوحنا 5-4:5 ،9:1؛ يوحنا 29:1؛
رؤيا 11-10:12؛ متى 33:6
ّ
لحياتهن؟  1كورنثوس 11-8 ،6 ،3:11؛  1تيموثاوس
 .5ما الذي أعطاه هللا للنساء لكي يحقّقن مقاصد هللا
14-11:2؛ أفسس 8:4
 .6كيف تحصل المرأة على الحكمة؟ أمثال 30:31 ،10:9 ،7:1؛ يعقوب 5:1؛ تيطس 5-3:2
 .7كيف تجد المرأة مكانتها في الحياة؟ أمثال 31:31 ،1:14؛ متى 13-6:31؛ أعمال 36:9
 .8من تشبه المرأة عندما ال تعيش بحسب حكمة هللا؟ أمثال 20:30 ،17-13:9 ،1:14؛  2تيموثاوس 6:3
الشر؟ أمثال 9:13 ،30-27:10
 .9ما الذي يحدث للنساء اللواتي يعشن حياة
ّ
 .10ما هو الوعد المعطى للمرأة التي تعيش بحسب مبادئ هللا؟ أمثال 8-5:3
 .11كيف ينبغي ْ
أن يكون موقف المرأة القلبي من جهة الحياة؟ فيلبي 7-4:4
 .12كيف ينبغي ْ
أن تكون عالقة المرأة مع اآلخرين؟  1يوحنا 7:4؛ غالطية 14-13:5؛  1تيموثاوس 2-1:5
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 .13ما الذي يحدث عندما نحبّ اآلخرين حسبما أمرنا هللا أن نفعل؟ رومية 21:12
قوة هللا؟ رؤيا 7:21
 .14ما هي نتائج االنتصار على الشر ب ّ
ّ
الحق الذي أُع ِلن لك خالل
األسئلة الرئيسيّة :هذه األسئلة لمساعدتك على معرفة هللا عن طريق العيش بحسب
تأ ّمالتك.
 .1هل ترين نفسك أنّك كامرأة ،مخلوقةٌ على صورة هللا؟ نعم ___ ال____ ،إذا كان الجواب ال فاطلبي من هللا ْ
أن
يجعل هذه الحقيقة في قلبك اآلن.
 .2هل سلّمت قلبك للمسيح وتعيشين اآلن لكي تت ّممي مقاصده لحياتك؟ نعم ___ ال____ ،إذا كان الجواب صلّي اآلن
هذه الصالة من قلبك.
"إلهي العزيز ،شكرا ً لك على محبتك التي أظهرتها في المسيح .إنني بحاجة إليك .ها أنا أدير ظهري للشيطان وأمور
هذا العالم ،وأفتح قلبي لك وأتوب عن خطاياي .إنّي أؤمن يا يسوع أنك ّ
مت من أجل خطاياي وقمت ثانية .فتعال ادخل
قلبي ،وخلّص نفسي .وسيطر على حياتي ،وكن ربّي ومخلّصي .امألني بروحك القدّوس لكي أعيش لك .شكرا ً لك
على سماعك لصالتي ،باسم المسيح يسوع أصلّي .آمين".
 .3هل تعيشين لكي تحقّقي مقاصد هللا لحياتك عن طريق مساعدة العائلة التي وضعك هللا فيها؟ نعم ___ ال____ ،إذا
كان الجواب ال فاطلبي من هللا ْ
أن يساعدك على فعل ذلك.
 .4هل تتذ ّمرين وتحاولين ْ
ت تدركين ّ
أن لك
لك لتكوني امرأة وأن ِ
أن تكوني مثل الرجال عوضا ً عن قبول دعوة هللا ِ
المكرس هلل؟ نعم ___ ال____ ،إذا كان الجواب ال فتوبي إلى هللا
المكافأة األبدية نفسها التي يعطيها هللا للرجل
ّ
واطلبي منه ْ
أعطاك إياه في هذه الحياة.
أن يعطيك قلبا ً يقبل الدور الذي
ِ
تدعوك مقاصد هللا لحياتك ألن تفرحي؟ نعم ___ ال____ ،إذا كان الجواب ال فتوبي إلى هللا واطلبي منه اآلن
 .5هل
ِ
ْ
أن يعطيك قلبا ً شاكراً.
 .6هل تسعين لالنتصار على الشر في هذا العالم عن طريق إظهار المحبة للناس من حولك؟ نعم ___ ال____ ،إذا
كان الجواب ال فتوبي إلى هللا واطلبي منه اآلن عونا ً في هذا األمر.
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المرأة تدعى مباركة
عندما تخدم حاجات
األخرين

احفظي عن ظهر قلب :خبّئي ّ
حق هللا في قلبك عن طريق الحفظ  .تكوين 18:2
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الدرس الثالث
الزوج
)كيف يكون الزوج تقيّا ً(
صة إجاباتك
التأ ّمالت الكتابيّة :اقرأ األسئلة ثم اقرأ اآليات الكتابيّة .تأ ّمل فيها (ف ّك ْر فيما يقوله هللا) .اكتبْ بكلماتك الخا ّ
عن األسئلة بنا ًء على ما أعلنه هللا لك خالل تأ ّمالتك.
 .1ما الذي يقوله هللا عن إيجاد زوجة؟ أمثال 22:18
 .2ماذا يعتبر هللا الزواج؟ متى 6-4:19
يتزوج المؤمن؟  2كورنثوس 15-14:6
 .3من ينبغي أن ّ
 .4ما هو دور الزوج في العائلة أفسس 23:5
 .5ما هي مسؤوليّة الزوج من نحو زوجته؟
أفسس 33 ،29-28 ،24:5؛ كولوسي 19:3؛  1كورنثوس 3:7؛  1بطرس 7:3
 .6ما هي إرشادات هللا من جهة العالقة الجنسيّة في الزواج؟ عبرانيين 4:13؛  1كورنثوس 5-4:7
 .7ما هي مسؤوليّة الزوج فيما يتعلّق بتوفير احتياجات عائلته؟  1تيموثاوس 8:5

ّ
الحق
األسئلة الرئيسيّة (لألزواج فقط) :هذه األسئلة هي لمساعدتك على النمو في معرفة هللا عن طريق العيش بحسب
الذي أُع ِلن لك خالل تأ ّمالتك.
ص ِّل اآلن واطلبْ من هللا أن يساعدك لكي
 .1هل ترى زوجتك عطيّة من هللا؟ نعم___ ال ___ ،إذا كان الجواب ال ف َ
تراها عطية من هللا.
 .2هل تقوم بدورك كرأس للعائلة بالصالة ألجل جميع أفراد عائلتك واالهتمام باحتياجاتهم؟ نعم ___ ال___ ،إذا كان
الجواب ال فَتبْ وص ِّل اآلن واطلبْ من هللا أن يساعدك لكي تكون رأسا ً لبيتك.
ص ِّل
 .3هل تحبّ زوجتك بالطريقة التي يريدها هللا بإكرامها وتلبية احتياجاتها؟ نعم___ ال ___ ،إذا كان الجواب ال ف َ
اآلن واطلبْ من هللا أن يساعدك لكي تفعل ذلك.
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أنت أمين لعهودك الزوجيّة؟ نعم___ ال ___ ،إذا كان الجواب ال فَتبْ وص ِّل اآلن واطلبْ من هللا أن يساعدك
 .4هل َ
لكي تكون زوجا ً أميناً.
 .5هل تسعى لتلبية جميع احتياجات عائلتك؛ الروحية والعاطفيّة والفكريّة وكذلك الجسديّة والماديّة؟ نعم___ ال ___،
ص ِّل اآلن واطلبْ من هللا أن يساعدك لكي تخدم جميع احتياجات عائلتك.
إذا كان الجواب ال ف َ
احفظ عن ظهر قلب :خبّئ ّ
حق هللا في قلبك عن طريق الحفظ .أفسس 25:5
اقرأ الملحق ب لكي تجد المزيد عن كونك زوجا ً وأباً.

ينبغي أن يحبّ
الزوج زوجته كما
أحبّ المسيح
الكنيسة
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الدرس الرابع
الزوجة
)كيف تكون المرأة زوجة تقيّة(
صة إجاباتك
التأ ّمالت الكتابيّة :اقرأ األسئلة ثم اقرأ اآليات الكتابيّة .تأ ّم ْل فيها (ف ّك ْر فيما يقوله هللا) .اكتبْ بكلماتك الخا ّ
عن األسئلة بنا ًء على ما أعلنه هللا لك خالل تأ ّمالتك.
 .1ماذا يعتبر هللا الزواج؟ متى 6-4:19
 .2من ينبغي ْ
يتزوج المؤمن؟  2كورنثوس 15-14:6
أن ّ
 .3ماذا ينبغي ْ
أن تفعل الزوجة بالنسبة لعالقتها مع زوجها؟ أفسس 24 ،22:5؛ كولوسي 18:3؛  1بطرس
6-1:1
 .4ما هي مسؤوليّة الزوجة التقيّة لجهة تلبية احتياجات عائلتها؟ أمثال 28-10:31
 .5كيف يوثّر هذا على عالقتها بزوجها؟ أمثال 4:12
 .6ما هي إرشادات هللا من جهة العالقة الجنسيّة في الزواج؟ عبرانيين 4:13؛  1كورنثوس 5-4:7
 .7ماذا يقول هللا بشأن األوالد؟  1تيموثاوس 15:2؛ مزمور 9:113

ّ
الحق الذي أُع ِلن
األسئلة الرئيسيّة (للزوجات فقط) :هذه األسئلة لمساعدتك على معرفة هللا عن طريق العيش بحسب
لك خالل تأ ّمالتك.
 .1هل تخضعين لزوجك كما للرب؟ نعم ___ ال____ ،إذا كان الجواب ال فصلّي واطلبي من هللا اآلن ْ
أن يعطيك
نعمة وحكمة في الخضوع لزوجك.
 .2هل تت ّممين مسؤولياتك كزوجة وأ ّم؟ نعم ___ ال____ ،إذا كان الجواب ال فصلّي واطلبي من هللا ْ
أن يساعدك لكي
تكوني الزوجة المؤمنة واألم التي يريدك هللا أن تكوني إياها.
أن جزءا ً من رسالتك في الحياة هي ْ
 .3هل ترين ّ
أن تكوني أ ّما ً لألطفال وتساعدي في أن تمألي األرض؟ (تكوين
 )28:1نعم ___ ال____ ،إذا كان الجواب ال فاطلبي من هللا ْ
أن يعطيك فهما ً واضحا ً في هذا المجال.
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حاشية :إحدى أكاذيب النزعة اإلنسانية هي أن العالم صار مكتظا ً بالبشر ،والحقيقة ّ
أن جميع الناس في العالم يمكنهم
العيش في أية والية كبرى في أميركا .ويوجد من الطعام ما يكفي ويزيد لكي يشبع كل إنسان ،ولذلك تدفع أميركا
لمزارعيها لكي ال يزرعوا لتأمين الحبوب.
احفظي عن ظهر قلب :خبّئي ّ
حق هللا في قلبك عن طريق الحفظ  .أفسس .22:5

ينبغي أن تسعى الزوجة
لمساعدة زوجها في
تتميم مقاصد حياته
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الدرس الخامس
تربية األوالد
)كيفيّة تنشئة األطفال(
صة إجاباتك
التأ ّمالت الكتابيّة :اقرأ األسئلة ثم اقرأ اآليات الكتابيّة .تأ ّم ْل فيها (ف ّك ْر فيما يقوله هللا) .اكتبْ بكلماتك الخا ّ
عن األسئلة بنا ًء على ما أعلنه هللا لك خالل تأ ّمالتك.
 .1من الذي يعطينا أوالدنا؟ مزمور 5-3:127
 .2ما هي مسؤولية األب من جهة أوالده؟ أفسس 4:6؛ كولوسي 21:3؛ يشوع 15:24
 .3ما هي مسؤولية األم من نحو األوالد؟ تيطس 4:2؛ أمثال 27:31
 .4كيف نعلّم أوالدنا على معرفة هللا؟ تثنية 21-18:11 ،9-3:6
 .5ما الذي يعيق أوالدنا من تعلّم الحياة للمسيح؟ وكيف نتعامل مع األمر؟ أمثال ،24:13 ،14-13:23 ،15:22
15:29 ،18:19
 .6ما هو أه ّم شيء يمكن أن نفعله ألوالدنا؟ مرقس 14:10
 .7ما هو وعد هللا لنا عندما نربّي أوالدنا بحسب كلمته؟ أمثال 6:22
صة باهلل؟ أمثال 15:29
 .8ماذا يحدث إذا أخفقنا في تعليم أوالدنا األمور المخت ّ
 .9ماذا ستكون بالنسبة ألوالدك وماذا سيكونون بالنسبة لك إذا كنتم تعيشون للمسيح؟ أمثال 6:17
 .10ما الذي سيحصل عليه أوالدكم إذا كنتم تعيشون للمسيح؟ أمثال 22:13
ّ
الحق الذي أُع ِلن لك خالل تأ ّمالتك.
األسئلة الرئيسيّة :تساعدك هذه األسئلة في معرفة هللا عن طريق العيش بحسب
 .1هل تنظر ألوالدك على أنهم عطيّة من هللا؟ نعم ___ ال___ ،إذا كان الجواب ال فص ِّل اآلن واطلبْ من هللا ْ
أن
يجعل هذا الحق في حقيقة في قلبك.
 .2هل تقوم بمسؤوليّاتك كأب أو كأم؟ نعم ___ ال___ ،إذا كان الجواب ال فص ِّل اآلن واطلبْ من هللا ْ
أن يساعدك
لكي تت ّم مسؤوليّاتك كأب أو أم.
 .3هل أمور هللا جزء من أحاديثك االعتيادية مع أوالدك؟ نعم ___ ال___ ،إذا كان الجواب ال فتب واطلبْ من هللا ْ
أن
ّ
الحق اإللهي ألوالدك يوميّاً.
يساعدك على الحديث عن
 .4هل تؤدّب أوالدك بمحبة ولكن بحزم عندما ال يطيعونك؟ نعم ___ ال___ ،إذا كان الجواب ال فتب واطلبْ من هللا
ْ
أن يساعدك على تأديبهم في تقوى هللا.
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بأن مستقبلك يعتمد على ما تفعله ألوالدك اآلن؟ نعم ___ ال___ ،إذا كان الجواب ال فاطلبْ من هللا ْ
 .5هل تدرك ّ
أن
يجعل هذا الحق في حقيقة في قلبك.
 .6هل تسعى لكي تساعد أوالدك على تكريس حياتهم للمسيح؟ نعم ___ ال___ ،إذا كان الجواب ال فاطلبْ من هللا
أن يساعدك لكي تتع ّهد ْ
اآلن ْ
بأن تفعل ذلك ،ولكي يبيّن لك كيف تفعل ذلك.
احفظ عن ظهر قلب :خبّئ ّ
حق هللا في قلبك عن طريق الحفظ .مرقس .14:10
اقرأ الملحق أ لتعرف المزيد عن تربية األوالد.

األوالد عطيّة
من الربّ

13

الدرس السادس
األوالد
)كيف تكون ابنا ً أو ابنةً حسب قلب هللا(
صة إجاباتك
التأ ّمالت الكتابيّة :اقرأ األسئلة ثم اقرأ اآليات الكتابيّة .تأ ّم ْل فيها (ف ّك ْر فيما يقوله هللا) .اكتبْ بكلماتك الخا ّ
عن األسئلة بنا ًء على ما أعلنه هللا لك خالل تأ ّمالتك.
 .1ما الذي ينبغي أن نتعلّمه لكي نصبح جزءا ً من ملكوت هللا؟ مرقس 15:10
 .2بأية أمور ينبغي أن نبقى كاألطفال؟  1كورنثوس 20:14
 .3ما هي مسؤولية الطفل من جهة والديه؟ أفسس 3-1:6؛ كولوسي 20:3
 .4ما الذي ينبغي أن تفعله إذا طلب منك والداك أن تعصى هللا؟
تثنية 20-19:30 ،10:27؛ دانيال 21-6:11
 .5ما الذي يحصل إذا أخفق األوالد في طاعة والديهم؟ أمثال 17:30
 .6ما الذي ينبغي أن يفعله الطفل كمؤمن في المسيح؟  2تيموثاوس 22:2؛  1تيموثاوس 12:4؛ جامعة 1:12
 .7كأبناء ،ما هي مسؤوليّاتنا تجاه والدينا عندما نكبر؟ أمثال 22:23؛  1تيموثاوس 4:5

األسئلة الرئيسيّة (كيف تكون ابنا ً أو ابنا ً حسب قلب هللا) :هذه األسئلة تساعدك في معرفة هللا عن طريق العيش
ّ
الحق الذي أُع ِلن لك خالل تأ ّمالتك.
بحسب
 .1هل تتحلّى بروح الوداعة والتواضع مثل األطفال؟ نعم ___ ال ____ ،إذا كان الجواب ال فاطلبْ من هللا اآلن أن
يعطيك هذه الروح.
 .2هل تسعى لكي تكرم والديك وتطيعهما بقدر إمكانك؟ نعم ___ ال ____ ،إذا كان الجواب ال فتبْ واطلب من هللا
اآلن أن يساعدك على فعل ذلك.
 .3هل تسعى ألن تكون مثاالً في التقوى بغض النظر عن عمرك؟ نعم ___ ال ____ ،إذا كان الجواب ال فتبْ واطلب
من هللا اآلن أن يساعدك على فعل ذلك.
14

أنت تكبر؟ نعم ___ ال ____ ،إذا كان الجواب ال فتبْ واطلب
 .4هل
تستمر في تتميم واجباتك من نحو والديك بينما َ
ّ
من هللا اآلن أن يساعدك على فعل ذلك.

احفظ عن ظهر قلب :خبّئ ّ
حق هللا في قلبك عن طريق الحفظ 1 .كورنثوس 20:14

للشر
يجب أن نبقى أوالدا ً في معرفتنا
ّ
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الدرس السابع
العازبون والعازبات

)العازبون والعازبات بحسب قلب هللا(
صة إجاباتك
التأ ّمالت الكتابيّة :اقرأ األسئلة ثم اقرأ اآليات الكتابيّة .تأ ّم ْل فيها (ف ّك ْر فيما يقوله هللا) .اكتبْ بكلماتك الخا ّ
عن األسئلة بنا ًء على ما أعلنه هللا لك خالل تأ ّمالتك.
 .1ما الذي يقوله الكتاب عن كونك عازباً؟ متى 12-10 :19؛  1كورنثوس 17 ،8 ،1 :7
 .2ما الفائدة التي من بقاء اإلنسان أعزب؟  1كورنثوس 35-34 ،32 :7
 .3لماذا يجب على اإلنسان أال يبقى عازباً؟  1كورنثوس 9 ،2 :7
 .4هل يجب على األعزب أن يعيش لوحده؟ الجامعة 12-9 :4؛ مزمور 6 :68
ّ
الحق الذي
األسئلة الرئيسيّة (للعازبين والعازبات فقط) :تساعدك هذه األسئلة في معرفة هللا عن طريق العيش بحسب
أُع ِلن لك خالل تأ ّمالتك.
والقوة لكي تت ّمم دعوته.
 .1هل دعاك هللا لتبقى عازباً؟ نعم ___ ال ____ ،إذا كان األمر كذلك فاطلب من هللا الحكمة
ّ
 .2هل تعيش وحيداً؟ نعم ___ ال ____ ،إذا كان األمر كذلك فاطلب إرشاد هللا بشأن فتح باب للعيش مع أتباع المسيح
اآلخرين الذين هم من الجنس نفسه ،أو مع أحد أفراد العائلة.
احفظ عن ظهر قلب :خبّئ ّ
حق هللا في قلبك عن طريق الحفظ 1 .كورنثوس 17:7
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يضع هللا
العازب في عائلة

17

الدرس الثامن
مقاييس هللا بشأن الجنس

(أخالقيّات هللا)
صة إجاباتك
التأ ّمالت الكتابيّة :اقرأ األسئلة ثم اقرأ اآليات الكتابيّة .تأ ّم ْل فيها (ف ّك ْر فيما يقوله هللا) .اكتبْ بكلماتك الخا ّ
عن األسئلة بنا ًء على ما أعلنه هللا لك خالل تأ ّمالتك.

 .1لماذا أعطانا هللا أجسادنا؟  1كورنثوس 19-13:6
ي؟ غالطية 21-19:5؛ أفسس 7-5:5
 .2ما الذي يقوله هللا بشأن الجنس قبل الزواج ،والزنى ،واالنحراف الجنس ّ
 .3ما الذي يحدث لنا عندما ننخرط في الخالعة الجنسيّة؟
 1كورنثوس 18:6؛ أمثال 29-26:6
 .4ما الذي يقوله الكتاب عن المرأة الزانية؟ أمثال 28-27:23؛ 18-13:9
 .5ما الذي يقوله الكتاب عن الرجل الزاني؟ أمثال 32:6
 .6كيف يمكن لإلنسان ْ
أن يتغلّب على التجارب الجنسيّة؟  1كورنثوس 18:6؛  2تيموثاوس 22:2؛ يعقوب -4:4
10
 .7متى تجوز ممارسة الجنس؟ عبرانيّين 4:13

ّ
الحق الذي أُع ِلن لك خالل تأ ّمالتك.
األسئلة الرئيسيّة :هذه األسئلة تساعدك في معرفة هللا عن طريق العيش بحسب
 .1هل تدرك ّ
ي خطأ؟ نعم ___ ال ____ ،إذا كان الجواب
أن ممارسة الجنس خارج إطار الزواج واالنحراف الجنس ّ
ّ
ال فاطلب من هللا ْ
الحق حقيقة في أعماق قلبك.
أن يجعل هذا
ْت عن جميع المواقف واألفعال الجنسيّة غير الالئقة في حياتك؟ نعم ___ ال ____ ،إذا كان الجواب ال
 .2هل تُب َ
فافعل ذلك اآلن.
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 .3هل تهرب عندما تواجهك التجارب الجنسيّة؟ نعم ___ ال ____ ،إذا كان الجواب ال فتبْ واطلب من هللا اآلن ْ
أن
يساعدك لكي تفعل ذلك.

احفظ عن ظهر قلب :خبّئ ّ
حق هللا في قلبك عن
طريق الحفظ .عبرانيين .4:13

ينبغي ْ
أن نهرب
من الشهوات
الجنسيّة
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الدرس التاسع
الزواج والطالق
صة إجاباتك
التأ ّمالت الكتابيّة :اقرأ األسئلة ثم اقرأ اآليات الكتابيّة .تأ ّمل فيها (ف ّك ْر فيما يقوله هللا) .اكتبْ بكلماتك الخا ّ
عن األسئلة بنا ًء على ما أعلنه هللا لك خالل تأ ّمالتك.
 .1كيف يشعر هللا بشأن الطالق؟ مالخي 16:2
 .2لماذا يسمح هللا بالطالق؟ متى 8:19
ي أساس يمكن للرجل أْ ْن يطلّق زوجته؟ متى 32:5
 .3على أ ّ
 .4متى ّ
يتزوج ثانية؟ متى 9:19؛  1كورنثوس 28-27:7
يحق للرجل أْ ْن
ّ
أن تطلّق زوجها؟ وهل يمكنها ْ
ي أساس يمكن للمرأة ْ
تتزوج ثانية؟
أن
ّ
 .5على أ ّ
 1كورنثوس 11-10:7؛ رومية 2:7
 .6كيف ينظر هللا إلى الذين يخالفون قوانينه بشأن الطالق والزواج؟ مرقس 12-11:10
 .7ما الذي يحدث للمجتمع الذي يخالف كلمة هللا فيما يتعلّق بالزواج والطالق؟ إرميا 10:23؛ 9-7:5؛ -25:13
27؛ 23-22:29؛ هوشع 3-1:4
 .8ما الذي ينبغي ْ
أن نفعله عندما نرى أننا قد خالفنا ناموس هللا المتعلّق بالزواج والطالق؟  1كورنثوس ،17:7
11-10 ،27 ،24؛  1يوحنا 9:1

ّ
الحق الذي أُع ِلن لك خالل تأ ّمالتك.
األسئلة الرئيسيّة :تساعدك هذه األسئلة في معرفة هللا عن طريق العيش بحسب
 .1هل تكره الطالق؟ نعم ___ ال ____ ،إذا كان الجواب ال فاطلب من هللا ْ
أن يساعدك لكي تنظر إلى الطالق كما
ينظر هللا إليه ،وتكرهه كما يكرهه هللا.
20

 .2هل خالفت ّ
حق هللا فيما يتعلّق بالزواج والطالق؟ نعم ___ ال ____ ،إذا كان الجواب ال فتبْ واس َع إلى إصالح
األمور قدر اإلمكان.
 .3هل سمحت لآلخرين بمخالفة ّ
حق هللا المتعلّق بالطالق والزواج عن طريق اإلخفاق في مشاركة هذا الحق معهم أو
ْ
مشاركة شيء آخر بخالف كلمة هللا؟ نعم ___ ال ____ ،إذا كان الجواب نعم فتبْ واطلب من هللا أ ْن يساعدك لكي
تعيش كلمته فيما يتعلّق بالزواج والطالق ،وتشارك بها أيضاً.
 .4هل تصلّي لكي تُرفَع لعنة الطالق من بالدك؟ نعم ___ ال ____ ،إذا كان الجواب ال فابدأ اآلن في الصالة ألجل
هذا األمر.

احفظ عن ظهر قلب :خبّئ ّ
حق هللا في قلبك عن طريق الحفظ .مالخي 16:2

هللا يكره الطالق
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الدرس العاشر
البيوت المح ّطمة

ّ
المحطمة)
(كيف نتعامل مع البيوت
صة إجاباتك
التأ ّمالت الكتابيّة :اقرأ األسئلة ثم اقرأ اآليات الكتابيّة .تأ ّم ْل فيها (ف ّك ْر فيما يقوله هللا) .اكتبْ بكلماتك الخا ّ
عن األسئلة بنا ًء على ما أعلنه هللا لك خالل تأ ّمالتك.
 .1ما هي رغبة هللا من جهة الرجل المطلّق؟ أفسس 25:5؛  2كورنثوس 19-18:5؛  1تيموثاوس 8:5
 .2ما هي رغبة هللا من جهة المرأة المطلّقة؟  1كورنثوس 11:7
ّ
محطمة بسبب الخطية؟ إرميا 17:14
 .3كيف يرى هللا شعبه عندما تكون عائالتهم
 .4ما الذي يودّ هللا أْ ْن يفعله بالمنكسري القلوب من جهة حالة عائالتهم؟ مزمور 3:147؛ إشعياء 1:61
 .5ما الذي يفعله هللا لناْ ،
إن سمحنا له ،لكي يساعدنا ويشفي قلوبنا المكسورة ويسدّ حاجاتنا؟ مزمور 14:10؛
9:146؛ إشعياء 5:54
 .6ما الذي ينبغي أْ ْن نحتزر منه عندما نتعامل مع العالقات ال ّ
محطمة؟ عبرانيين 15:12
 .7ما الذي ينبغي أْ ْن نفعله للمساعدة في تغيير حالتنا وشفاء قلوبنا المكسورة؟ متى 44:5
ّ
محطمة؟  1كورنثوس 40-39 ،27-26:7؛ فيلبي
 .8ما الذي يطلب منّا هللا أْ ْن نفعله بشأن حالتنا إذا كنا من بيوت
12-11:4؛ يعقوب 16:5

ّ
الحق الذي أُع ِلن لك خالل تأ ّمالتك.
األسئلة الرئيسيّة :هذه األسئلة تساعدك في معرفة هللا عن طريق العيش بحسب
ّ
 .1هل تدرك ّ
المحطمة إذا كان ذلك ممكناً؟
أن هللا يريد إصالح البيوت
نعم ___ ال___ ،إذا كان الجواب ال فاطلبْ من هللا ْ
أن يجعل هذا الحق واقعيا ً لك.
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ّ
محطمة ْ
ألن يؤمنوا باهلل من أجل المصالحة؟ نعم ___ ال___ ،إذا كان
 .2هل تش ّجع اآلخرين المرتبطين ببيوت
الجواب ال فابدأ بفعل ذلك اليوم.
ّ
 .3هل تدرك ّ
المحطمة على الشفاء هي من خالل عالقتهم مع
أن الطريقة الوحيدة التي يحصل فيها ذوو القلوب
أن يجعل هذا الحق واقعا ً لك ويساعدك ْ
المسيح؟ نعم ___ ال___ ،إذا كان الجواب ال فاطلبْ من هللا ْ
ألن تُبيّن محبّته
لمكسوري القلوب.
ّ
محطمة أل ْن ينظروا إلى المسيح في عالقتهم معه لكي يساعدهم في تلبية
 .4هل تش ّجع اآلخرين المنحدرين من بيوت
احتياجاتهم الروحيّة والعاطفية عوضا ً عن ْ
أن يسعوا وراء العالقات األرضية من أجل تلبية تلك االحتياجات؟ نعم ___
ال___ ،إذا كان الجواب ال فابدأْ بفعل ذلك اليوم.
ّ
محطمة ْ
يستمروا في الصالة أمام الربّ من أجل حالتهم مسامحين
ألن
 .5هل تش ّجع اآلخرين المنحدرين من بيوت
ّ
عن األذيّات وواثقين باهلل ْ
أن يلبّي احتياجاتهم ويشفيهم؟ نعم ___ ال___ ،إذا كان الجواب ال فابدأ ْبفعل ذلك اليوم.

مزمور .3:147احفظ عن ظهر قلب :خبّئ ّ
حق هللا في قلبك عن طريق الحفظ.

هللا يريد ْ
أن يشفي
ّ
المحطمة
البيوت
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الدرس الحادي عشر
األحبّاء غير المخلَّصين

(كيف تشارك المسيح مع أفراد عائلتك)
صة إجاباتك
التأ ّمالت الكتابيّة :اقرأ األسئلة ثم اقرأ اآليات الكتابيّة .تأ ّم ْل فيها (ف ّك ْر فيما يقوله هللا) .اكتبْ بكلماتك الخا ّ
عن األسئلة بنا ًء على ما أعلنه هللا لك خالل تأ ّمالتك.
 .1ما الذي يعده هللا فيما يتعلّق باألحبّاء غير المخلَّصين؟ أعمال 31:16
 .2ما الذي ينبغي ْ
أن تفعله المرأة لكي يخلص أحبّاؤها؟
 1بطرس 2-1:3؛  1كورنثوس 16-13:7؛ أمثال 6:22
 .3ما الذي ينبغي ْ
أن يفعله الزوج من أجل خالص أحبّائه؟ أفسس 4:6؛  1كورنثوس 16-14 ،12:7؛ كولوسي
19:3
 . .4ما الذي ينبغي ْ
أن يفعله الولد لكي يخلص أحبّاؤه؟ أفسس 2-1:6؛  1تيموثاوس 12:4
 .5ماذا تخبرنا كلمة هللا عن كيفيّة التعامل مع الصعوبات التي نواجهها في الحياة مع األشخاص غير المخلّصين؟
رومية 21-17:12
ّ
الحق الذي أُع ِلن لك خالل تأ ّمالتك.
األسئلة الرئيسيّة :هذه األسئلة تساعدك في معرفة هللا عن طريق العيش بحسب
أن هللا يستطيع ْ
 .1هل تؤمن ّ
أن يخلّص أفراد عائلتك الذين ال يعيشون ليسوع؟ نعم ___ ال___ ،إذا كان الجواب ال
فص ّل اآلن واطلبْ من هللا ْ
أن يعطيك هذا اإليمان من أجل خالصهم.
 .2هل تعمل األمور التي يريدك هللا أْ ْن تعملها لكي تساعدهم على العيش من أجل يسوع؟ نعم ___ ال___ ،إذا كان
الجواب ال فاطلبْ اآلن من هللا ْ
أن يساعدك على تتميم واجباتك لكي تأتي بهم إلى المسيح.
ي معهم؟ نعم ___ ال___ ،إذا كان الجواب ال فاطلبْ اآلن
 .3هل تبيّن لهم محبة يسوع من خالل طريقة تعاملك اليوم ّ
من هللا ْ
أن يساعدك لكي تحبّهم بمحبة المسيح.
احفظ عن ظهر قلب :خبّئ ّ
حق هللا في قلبك عن طريق الحفظ .أعمال الرسل .31:16
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أفراد عائلتنا الضالّون سيخلصون
عندما يروننا نعيش للمسيح
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الدرس الثاني عشر
الشؤون الماليّة للعائلة
(مبادئ كتابيّة في الشؤون الماليّة)
صة إجاباتك
التأ ّمالت الكتابيّة :اقرأ األسئلة ثم اقرأ اآليات الكتابيّة .تأ ّم ْل فيها (ف ّك ْر فيما يقوله هللا) .اكتبْ بكلماتك الخا ّ
عن األسئلة بنا ًء على ما أعلنه هللا لك خالل تأ ّمالتك.

 .1من المسؤول على تأمين االحتياجات الماديّة للعائلة؟  1تيموثاوس 8:5
 .2كيف يمكن للرجل ْ
أن يستمدّ عون هللا لفعل ذلك؟ تثنية 18:8؛ متى  ،33-31:6فيلبي 19:4
 .3ما هي المسؤولية التي تقع على عاتق المرأة في تلبية احتياجات العائلة؟ تيطس 5-4:2؛ أمثال 31-10:31
 .4ما الذي ينبغي أْ ْن يفعله اإلنسان لكي يكون جزءا ً من ملكوت هللا ولكي يقبل بركات هللا؟ متى -14:25 ،17:4
30؛ أعمال الرسل 19:3؛  2تيموثاوس 9:1؛ رومية 29:11؛ أفسس 17:5
 .5ما هو الموقف القلبي الذي ينبغي أْ ْن يتّخذه اإلنسان من جهة العمل؟ أفسس 7-6:6 ،28:4
 .6ما هي عادات العمل التي ينبغي ْ
أن يتحلّى بها اإلنسان؟ أمثال 16 ،4:10 ،11:13 ،23:14
 .7ما الذي ينبغي أن نفعله باألشياء التي يباركنا هللا بها؟ أمثال 10-9:3؛ مالخي 11-10:3؛ متى 21-19:6؛
 1كورنثوس 2-1:16؛  2كورنثوس 8-6:9 ،15-12:8
 .8ما هو المخزن الذي يتوقّع منا هللا أْ ْن نعطي عشورنا له؟
تكوين 20-18:14؛  1كورنثوس 11-9:9؛ غالطية 6:6؛  1تيموثاوس 18-17:5
 .9لمن ينبغي ْ
أن نعطي أيضا ً باإلضافة إلى العشور؟ يعقوب 16-15:2؛  1يوحنا 17:3؛ غالطية 10:6
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 .10ما الذي يجب أال نفعله عندما نتعامل مع المال؟ رومية 8:13؛ أمثال 18:17 ،26:22
ي موقف قلبي تجاه األمور المادية يولّد االكتفاء؟
 .11بحسب  1تيموثاوس  ،10-6:6أ ّ
 .12ما الذي ينبغي ْ
أن يو ّجه طريقة صرفنا للمال؟  1كورنثوس 31:10
 .13ما الذي يعيق هللا عن مساعدتنا في تلبية احتياجات عائلتنا؟ تثنية 20-15:28
 .14ما الذي يحصل لعائلتنا إذا عشنا بحسب مبادئ هللا؟ تثنية 13-1:28

ّ
الحق الذي أُع ِلن لك خالل تأ ّمالتك.
األسئلة الرئيسيّة :هذه األسئلة تساعدك في معرفة هللا عن طريق العيش بحسب
 .1هل تدرك ما ينبغي أْ ْن تفعله لكي تساعد في توفير احتياجات عائلتك؟ نعم ___ ال___ ،إذا كان الجواب ال فص ّل
اآلن واطلبْ من هللا ْ
أن يبيّن لك ذلك.
 .2هل تسعى لعمل مشيئة هللا في حياتك واثقا ً بأنه سيسدّد كل احتياجاتك بينما أنت تفعل مشيئته؟ نعم ___ ال___ ،إذا
كان الجواب ال فتبْ واطلبْ من هللا ْ
أن يساعدك لتفعل ذلك اآلن.
 .3هل لديك الموقف القلبي الصحيح من جهة العمل ،وعادة العمل الصالحة لكي يستطيع هللا أْ ْن يباركك في عملك؟ نعم
___ ال___ ،إذا كان الجواب ال فتبْ واطلبْ من هللا ْ
أن يساعدك لكي يكون لديك موقف صحيح وعادات عمل
صالحة.
 .4هل تكرم هللا بالطريقة التي تتعامل فيها مع أموالك؟ نعم ___ ال___ ،إذا كان الجواب ال فتبْ واطلبْ من هللا ْ
أن
يساعدك لتفعل ذلك اآلن.
احفظ عن ظهر قلب :خبّئ ّ
حق هللا في قلبك عن طريق الحفظ .فيلبي .19:4

ينبغي ْ
أن نصلي إلى هللا بشأن الكيفية التي نصرف فيها أموالنا
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ملحق أ
تربية أوالدنا ليعرفوا هللا
بعض النقاط الواجب تذ ّكرها

 .1تأ ّكد من ْ
أن تكون النصيحة التي تعطيها ألوالدك مبنيّة على مبادئ الكتاب المقدس ومتماشية معها ،وليس مبنية
ي للمجتمع فحسب.
على الفكر الحال ّ
 .2تأ ّكدا من أ ّن القرارات التي تتّخذانها كوالدَين مبنيّة هي على مبادئ الكتاب المقدس ومتماشية معها.
ص وقتا ً في ك ّل ليلة للقراءة ألطفالك من الكتاب المقدّس أو من كتاب
ص ْ
 .3في عمر الحضانة والمدرسة االبتدائيّة :خ ّ
جيّد فيه قصص كتابيّة .علّمهم عن شخصيّات الكتاب وحياتهم .ساعدهم لكي يفهموا الحقائق الكتابيّة األساسيّة مثل من
هو يسوع ،وأال يكذبوا أو يسرقواْ ،
وأن يحبّوا هللا من ك ّل قلوبهم .وساعدهم أيضا ً لكي يحفظوا أسماء أسفار الكتاب
المقدّس عن ظهر قلب وكذلك بعض اآليات الكتابيّة الرئيسيّة.
 .4عمر المراهقة :لتكن لكم تأ ّمالت عائلية يشارك فيها األوالد .اطلب منهم ْ
أن يقرأوا في الكتاب من سفر التكوين
وحتى سفر الرؤيا وذلك بقراءة فصل واحد على األقل في اليوم .ساعدهم لكي يتعلّموا المبادئ الكتابيّة األساسيّة للحياة
الشخصيّة ،والحياة العائليّة ،والحياة الكنسيّة والتبشير والتلمذة؛ ْ
عر ْفهم ّ
أن النجاح
وأن يطبّقوا هذه المبادئ في حياتهمّ .
النمو في معرفة هللا وتتميم مقاصده لحياتهم .ش ّجعهم لكي يفعلوا ذلك .وينبغي أيضا ً ْ
أن يحفظوا عن ظهر
في الحياة هو
ّ
قلب بعض الفصول الرئيسيّة في الكتاب المقدّس.
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الملحق ب
دليل لألزواج واآلباء
(كيف تجعل بيتك مكانا ً ينمو فيه الناس في معرفة هللا)
 .1تأ ّكد من أنّك تعرفة مشيئة هللا ،وتعيش بحسب مقاصده لحياتك.
 .2شارك ّ
خطتك مع زوجتك وعائلتك .ص ّل من أجلهم ،واسمح هلل بالوقت لكي يبيّن لهم كيف أنّهم جزء من هذه
الخطة.
 .3ص ّل لكي تنمو زوجتك وعائلتك في معرفة هللا ومقاصده لحياتهم.
 .4ص ّل لكي يرشدك هللا إلى ّ
خطة إرساليّة لعائلتك .تبنّوا مرسالً أو أكثر تصلّون ألجلهم وتدعمونهم كعائلة.
 .5قُ ْد عائلتك للصالة ألجل الجيران واألصدقاء واألقرباء والشهادة لهم وخدمتهم.
 .6سافر مع عائلتك في رحلة إرساليّة حسبما يدعوك هللا.
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WOULD YOU LIKE TO HAVE A HAPPY HOME?
WOULD YOU LIKE TO GET ALONG WITH YOUR RELATIVES?
WOULD YOU LIKE TO KNOW HOW TO RAISE CHILDREN?
WHAT ABOUT BEING SINGLE?
WANT TO KNOW HOW TO HEAL A BROKEN HOME?
!!THEN THIS BOOK IS FOR YOU!!
Compiled by Henry Pulsifer
&
Illustrated by Paula Mingucci
This is one of a series of booklets designed to help you grow to know God and fulfill His
purpose for your life. Henry has experienced the victory that comes from knowing God for
over 60 years; including God's healing from cancer as he walked with the cross. Since his
healing he has traveled the world sharing how to know God; and helping others find blessings
and success by growing to know Him, and fulfilling His purpose for their life.
Out of this experience he has compiled several learning guides that enable people to grow to
know God, and understand how to live the basic Bible principles for blessings and success in
life. This particular learning guide is designed to help you grow to know God through your
family relationships by understanding and applying God's principles for family living. It can
also be used to help you teach others, and is appropriate for individuals or groups.
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