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  الروابط

  واألبوينالبشارة : الثالثالجزء 
  ديفيد بالت. د
  

   .6إصحاح  أفسسرسالة ، أدعوك تفتح معايا )وأتمنى إنه يكون معاك(لو كان معاك كتاب مقدس 
  

مـــن أوالدنـــا بيبعـــدوا عـــن % 80األبحـــاث بتشـــير ألن . خلـــوني أشـــارككم بحاجـــة 6لحـــد مـــا تفتحـــوا أفســـس 
لـو . بس هم اللي ها يشـكلوا الجيـل الجديـد فـي الكنيسـة% 20ده معناه إن %.. 80. 18الكنيسة عند سن 

نقل .. علشان كده محتاجين نتكلم عن البشارة والتربية. ده تم في الجيل اللي بعده، يبقى احنا قدامنا مشكلة
  .البشارة من جيل لجيل

  
 3ي اعتبـاركم علشان كده أتمنى تحطوا ف. التحدي هو إزاي نعمل ده في حلقة واحدة من فقرة كتابية واحدة

  .14 -1: 6من أفسس  أسس كتابية ها نشوفهم بيتخللوا فقرة النهاردة
  

وهـي نفـس .. دي كانت نفـس بدايـة الحلقتـين اللـي فـاتوا عـن األنوثـة والـزواج. الكلمة كافية: األساس األول
أكيـد مــش أنـا بـاعترف إنــي مـش خبيـر فـي األنوثــة، ومـش خبيـر فــي الـزواج، و . البدايـة فـي البشـارة والتربيــة

  .خبير في التربية
  

لسه قدامي " أظن"لكن . صحيح قريت كتب عن التربية وعرفت كثير.. شهر مش أكثر 15أنا أب بقى لي 
  . في الموضوع ده شوية أتعلمه

  
مـش هـدفي إنـي أقـدم لكـم نصـايح . أنا مدرك إن في مواقف مختلفة بتـواجهكم. حبيت أوضح ده من البداية

إنمـا هـدفي إنـي أكشـف الكلمـة اللـي . أشارككم بفلسـفتي الشخصـية عـن التربيـة مش هدفي إني. عن التربية
  .هي حق وأساس للتربية، وأفضل ملتزم بيها
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هـو مـش بيتمنـى دلـوقتي لـو . أفكركم من البداية إن اهللا كان عارف كويس هو بيعمل إيه وهـو بيـدينا كلمتـه
ثـر عـن تربيـة المـراهقين واألطفـال اللـي بتـتعلم كان قدم نسخة منقحة ومتراجعة للعهد الجديد، نسخة فيها أك

  . لسه المشي في القرن الواحد وعشرين
  

محتـاجين نتعمـق فـي اللـي . وده يرفع أهمية الكالم ده ألقصى درجـة. اهللا إدانا اللي احنا محتاجينه بالظبط
مـا . المراهق صـعب أنا الوضع مع ابني: "أنا مدرك إن في آباؤ وأمهات بيفكروا. الكلمة بتقوله عن التربية

  ".أظنش يا قسيس إن الويين أو أخبار األيام الثاني ممكن يساعدني في الموقف ده بالذات
  

مثـل مـن حيـاتي، ابننـا . أما ما أظنش إن الكتاب المقدس اتكتب علشـان يقـدم لنـا إجابـات كـل المواقـف دي
دلــوقتي علــى طــول بيصــحى  .شــهور كــان بينــام كــويس جــًدا بالليــل لحــد األســبوع اللــي فــات 6اللــي عمــره 

الكاســيت عــالي حبقــوق هنــا مــش بيقــول لــي أنيمــه علــى أنهــي جنــب فــي الســرير، وال أســيب صــوت . بالليــل
  .حبقوق مش بيقدم لي الجواب اللي محتاجه للسؤال ده. وال أل شوية

  
ة على كتب الحلقة اللي فاتت كلمتكم على اعتمادنا الغير صحي في الزواج والعيل. مع ذلك، فالكلمة كافية

مش باقول إن كل الكتب وكل المؤتمرات وكل البرامج . ومؤتمرات وبرامج وخبراء علشان يقدموا لنا إجابات
  .مش ده قصدي. وكل الخبراء وحشين

  
يا ديفيد، ما أنت : "حد يقول. اللي باقوله إن في خطر إننا نلجأ لألماكن دي ونتخطى كلمة اهللا الكافية لينا

لكـن الكلمـة بتقـدم .. ماشـي". مش بتقدم الحل لكل المواقف اللـي بنمـر بيهـا فـي التربيـة لسه قايل إن الكلمة
  .ده شيء مهم جًدا.. اللي ها أقوله ده أرجو كل أب وأم يسمعوا.. أهم حاجةلنا اإلجابات في 

  
ـــه ألوالدك كـــأب أو أم هـــو إنـــك تنمـــو فـــي صـــورة يســـوع المســـيح دي أهـــم حاجـــة تعملهـــا . أهـــم شـــيء تعمل

الكتـــاب المقـــدس هـــو الطريقـــة . كلهـــم اتكتبـــوا للهـــدف ده.. الويـــين، أخبـــار األيـــام الثـــاني، حبقـــوق. ألوالدك
أوالدك محتاجين يشوفوا المسيح فيـك أكثـر . الوحيدة اللي اهللا وعد من خاللها يبارك ويغيرك لصورة المسيح

  . Dr. Philفيل . ما محتاجين يشوفوا د
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كافيــة لكــل حياتنــا، لكــل الصــالح، الكافيــة تخلينــا اآلبــاء واألمهــات علشــان كــده، الزم مــا نتخطــاش الكلمــة ال
لكــن لــو تخطينــا الكتــاب ولجأنــا لمصــادر .. حة حــديمــش بــاقول مــا تســمعوش لنصــ. اللــي محتــاجين نكــونهم

  . اللي أنتم وأنا محتاجينهامن الكلمة  تانية، ها نبقى بنجوع نفوسنا ونفوس أوالدنا
  

مــا تالقــي نفســك بتصــارع مــع أي جانــب فــي التربيــة، مــا تهملــش الويــين، مــا علشــان كــده، ل .الكلمــة كافيــة
  .الكلمة كافية. ما تهملش الكلمة، ألنها الوسيلة اللي اهللا بيغيرك بيها لصورة المسيح.. تهملش حبقوق

  
هنــا كقســيس فــي كنيســة فــي القــرن الواحــد وعشــرين، أنــا محتــاج أعتــذر لــيكم . محــوري البيــت: ثــاني أســاس

. احنــا عايشــين فــي زمــن مــن المهنيــة، خالنــا بنميــل نــأجر نــاس تقــوم بمســئولياتنا األبويــة. مهــاتكآبــاء وأ
عايزين بنتنـا تـدخل أحسـن كليـة، . عايزين ابننا يبقى رياضي مبهر، نأجر كابتن يمرنه على مهارات معينة

  .نجيب مدرس خصوصي يساعدها تحسن مجموعها
  
نــا يبقــوا مــؤمنين كويســين، نــأجر خــادم للشــباب، وخــادم لألطفــال عــايزين والد. ونقلنــا االتجــاه ده للكنيســة 

ن هـو إشـعبه وقصد اهللا لبداية اللكن اللي ها نشوفه في الكلمة النهاردة هو إن من . يقوموا بالدور ده بدالنا
  . البيت يكون المكان األساسي اللي يتوصل فيه حقه من جيل لجيل

  
ــا بنشــجع العــائالت يتخلــوا عــن . الت فــي الكنيســةودي الطريقــة اللــي اتعاملنــا بيهــا مــع العــائ أنــا مقتنــع إنن

  .في حياة أوالدهم لصالح خدامنا، هم يقوموا بالمهمة مسئولياتهم
  

دوركـم أنـتم تقـدموا البشـارة . لكن حابب أوضح من البداية إن مـش دور الخـدام إنهـم يقـدموا البشـارة ألوالدكـم
دور العيلــة  ننقــلمــا يــنفعش . دوركــم أنــتم تتلمــذوا أوالدكــم. دكــممــش دور الخــدام إنهــم يتلمــذوا أوال. ألوالدكــم

  .أنت ليك الدور األساسي في تلمذة والدك. للخدام، وال حتى لمدرسة مسيحية
  

محتـاجين نتـوب . علشان كده باعتـذر. أنا هنا محتاج أكون حريص شوية، ألننا احنا اللي خلقنا الوضع ده
تيجوا الكنيسة توصلوا والدكم لألنشطة الكنسية، بنقول لكم، يمكـن مـش لما ب. ألننا خلقنا طريقة التفكير دي

مـش . احنـا محتـرفين فـي التعامـل مـع األطفـال. احنا هـا نهـتم بـوالدكم: "بصوت مسموع، لكن ضمنًيا بنقول
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ده شــيء غيــر كتــابي، وغيــر مــؤثر؛ ألن مــش دي الطريقــة . لكــن ده غلــط". محتـاجين تجربــوا ده فــي البيــت
  .دها لتلمذة أوالدنااللي اهللا قص

  
مـش محتـاج تكـون . أنتوا عنـدكوا كـل اللـي محتاجينـه علشـان تتلمـذوا والدكـم.. لكن أحب أشجع كل أب وأم

دي . الهــوتي دارس علشــان تقــرا الكتــاب المقــدس مــع والدك وتصــلي معــاهم وتعلمهــم إزاي يمشــوا مــع اهللا
ه اللــي علــى قلــب كــل خــادم مــن خــدام أنــا عــارف إن د.  واحنــا محتــاجين نتعــاون مــع بعــض.. مســئوليتكم

  .نكم من تلمذة والدكممك محتاجين نتعاون مع بعض علشان نضمن إن خدماتنا بت.. أوالدنا
  

مكــان : عـايز كنيسـتك تنمـو؟ محتـاج. فـي جملـة بتتقـال عــن النمـو فـي الكنـايس. ده غالًبـا كـالم غيـر معتـاد
عندك مكان كـويس النـاس . ا بنفس الترتيب دهوعادة بيتقالو . ، ووعظالحضانة، خدمة أطفال العربيات ركن

. يبقـى كنيسـتك هـا تنمـو.. تركن فيه عربياتهم، عندك خدمة لألطفـال فـي سـن صـغير، عنـدك وعـظ كـويس
مـش هـا ننمـو بسـلبنا مسـئولية اآلبـاء واألمهـات اللـي اهللا . لكن مش دي الطريقة اللي كنيستنا ها تنمـو بيهـا

  .دي حاجة مختلفة .ي يتبعوا المسيحمنحها لهم إنهم يدربوا أوالدهم إزا
  

كـالم جميـل يـا ديفيـد، : "بعضـكم بيفكـر. لكن باصدق إن ده اللي الكلمة بتقوله، زي مـا هـا نشـوف النهـاردة
ينفع فعًال نستنى منهم يقوموا . هم مش حاسين إنهم مؤهلين لكده. لكن اآلباء واألمهات مش ها يعملوا كده

وقــع مــن اآلبــاء واألمهــات يقومــوا بالــدور ده، يبقــى احنــا كمــان محتــاجين لــو الكتــاب المقــدس مت" بالــدور ده؟
  . محتاجين نشجع اآلباء واألمهات يقوموا بالدور ده. نتوقع منهم يقوموا بيه

  
أسـتاذ إنجيلـي اسـمه ألفـين رييـد . رائـعده سـؤال " طب واألوالد اللـي أهلهـم مـش مـؤمنين؟: "بعضكم ها يفكر
Alvin Reed أكبـر زيـادة فـي عـدد الخـدام المتفـرغين لألطفـال والشـباب صـاحبها : "يـهقـال فـي محاضـرة ل

  ".أكبر اضمحالل في تأثير التبشير على الشباب
  

ألن األوالد اللـي أهلهـم مـش مـؤمنين مـش محتـاجين . عـارفين ليـه. الحل مش إننا نـزود عـدد خـدام الشـباب
إنمــا هــم محتــاجين يشــوفوا . لتــانييشــوفوا مجــد المســيح فــي مبنــى للشــباب فــي مناســبات خاصــة كــل وقــت وا

  .مجد المسيح في البيوت اللي ببيقضوا فيها وقتهم طول األسبوع، كل أسبوع، وفي أجازات نهاية األسبوع
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دي . اهللا بيقــول ده هــا ينــور.. محتــاجين يشــوفوا آبــاء وأمهــات بيحبــوا والدهــم ويــوروهم إزاي يتبعــوا المســيح

مــع كــل الزيــادة فــي بــرامج خــدمات األطفــال، محتــاجين  .جيــل لجيــلالطريقــة اللــي اإليمــان يتنقــل بيهــا مــن 
. ده بيصعب األمر على اآلباء واألمهـات. ندرك حقيقة إن البيت محوري في خطة اهللا لتقديم البشارة للعالم

  ..الكلمة كافية. البيت محوري. ... لكن ما ينفعش نسيب مسئولياتنا في تلمذة أوالدنا
  

أتمنــى نكــون مــن خــالل حلقاتنــا مــع بعــض اكتشــفنا أد إيــه البشــارة حاجــة . يةالبشــارة ضــرور : ثالــث أســاس
البشــارة مــش مجــرد حاجــة نســمعها، ونصــلي صــالة . أساســية فــي حياتنــا، إزاي بــتمس كــل جوانــب حياتنــا

  .عايزكوا تفكروا ليه هي حاجة أساسية في التربية. البشارة حاجة أساسية. علشان ننالها ونكمل في حياتنا
  

  :لسببين.. قة البشارة بكوننا آباء وأمهات وأطفال؟ ليها عالقة كبيرة جًداإيه عال
عن الـزواج وكونـه اتحـاد مركـزين  تاللي فات لحلقةاتكلمنا ا. ألن البشارة هي المصدر الوحيد للخالص -1

ائن ولمــا نييجــي للتربيــة، أحــب أفكــركم إن لمــا الطفــل أو الطفلــة بيخرجــوا للعــالم، اللــي بيحيــيكم كــ. مــرعبين
  .بس دي الحقيقة.. مش قصدي أبوظ جمال لحظة الميالد. صغير بطبيعة خاطية مستعد يقضي عليكم

  
مــش عــارف أكتشــفتم األمــر ده وال أل . مــش محتــاج أشــارك مــع أي أب أو أم إن طفلكــم عنــده ميــل للخطيــة

حــط . كمــانوأنــت .. لكــن فعــًال أوالدك عنــدهم ميــل للخطيــة).. مــا تضــحكش أوي لــو والدك قاعــدين جنبــك(
حــاول تبقــى فــي الوضــع ده بــدون البشــارة، هــا تالقــي . االتنــين فــي معادلــة مــع بعــض، هــا تبقــى فــي مشــكلة

  .مافيش أمل ليك
  
هـا تالقـي آيـات . مـش بتالقـي البشـارة. كثيـر مـن كتـب ومـؤتمرات وبـرامج التربيـةفـي  همش بتالقي اللي دهو 

. والبشــارة ضــرورية.. لكــن مــش هــا تالقــي البشــارةكتابيــة متاخــدة بــره ســياقها علشــان تعضــد فلســفة معينــة، 
  .وأكبر احتياج ألوالدنا علشان ينالوا الخالص عن خطاياهم.. البشارة هي مصدر خالصنا

  
لكـن لحـد مـا . احنـا نقـدر نقضـي كـل وقتنـا بنـدور علـى مشـاكل متعلقـة بالسـلوك. دي مشكلة متعلقة بالقلـب

  . مل معاها، احنا مالناش أمل في صورة التربية ديالمشكلة الداخلية المتعلقة بالقلب يتم التعا
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مش بس إنهـم يخلصـوا .. أوالدنا محتاجين قلوب جديدة. كلنا محتاجين قلوب جديدة. احنا محتاجين البشارة

حتـى لمـا طفـل بييجـي للمسـيح، بيفضـل ُعرضـة لالبتعـاد عـن . من عقاب الخطيـة، يصـلوا صـالة وخـالص
  .ُعرضة لعدم الطاعة.. اهللا
  

ده السـياق اللـي نشـوف . مش بس كمصدر للخالص، لكن كمان كمصـدر للتغييـر.. ا محتاجين البشارةاحن
وحِ "، 18: 5فيــه أفســس  ــالر محتــاجين نــدرك إننــا مــا نقــدرش نقــوم . الــروح فــيكم بالبشــارة للتغييــر. ".اْمَتِلُئــوا ِب

  .روحه فينابالدور ده بعيد عن عمل المسيح فينا من خالل البشارة، ما نقدرش بعيد عن 
  

نبقـى مـش . بعيـد عـن روح اهللا فـيهم 6وفي نفس الوقت، استحالة أوالدنا يقدروا يعملوا المكتـوب فـي أفسـس 
اللـي يمكـنهم يعملـوا  فاهمين جوهر الموضـوع لـو حاولنـا نعلمهـم إزاي يبقـوا كويسـين بعيـد عـن الـروح القـدس

  .ارة تتغلغل جوه أوالدنا المرة ورا التانيةعلشان كده محتاجين البشارة، علشان كده محتاجين البش. كده
  

لكــن كمــان محتــاج تســاعدهم يــدركوا جــوهر طبيعــتهم الخاطيــة .. آه محتــاج تقــول ألوالدك أد إيــه هــم رائعــين
محتاجينـــه بصـــورة .. حتـــاجين المســـيحلكـــن أوالدنـــا م. اه العـــام لثقافتنـــاده عكـــس االتجـــ. واحتيـــاجهم للمســـيح

  .البشارة ضرورية في التربية... . واحنا كمان محتاجينه. يومية
  

 6خلونـا نتعمـق فـي أفسـس .. الكلمة كافية، البيت محـوري، البشـارة ضـرورية: بناء على الثالث أسس دول
  .ونشوف الحق اللي بتكشفه عن وصايا اهللا لآلباء واألبناء

  
ُل َوِصـيٍة »َأْكـِرْم َأَبـاَك َوُأمـكَ «2. َحـق َأيَها اَألْوَالُد، َأِطيُعوا َواِلـِديُكْم ِفـي الـرب َألن هـَذا : "1عدد  ِتـي ِهـَي َأوال ،

ـــى اَألْرضِ «3ِبَوْعـــٍد،  ـــاِر َعَل ـــوا ِطـــَواَل اَألْعَم ـــٌر، َوَتُكوُن ـــْم َخْي ـــوَن َلُك ـــْي َيُك ـــاُء، َال ُتِغيُظـــوا 4. »ِلَك ـــا اآلَب ـــُتْم َأيَه َوَأْن
 بوُهْم ِبَتْأِديِب الرَوإِْنَذاِرهِ  َأْوَالَدُكْم، َبْل َرب."  

  
علشـان كــده نبتـدي بالسـلطان اللـي اهللا منحـه فـي البيـت لألبــوين، . هنـا نبتـدي الفقـرة دي مـن النهايـةحابـب 

  .نشوف األول كلمة اهللا لألبوين، بعدها كلمة اهللا لألبناء. وبعدها نشوف األبناء
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 11لمســتخدمة فــي عبــرانيين هــي نفســها ا 4فــي عــدد " اآلبــاء"كلمــة . كلمــة اهللا لألبــوين 4نشــوف فــي عــدد 

هنـا .. أل. يعني هنا الكالم مش لآلباء، واألمهـات بـره الصـورة. األب واألم.. ، وبتشير لألبوين3وكولوسي 
، صــورة الراجـل كـرأس البيـت وعليــه مسـئولية قياديـة فــي 5ده مشـابه للــي شـفناه فـي أفسـس . الكـالم لالتنـين

  .لية القيادةهو مش المسئول الوحيد، لكن ليه مسئو .. البيت
  

  " .َأيَها اآلَباُء، َال ُتِغيُظوا َأْوَالَدُكْم، َبْل َربوُهْم ِبَتْأِديِب الرب َوإِْنَذاِرهِ : "، يقول5وعلى أساس أفسس 
  

  إيه هي كلمة اهللا لآلباء واألمهات؟ 
: يقـول 4: 6س الجزء األخيـر مـن أفسـ.. 5زي ما شفنا في أفسس . أول حاجة، اهللا منحكم أطفالكم بنعمته

الصـورة هنـا متمحـورة . "َأيَها اَألْوَالُد، َأِطيُعوا َواِلِديُكْم ِفـي الـرب ": يقول 1وعدد " .َربوُهْم ِبَتْأِديِب الرب َوإِْنَذاِرهِ "
مـوا إنمـا بينت.. أطفالـك مـش بينتمـوا ليـك. اهللا ائتمن األبوين على األطفـال. بدايتها ونهايتها اهللا. حوالين اهللا

  .تم ائتماننا على أطفالنا بالنعمة.. احنا بمثابة مضيفين. هللا اللي ائتمنك عليهم
  

.. ة اللــي فاتــتقــده بــالظبط اللــي شــفناه فــي الحل. ومــش بــس بالنعمــة، لكــن كمــان اهللا منحــك أطفالــك لمجــده
مومـــة وفـــي حلقـــة النهـــاردة، نشـــوف إن األبـــوة واأل. الـــزواج موجـــود ألجـــل اهللا أكثـــر منـــه موجـــود علشـــانك

  .موجودين ألجل اهللا أكثر منهم موجودين علشانكم
  

أنـتم اتمنحــتم ثقــة، إنكــم تنشــئوا أطفــال يجلبــوا المجـد هللا، أطفــال يحبــوا اهللا، يكرمــوا اهللا، ويشــوفوا حيــاتهم فــي 
ولألسف، مش دي الطريقة اللي المجتمـع حوالينـا بيـبص للتربيـة .. دي حاجة كبيرة جًدا. سياق شخص اهللا

  .من خاللها
  

جنب اللي العالم بيقوله عن التربية وهدف ) اهللا منحنا أطفال بنعمته ولمجده(عايز أحط اللي شفناه دلوقتي 
  . خلوني أفكركم إيه اللي التربية مش بتهدف له. التربية
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مـش الهـدف إن والدك  .مش هدف التربية الكتابية إنـك تسـاعد والدك يحصـلوا علـى تعلـيم رائـعأول حاجة،  •
ومــش .أكيــد مــش بــاقول إن التعلــيم وِحــش. لــى درجــات ويــدخلوا أحســن كليــات وينــال أحســن تعلــيميجيبــوا أع

ش دور نشــجع والدنــا يكــون عنــدهم إحســاس بالمســئولية تجــاه العقــول اللــي اهللا ائتمــنهم بــاقول حتــى إن مالنــا
لكتابية مـش إنـك ها نتكلم عن دور الوالدين في التعليم بعد شوية، لكن مهم ندرك إن هدف التربية ا. عليها

 .تساعد والدك يحصلوا على أحسن تعليم في العالم

  
أهـم حاجـة فـي التربيـة، . ثاني حاجة، مش هدف التربية الكتابية إنـك تسـاعد والدك يبقـوا رياضـيين رائعـين •

مـش الهــدف إنـك تجــر والدك . لكونــك تسـاعد والدك يكونـوا األحســن فـي كـل رياضــة بيلعبوهـااألولويـة مـش 
هثــوا فــي محــاوالتهم للتنــافس، وال إنــك تخلــيهم يصــاحبوا أوالد تــانيين واخــدين جــوايز آخرهــا فــي فــي البلــد بيل

 .مش ده الهدف من التربية الكتابية. النهاية تجمع تراب وهي مركونة

  
ها نتكلم أكثر عن العزوبية الحلقة . تساعد والدك يدخلوا في عالقات رائعة ومش هدف التربية الكتابية إنك •

لكــن هنــا الزم أقــول إن مــش هــدف التربيــة الكتابيــة إنــك تســاعد والدك يشــاركوا فــي ممارســات . اللــي جايــة
ويمكـن (، واللـي فيهـا بيوحـدوا حيـاتهم مـع شـخص تـاني فـي عالقـة رومانسـية فـي زمننـا ده الطالق الممجدة

دي . لحـد جديـدتنتهي مع نهاية السنة، والسنة اللي بعدها ينتقلـوا .. حصريةو ، عالقة ملتزمة )كمان جنسية
 .مش تربية كتابية، وما ينفعش نشجعها

  
 . إنك تساعد والدك يحصلوا على مستقبل وظيفي باهرومش هدف التربية الكتابية  •

  
 . وال هدفها إنهم يعملوا فلوس كثير •

  
اللــي باقولــه هــو إن الحاجــات دي لمــا تجمعهــا مــع . ة والزم نتجنبهــاشــمــش بــاقول إن كــل الحاجــات دي وح

  .الحاجات دي هي اللي العالم بيعرف النجاح بيها. العالم للنجاحقي تعريف بعض، ها تال
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يبقى المفروض يكون رياضي رائـع، ذكـي، ليـه صـاحبة، رايـح عايز تشوف ابنك المراهق ناجح في العالم؟ 
بتـروج ده تعريـف العـالم للنجـاح، ده اللـي مجتمعاتنـا . كلية رائعة علشـان ينـال تعلـيم رائـع ويبنـي حيـاة رائعـة

  .لكن ده مش حقيقي بالمرة.. ده اللي بنقول ألوالدنا عليه إنه النجاح في العالم. له، حتى في الكنيسة
  

احنـا بنميـل كآبـاء وأمهـات إننـا نقـول ألوالدنـا .. إيـه خطـورة الموضـوع ليه الموضوع ده مهم جـًدا؟ أقـول لكـم
ــة يســين فــي رياضــة معينــة أو فــي عــزف آلــة ، الزم يتمرنــوا علشــان يبقــوا كو إنهــم الزم يجيبــوا درجــات عالي

. ما بـين دروس الرياضـة والجمبـاز وغيـرهاللي جبناها لهم، ونجرهم  video games، فناخد منهم الـ معينة
بنقــول لهــم إنهــم محتــاجين يــدخلوا كليــة كويســة، يجيبــوا تقــدير كــويس، يالقــوا شــغل كــويس، ويقبضــوا مرتــب 

  .كويس يعيشهم عيشة كويسة
  

يا رب ساعدنا لو حلنا . لكن مش بنعلمهم معاها يخدموا اهللا.. لمهم الحاجات دي، ونغرقهم فيها كل يومبنع
  .لألمر ده هو إننا نوصلهم الكنيسة هي تقوم بالدور ده

  
ما ينفعش نحقـق ده لـو بنغـرق نفسـنا فـي أمـور . هو ده هدفنا في التربية. هو ده هدف التربية الكتابية.. أل

اآلباء بيهتموا إزاي يعلموا والدهـم يلعبـوا كـورة أكثـر مـا بيهتمـوا يعلمـوهم يدرسـوا الكتـاب، يبقـى  لو. العالم ده
لو األمهات مهتمين أكثر بإنهم يعلموا بناتهم المكياج أكثر ما بيهتمـوا . احنا فاتنا الهدف من الموضوع كله

  .، يبقى احنا فاتنا الهدف من الموضوعيعلموهم األنوثة الكتابية والجمال اللي ال يخبو للروح الوديع الهادئ
  

من األيام أوالدنا وبناتنا ها يقفوا قدام اهللا في السما بكل الحاجات اللي قلنا لهم إنهـا  في يوم هو إنالخطر 
.. مهمة، وكل حاجة من الحاجات دي ها تتحرق في النار، وأوالدنا وبناتنا هـا يقفـوا قـدام اهللا زي الشـحاتين

  .ها يكون بسببنا ده. وكل ده بسببنا
  

مـا تغرقـوش والدكـم فـي صـور العـالم عـن النجـاح فيطلعـوا غيـر مبـالين . ما تصدقوش اللي العـالم بيـروج لـه
بالصـــور التقيـــة للنجـــاح ومـــش عايزينهـــا ألن مافيهـــاش شـــهرة، مافيهـــاش فلـــوس، مافيهـــاش الحاجـــات اللـــي 

  .بنعليها باعتبارها الحياة الكويسة
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ة مش إنك تساعد والدك يحصلوا على تعليم رائع، وال يبقـوا رياضـيين بـارعين، وال الهدف من التربية الكتابي
الهــدف مــن التربيــة . يــدخلوا فــي عالقــات رائعــة، وال يحققــوا مســتقبل وظيفــي مبهــر، وال يعملــوا فلــوس كثيــر

  .نشوف ده من الكتاب. ده هدف التربية الكتابية. الكتابية هو إن والدك يحققوا تكليف عظيم
  

ربــوهم بعرفــوا . ربــوا والدكــم علــى إنهــم يعرفـوني، يحبــوني، يخــدموني، ويمجــدوني بحيــاتهم: "يقـول لشــعبه اهللا
كلنـا نتمنـى يكـون ده حقيقـي ويكـون هـو ده اللـي هـل هـو ده اللـي بيحركنـا فـي التربيـة؟ ". كل العالم بمجدي

  بيحركنا في التربية، لكن هل هو ده اللي بيحركنا فعًال؟
  

بـاقول كـده ألنـي كثيـر بـاتكلم . هـل ده هـو اللـي بيحركنـا؟ مـا أظـنش! ا مجد اهللا للعالم كلـهإزاي والدي يعلنو 
في مؤتمرات لطلبة جامعة، وبـاتكلم مـع طلبـة نفسـهم يسـافروا العـالم ويبشـروا، لكـن أهلهـم المـؤمنين بيثبطـوا 

  .عزيمتهم
  

يسـوع بيقــول لهـم فــي . مجـده، مــش لينـامخلــوقين هللا ول. إنمـا بينتمـوا هللا.. أفكـركم إن والدنـا مــش بينتمـوا لينــا
يســوع متوقــع مــن . إنهــم لــو مــا كرهــوش أبــوهم وأمهــم وٕاخــواتهم، يبقــى مــا يســتحقوش يبقــوا تالميــذه 14لوقــا 

عمرهـا مـا بتمـنعهم . التربية الكتابية بتـدفع أوالدنـا لإلرسـالية .والدنا يفضلوه على أي رابط أسري في حياتهم
  . عن اإلرسالية

  
إزاي نكـون أمنـاء . العـدد ده مليـان بحاجـات كثيـر أويإزاي ننشئهم لمجده؟ . د بنعمته ولمجدهاهللا منحنا أوال

تجــاه الثقــة اللــي اهللا منحهــا لنــا؟ احنــا نقــدر نربــي والدنــا يكونــوا دكــاترا ومحــاميين ورجــال أعمــال نــاجحين 
  .لكن لو ما دربناهمش إزاي يكرموا اهللا ويطيعوه، يبقى احنا فشلنا.. وموسيقيين

  
خلونــا ". َربــوُهْم ِبَتْأِديــِب الـرب َوإِْنــَذاِرهِ : "تقـول 4: 6طـب إزاي نبقــى أمنـاء مــع الثقــة اللـي اتمنحناهــا؟ أفســس 

  ..جزء التوجيهات لآلباء واألمهات. نشوف ده جزء جزء
  
وتحطوهــا مــع صــورة اهللا للعيلــة مــن  6هنــا عــايزكم تاخــدوا أفســس . ربــوا والدكــم علــى معرفــة الكلمــةد -1
. 19: 18في شاهد تاني مافيش وقت نتكلم عنه، تقدروا تكتبـوه، هـو تكـوين . 6خلونا نرجع لتثنية . لبدايةا
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. التعلــيم فــي الكتــاب المقــدسصــورة ، ودي أول مــرة بنشــوف فيهــا فــي الجــزء ده اهللا بــيكلم إبــراهيم عــن والده
يم ربــي والدك فــي طرقــي، علمهــم هنــا اهللا بيقــول إلبــراه. أول مــرة التعلــيم يتــذكر، اتــذكر فــي ســياق العيلــة

  .أول صورة بنشوفها للتعليم في الكتاب المقدس هي صورة األب بيعلم والده وبناته، بيعلم عيلته. فرائضي
  

لـو ". اسـمع"خالصة تعبير العهد القديم عن اإليمان، المعروفـة بوصـية ، اللي هي 4: 6بعدها نروح لتثنية 
الــرب ِإلُهَنــا َرب : ْســَمْع َيــا ِإْســَراِئيلُ اِ "، 4: 6تثنيــة . نــى تعمــل كــدهمــش معلــم عليهــا فــي كتابــك المقــدس، أتم

ــْن ُكــل َنْفِســَك َوِمــْن ُكــل  : "يقــول 5، عــدد 4وبنــاء علــى عــدد " .َواِحــدٌ  ــَك َوِم ــَك ِمــْن ُكــل َقلِب ــرب ِإلَه َفُتِحــب ال
ِتـكَ  ِتــي َأَنــا ُأوِصــيكَ : "وبعــد التعبيــر عــن اإليمــان ده يقــول. "ُقوِبَهــا اْلَيــْوَم َعَلــى َقْلِبــكَ  َوْلــَتُكْن هــِذِه اْلَكِلَمــاُت ال ."

َها َعَلى َأْوَالِدَك، َوَتَكلْم ِبَهـا ِحـيَن َتْجِلـُس ِفـي َبْيِتـَك، َوِحـيَن َتْمِشـي ِفـي 7" :بيقول إيه بعدها 7شوفوا عدد  َوُقص
َواْكُتْبَهـا َعَلـى 9َواْرُبْطَهـا َعَالَمـًة َعَلـى َيـِدَك، َوْلـَتُكْن َعَصـاِئَب َبـْيَن َعْيَنْيـَك، 8، الطِريِق، َوِحيَن َتَنـاُم َوِحـيَن َتُقـومُ 
شـايفين الصـورة هنـا؟ مـن البدايـة خـالص والجـزء المحـوري لعلميـة التلمـذة ". َقَواِئِم َأْبـَواِب َبْيِتـَك َوَعَلـى َأْبَواِبـكَ 
  .ونشر كلمة اهللا، بيتم في البيت

  
يـا تـرى ده معنـاه . خلي كلمتي على قلبك، قولها لوالدك. الرب واحد، حب الرب بكل ما فيك.. تيآدي كلم

  ؟ إزاي نربي والدنا على إنهم يعرفوا الكلمة؟إيه بالنسبة لنا دلوقتي
  

 7عــدد . كــون ملتــزم بالكلمــةكالمنــا ي. بالكلمــة فــي حياتنــا لفظــيإنــه يكــون لينــا التــزام أول حاجــة، معناهــا 
َها َعَلى َأْوَالِدَك، َوَتَكلْم ِبَها ِحيَن َتْجِلُس ِفي َبْيِتَك، َوِحيَن َتْمِشي ِفي الطِريـِق، َوِحـيَن َتَنـاُم وَ وَ 7": يقول ِحـيَن ُقص
  ". َتُقومُ 

  
. لما تصحى مـن النـوم، اتكـام عـن الكلمـة. لو بره البيت، اتكلم عن الكلمة. لو في البيت، اتكلم عن الكلمة

أكثر ما بتتكلم عن الكورة، أكثر ما بتتكلم .. اتكلم عن الكلمة طول الوقت. اتكلم عن الكلمةلما تروح تنام، 
  .اتكلم عن الكلمة طول الوقت. عن الحساب أو المواعيد
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هنا محتاج أوضح إن أحسن معلمين للكتاب هـم اآلبـاء واألمهـات . خلوا في التزام لفظي بالكلمة في بيوتكم
مـش قـادة المجموعـات، مـش الـواعظ الموهـوب اللـي .. مش أحسن معلمين الكتابأنا . اللي بيخدموا معاهم

  . بتحب تسمع له
  

ألن اهللا قصـد األمـر .. أقـول لكـم ليـه بثقـة وسـلطان. أحسن معلمين للكتاب هم اآلباء واألمهات اللـي معانـا
ــيم األساســي لل. يكــون كــده كلمــة فــي حيــاة اهللا صــمم العيلــة بحيــث يكــون األب واألم فيهــا هــم مصــدر التعل

  .أوالدهم
  

يــا تــرى حاســين أد إيــه الموضــوع ده مهــم؟ لــو المصــدر األساســي . اآلبــاء واألمهــات بيعملــوا كــده مــع بعــض
فده معناه إنهم جعـانين للكلمـة، محتاجينهـا .. من القسيس، والخدام: لتغذية والدك بالكلمة جاي من الكنيسة

دي الطريقـة اللـي اهللا . أنت أحسن معلم كتاب ألوالدك. نكلكنهم اتخلقوا علشان ياخدوها م. فبياخدوها مننا
  .علشان كده اتكلم معاهم طول الوقت. صممها

  
إيـه رأيكـم ! بدل ما نعمـل مـدارس أحـد صـيفية لمـدة أسـبوع، إيـه رأيكـم كـل واحـد ياخـد الكتـاب المقـدس لبيتـه

الصــبح بــس، نعملــه بالليــل كمــان، وبــدل مــا نعمــل الموضــوع ده . نعلــم الكلمــة فــي بيوتنــا ألوالدنــا ولجيراننــا
حاجــة رائعــة األزواج والزوجــات، اآلبــاء . علشــان األزواج يقــدروا يعلمــوا والدهــم بعــد مــا يرجعــوا مــن أشــغالهم

  .6دي الصورة اللي بنشوفها في تثنية . واألمهات يعلموا الكلمة ألوالدهم وأوالد جيرانهم
  

 مرئـيمحتـاجين يكـون عنـدنا التـزام لمـة، لكـن كمـان ومش بس محتـاجين يكـون عنـدنا التـزام لفظـي تجـاه الك
  . 6، زي ما شفنا في تثنية تجاه الكلمة في بيتنا، حتى لو كان اللي حوالينا مش بيتكلموا عن الكلمة

  
لـو والـدك ووالـدتك مـش موجـودين، ده مـش . حتى ووالـدك ووالـدتك مـش بيتكلمـوا، لكـن الكلمـة علـى جبهتـك

  . الكلمة في كل حته. نك بره البيتمعناه إنك خِلصت من الموضوع أل
  
لكن الصـورة اللـي قـدامنا :) مش ها أستبعد االختيار ده " إزاي نعمل كده؟ ها ندبس حاجات على جباهنا؟"

، نخليهــا ســايدة فــي بيتنــا فتنبقــى هــي الحيــاة والــَنَفس ومرئيــةبتعنــي إننــا نخلــي الكلمــة واضــحة  6فــي تثنيــة 
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دي الصـورة . الكلمـة تهـيمن علـى كـل جوانـب عيلتـك.. كـل رمـز.. حـوارالكلمـة تهـيمن علـى كـل . لعائالتنا
  .6اللي تثنية 

  
مــن كـام جيــل فــات، الراجــل كــان بيتـبص لــه علــى إنــه مسـئول روحًيــا فــي بيتــه لــو . يـا رب ارحمنــا وســاعدنا

دلــوقتي الراجــل بيتــبص لــه علــى إنــه . لــو قــاد عيلتــه فــي وقــت تســبيح، وصــالة، ودراســة كتــاب.. عمــل كــده
احنــا فاتنــا القصــد . ل روحًيــا لــو قــدر يالقــي كنيســة فيهــا أحســن حضــانة وأحســن مــدارس أحــد لــألوالدمســئو 
  !تماًما

  
  .6وأفسس  6دي الوصية لينا بناء على تثنية . خلي عندك التزام لفظي والتزام مرئي تجاه الكلمة في بيتك

  
اللــي بيزرعهــا فيهــا، تكــون حيــة بمعنــى تــاني، الكلمــة . ربــوا والدكــم علــى إظهــار الكلمــةدتــاني حاجــة،  -2

. دي حاجــة ضــرورية جــًدا لينــا كآبــاء أننــا نــأدب والدنــا. ده المقصــود بالتأديــب هنــا. فــيهم، فيظهــروا الكلمــة
الواقــع إن علينــا مســئولية إننــا نــأدبهم ونــدربهم .. ألنهــم مــش بيتولــدوا بيكرمونــا ويمجــدوا المســيح فــي حيــاتهم

  .علشان يبقوا كده
  

بيحتــاج .. ده أمــر بيحتــاج تــدريب.. هــم حــدود ونــدربهم يســلكوا فــي طاعــة لينــا وٕاكــرام هللاوصــورة إننــا نحــط ل
يمكن احنا مـش بنـأدب أوالدنـا بالطريقـة . ده يخليني أتسائل ليه الصورة دي مش موجودة في بيوتنا. تأديب

  .بتوريها لنا ألننا بنفتقد التأديب الروحي في حياتنا شخصًيا 6اللي أفسس 
  

أوالدنــا عمــرهم مــا هــا يطلعــوا . ن أوالدنــا عمــرهم مــا هــا يطلعــوا حاجــة هــم مــا قــدروش يشــوفوهاهنــا أفكــركم إ
يتكلم عن إزاي  12: 2في تيطس . ده بينطبق على جوانب كثير في حياتنا. حاجة هم ما قدروش يشوفوها

واضـح إنـك . ىبنقـدر نـدرب غيرنـا فـي التقـو . نعمة اهللا بتعلمنـا نعـيش بـالتقوى وننمـو فيهـا ونقـدمها لآلخـرين
  .مش ها تقدر تعلم والدك حاجة أنت ما تعرفش إزاي تعملها

  
.. فكـروا فـي السـياق هنـا. الوضـعده معناه إن األزواج اآلباء، والزوجات األمهات محتاجين يرتقـوا لمسـتوى 

الـزوج رأس البيـت، . .اللي اتكلمنـا عنهـا الحلقـة اللـي فاتـت 23و 22: 5بعد أفسس  6احنا بنيجي ألفسس 
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بسبب الكالم  لو ما سمعتش الحلقة دي، ها تالقي أعالم حمراء كثير بتظهر في عقلك. لزوجة معين ليهوا
  .األفضل ترجع للحلقة دي وتسمعها. ده
  

الصـــورة هنـــا للـــزوج رأس البيـــت، والزوجـــة بتخضـــع لزوجهـــا وللســـلطان المحـــب لزوجهـــا والمحبـــة المضـــحية 
ــوقتي أتمنــى تفكــروا إزاي ده بينتقــل. لزوجهــا ــا دل ــو الزوجــة مــش مثــال فــي الخضــوع . لعالقتنــا مــع أزواجن ل

أنـــا محتـــاج أعـــيش فـــي خضـــوع : "للســـلطان المحـــب لزوجهـــا، يبقـــى مـــش هـــا ينفـــع نتوقـــع مـــن الطفـــل يقـــول
  ".لسلطانكم المحب في حياتي كأبويا وأمي

  
م سـلطان نفس الشيء لو سمعوا األب واألم بيتكلموا عن بعض بشكل سلبي، أو لو بيتكلمـوا علـى اللـي لـيه

لـو ده حصـل، مـا يـنفعش .. سـواء المـديرين أو قـادة كنيسـة أو قـادة فـي المجتمـع: على حياتهم بشكل سلبي
  شايفين الصورة دي؟. نتعجب لو والدنا اتعاملوا مع سلطاننا في حياتهم بشكل سلبي

  
روش الواقـــع إن أوالدنـــا عمـــرهم مـــا هـــا يطلعـــوا حاجـــة هـــم مـــا قـــد.. 5وده مثـــال بســـيط مـــن ســـياق أفســـس 

، 6و 5مـش علشـان كـل حاجـة تبقـى فـي ترتيبهـا السـليم زي أفسـس . هم محتاجين يشوفوا ده فينـا. يشوفوها
  .لكن كمان ألن أوالدنا محتاجين يشوفوا يعني إيه نخضع للسلطان المحب هللا

  
يـه اللـي هـا أور والنتيجـة إن . ها يعرفوني كأب قبل مـا يعرفـوا اهللا كـأب. شهور 6أوالدي صغيرين، سنتين و

لهم عن صورة األب ها يكون ليه تأثير كبير في الطريقة اللي أصلي إنهـم يخضـعوا بيهـا هللا كـأب فـي يـوم 
  .من األيام

  
علشـان كـده الموضـوع . وخضوع زوجتي لقيـادتي المحبـة محتـاج يعلـم والدنـا إزاي الكنيسـة بتخضـع للمسـيح

  .لكن علشان مجد اهللا.. مش علشاننا. ده مهم جًدا
  

مــن بـين كــل الحاجـات اللــي اهللا كــان .. ريقــة التأديـب دي، وده كــان بيخلينـي أتســائل كثيـرفـي خطــر فـي ط
  ليه اهللا بيقول كده؟؟ "َأيَها اآلَباُء، َال ُتِغيُظوا َأْوَالَدُكْم، َبْل َربوُهمْ : "ممكن ييقولها لآلباء واألمهات، ليه قال
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أدبــوا أوالدكــم بمحبــة تقــودهم هللا، مــش بغضــب .. دكــمده تحــذير لآلبــاء واألمهــات فــي تــأديبكم وتــدريبكم ألوال
ينفـع أذكــر كــام موضــوع متفجـر وأثيــر جــدل ويمكــن . ينفـع نتجــادل إزاي نــأدب والدنــا. يقـودهم بعيــد عــن اهللا

  . أدخل في مشاكل مع ناس كثير
  

. ري جـًداليه التأديب؟ ألن التأديـب ضـرو : السؤال هنا هو. في نقاش كثير بيدور حوالين إزاي نأدب أوالدنا
 6مـش ده اللـي أفسـس ". أيها اآلبـاء أطيعـوا أبنـائكم علشـان بيـتكم يكـون فـي سـالم"مش بتقول  6:1أفسس 
  .ليه التأديب؟ ألننا عايزين ندفع أوالدنا تجاه اهللا، مش بعيد عنه. بتقوله

  
ة ع خبرتـي لمـدأنا مش باقول ده من واق. ده الدافع اللي المفروض يكون جوانا للتأديب زي ما الكتاب بيعلم

لما األمر يتعلـق بالتأديـب، الكتـاب بيقـول لنـا إن فـي تأديـب بيثيـر . ده حق الكتاب.. شهر في التأديب 15
  .روح غضب في األوالد

  
لكـن مـن ناحيـة تانيـة، مـافيش طفـل ينفـع يسـمع كالمنـا . واضح إن ما فـيش طفـل هـا يكـون سـعيد بالتأديـب

جة مش عايز يعملها، يغضب ويفكر أكيد أهلي خرجوا عن الوصية النهاردة ولما أهله يطلبوا منه يعمل حا
ألن مـش ده . مـا تحـاولش حتـى تعمـل كـده. ده اسـمه إسـاءة اسـتغالل للكتـاب. ألنـي غضـبت 6في أفسس 

  .بتعلمه 6اللي أفسس 
  

إنمـا . بتعلمنـا نـأدب أوالدنـا بـس مـش بـدافع الغضـب ألنهـم مـش ماشـيين حسـب نظـام حياتنـا 6إنما أفسـس 
. فـي اخـتالف كبيـر بـين االتنـين .وض نأدب أوالدنا بدافع المحبة أنهم بيخرجوا عن نظـام اهللا لحيـاتهمالمفر 

، ادرس االصــــحاح ده، اســــأل اهللا إزاي 12ارجــــع لعبــــرانيين . نشــــوف اهللا بيأدبنــــا 12لمــــا نــــروح لعبــــرانيين 
  .محبةتأديب بال. 12دي عبرانيين ". أدب والديعلمني إزاي أ: "دبك، وبعدها اسألهبيأ
  

فــي الواقــع، احنــا مــش بنــأدب والدنــا علشــان عــايزيين نعمــل كــده، أو علشــان عــايزيين نــتحكم فــيهم ونســيطر 
ـــيهم ـــديهم حـــالهم بيكـــون كـــويس.. أل. عل ـــي بيطيعـــوا وال كـــويس . احنـــا بنـــأدبهم ألن اهللا بيقـــول إن األوالد الل

  .ألوالدنا إنهم يطيعوا والديهم
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ومـــا إن أوالدنـــا محتـــاجين يشـــوفوا تمثيـــل مرئـــي للســـلطة فـــي حيـــاتهم،  ليـــه اهللا يقـــول كـــده؟ ألن اهللا عـــارف
ألن لمــا الموضــوع يتعلــق .. محتــاجين يتعلمــوا إنــه مــش كــويس إنهــم يتمــردوا علــى الســلطة. يتمــردوش عليــه

هل األمر ده . بمعرفة اهللا، فـ هم محتاجين يفهموا كويس إنه مش كويس ليهم إنهم يتمردوا على سلطان اهللا
  مفهوم؟

  
فيتعلمـوا إن لمـا .. للمسـار الصـح يرجعـوا لمـا يعصـوا يتـأدبوا ويتـدربواحنا عايزين نعلمهم وندربهم بمحبة، و ا

ــه إنمــا يبقــوا متــوافقين مــع اللــي اهللا بيقــول إنــه .. مــا يتمــردوش علــى الســلطة. اهللا يــأدبهم مــا يتمــردوش علي
  .األفضل ليهم

  
ـــد عـــن اهللاعلشـــان كـــده آدب والدك بمحبـــة تقـــودم تجـــاه اهللا، مـــش  ـــاء . بغضـــب يقـــودهم بعي اهللا بيقـــول لآلب

 لو فـي. .أنتوا ها تبقوا ُمسائلين قدامي لو أثرتم روح غضب في أوالدكم: "واألمهات اللي بيسمعوا الكالم ده
". مـا تكونـوش قاسـيين مـع أوالدكـم. روح رفض في أوالدكم نتيجة الغضب اللي أظهرتوه لهـم وأنتـوا بتـأدبوهم

  .بتقول لنا احترسوا جًدا.. األمر ده بتحذرنا من 6أفسس 
  

أفتكر بوضـوح أوقـات . أدبني أبويا. كنت أتمنى جًدا والدي يكون موجود دلوقتي علشان يشرح لي األمر ده
أبويـا أدبنـي علشـان . فـي نفـس الوقـت، عمـر مـا كـان عنـدي شـك إنـه أكثـر واحـد بيشـجعني. تأديب مختلفة

  .آبا اآلب.. إنها قادتني ألبويا السماويينشئني، علشان يبنيني بمحبة أشكر اهللا 
  

نــوريهم ده . نــوجههم، نطبــع الكلمــة علــيهم، نــدربهم. الكتــاب يقــول هــي دي الطريقــة اللــي نغــذي بيهــا أوالدنــا
  .بالفعل، وندربهم بتأديب مدفوع بمحبة تقودهم هللا، مش بغضب يقودهم بعيد عن اهللا

  
 5أي حــد عنــده . اب فــي فتــرة المراهقــة يركــز معايــاهنــا أحــب أشــجع كــل شــ. األبنــاءنيجــي دلــوقتي لوصــية 

 6أنا باحب الصـورة اللـي فـي أفسـس . األبناء.. ابتدائي، إعدادي، ثانوي، جامعة.. سنين 8، 7، 6سنين، 
  .ورسالة زي دي ينفع تتكتب في سياق اجتماع عبادة. هي بتخاطب األبناء على وجه التحديد. جًدا
  

  . 6م إيه في أفسس أحب أفكركم هنا الكلمة بتقول لك
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لكــن خليكــوا معايــا ألن األمــر ده .. حاجــة شــكلها بســيط أوي. الكلمــة بتقــول إنكــم مخلــوقين بواســطة اهللا -1

   ..أنتم مخلوقين بواسطة اهللا. ها نرجع ألهميته بعد شوية. مهم كأساس
  
ده : "اهللا بيقـول" .ْم ِفي الرب َألن َهَذا َحـق َأيَها اَألْوَالُد، َأِطيُعوا َواِلِديكُ : "أفسس تقول. ومسئولين قدام اهللا -2

دلــوقتي لــو أنــت حــد فــي ســن المراهقــة، أرجــوك اســمعني ". دي وصــية. ده مــش اقتــراح. ده حــق.. ناموســي
بيحاول يقنعك إن إنت محور الكون، أنت الهـدف مـن  احنا عايشين في مجتمع أناني جًدا، مجتمع. كويس

ده اللـي النـاس بتصـرف باليـين الـدوالرات علشـان تروجـه . إيـه األحسـن ليـك عبادتك، والمهم في الحياة هو
  .لكنه مش حقيقي.. ليك
  

علشان كـده . إنتم في وضع ُمسائلة قدامه عن حياتكم.. هو خلقكم. يا شباب، أنتم مسئولين قدام إله الكون
  .مش بس بتتكلم عن عالقتكم بآبائكم وأمهاتكم 6مهم جًدا ندرك إن أفسس 

  
مش ها ينفـع تفصـل . ة دي في أفسس بتتكلم عن عالقتك بأبوك وأمك بطريقة بتأثر على عالقتك باهللالفقر 

. إزاي بتســـتجيب ألبـــوك وأمـــك هـــو مؤشـــر لطريقـــة اســـتجابتك هللا. عالقتــك بـــأبوك وأمـــك عـــن عالقتـــك بـــاهللا
  .ولين عنهادي الحاجات اللي األبناء مسئ.. محتاج أقف هنا قدام شوية وصايا اهللا بيقدمها لألبناء

  
احترم والـديك، عـز والـديك، اعمـل .. بتعني حرفًياكلمة إكرام هنا . أكرم والديك بسلوككالوصية األولى، * 

عــدم احتــرام الوالــدين ده مــش اختيــار ُمتــاح قــدام اهللا تحــت أي . لهــم اعتبــار، انســب لهــم قيمــة، حــب والــديك
  .ظرف من الظروف

  
اهللا ". َوَمْن َشَتَم اَباُه اْو امُه ُيْقَتـُل َقـْتالً "، "َضَرَب اَباُه اْو امُه ُيْقَتُل َقْتالً َمْن : "نقرا 21في العهد القديم، خروج 

  .ده شيء مهم جًدا هللا. واخد الموضوع ده بجدية شديدة
  

هـل أنـت قلبـك سـليم؟ هـل حياتـك سـليمة؟ هـل بتحتـرم والـديك؟ لمـا : "تقول لكل مراهق ولكل طفل 6أفسس 
  "هل اللي بيفيض من قلبك احترام؟ هل بيفيض من قلبك إعزاز ليهم؟ تفكر في والديك،
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تعــــرف إزاي إنــــك . طيــــع والــــديك بأفعالــــك: ده هــــا يقودنــــا للوصــــية التانيــــة".. اعــــرف إزاي؟: "هـــا تســــأل* 

رائع ده تعبير ".. َأِطيُعوا َواِلِديُكْم ِفي الرب : "يقول 1عدد . أباك وأمكأكرم . بتكرمهم؟ شوف أنت بتعمل إيه
  .تاني حاجة، كونوا تحت سلطان.. أول حاجة، اسمعوا. جًدا
  

  إيه اللي طاعة والديك بتشتمله؟. وده ليه معنيين ضمنًيا. يعني حرفًيا بيقول نسمع تحت السلطان
  
، switchعنـدنا كلنـا سـويتش . أنا فاكر لسـه سـنين مراهقتـي. دي حاجة كبيرة جًدا. اسمع اللي بيقولوه -1

اســـمع كـــالم . اســـمع لنصـــيحة والـــديك.. اســـمع: "لكـــن اهللا بيقـــول. معش اللـــي بيـــدور حوالينـــابنقفلـــه فمـــا نســـ
  .اهللا بيقول إن ده بيجلب مجد السمه لما تسمع لوالديك". اسمع وصايا والديك. والديك

  
طيـع والـديك بأفعالـك، بإنـك تسـمع . اعمل اللي بيقولـوا عليـه: بمعنى. تاني حاجة، خليك تحت سلطان -2

، وال إنهــا حاجــة دايًمــا بســيطة، مــش كــده؟ مــش هــا أتظــاهر إنهــا حاجــة بالبســاطة دي. قولــوه وتعملــهاللـي بي
  .سهلة، وال دايًما مفهومة

  
. مش ها أدعي هنـا حتـى إن اهللا بيقـول إن كـل حاجـة والـديك هـا يقولـوا لـك تعملهـا، هـا تبقـى عـايز تعملهـا

ــا الصــورة هنــا مــن التــدريب والتأديــب  اهللا .. أفضــل أخبــار لكــن محتــاجين تســمعوها شيمكــن مــا تكــون–غالًب
  . متوقع منكم تعملوا حاجات أنتوا مش عايزين تعملوها، وده طاعة لوالديكم

  
مـا : مافيهاش ملحوظة فـي النهايـة بتقـول 6أفسس . طيعهم.. اكرم أباك وأمك. ورة اللي قدامنا هنادي الص

ده مـــش . ين اللـــي بيـــدور فـــي حياتـــكتطـــيعهمش لـــو حاســـس إنهـــم اتجننـــوا أو لـــو حاســـس إنهـــم مـــش عـــارف
  .طيع والديك. مافيش مالحظات في النهاية.. اختيار

  
بــدون تحــدي، بـدون مبــررات، بــدون ".. ا َواِلــِديُكْم ِفـي ُكــل َشـْيءٍ َأيَهـا اَألْوَالُد، اِطيُعــو : "تقــول 20: 3كولوسـي 

صـي والـديك أو مـش بتكـرمهم ده كونـك بتع. جـًدا أتمنـى تركـزوا فيـه مهـمليه؟ لسـبب . طيع والديك.. تأجيل
  . تمرد على اهللا
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إن أهلـك يقولـوا لـك تعمـل حاجـة واضـح مـن كلمـة اهللا إنـك المفـروض مـا .. في استثناء واحد بس لألمر ده

. الكتاب هنا مش بيعلمنا نعصي كلمة اهللا. لو طلبوا منك حاجة ضد إرادة اهللا المعلنة في كلمته. تعملهاش
  .ده يحصل، وكمان وارد في بيوت بيدعوا إنهم مؤمنينوارد في بيوت غير مؤمنين 

  
لكـن خلـوا بـالكم . ده مـش هـا يبقـى مرضـي للـرب. الكتاب مش بيقول إنك تعارض كلمـة اهللا وتطيـع والـديك

  .الكتاب يقول في العهد القديم إن عصيان الوالدين مساوي للخيانة وعبادة األوثان.. من الصورة هنا
  

اهللا بياخد األمر ده . خطايا فظيعة جًدا listفي لستةم طاعة الوالدين مذكورة نشوف عد 1في نهاية رومية 
ــو عمــرك . بجديــة شــديدة ســنين ومــا ســمعتش كــالم مامــا وبابــا، يبقــى أنــت مــش  10، 8، 7ده معنــاه إن ل

ســـنة، وقـــررت تعـــارض مامـــا وبابـــا فـــي حاجـــة، يبقـــى أنـــت قـــررت  18، 15، 14ولـــو عمـــرك . بتطيـــع اهللا
  . تعارض اهللا

  
فـي العهـد القـديم، لمـا . تقول أطيعوا والديكم، أكرمـوا والـديكم ألن ده أمـر مهـم جـًدا هللا 6ن كده أفسس علشا

. بعالقاتنـا بـبعض واتعلقيب الستة الباقيينو . مع عالقتنا باهللا واتعامليب وصايا 4نشوف الوصايا العشر، أول 
  .أهم حاجة، طيع والديك". تسرقال . ال تزن. ال تقتل"قبل .. أول وصية في دول متعلقة بالوالدين

  
أكثر أوقات ندم مريـت بيهـا . أفكركم هنا إن األمر ده ليه توابع وقية جًدا" ليه؟"وبتخلينا نسأل .. كلمة ثقيلة

  .لكني عمري ما ندمت وأنا باطيعهم.. كانت أوقات عصيت فيها والدي ووالدتي أو ما احترمتهومش
  

ِلَكْي َيُكوَن َلُكْم َخْيـٌر، َوَتُكوُنـوا ِطـَواَل اَألْعَمـاِر َعَلـى : "6أفسس  بسبب وعد.. في سبب في كوننا بنعمل كده
  .وعد ليه جانبين". اَألْرضِ 

  
  :لما بنطيع المسيح كأطفال في عالقاتنا مع والدينا، اهللا يقول

: 6اهللا بيقـول لـألوالد فـي أفســس . أحـوالكم هـا تبقـى كويسـة. هـا يكـون لـيكم خيـر. أنـا هـا أشـبع حيـاتكم -1
علشان كده قلت لكم إن . دي حاجة كويسة ليكم". مش بس علشاني، لكن علشانكم كمان.. طيعوا والديكم"
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مــش . اهللا مــش عــايز يــدمر ســنين مراهقتــك. دي أخبــار كويســة. هــو عــارف إيــه األحســن ليــك. اهللا خلقكــم
يانـك عـايزة تبعـدك الطبيعـة الخاطيـة اللـي فـي جـوهر ك. أنت اللي بتحاول تدمر حياتـك. عايز يدمر حياتك

  .عن الشبع اللي اهللا قصده ليك
  

هــا تالقــي شــبع أحســن بكثيــر مــن أي . علشــان كــده عــيش فــي خــوف اللــي اهللا قــال عنــه صــالح، وهــا ُتشــبع
إنمــا هــا يكــون شــبع أبــدي لمســيرك مــع إلــه . مــش هــا يكــون شــبع وقتــي زي أمــور العــالم. حاجــة فــي العــالم

  .الكون
  

واضـح إن األمـر ده معـرض لسـوء . دها قـال هـا يطـول عمـرك علـى األرضبعـ. اهللا قال ها يكون لـك خيـر
ده مش معناه إنك لو طعت والديك، هـا تعـيش لحـد مـا يبقـى . التفسير لو أخدناه بره سياقه في العهد القديم

مـش ده اللـي بيتقـال . واللي ما يعيش للعمـر ده يبقـى أكيـد مـا طـاعش والديـه وهـو صـغير. سنة 80عمرك 
  .هنا
  

الوصــية دي .. مــا تنســوش. الوعــد دهالوصــية دي و هــم المكــانين اللــي بنشــوف فــيهم  5وتثنيــة  20خــروج 
يعــوا طإن األوالد ي.. اكرمــوني بــده: قــال لهــم.. دي صــورة العيلــة: قــال لهــم. والوعــد ده اتقــدموا لشــعب اهللا

ا تبقـوا طـوال العمـر علـى كده ها يكون ليكم خيـر وهـ.. والديهم، واآلباء يحبوا ويقودوا ويأدبوا ويدربوا والدهم
  .األرض

  
. جيــل ورا جيــل ورا جيــل ورا جيــل تتواصــلبمعنــى تــاني، حياتــك والكلمــة اللــي بيتنقلهــا مــن جيــل للتــاني هــا 

سنة مليانة ناس  100احنا بنهتم جًدا ببناء كنايس في أمريكا وأوروبا كانت من . أقول لكم ليه ده مهم جًدا
  .في خالل جيلين، ها تختفي. وفاضيةودلوقتي فاضية، وبقت مباني متناثرة 

  
جيلـــين تـــاني . بيســـيبوا الكنيســـة 20مـــن الشـــباب علـــى ســـن % 80ألن .. ليـــه باشـــارككم االحصـــائيات دي
  .ومبنى الكنيسة ده يبقى فاضي
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.. ليــه؟ ألننــا عــايزين الكلمــة تتنقــل مــن جيــل لجيــل.. بجديــة شــديدة 6خــدوا أفســس .. اهللا بيقــول عيشــوا كــده
علشان كده، يا آباء ويا أمهات اقفوا في حراستكم، اقفوا مع الشـعب . ن الكلمة تنتهي عندناألننا مش عايزي

  .اللي حمل الكلمة من ساعة ما اتقدمت لينا للنهاردة
  

  ..عيشوا كده وأنا ها أشبع حياتكم: اهللا بيقول
  
م كشـعب مـش لكنك.. الكلمة ها تعيش من خاللكم، ها تعيش من خالل عائالتكم. ها أضاعف إرثكم -2و

  . كشعب مش ها تستمروا لو ما عملتوش كده في بيوتكم. ها تستمروا لو ما عملتوش كده في بيوتكم
  

مـا فـيش شـك فـي .. كلمة اهللا ها تستمر للنهاية. مش ها تختفي. مش باقول إن الكنيسة ها تختفي بالكامل
فــاألمر ده متعلــق بالطريقــة اللــي . .لكــن كوننــا بنشــترك فــي ده، وكــون والدنــا وأحفادنــا بيشــتركوا فــي ده. كـده

  .6وده حسب أفسس .. بنتعامل بيها مع أوالدنا في بيوتنا
  

  . حابب دلوقتي كل واحد يكتب صالة
  

. بـيهم م، خاصـة لعالقـتكمصـالة لوالـديك واالوقت الجاي وتكتبـ واتاخد مأدعوك.. األطفال، المراهقين، الطلبة
  .6س صل ألجلهم وألجل عالقتك بيهم على أساس أفس

  
يمكــن . ، أدعــوكم تاخــدوا الوقــت الجــاي وتكتبــوا صــالة ألوالدكــم، وألجــل عالقــتكم بــأوالدكماآلبــاء واألمهــات

هنا أحب أوضح إن الصورة في العهد الجديـد لـألوالد هـي صـورة ألوالد . بعضكم ما عندكوش أوالد بالجسد
حيين هـم النـاس اللـي فـي حياتـك واللـي األوالد الـرو . ها نتكلم عـن الموضـوع ده أكثـر الحلقـة الجايـة. روحًيا

أشجعكم تصلوا علشانهم، ويمكن تقدروا تكتبوا صالة ألجل اآلباء واألمهات واألوالد اللي . ليك تأثير عليهم
  .تعرفوهم

  
النهــاردة عــايزين . أشــجعك تصــلي ألجلهــم، وتكتــب الصــالة دي. والــدك ووالــدتك مــا يعرفــوش المســيح يمكــن

  .خلونا نصلي. ناتبقى واقع في بيوت 6أفسس 


