
                                                                                      
 ٢٤٠الرسـالة                                    

 

  ؟؟سيحسيح إلى الم إلى الملقيادِة أوالِدنَالقيادِة أوالِدنَا   معرفته معرفته يلزمنَا يلزمنَاذاذاماما
 

(Arabic – How we should lead our children to Christ?) 
 

  .ىِنع أقنَابوى وجيرِن حؤاٌلس         :  جديدة من سلسلة حلقة

  لقيادِة أوالِدنَا إلى المسيح؟ لقيادِة أوالِدنَا إلى المسيح؟ معرفته معرفتهماذا يلزمنَاماذا يلزمنَا         : وسؤال هذه الحلقة     
      Dr. Ron Rhodes          :يجيبنا على هذا السؤال

      The Complete Book of Bible Answers                               : فى كتابه
 

 يتساءُل بعاآلب ضاءواألم اتُهقائلين :أطفالنَ متى يكون ا مسئولينع نلوِك سأى ِف.؟هم ىم رلٍة ِمحنالع ر م
يكونو نَاجبا وضب ذور عالقِتعهمم وِل.؟ اِهللاع إلجعلى ذِلِةاب أقوُلك :إن تح ديدالس ِباِسنَن الملي سإذ.عاًراً قاِط أم  

فُختِليغَ الصاراِح الودفِم.رن اآلخَ ع ناِض الوح أنب عضغَ الصبلغُار يم حلة النُّرغَوج قبَلض رِهي.وي عقوب 
سيقوُل ُلوالراأل ِهالِت برسصابعحاح الر: "فمفمنني ي عرفُرفُعأن أن ي ي عَلعَلممح ح سسعناً وال يعُلناً وال يُلمفذِل فذِلم كخَ خَك ة لهطية لهوبنَ ."طيعلى ذِلاء ك 

يلزنَمنَا أن أنّرفَع هحين صُل ال يصغيرإلى الم ى الِتحلِةرا فيهي ستطيع إدراكم ا يجوزقوله  وما ال يجوز. ا وم
يجعل ِفوزهوم ا ال يجنَا  .وزهيجبأن نض ِفع ارنَى اعتبذِل ا أنكه والس ناِسنَ المبله لي َلتحمس مة س١.ِهلوِكئولي  
 

 واءُليتس اآلباءواألم ذِلكَ اتُههْل:ك  مِكيبشَ توصيُلن ِءهؤال اإلنجيل ِلِةارغَ الصنتِظ نَار أمِس حتى رن 
لق.؟لوغالب أد صاببشُِّ المر الشّهيرBilly Graham  إإ" : قاَلحيننناإلهتد اإلهتد اءإلى طريق الخَ إلى طريق الخَاء الص بِل ِلسيطسيطالص ب ددررجةِِةجأن أن   

أصغَغَأصرراألو الِدالِد األوي مِكمِك ينهنهالح الح صوَلوَلصعلى الح على الح يةِِةاايالج الج ديدوقاَل.."ةِِةديد Charles Spurgeon : "إن األواألوالدالدي ي حتاجحتاجونال الون ختبار ار ختب
ة ة قدسقدس الم المرفُ الكتبرفُ الكتب تع تعذ الطفوليِةذ الطفوليِةنْنْ م موإنّكوإنّك" :وثاوستيم ِلوُلالرس ولسب كتب و."همهمالِصالِصهتم بخَهتم بخَ نَ نَا أنا أننَنَاجباجبووالص والص والخَالخَ

 ٢.ذ الطفوليِةذ الطفوليِةنْنْة مة مقدسقدس الم الم الكتب الكتبسسوثاووثاو تيم تيم تعلّم تعلّملقدلقد  .."وعوعسسسيح يسيح ي الم المىى ِف ِفىىان الِذان الِذ باإليم باإليمالصالصلخَلخَ ِل ِلمكمك تحكِّ تحكِّ أن أنةَةَررالقاِدالقاِد
 

 يجبأن نب اِدراغَ بإطالع الصقاِئر على الحة باإلنجيلعلنَق الم.لقد ب أتْدأم تيم وثاوستو ضيحالمكتوب  
 "رفُرفُتعتع"ِة م كِلنح ِماِض فو.ِه طفولِتى ِفا حسب المكتوبيح يى كَريبِه تدى ِفرتْ واستم.ركِّب المِهنِّ ِسِىا فهِنبال
المة باذكورآليِفىا تعِنة أنّه عالً معاًارض .سوُلفالرب يقوُلولس  :"إنّكإنّكم ِةنْنْ مِةذ الطفوليذ الطفوليتع تع رفُ الكتبرفُ الكتبالم الم سقدسةةقد".إن  

 ٣.ِة المكتوب اِهللاِةمام بكِل على الدوِهليإ ثُدحه تتَ أمتْانَ كَ..طاعانِق ونراً دستِم مان كَِةقدس المتِبه على الكتَعرف
 

 رفُأعكثيرين  أصبحوا مسيحيينذنْ مح اثِتهدثَلِم موثا تيموس. إنCorrie ten Boom  صةَالشّهيرلتْ ح 
  اِهللاُلجر و. ِة السابعى ِف الربفَرعJonathan Edwards  اِتضه النُّلج ور.ِةساِمن الخَ ِسىالص ِفعلى الخَ

المروفُعع الخَاَل نَاًالمي اِد ِسى ِفالصالس نِةس.وز وجته Ruth Grahamا ِسى ِف نابعإنّ.ِةلر ب هاإليمسيط ان الب
يستطيعالص غيرا والكبير لحالص على الخَوَلص.كم ا جفر  بِساءأعالمالر لس األصحاِداح السشَس ع٤.ر 
 

 األطفاَلإن زيتمي ونر بقدِمراِف و قِة الِثنا  فيميقولهاآلب اءواألم اتُهله موفيم نْا يصنَوحهإذ. بِهم  أن 
اجزواِئقُ والحوالعتَ لم ْلخُد على حاِتيهم بعى الِتهىف. دُلِط تعوَل قبان ِم اإليمنالو بوقلول إلى صهم.فال ع جب 

إذنأن الكتاب الم سب قدما جأليل متى ا بإنجاءصاح الثاِمحنشَ عرالع ثد الثاِلدي نصنَحِما أن ال كَثَل األطفَ نكونى 
٥.اطةسب ن ِمِتهم بطبيعارغَ الصع بِهتتما يمب نتحلى  أنار الكبنحا نَنَم يلز.َل إلى ملكوِت اِهللاخُدنَ

 ال يوجد  رنَاِمجب
                                                

 لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع              ،     ١٧: ٤ رسالة يعقوب ١
٢ Spurgeon's Sermons                      ،   ١٥: ٣رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس  
  ٢٦  &  ٢١: ٢،   سفر صموئيل األول               ٧ – ٦: ٦ سفر التثنية ٣
٤ CORRIE TEN BOOM HOUSE     ،Edwards, Jonathan (1703-1758) ،    Ruth & Billy Graham  ، ٣١: ١٦سفر أعمال الرسل       
  ١٥ – ١٣                 ،   إنجيل مرقس  ٣: ١٨ إنجيل متى ٥

http://ronrhodes.org/RonRhodes.html
http://www.google.ca/url?sa=U&start=3&q=http://www.ronrhodes.org/RonRhodes.html&e=9797
http://en.wikipedia.org/wiki/Billy_Graham
http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Spurgeon
http://www.soon.org.uk/true_stories/holocaust.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Jonathan_Edwards_(theology)
http://www.billygraham.org/
http://www.billygraham.org/
http://www.unctv.org/ruthandbillygraham/family/ruthbellg.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Jonathan_Edwards_(theology)
http://www.soon.org.uk/true_stories/holocaust.htm
http://www.unctv.org/ruthandbillygraham/family/ruthbellg.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Spurgeon
http://www.thegrace.com/audio/index.htm


 2 

همألقد ددحم لياِعسداِل الودنيشير على تبأطفاله مِت وقيادهملقب ول يسوعسيح كفاِد المخِلى ومص لهىنِّن ولِك.مأقد م 
ِسىا يِلفيم ؤشِّتة مأنّى اعتقاِدى ِف.اٍتر هكَاِعا تس ثيراً على ذِلدك:    

 

 أوالًالًأو:: قرقراءة ِقة ِقاءصص الكتاِبص الكتاِبصالم الم قدقدس وتوس وتوضيحضيحهها بما بما ياِساِسنَنَا يبأأ  بععماامررههمِتِمثَل .. مى الِت لكتصوح صخْ  شَالةر 
سالل ث طريقى ِفارالض مالصونَاَل الخَى  اهتد.إن غَ الصي ارحبونس مالِقص صاع.ِم والِقن صص المحبلإ ِةبيهم 
 ١.رشَس عاِماح الخَح بإنجيل لوقا األصةذكورى م وِه.الن الضواالب. فقوِدم المهصة الدر وِق. الضالوِفر الخَصةِق
 

 طيةخَ ِةمى كِلعنَضيح متو وِل..ىىررشَشَن البن الباِئاِئطيِة الكَطيِة الكَ خَ خَلةَِلةَِكِِكشش م مححضيضيتوتو ِل ِلةِِةاسباسبنَنَص المص المصص الِق الِقامامدداستخْاستخْ ::ثانياًثانياً 
الِدلألوِدستخْ مالِقمين صصالم ى ِفةَذكوركتاِب الع ِدهديِد الج.ى  أرأنذِل نص روكس  بالقوهموالس.فأح تَ اناً وأنْي
تصبإو لى الهِفدستخْ موِدماً القو سهالسم.ى ِفُل تفشَ قدإص ابِة الهِه هِذ.ِفدورالص ة توضحة والفَى الخَعنَ مشل طي

 ٢.ااهيح نَريد الرب أن يى الِتاةَيا الحيح نَا لمنَى أنّعنَ بم.فد الهفشَلنَا ِفى إصابِةا نَ أنّوهو .اةي الحىِف
 

 َلنّا فشٍَد ِماِح و كّل ألنن ولِك.ا كثيراً جداً أحبنَاَهللا إن ..ليِبليِب على الص على الصوعوعسسب يب ي الر الرههززأنجأنجا ا مم  ضيحضيحتوتو ::ثاًثاًثاِلثاِل 
ة عنّا ابني الًاِم كَهاقابِع وعسمَل الرب ي تحاطايخَ ن ِماهبنَارتكَا  من ولِك. اِهللاعا مالقتَنَا عنَوفقد ِفدِة الهاب إصىِف

ليِبوِتِهبموبذِل. على الص كأع  ادنَإليا باآلِبالقَتَنَا عماو السى.ِم وناألفض ل إعطاءثل م صيالد ى الِذ.نكاء  ج
 ةم قاِئو هك الص إن.كذِل ِلاحسيلِة إيضو كَرشَبع ع الرادد العىاِناح الثح األصىكولوِسى ِنؤِم إلى مالِةسالرب

األعديَئالمة الر. معى أن ِفضيح توالع هكَِةوِد القديم انذِن المبي وضى ِفعالس تْانَوكَ. نجلقُ تعنْ زاِب على بِهِتانَز 
حكوم دة الملما اِئِه قضدع وب.اهرتكبب اذِن الم أنبتَ ثىم الِتاِئرالجها  عليجُلقة يسر الولك ِت.ِةيرر الشِّاِلِهم بأعةمقاِئ
بهِها عليَلاِخ دالس طلقُجن يرس هاح.عطى ِت ويالك لورقة بعت خَدِمها بعبِةار "بالكَم لاِمدفوع".أخَ لقد يذ السد 
المسيحالقاِئِه هِذاِتِقِه على ع مة المَلسجعلي ا كّلهديئةاِلنَ أفعمِّ.ا الروس ِتتْر القاِئلك ليِبمالِذة على الص ِلى صب 
ِهعليي سوع البالِذار ى لمخَ فعْل يكَإذ .ةطي ان بانّديالً ع.د فعني ةابلا انّ عديبذِل.الًاِم كَن كنَد استعنَتالقا عا م٣. اِهللاع 

 

 رابعاًابعاًر:: توتوضيحضيحأن الخَ الخَ أن هب الصهب الصة مةة مانيةجانينَ نَج حصصحُل عليُل عليهااهباإليم باإليم ي بان بالري بان بالرسسوعوعالم سيحسيح الم..ي لزننَم ا أنأ على قر
غَالصار ما جاء بأفساألس صاىاِناح الثح لعدداِمن الثياِس والتنع.مِكننَا ويذِل تو ضيحكقِّ الحباله دايا المتعدى الِتِةد 

يحصلونعلي ىا ِفهأع ِهاِد ميالِدين فِع.ماسِتد ِل الِمهمتلكاله داايفكِّ ال يرأنّى ِفون همم لزمب ونفعدِن ثمألنّ. اههاتٌ ا هب
ا نَ إنّ.ةجاني مةه هب ألنّ.الصِة الخَاء هبر ِشنمِكثل ال يالِم وب.اهالِموا السِت يتقدم أنو ههمعليا  كلُّ م.هم أحباِئنِم
 اسسيح على أسلم قبوَل اىعِن يا فيِهنَ تقِتعض وإن .وعس ي الربى ِفتنَاع ثق بوضيةانجة المطية القيم العلكتقبُل ِتنَ

 ٤.نَااِتفِظ حيِحو .انَاطاي خَانفرغُ قَحِق ير أن قاِدسيح أنّهلم اىقة ِف الثىعِن يىسيِح الماناإليمو .اقهدصن  ِلِهِتمكِل
 

 مجلهتع نَ أنوزج يالو  كثيراًألونسة ياد عارغَفالص ..ممحلو لهحلو لها يا يمما كَا كَنَنَ إلي إليئلٍةئلٍة أس أسجيِهجيِهبتوبتو  ممهه ل لاحاحممالسالس ::ساًساًاِماِمخَخَ 
 .رب األمتطلا يحسب مو ةعقِنا متنَااب إجلتكن و..ألسِئلِتهم  الوقِتن ِمٍةفر بوم لهحم نسا أننَاجب و..اننَوشُاِقنَا يمحينَ

 

 ساِدساًاِدساًس:: االهتماالهتمامامبقي بقي ادِتهمىى ِف ِفادِتهمص الٍة الٍة  صبعلى ال..سيطٍةسيطٍةب و تكونى التاِلنّح: "ربىىربي ي سسوعال ال أعترفُ أنِّنى أعترفُ أنِّنى   ....وع
أستطيعأستطيعأن نفِس أخِل أخِل أن نفِسص ا أؤِما أؤِمأنَأنَ  ....خاطئخاطئالالا ا أنَأنَ  ىىصننأنك أنك م ليِب  تّتّ مليِبعلى الصِم ِمعلى الص نوأنّوأنّ  ىى أجِل أجِلنكك  قمقمتَ ثانيىىتَ بديِلتَ بديِل كنْ كنْ....ةةتَ ثاني  

تقبلِنى ِلتكون تقبلِنى ِلتكون    أن أناجياًاجياًى رى رأصِلأصِل  ....ىىالِصالِصخِِخلِِلجانية جانية  الم الم هبتَك هبتَككركر أقبُل بشُ أقبُل بشُىىإنِّنإنِّن  ....اافتهفتها اقترا اقترا أنَا أنَطايطاي على خَ على خَقابقابالِعالِعتحملتَ تحملتَ وو
 .؟الِتِه صىِف ا قاله بمنؤِم يقة حقيو ه هْل.ِهالِت صدع بغير الصأْلسا " آمين آمين..وعوعسس ي يىىك ربك رب أشكر أشكر....ككععالقة مالقة م ع عِلىِلى

  .ِهالِص بخَون فرحاِءة السمكَالِئم أن و..اًيسيح مار ص اآلنه أنّرفهعو ..الص الخَاَل نَه أنّنهِئفطم ..كذِل كَانإذا كَ
 

   الِةأِخى ليتكالص ِعى ِفى ِتلكم انَا: تشتَركأباوىمالس .. كنِل.النَ عيناً م نلبى ما أوا بِهنَاصنَا يرب سوع  
ا هنَ إليك يدنا بيأطفالنَ عض نَ.اتمو الس ملكوتَثل هؤالِءِم ِلن أل.موهع وال تمنَىلإ أتون يالدووا األعد :قائال

لتباركهالتنان .م من الشريرم وتحفظهص رفعوعسم يقُِثونَ  ِفى اسبو ِدعخَارجاً: ُلالقاِئ ك هال أخْرج قبْل إلىي نم . 
   

 :إن أردتَ سماع ِتلك الرسالِة أو غَيرها ستجد ذِلك ِفى.. أِخى القارئ العزيز
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 

                                                
  ٣٢ – ١١  &  ١٠ – ٨  &   ٧ -١: ١٥ إنجيل لوقا ١
  ٢ – ١: ٢  ،  ١٠ – ٨: ١ رسالة يوحنا الرسول األولى   ،  ٢٠ – ١٩: ٧رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية   ٢
 ٤: ٢رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى كولوسى  ٣
  ٩ – ٨: ٢رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى أفسس  ٤

http://www.muhammadanism.com/Media/Audio/BetterLife/Default.htm

