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 بيوت �طمة يف الكتاب املقدس
 ر�تشارد برات بقلم 

اعئلة صديق أو   ر�ما ي�ون هذا ابليت هو .ن تعيش يف عزلةٍ أهو  ا مً ُ�طَّ  ا بيتً  ى احلالة الوحيدة اليت فيها لن تر
كفالعائالت  .ر�ما هو بيتك .قر�ب ا �فية عن األنظار وأحيانً األمد، أحيانًا  طو�لةبطرق قص�ة األجل و تتفكَّ
 مة. حطَّ نا وُ�بطنا أ�رث من ابليوت المُ �ِّ ، فإنه ال يوجد يشء ُ� ىلع أي حاليراها اجلميع.  أخرى 

 ملاذا هناك العديد من ابليوت املحطمة؟ 

ا املشلكة  منَّ  �ثيعزو الك. د باألمر اجلدي نراه ايلوم ليس  يمة اذلالُمحطَّ  العائالتالكتاب املقدس أن و�اء منا يُعلِّ 
ول�ن الكتاب املقدس �ُش� إىل اجتاه �تلف.  —تدهور ادلين واألخالقمن — احلديثةة الت اثلقافيَّ إىل اتلحوُّ 

  ىلع تهعندما أعلن اهللا دينون ت ا يف الكتاب املقدس. ظهرمبكر جدً  مة يف وقٍت ابليوت الُمحطَّ يف الواقع، تظهر 
 وادلينا األول�، آدم وحواء. 

  قصد ة.ة والكهنوتيَّ �ون صورته امللكيَّ نبامتياز أن  بار�نا ، البرشاهللا  خلقعندما 
ً

،  ن ن�ون مثمر�نأ اهللا أوال
ْخِضُعوَها قائًال: 

َ
رَْض، َوأ

َ
وا األ

ُ
ثِْمُروا َواْكرُثُوا َواْمأل

َ
س �ده و�سبيحه األبدي. كما  ءإلعداد األرض ملل ""أ   اهللا أسَّ
). هلذا  ٢٤-١٩: ٢دة األجيال (ت�و�ن متعدِّ  همة من خالهلا حتقيق هذه امل يتم ة ة رئيسيَّ وحدة اجتماعيَّ ك األرسة 

  . خلقنا اهللا من أجلها ا يف األغراض اليت جيد، نميض قدمً  �شلكٍ  األرسة �سلكالسبب، يف معظم الظروف عندما 
 هل. يف خدمتنا شديدة  �د عوائقوعندما ال �دث ذلك،  

ر معظمنا يف عواقب حتت دينونة اهللا. عندما يفكِّ  انوقت طو�ل قبل أن �طئ آدم وحواء و�سقط بالطبع، لم يمِض 
م (رومية  ه�سلومجيع   ل�األو بوادلينا  حلَّ عقونلا �و املوت اجلسدي والرويح اذلي  تتجهة، يف اخلطيَّ  برشسقوط ال 

– ١٨:  ٨يعود املسيح يف املجد (   إىل أنجعلت حياة البرش صعبة  أنها  ف  ر لعنة اهللا ىلع الطبيعة و�يكما نتذكَّ ).  ٥:  ١٢

ة من سفر اتلكو�ن  االفتتاحيَّ  إن األصحاحاتاملالمح حلالة السقوط اليت نعا� منها، ف هذهة ). ىلع قدر أهميَّ ۲٥
دؤت  اكنت موجهة �و العائلة.    ل� سة كيف أن دينونة اهللا ضد وادلينا األو قدَّ المُ  انلصوص د  ىلع يشء آخر. تؤ�ِّ  �ِّ

ْ�َعاَب َحبَِلِك  إىل ذلكأشار اهللا 
َ
ُ أ َ�رثِّ

ُ
فعل حواء ىلع وفاة  رد  أوضحَ  ). ١٦: ٣" (ت�و�ن عندما قال حلواء: "تَْ�ِثً�ا أ

 أبنائنا ا احلزن العاطيف انلاجم عن ضالل  أيًض   شملت  ة فحسب، بلشمل الوالدة اجلسديَّ � لم    كأممها  الآهابيل إىل أن  
 رَُجِلِك يَُ�وُن   ىلع العائلةتر�� دينونة اهللا  يتج�َّ ). ٢٥: ٤�ن (ت�و

َ
يف اتلنافر اذلي �شأ ب� آدم وحواء: "َو�ِىل

ُ�ُل قائًال: ر اهللا آدم عالوة ىلع ذلك، حذَّ  ). ١٦: ٣اْشتِيَاقُِك وَُهَو �َُسوُد َعلَيِْك" ( 
ْ
ا إىل أن  ش�ً ، مُ )١٧(آية  ""بِاتلََّعِب تَأ
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لك  حتطيم  صحاحات األو� من سفر اتلكو�ن أن  األ  �رشحة.  باملشقَّ   ا كون مليئً ية ألرسته ساجات املاديَّ توف� االحتي
 . األول�ينبُع من دينونة اهللا ضد وادلينا ا تقر�بً ة جانب من جوانب احلياة األرس�َّ 

. عندما  هذا االنهيارعمق مدى و اإل�سانيَّةمدة انهيار العائالت ب� اليت تُقر  انلاسة قليلة من لألسف، فإن قلَّ 
. قالت يل إحدى األمهات: "اكنت  ما   لشخٍص   خفاقات الشخصيَّةاإلا ما نليق باللوم ىلع  تأيت املشالك إىل منازنلا، فغابلً 

لصة  مشالك، وفجأة صارت زوجيت غ� ُ�   ال ا ب: "كنَّ ذات مرة قائًال   زوجق  ا". وعلَّ راهقً حىت أصبح اب� مُ   خب� اعئليت  
ة، وهناك  إخفاقات شخصيَّ  مجيًعا  بالطبع، دلينا  .امل�ل" أيباغدر فجأة عظيمة، ول�ن  أرسةا "كنَّ  :يل". قال صيب يل
املشالك اليت تعا� منها اعئالتنا. ل�ن مثل هذه اتلرص�ات ت�شف عن مدى حاجتنا  �سببالكث� من اللوم 

رها شخص ما.  مشالك" أو "عظيمة" حىت يدمِّ  ال إىل انلظر بعناية أ�رب يف جذور مشالكنا. ال توجد اعئلة "خب�" أو "ب
م بيتلك ف  ايلوم اذلي بدأ فيه.  ذمن  ُ�طَّ

 ، فإن مواقفنا وأفعانلا ستكون �تلفةالتنا الكتاب املقدس عن أصل مشالك اعئا أنا وأنت نؤمن بما يقوهل إن كنَّ 
إبقاء اعئالتنا ىلع املسار   �شأن ا مع اآلخر�ن اذلين يمرون بأوقات عصيبة، وأ�رث يقظة . سنكون أ�رث تعاطفً تماًما 

 معونة  طلب  ليف السيع    ت�ر�ًسا الصحيح، وأ�رث  
ً

ا . ألن ي�ون هذا تغي�ً اآلخر�نىلع    د إلقاء اللوم  من �رَّ اهللا بدال
 مرغو�ًا فيه؟ 

 ا؟ م اهللا وعودً قدِّ ل�ن ألم يُ 

؟ صحيح أن أتباع املسيح سوف  ان�سارها ب ىلع ة من اتلغلُّ ن العائالت املسيحيَّ ل�ن ألم يعد اهللا أن تتم�َّ 
يًْضا َستُْعتَُق ِمْن ُ�بُوِديَِّة  :عند عودة املسيح هم العهد اجلديد أناكملة يف املستقبل. يُعلِّ راحًة  ينالون

َ
َِليَقَة َ�ْفَسَها أ

ْ
"اخل

َفَسادِ 
ْ
وَُّجوَن" ه: الرغم من أن ىلع ). ٢١– ٢٠: ٨" (رومية ال ِقيَاَمِة َال يَُزوُِّجوَن َوَال يزََتَ

ْ
عندما يظهر  )، ٣٠: ٢٢(مىت  "يِف ال

، بما يف ذلك انهيار اعئالتنا. ل�ن ماذا عن اآلن؟ هل  ت فيه اخلطيَّةبنه سوف يعكس لك رضر قد �سبَّ فإ املسيح 
 بيوتنا يف العرص احلايل؟  حتطيمب ىلع يمكننا اتلغلُّ 

اكن  نبأنه إ اطئاالعتقاد اخل وهو  —سييح ما �سميه كث�ون "إ�يل الرخاء" اتللفز�ون امل�رش يف العقود األخ�ة، 
اذلين  ، معظم انلاس بالطبع. عظيمة ة بر�ت مايلَّ  �منحنا دلينا ما ي�يف من اإليمان، فإن اهللا سيشيف أمراضنا و

ن  تضحك �شدة، أل. ل�ن ال  أن �لب مثل تلك الرب�تأن اإليمان يم�ن  فكرة  من    ن�سخروون هذه املقالة  أ يقر
يمكننا  هأننعتقد . الاكفية الطاعةباص بنا لعائالتنا. �ن ببساطة �ستبدل اإليمان الاكيف اخل رخاء الا إ�يل للك منَّ 

 وصايا اهللا. أطعنا  ناعئالتنا من كرسها إانتشال 
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بعالقات رائعة مع  يستمتعنس إنهنَّ والقساوسة للزوجات  ونماملعلِّ يقول يف وقت ما.  الرأي ار�ما واجهت هذ
ٌة فَاِضلٌَة" ا" ن أصبحوا إ نَّ وأطفاهل أزواجهنَّ 

َ
ْوالَُدَها : ٢٨: ٣١أمثال ، يقول فيف انلهاية. )١٠: ٣١(أمثال ْمَرأ

َ
"َ�ُقوُم أ

يًْضا َ�يَْمَدُحَها". 
َ
�ُوَ�َها. َزوُْجَها أ د  ، يف مؤتمرات الرجالَو�َُطوِّ يُق �َْسلُُك  أبنائهم من أجل  الزتامهم آلباءاُ�دِّ دِّ ألن "اَلصِّ

املص�  إىل االعتقاد بأن يُدفعون اآلباء الصغار  فإنو�نفس الطر�قة، ). ٧: ٢٠(أمثال بَِ�َماهِلِ. ُطوَ� بِلَنِيِه َ�ْعَدُه" 
َ يِف َطِر�ِقِه، َ�َمىَت َشاَخ  : "رَبِّ اليت تقول فأنت تعلم اآليةمتسقة. و ةصارم تر�يةعتمد ىلع يطفاهلم أل األبدي الَْودلَ

يُد َ�نُْه"  يًْضا َال َ�ِ
َ
 ). ٦: ٢٢(أمثال أ

ُ
ة ختترب الرب�ة  املسيحيَّ  لعائالتىلع أنها �ش� إىل أن ا انلصوص ذت مثل هذه اخت

 ة رائعة ألوئلك اذلين يطيعون وصاياه. ما. �ن نؤمن أن اهللا يعد حبياة أرس�َّ  ءمقابل يش من اهللا واخلسارة

معينة ألفراد األرسة ألنها تعكس الطرق اليت    طرق األمثال ىلع    تنص اآلن، �ن حباجة إىل أن ن�ون واضح� هنا.  
ع  سبب وجيه تلوقُّ   فاضالتات ال الزوج دلى  ال يع� بالرضورة.    ما هو يف العادةيوزع بها اهللا بر�ته. ول�ن  يف العادة  

اآلباء و. أوالدهماآلباء اذلين يعيشون ب�اهة برؤ�ة بر�ت اهللا ىلع واغبًلا ما �ستمتع من أزواجهن وأطفاهلن.  املدح
. ول�ن الزوجات  إيمان اخلالص  إىل األطفال  كثً�ا ما يقود  يف �افة الرب يتبعون الطر�ق اذلي    أوالدهم   يُر�ُّوناذلين  

رهيبة يف بيوتهم ألن األمثال   ةٍ ا ما يعانون من مشقَّ اغبلً اليح  ، واألزواج املخلص�، واآلباء ذوي الضم�  تالفاضال 
  احلياة  حيث ت�ونساقط  هنا �و املبادئ العامة اليت �ب تطبيقها بعناية يف اعلمٍ توجِّ  أقوالا. إنها وعودً  تليس

ُ �شلك واضح وسفر اجلامعةسفر أيوب  يُب�ِّ . كما عن السيطرة ةما خارج  إىل حد  دائًما  يسء فهم لكمة اهللا  ، فإننا �
 ة. ا إهليَّ عندما نتعامل مع األمثال كما لو اكنت وعودً 

ا  . ل�ن ال تنخدع أبدً واخلسارةب� الطاعة والرب�ت، و�ذلك ب� العصيان  ترابطيف كث� من األحيان، هناك 
سة بقدر كب�  قدَّ سفار المُ األ قرفعله اهللا بعد ذلك يف اعئلة شخص ما. تُ أنك قادر ىلع معرفة ما سوف ي باالعتقاد ب

من الغموض يف الطرق اليت يتعامل بها اهللا معنا. يف مجيع أ�اء الكتاب املقدس، �جب اهللا و�سكب لك من الرب�ت  
 رٍ �� قاي� و�بارك اعئلته بتطوُّ ع من اهللا أن ن اكن يتوقَّ ة ىلع العائالت بطرق اغمضة. مَ ة واألبديَّ واخلسائر الزمنيَّ 

م (ت�و�ن ثقايف    )؟١٧: ٤ُمتقدِّ

ىلع اعئلة داود ىلع عرش إرسائيل ىلع الرغم   أبىق هة شاول ولكن�سبب خطيَّ من الُملك  ملاذا رفض اهللا اعئلة شاول 
بينما ال  ها اعئلة طفل خترس. ملاذا املعارصنفس األشياء يف العالم )؟ حتدث ٤٣–١١: ١٩صموئيل  ٢( ة داود من خطيَّ 

رش�ك حياة آخر غ� �لص؟ بينما �تيف    اإلصالحأحد الزوج� غ� املخلص و�سىع إىل  يتوب  ملاذا  خترس أخرى؟  
أن  نثق يف �ن  ؛ بةتقلِّ أو مُ  استبداديَّةطرق اهللا ليست  إن  .ببساطة السبب ال نعرف اغبًلا ما دعونا نقول احلقيقة، 

 ما ت�ون طرقه غ� مفهومة. ا صالح. ومع ذلك، اغبلً الكمة واحل    هو مناهللا لك ما يفعله 
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 أي رجاء هنا؟ 

، علينا أن ندرك بعض  الكتاب املقدسمه نلا قدِّ يلفهم الرجاء اذلي هنا؟ ا، فما هو الرجاء إذا اكن لك هذا صحيحً 
اهللا   لضمان دينونة ي�يفا بما سيئً واألخبار السيئة. اخلرب السار هو أنه ال يمكنك أن ت�ون  ةاألخبار السار

ا بما ة، ل�ن ال يمكنك أن ت�ون رش�رً يف تار�خ البرش�َّ  قد ت�ون أ�رث األزواج خيانة وأسوأ وادلعائلتك. ل
بما  صاحلًا األخبار السيئة � أنه ال يمكنك أن ت�ون  ومع ذلك، فإن. لعائلتك ة اخلالصإماكنيَّ  ي�يف تلجاوز

، ل�ن ال  ىلع اإلطالق ىلع هذا الكو�ب سارعائلتك. قد ت�ون أفضل زوج ووادل للضمان بر�ت اهللا  ي�يف
مستقبل اعئلتك، للخ� أو إن  .الرهيبةواملعاناة حلماية اعئلتك من اتلجارب  صاحلًا بما ي�يفيمكنك أن ت�ون 

 الرضر، هو يف يد اهللا. 

س  يتناول  لعائالتنا.    اإلرشادللحصول ىلع  س  قدَّ بدون شك، �ب أن ننظر إىل الكتاب المُ  ات  املسؤويلَّ الكتاب الُمقدَّ
؛ كولويس  ٢٤– ٢٢:  ٥  سس)، والنساء (أف٦– ١:  ٣بطرس    ١؛  ٢١،  ٣:١٩؛ كولويس  ٤:  ٦؛  ٣٣–٢٥:  ٥ة للرجال (أفسس  العائليَّ 

ات واضحة  م إرشادقدِّ ة تُ قصًصا اعئليَّ  يروي كما ). ٢٠ :٣؛ كولويس ٣–١: ٦ سس(أف واألوالد )، ٧: ٣بطرس  ١؛ ١٨: ٣
بثشبع  مع زنا داود كما أن  ،) � مثال إ�ايب٤–٢ىلع سبيل املثال، العالقة ب� بوعز وراعوث (راعوث . إىل حد ما 

ل�ن ال ينبيغ  .  سقدَّ تعايلم الكتاب المُ مجيع  �ب أن نبذل قصارى جهدنا التباع  هو مثال سليب.  )  ١١  صموئيل  ٢(
 .ينا أن ننخدع باالعتقاد بأن املستقبل يعتمد عل

إىل   افتقرا أشار إىل أن الك األخو�ن يعقوب وعيسو . ة بهذه الطر�قةسمعت مؤخًرا قًسا يعظ عن األبوة املسيحيَّ 
نتج عن الطرق    ستقامة، أوضح بعد ذلك كيف أن افتقارهم إىل االواهنةة  أدلة كتابيَّ . ب)٣٦–٢٥االستقامة (ت�و�ن  

�اباة يعقوب يلوسف  إىل ضالل يوسف و�خوته  أرجع سبببعد ذلك، . اليت قسم بها وادليهم حبهم ب� األخو�ن
:  ٨ اةد أبيمالك ىلع اهللا ألن جدعون قىض الكث� من الوقت يف اخلدمة العامة وأهمل ابنه (قضتمرَّ . )٣٧(ت�و�ن 

ثم ختم القس  . ) سببه فشل سليمان يف قضاء الوقت الاكيف معه١٢وك مل ١ر (ن سلوك رحبعام املتهوِّ . اك)٥٧: ٩–٣٣
ول�ن إذا رفضنا هذه األمثلة، فسنضمن  . : "إذا اتبعنا هذه األمثلة السيئة، فإننا ��م ىلع بيوتنا بادلمارقائًال 

 عائالتنا". بر�ت اهللا ل

، ل�ن اهللا أظهر  األرشاراكن يعقوب وعيسو من . بهذه الطر�قة �س�ال  األمور ح أنس يوضِّ قدَّ ل�ن الكتاب المُ 
أعطى يعقوب ألبنائه فرصة  .  ) ٣٢يعقوب إىل رئيس اآلباء اذلي سميت أمة إرسائيل ىلع اسمه (ت�و�ن    غي��ده بت

  أسباط ات العائلة هذه إلرساء انلظام ب�  ل يوسف أيًضا واستخدم ديناميكيَّ الغ�ة بتفضيله يوسف، ل�ن اهللا فضَّ 
ن اجليل  ا، ل�ن اهللا م�َّ  ذر�عً لقد فشل جيل اخلروج من مرص فشًال . )٤٩إرسائيل يف األجيال الالحقة (ت�و�ن 
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لطف اهللا  بة خط�ة مع بثشبع، ول�ن وقع داود يف خطيَّ . )١ وع (�ش آبائهمب ىلع خيانة اثلا� برمحته من اتلغلُّ 
 . ) ٢٥–٢٤: ١٢ وئيلصم  ٢بثشبع سليمان ( أ�بت

كونوا أتباع املسيح، ل�ن  يل ون أطفاهلم مجيًعا اآلباء اذلين ير�ُّ  عرفنعارصة. احلياة امل ىلع نفس اليشء ينطبق 
ىلع  . ر من حياتهم متأخِّ  آمنوا يف وقٍت  ا آباءً يف الوقت نفسه، يعرف الكث� منَّ . أطفاهلم يرفضون اإليمان املسييح

.  س، رساعن ما وثق أطفاهلم الكبار باملسيح أيًضا قدَّ أطفاهلم ىلع االستهزاء ب�ل يشء مُ   ر�َّوا الرغم من حقيقة أنهم  
واألطراف املذنب� اذلين يتو�ون و�دون السالم مع اهللا    ،نعلم مجيًعا ضحايا أبر�اء للطالق يعانون من آالم الوحدة

ة نلا، لكنها تُظهر شيئًا واحًدا بوضوح  ة بالنسبقد ال ت�ون هذه السينار�وهات منطقيَّ . والسعادة يف زواج آخر
 .شديد: مستقبل اعئالتنا يعتمد ىلع اهللا، وليس عليك ويلعَّ 

؟ ابذل قصارى جهدك تلكون زوًجا أو أبًا أو طفًال ير�دك اهللا أن ت�ونه، ل�ن ال تغمض  خالصة لك هذاما 
اآلن،  بيتكمور �س� ىلع ما يرام يف إذا اكنت األ. بالفعل مستقبل اعئلتكيف يده عينيك أبًدا عن الشخص اذلي 

  أن  و�م�نم حتت السطح طَّ ُ�  ؛ إن بيتكانظر مرة أخرى . فال تنخدع باالعتقاد بأنك �حت بطر�قة ما يف ذلك
ك ل�ن  .  بإخالص من أجل استمرار رمحته يف املستقبلصلِّ  اذلي �ستحقه، و  الشكر  هللا  مذللك، قدِّ .  يف حلظة  يتفكَّ

ة اهللا بإظهار قدرته اخلالصيَّ  . يبتهج الفداء رجاء عن ، فال تتخ�َّ بيتكس� ىلع ما يرام يف إذا اكنت األمور ال �
إىل الشخص اذلي �مل املستقبل ب� يديه    اجتهمهما اكنت حالة اعئلتك،  .  املذهلة من خالل أناس لم يبق هلم يشء

 .محطَّ المُ  بيتك من خالل  يمجد ذاته واطلب منه أن 

مةث الكتاب املقدس كثً�ا عن  يتحدَّ  ع اعئلتك برب�ة اهللا.  و�ب علينا ذلك أيًضا. ابتهج عندما تتمتَّ   ابليوت الُمحطَّ
درً� لالن�سار يف العائالت األخرى. ستكون هناك أوقات ستواجه فيها االن�سار  �ن متعاطًفا عندما تصبح مُ 

بك كعضو يف اعئلته. ال يعد اهللا بإصالحات سهلة أو يف اعئلتك. ل�ن دليك � هو أيًضا أبوك السماوي، وهو �
حلول �سيطة. ال توجد خطوات �ب اتباعها تضمن الشفاء واتلعايف. ل�ن أبيك السماوي �ستطيع أن �شيف  

 بجراح منكرسي القل  يعصبيمكنه أن    .من ايلأس  خلق الرتنيمإىل رقص. يمكنه    وحالعائالت. يمكنه حتو�ل انل
 .  الظلمة يف  املأسور�نوأن يطلق رساح 

اآلن دلفعنا إىل األمام يف األغراض اليت من   العائالت وأن �ستخدم املآيس اليت تؤملنا �شدةٍ  يُصلحيم�ن هللا أن 
أبيك، واطلب رمحته عليك وىلع بيتك. ثق يف �بته لك وال �ستسلم أبًدا. أرسل أبانا  هأجلها خلقنا. فادعوه بصفت
 .يف حياتنا   رن�سا ما نواجهه من ايف لك    رجائنا اعرنا. هو    يف رة أخرى يلغفر خطايانا و�ش ابنه الوحيد يلموت و�قوم م 
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ة اثلاثلة. وهو مؤلف العديد من الكتب، بما  خدمات األلفيَّ هيئة هو مؤسس ورئيس  االبن ادلكتور ر�تشارد برات
 ).He Gave Us Stories" (أعطانا اهللا قصصكتاب "يف ذلك 

 

 .  تيبوتلوك تم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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