
 
 
 

ل نحو                  ة قب ده          3500آان اهللا هو أوَّل من ألَّف آتابًا عن العائل ق عب ". موسى " سنة عن طري
اب   ك الكت مينا ذل د ال ُنخطئ إن أس ت "وق ى للبي ة الُعظم سيحيالوثيق ي  ". الم ح موسى ف د أن نج فبع

ة،  600ر000تحرير الشعب العبراني من عبوديته في مصر، آان ينبغي عليه أن يقود نحو                وأن  عائل
ة اهللا         خها في آلم ة، وأن ُيرسِّ اة الوثني ًا      . ُيخّلص هذه العائالت من حي اج عظيم ان االحتي د آ ذا، فق وهك

ة                  ! بالفعل سيطة؛ فهي خطَّ ة   "والمدهش في األمر هو أنَّ خطة العمل آانت ب ة بالكلم ة الُممتلئ !" العائل
وم               ده موسى أن يق ذي أمر اهللا عب دَّد ال شيء الُمح ِسرَّ      هل تعلم ما هو ال د أعطاه ال شعبه؟ لق بتوصيله ل

 :الذي سيساعده على تشجيع العائالت العبرانية على االستمرار في السير وراء إلههم
 

ْوَم           " ا اْلَي كَ   َوْلَتُكْن هِذِه اْلَكِلَماُت الَِّتي َأَنا ُأوِصيَك ِبَه ى َقْلِب صََّها ،  َعَل ى َأْوَالِدَك،   َوُق ا   َعَل ْم ِبَه  َوَتَكلَّ
ى     َواْرُبْطَهاُس ِفي َبْيِتَك، َوِحيَن َتْمِشي ِفي الطَِّريِق، َوِحيَن َتَناُم َوِحيَن َتُقوُم،            ِحيَن َتْجلِ  ًة َعَل  َعَالَم

كَ            َواْآُتْبَها َعَصاِئَب َبْيَن َعْيَنْيَك،     َوْلَتُكْنَيِدَك،   ى َأْبَواِب َك َوَعَل َواِب َبْيِت َواِئِم َأْب ى َق ة   " (. َعَل : 6تثني
6-9 .( 

 
أن                   ما هي ا    ه ب ه ل ا دعوت لنقطة األآثر أهمية في هذه الكلمات التي وجَّهها اهللا لعبده موسى؟ إنه

ولس      ! تكون الزيجات، والعائالت، والبيوت ُممتلئة بالكلمة  م الرسول ب ى ف دعوة عل وقد تكرَّرت هذه ال
ا      و.  وفي رأيي أنها ُتمثِّل وصايا اهللا الدائمة لنا باعتبارنا خليقته          -في العهد الجديد     ما من شكٍّ أنَّ إطاعتن

اس لزيجات ناجحة،          ام الن لدعوة اهللا لنا هي المفتاح الوحيد الذي سيفتح باب النجاح على ِمصراعيه أم
الفرح ة ب وت ُمفعم عيدة، وبي سبة . وعائالت س ًا بالن ة تمام رة غريب ذه الفك إنَّ ه شديد، ف لكن لألسف ال

 .لغالبية المؤمنين في هذا الجيل
 

ارة                      ما الذي يحدث ح     وم بزي ا يكفي أن تق ا؟ ربم الي به ا، وال ُنب ة اهللا، وُنهمله ينما نتجاهل آلم
ا                      ة م درك حقيق ألحد األسواق أو المتاجر الُكبرى، أو أن تذهب لمشاهدة أحد األنشطة الرياضية لكي ُت

ى                     . يجري سيطرة عل اجزين عن ال اء واألمهات الع ًا من اآلب  فنحن نرى من حولنا جيًال ُمحَبطًا وُمنهك
ٍر                        . أبنائهم دٍّ آبي ى ح رون إل ذين يفتق دلَّلين، وال ائهين، والُم اء الت يًال من األبن آما أننا نرى في وسطنا ج

 . لذلك، ال َعَجب أن نرى مشاهد ِقلَّة االحترام واألنانية في آل مكان من حولنا. لالنضباط والتأديب
 

اة األ             شرة في         واألمر المؤسف أآثر من هذا ُآلِّه هو أنَّ مظاهر الحي ائدة ومنت ة أصبحت س ناني
سة المسيح                  إنني أضمُّ      . أحد أهم األماآن التي ُيفترض أن تخلو من مثل هذا األمر أال وهي آني ذلك، ف ل

ة،          سابقة، وأدعو العائل ال ال صوتي إلى أصوات جميع األشخاص الذين أحّبوا اهللا وآلمته في آل األجي
 !ُممتلئٍة بالكلمةوالبيت، والمؤمنين عمومًا للرجوع إلى حياٍة 

 
راد               األب واألم     -ما هي العائلة الُممتلئة بالكلمة؟ إنها مجموعة من األف دءًا ب سعون   - ب ذين ي  ال

ا آتب                ! لحياة ُممتلئة بكلمة اهللا    ة حينم ذه الحاجة الُملحَّ ين وه ذا الحّق الثم ولس ه وقد لخَّص الرسول ب
 ).أ16: 3آولوسي " ( ...ِغنًىِلَتْسُكْن ِفيُكْم َآِلَمُة اْلَمِسيِح ِب: "قائًال

 



ْسُكْن" • ل    أي- "ِلَت يكم، أو أن تتخّل دفَّق إل يكم، أو أن تت يض ف ة اهللا أن تف ال لكلم ِسحوا المج أف
 . حياتكم، أو أن تنفذ إلى أعماقكم

يُكم" • المكم  - "ف م، وع اتكم، وخططك ارآم، وحي ولكم، وأفك ي عق ائلتكم، ( أي ف م، وع زواجك
 ).وبيتكم، وعملكم

 . قد تكون هذه آلمة، أو آية، أو أصحاح، أو سفر بأآمله– "ُة اْلَمِسيِحَآِلَم" •
 .  أي بانسياب، أو بفيض، أو بصورة ُتشبه هطول األمطار الغزيرة- "ِبِغنًى" •

 
ل                       سوف تتخلَّ ا، ف ى حياتن ذ إل فحينما ُنفسح المجال آلية أو أصحاح أو ِسفر من آلمة اهللا بأن ينف

ا، وآل شيء    (مل على تغيير آل جانب من جوانب حياتنا    آلمة اهللا أعماق نفوسنا وتع     ا، وبيتن !) زواجن
ة        ة بالكلم اة الُممتلئ ة أفسس               (!هذه هي الحي د اآلي ا تؤآِّ الروح آم ة ب اة ُممتلئ ضًا حي ). 18: 5وهي أي

 . وهكذا، فإنَّ هذه الطريقة في العيش هي األساس الذي يقوم عليه هذا الكتاب
 

اةً  ا حي د أن نحي ا نري ا إن آن ب من ذا يتطل ة فه ًة بالكلم تكلمأن :  ُممتلئ دعو اهللا لل ب أن  و،ن نطل
ة      أن نسعى إلى     و ،معونته اإللهية ومشورته    وأن نتجاوب مع      ،ِحكمته الصالحة وتدخُّله الخارق للطبيع

اة  . عمل الروح الُقدس  ستخدم  )اهللا (آما أنه يعني أن نجعل أنفسنا على اتصال دائم بمصدر الحي ، وأن ن
ة  ه، وأن   الخريط ي آتاب ة ف ادات الُمدوَّن ع اإلرش ا، وأن نتب دَّمها لن ي ق ى الت صغي إل ي ُن ات الت التعليم

ة        إنَّ   . أعطانا إيَّاها لالسترشاد بها في حياتنا اليومي ذا، ف دعو اهللا             وهك ي أن ن ة تعن ة بالكلم اة الُممتلئ  الحي
ى التحدث ساعدته، وأن ُنرحِّب ،إل شيئتهبُم ة م سعى لمعرف شورته، وأن ن  وأن نحصل ، وأن نطلب م
ان في          ،في أدوارنا آآباء وأمهات   ُنشارآه   وأن   ، وأن ُنظهر تبجيلنا له    ،على معونته  ه العن وأن ُنطلق ل

 .آل جانٍب من جوانب حياتنا
 

بمعزل عن   (من المؤآد أنَّ هذا يجعلنا ُندرك أنَّ زيجاتنا وعائالتنا إمَّا أن تسير بطريقتنا نحن              
ّدوس    (طريقته هو   ، أو ب  )آلمة اهللا  دأ     ). بحسب إرشاد آلمة اهللا ومعونة روحه الق ا أن نب ذا، يجب علين له

آل يوم من أيام حياتنا بإخالء ذواتنا، وقراءة آلمة اهللا المقدَّسة، وطلب وجهه، واالستعانة بروحه لكي                 
 .يعمل فينا ومن خاللنا بطريقة ُتمجِّد المسيح

 
اب يتمحور حول         لكن ما هي نتيجة مثل هذه الحياة ومثل   ذا الكت ة أنَّ ه ت؟ في الحقيق ذا البي ه

ذين        . اإلجابات عن هذا السؤال    آما أنَّ آلمة اهللا تخبرنا بالحقائق األربع الرائعة التالية عن األشخاص ال
 :ُيفسحون المجال لكلمة اهللا بأن تخترق حياتهم وتتغلغل فيها

 
 ).20-19: 2 تسالونيكي 1(الكلمة  من حياة ُممتلئة بما من ُمكافأٍة أعظم: الباب األول •
 ). 7-1: 3 بطرس 1( من زواج ُممتلئ بالكلمة ما من َشراآٍة أعظم: الباب الثاني •
 ). 4 يوحنا 3( من عائلة ُممتلئة بالكلمة ما من فرٍح أعظم: الباب الثالث •
 ).ب2: 4يعقوب ( من حياة صالة ُممتلئة بالكلمة ما من قوَّة أعظم: الباب الرابع •

 
ى  أرجو أ ة عل اب عن العائل ذا الكت أليفي له ي ت دت ف ي اعتم ارئ، أنن د، صديقي الق ن ال تعتق

ة                   -خبرتي الشخصية    ة، وأب لثماني ة وجميل ائس، وزوج لزوجة رائع ي راٍع إلحدى الكن  رغم أنن
ة ألخرى، فال                       . أبناء رائعين  رات والتجارب تختلف من شخص آلخر، ومن ثقاف فحيث أنَّ الخب

ه         . الخبرات الحياتيَّة هي أساس ما نؤمن به      ينبغي أن تكون هذه      سي هو إل لذلك، فإنَّ مرجعي الرئي



ا،  شيئته لن اجح بحسب م زواج ن ع ب ا لكي نتمتَّ ا اهللا إياه ي أعطان ة الت ادات الكتابيَّ ة، واإلرش الكلم
 .ولكي ُننشئ عائالت ونؤسس بيوتًا تقيًَّة ُمفعمة بالفرح

 
سلِّم حياتك دون أي              ُيعتبر هذا الكتاب تحديًا لك لكي تكو        ن جادًا في عالقتك مع الرب، ولكي ُت

ين             -تحفظات للمسيح ولكلمته     ه الثم ه، ومن أجل ميراث ا تفعل    ). 3: 127مزمور   ( من أجل وحينم
 )! 4 يوحنا 3(ذلك، تأآد بأنك لن تجد فرحًا أعظم من أن ترى أبناءك يسلكون في الحق 

 
شجَّع        إن بقيت معي بين دفَّتي هذا الكتاب، فسوف         ة اهللا، وسوف تت ًة من آلم  تتعلم دروسًا ثمين

ا           . على تطبيق هذه األمور في حياتك الشخصية       ديد ألن تحي وبنعمة اهللا، سوف يصبح لديك توق ش
ًا                    حياًة ُممتلئًة بالكلمة سواء آنت رجًال أو امرأًة، وأن تعيش زواجًا ُممتلئًا بالكلمة سواء آنت زوج

ٍة             أو زوجًة، وأن ُتنشئ عائلًة       اة صالٍة ُممتلئ ا حي ًا، وأن ُتمارس ًا أو أمَّ ُممتلئًة بالكلمة سواء آنت أب
ل          ة القلب والعق ًا في وحداني اق قلبي أن تتخذ       . بالكلمة آزوجين تعيشان مع وإنني ُأصلِّي من أعم

 !قرارك اآلن بالسماح لكلمة اهللا أن تمأل حياتك
 

 ! يمكننا أن نصبح في المسيحباإليمان فقط
 ! يمكننا أن نواصل سيرنا مع المسيحقطبالنعمة ف

 ! يمكننا أن نصبح آل ما يريدنا اهللا أن نكونهبالحياة الُممتلئة بالكلمة فقط
  

 
 جون بارنيت

 تولسا، أوآالهوما
 2004نيسان /إبريل



ُدَنا               َألْن َمْن ُهَو َرَجاُؤَنا َوَفَرُحَنا َوِإْآِليُل اْفِتَخاِرَنا؟ َأْم َلْسُتْم َأْنُتْم َأْيًضا            " ُتْم َمْج ْم َأْن ِه؟ َألنَُّك ي َمِجيِئ ِسيِح ِف َأَماَم َربَِّنا َيُسوَع اْلَم
 ."َوَفَرُحَنا

 20-19: 2 تسالونيكي 1ـ 
 
 
 
 
 

ة          .الحياة الُممتلئة بالكلمة تعني أن نعيش أفضل حياة ُممكنة         إن آنا نريد أن نحيا حياًة ُممتلئًة بالكلم
ا     تكل     : فهذا يتطلب من دعو اهللا لل ه           أن ن صالحة وتدخُّل ه ال ى ِحكمت سعى إل ة، وأن ن ه اإللهي م، وأن نطلب مشورته ومعونت

اة                  . الخارق للطبيعة، وأن نتجاوب مع عمل الروح الُقدس        م بمصدر الحي ى اتصال دائ سنا عل آما أنه يعني أن نجعل أنف
ة في آ          )اهللا( ع اإلرشادات الُمدوَّن ا، وأن نتب ي      ، وأن نستخدم الخريطة التي قدَّمها لن ى التعليمات الت صغي إل ه، وأن ُن تاب

ى التحدث، وأن                . أعطانا إيَّاها لالسترشاد بها في حياتنا اليومية       دعو اهللا إل ي أن ن ة تعن وهكذا، فإنَّ الحياة الُممتلئة بالكلم
ه                         ا ل ه، وأن ُنظهر تبجيلن ى معونت ، ُنرحِّب بُمساعدته، وأن نسعى لمعرفة مشيئته، وأن نطلب مشورته، وأن نحصل عل

 .وأن ُنطلق له العنان في آل جانٍب من جوانب حياتناوأن ُنشارآه في أدوارنا آآباء وأمهات، 
 

 .السلوك الممتلئ بالكلمة:  1الفصل 
 .نساء ُمفعمات بالرجاء:  2الفصل 
 . صفات الرجل الُممتلئ بالكلمة:  3الفصل 
 .أجمل نساء العالم على اإلطالق:  4الفصل 
 .إآمال السعي:  5الفصل 

 


