
 41الدَّرس  -الدليل الرابع
 

 

 َصالة 1

 

 
س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي إلعداد تالميذ للرب.  قائد المجموعة:  َصلِّ وكرِّ

 

 دقيقة( 02)عبادة وتسبيح  2

 هللا موضع عبادتنا وإعجابنا

 

 .بوصفها موضع عبادتنا وإعجابنا باهللالعبادة  :الفكرة الرئيسيَّة

 

 وإعجابنا بالرب.نتعلَّم في هذا الدرس عن تعبيرنا عن عبادتنا  

 

يرى يوحنا في رؤيا عرًشا في السماء. هذا العرش هو عظيم وجميل بحيث أنّه ال يقدر . 11 -1: 4رؤيا  إقرأ

 أن يجد كلمات عادية ليصفه بها.

 

 العرش. -1

 

ن مركز 0: 4يرى يوحنا عرش هللا في السماء )  (. إنّه ليس األرض أو الشمس أو مجموعة نجوم ساطعة تكوِّ

كل الوجود، لكنَّ هللا على عرشه! إنَّ كلَّ ما يحدث في الكون وعلى األرض وخالل تاريخ هذا العالم ال يسيطر 

 ،أو وسائل اإلعالم ،أو األذكياء والموهوبين ،أو األغنياء ،عليه ويضبطه الحّكام واألقوياء وأصحاب السلطان

أو المتالعبون والمناِورون على هذه األرض. إنَّ هللا على عرشه يسيطر على كل شيء! خلق هللا كل شيء 

(! ما من 11: 1؛ كولوسي 7: 44(. خلقك ألنّه أراد أن تكون موجوًدا )إشعياء 11: 4ألنه أراد أن يخلقه )

 (!07 ،04: 14)إشعياء  تهنُخِرَجه عن ُسلطة هللا وسياد شيء يمكننا أن نستثنيه أو

 

 اإلشراق والضياء. -2

 

إن الجالس على العرش تنبعُث منه أنوار  .(4: 4) َلَمعانه وإشراقة وبهاء مجدهال يصف يوحنّا صورة هللا، بل 

د.الذي  كأنَّها صادرة من لََمعاِن اْليَْشِب والعقيق األحمر وقَْوُس قُزَح َحْول الَعْرش  مرُّ  يلمع كأنَّه الزُّ

 

 .األلوان الثالثة

 

 إنّه نوع من الماس الشفَّاف الجلي ويرمز الى (.11: 01)رؤيا  كالبلَّْور" اليَْشب وهو "جلّي ونيِّر -

 ضياء وبهاء مجد هللا وقداسته.

يوم أو إلى ضياء شخصية هللا كما هو معبَّر عنه في  (الدم) "الحياة"العقيق هو أحمر ويرمز الى  -
 .الحساب أو الدينونة

دي - د وهو األخضر الزمرُّ لى بهاء مجد شخص هللا كما معبّر عنه إويرمز  ،قوس القُزح يُشبه الزمرُّ

 .وخالصه( 02: 1؛ حزقيال 17 -10: 9التي ال تتغيَّر )تكوين  أمانتهفي 
 

 .رسالة األلوان الثالثة
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رسالة الرؤيا هي لَشْعب هللا في فترة العهد الجديد طيَّها شخص هللا المجيد والقدُّوس )اللون النقي الشفّاف( إن 

غضب هللا المقدَّس ضد كل األشرار )اللون األحمر( ومحبَّته األمينة المخلِّصة نحو كل َمن يثق به )اللون 

 ودينونته فيما يتعلَّق بشعب هللا، ! إنقضت عاصفة غضب هللاعن بعضهما اماألخضر( وال يُمكن فصله

فإن قوس قُزح  .(1: 2 المؤمنين بيسوع المسيح! ليس على الذين في المسيح يسوع أيَّة دينونة بعد )رومية

(. 1: 5 وْعد هللا األمين بشأن التبرير باإليمان بَعَمل يسوع المسيح الخالصي الكامل يُضيء الى األبد )رومية

شخص هللا تشّع من عرش هللا. يملك هللا ويحكم من عرشه في قداسة مجيدة مع دينونة هذه الِسمات الثالث لِ 

 عادلة وخالص وفّي بالعهد.

 

 

 البروق والرعود. 

 

الطبيعيَّة تسبِّب الخوف والرعب لدى  ةهذه الظاهر .(5: 4بروق ورعود وأصوات ) شوكانت تخرج من العر

. حصلت عندما كشف عن الوصايا ومشيئته كلما يُظهر هللا إرادتهنّها تعابير عن عظمة هللا وسلطانه إالناس. 

وعندما  ،ب(14، 7 -0: 47عندما كشف عن نعمته أليوب )أيوب و ،(12: 02؛ 11: 19العشر )خروج 

أ؛ رؤيا 14 -2: 47وعندما كشف عن دينونته العادلة )أيوب  ،(5: 4كشف عن سلطانه وملكه ليوحنا )رؤيا 

 . (12: 11؛ 19: 11؛ 5: 2

 

 .الثالوث -3

 

(. ويرى 5: 4له بالسبعة مصابيح ناٍر ُمتَّقدة أمام العرش )رؤيا  زموريرى يوحنا إمتالء الروح القدس الم

اإلله الواحد  إنّ  (.1: 5له بَِحَمل يظهر كأنّه كان قد ُذبِح واقفًا في وسط العرش )رؤيا  زموريسوع المسيح الم

الذي يكشف عن نفسه بثالث عالمات فارقة يمأل العرش في السماء. يكشف عن نفسه بوصفه هللا اآلب الذي 

ر ويكشف عن نفسه بوصفه هللا اإلبن الذي هو هللا الذي أخذ طبيعة بشريَّة في تاريخ البشرية لكي  .يرسم ويُقرِّ

لروح القدس الذي يسكن وسط شعب هللا على األرض لكي يحقِّق مراسيم هللا. ويكشف عن نفسه بوصفه هللا ا

 .5 -4: 1ن رؤيا يُطبِّق عمليًا مراسيم هللا في حياتهم. قارِ 

 

 .الكائنات الحيَّة األربعة -4

 

لون ،م كائنات سماويَّةهُ  .(9 -1: 4كائنات حيَّة حول عرش هللا )رؤيا  أربعةيرى يوحنّا  الكون المخلوق  يُمثِّ

ة الكائنات الحيَّة األربعة هبكل كائناته الحيَّ  م المجد  ية. فالخليقة هي مسرح تاريخ هللا الخالصي. ُمهمَّ أن تقدِّ

ز مجُد هللا في حكم  (.2: 4ه في كل التاريخ )رؤيا انوسلط هواإلجالل والحمد هلل وتعزِّ

 

 .الشيوخ األربعة والعشرون -5

 

(. إنَّهم أحد أعلى 14 -10: 01ع ؛ راجِ 4: 4شيًخا جالسين حول عرش هللا )رؤيا  أربعة وعشرونيرى يوحنّا 

سبطًا( وشعب هللا أثناء فترة العهد  10شعب هللا خالل فترة العهد القديم ) يمثِّلونأجناد المالئكة في السماء وهم 

م الخالص يحدث داخل هذه الخليقة. ومهمَّة الشيوخ األربعة و .رسوالً( 10الجديد ) العشرون هي أن تُقدِّ

ز مجد هللا في الخليقة  .(11: 4)رؤيا  التمجيد واإلجالل والحمد هلل وتعزِّ
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 .بحر الزجاج -6

 

 .الحوض النحاسي

جتماع والمذبح وكان كهنة العهد القديم إلكان الحوض النحاسي في العهد القديم جرَن ماء ُمقام بين خيمة ا

 -12: 42يقتربوا من المذبح أو لدى دخولهم الى خيمة اإلجتماع )خروج يغسلون أيديهم وأرجلهم منه قبل أن 

 (.01 -04: 7ملوك 1؛ 01

 

( يرمز بحر الزجاج الشفَّاف مثل البلَّور الى دم المسيح حيث به يغسل المؤمنون 1: 4في العهد الجديد )رؤيا 

هللا العادل والشفَّاف من خالل (. وهكذا هو يرمز الى خالص 14: 7المسيحيّون ثيابهم رمزيًا ويبيِّضوها )

قيامته إذ به يُمكن للناس أن يقتربوا إليه ويدخلوا مجتمع العهد الجديد )الخيمة(. وهكذا وموت يسوع المسيح 

المسيحيِّين من كل األُمم بحيث يمكنهم العيش في إلى  1: 4يرمز بحر الزجاج الشفَّاف مثل البلّور في رؤيا 

 (.1: 5في السماء )رومية سالم تام وإنسجام مع هللا 

 

 .البحر األحمر

في العهد القديم وقف موسى واإلسرائيليُّون عند البحر األحمر بعدما كان الربُّ قد دمَّر فرعون وجيشه في 

(. كان الربُّ قد أْربََك عسكر المصريِّين وَجَرفَهم نحو 04، 19: 14؛ 00 -01: 14البحر األحمر )خروج 

نهم م ينجُ  البحر قد إرتدَّت الى موضعها )مثل تسونامي( وغطَّت أولئك األعداء. فلموسط البحر وكانت مياه 

 حد.أ

 

 هللا. يمتدُّ أمام عرش ،تختلط به النار ،( رأى يوحنّا ما يُشبه بحًرا من زجاج4 -0: 15في العهد الجديد )رؤيا 

الذين اضطهدوا شعب هللا  ،ابعي الوحشلى المكان الذي سيُنفِّذ هللا فيه دينونته األخيرة على كل تإوهو يرمز 

الملحدون والكفرة والناس األشرار في العالم الى األبد وسيغرقون في بحر هللا  يوسيفن ،في العهد الجديد

 .دينونة هللايرمز بحر الزجاج الممزوج بالنار الى  4 -0: 15الزجاجي. وهكذا في رؤيا 

  

هو رمز الى  "الزجاج"و .هي رمز لَِغَضِب هللا المقدَّس العادل الذي به قد نفَّذ دينونته ضد الخطيَّة "النار"إنَّ 

أن غضبه العادل والمقدَّس الذي جرى كان شفَّافًا وواضًحا تماًما. بعدما كان قد أجرى هللا دينونته األخيرة على 

الته في الحكم غير ملطَّخة وطاهرة نقية ال عيب تبقى قداسته وعد ،الملحدين والكفَرة واألشرار على األرض

ا أو موضع شك. "واألمم جميًعا سيأتون ويسجدون لك، ألن فيًّ فيها وتُصبح ظاهرة لكل واحد. ال شيء يبقى مخ

ير أو غير طاهر ونَِجس سوف يكون قادًرا على أن يقف 4: 15أحكامك قد ظهرت جليَّة" ) (. فال شيء شرِّ

 إن هللا يدرك حقيقة كل أمر ومراميه الخفيَّة )عبرانيين .(07، 2: 01أمام هللا في حضرته )

4 :14.) 

 

 .العبادة الكونية الشاملة -7

 

م التمجيد واإلجالل والحمد لقداسة هللا )رؤيا  كما يرى كيف  ،(2: 4يرى يوحنّا كيف أنَّ الكائنات األربعة تقدِّ

هللا لكي يجثوا ساجدين مقدِّمين العبادة والتسبيح  أن الشيوخ األربعة والعشرون يُلقُون بنفوسهم أمام عرش

 واإلعجاب والهتاف والشكر للرب )رؤيا 

(. إن قصد هللا في منظوره األبدي هو أنَّ الجميع وكل شيء في العالم المخلوق 14 -11: 5؛ 11 -12: 4

ده.  يسبِّح ويهتف ويعبد هللا ويمجِّ
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المتعدِّدة حول عرش هللا، دعونا نسبِّح هللا َونعبده بتقديم إعجابنا وإكبارنا وشكرنا  ةكجزء من المجموع. عبادة

 كل واحد.على قة على كل شيء ولسلطانه وسيادته المطلَ 

 

 دقيقة( 02) ُمشاركة 3

 صموئيل2

      

ة بكل واحٍد منكمشاركوا بالتناُوب وباختصار )أو اقرأوا  ما تعلَّمتموه أثناء  (من دفاتر الخلوة الروحيَّة الخاصَّ

 (. 00، و12، 17، 15صموئيل 0إحدى خلواتكم الروحيَّة وتأمالتكم في المقاطع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم )

 

 أصغوا إلى الشخص الذي يُشارك، وتعاملوا مع ما يقوله بجديَّة، واقبلوه. ال تُناقشوا األمور التي يُشاركها.

 

 دقيقة( 72) تعليم 4

 عالقات اآلباء باألبناء العالقات:

 

ا أو  ية لتكون أبًا أو أُّمً  قََصَد هللا. بحسبأو إبنة  إبنًاهذه الدراسة هي النتيجة لِرغبة وإرادة جدِّ

د إقتراحات يمكنك أن تفكِّر فيها بروح الصالة ضمن ثقافتك.  التطبيقات العملية هي مجرَّ

 

 مسؤوليَّات اآلباء تجاه أوالدهم . أ

 

 .في الزواجمسؤولية اآلباء  -1

 

 (.45 -44: 14؛ يوحنا 19 -12: 4؛ )كولوسي 04 -00: 5أفسس  إقرأ

 . ما هي المسؤوليات التي يعطيها هللا لألزواج والزوجات؟ناق شف وإكتش  

 

فعالقتهما . مثااًل واضًحا ومميًَّزا في عالقتهما الواحد مع اآلخر. يجب على الزوج والزوجة أن يكونا مالحظة

 ،الولد سلطة الزوج التي تبعث المهابة والثقة ليُحبَّ زوجته بمحبّة المسيح ويجعلها ُمضيئة ُمِشعَّةيجب أن تُعلِّم 

كما تعلِّم الولد حق الزوجة لتساعد زوجها ليكون األفضل للمسيح. طبًعا يجب أن يكونا ِمثاالً وَمثاَلً في 

 عالقتهما وكيفيَّة تعاملهما مع اآلخرين بما فيه أوالدهم.

 

ةمسؤول -2  .يات اآلباء في األبوَّ

 

 (.5 -4: 0؛ تيطس 1: 1؛ تيطس 5 -4: 4تيموثاوس 1؛ 01: 4؛ )كولوسي 4: 1أفسس  إقرأ

 هللا لآلباء؟ يعطيها. ما هي المسؤوليات الخاصة التي شف وناق  إكتش  

 

 

 .مالحظات

 

 اآلباء.

 ال تُغيظوا أوالدكم وتزيدوهم مرارة. -

 ربُّوهم بتأديب الرب وتحريضه. -



 41الدَّرس  -الدليل الرابع
 

 .متكوتدبير بي وانأحسِ  -

 بإحترام الئق. متكاولزوج مبالخضوع لك مأوالدك واربّ  -

 

 األمَّهات.

- .  أحبِْبَن أوالدكنَّ

- .  ُكنَّ ُمهتمَّات بشؤون بيوتكنَّ

فكنَّ سببًا حتى يتكلَّم أحد بالس -  على كلمة هللا. وءال تجعلنَّ تصرُّ

 

 ال تُغيظوا أوالدكم ،أيها اآلباء . ب

 

ته.12: 0إًذا يجب على األُم مساعدة األب )تكوين  كرأس العائلة.. يتكلَّم هللا الى األب معل    ( لكي يُكِمل مهمَّ

 

 تغيظ.

 

. بمالحظتك ردود أفعالهم وتفاعلهم معك، باستطاعتك أن تعرف ُتثبَِط العزم وَتخمَد الهِمَّةأن  يغيظتعني كلمة 

ضب األوالد أو يُثاروا أو يُضَغط عليهم تخور نفوسهم وتَْكتَئِب، إن كنَت تغيظهم أو تثبط عزيمتهم. فعندما يغ

 .عزيمتهم طتأو عندما يتراجعون وينسحبون أو يستسلمون وينقطعون عن والديهم، يمكن أن يكونوا قد أثب

 فردود األفعال هذه هي عالمات ودالئل بأنّه عليك أن تُغيِّر مقاربتك في معاملتك مع أوالدك.

 

 تحترم. 

 

 بإمكانك أن تُنقل االحترام الى أوالدك؟ بأن:  كيف 

 تُعطيهم الوقت الذي يحتاجونه لينموا ويكبَروا ويغلطوا. -

ي فيهم المسؤولية بالمطالبة والمحاسبة عن أعمال معيَّنة. -  تُنمِّ

ي قناعاتهم واعتقاداتهم الخاصة. -  تُنمِّ

ي فيهم عالقات ناضجة. -  تُنمِّ

 

 هم عن أعمال معيَّنة.وينمون في المسؤوليَّة وحاسب موبناتك مأوالدك وادع -1

 

 .ينهدف الوالدَ  . أ

 

 .ُننمِّي أشخاًصا راشدين ملتزمين يوَثق بهم، بل أن ُنرضي وُنِسرَّ أوالدناإن هدفنا كآباء هو ليس فقط أن 

 

 . إن كان هدفك يقتصر على أن تُرضي أوالدك وتُِسّرهم، على أيَّة شاكلة َسيُصبحون؟ثإبحَ 

 سيصبحون مدلَّلين أنانيين ُمطلِقي الِعنان ألهوائهم ورغباتهم وشهواتهم وستُْتلف شخصيَّاتهم.. مالحظة

 

 .تنمية المسؤولية فيهم . ب

 

 . كيف تستطيع أن تُساِعد أوالدك ليصبحوا أشخاًصا راشدين ومسؤولين؟ثإبحَ 
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لون المسؤولية في كل ناحية من نواحي حياتهم.  األشخاص المسؤولينإنَّ  .مالحظة يتعلَّمون كيف يتحمَّ

فاتهم، دروسهم أو وظائفهم، تعاملهم مع  ،النواحي المهمَّة للتدريب على المسؤولية هي: مواقفهم، كلماتهم تصرُّ

 راء اآلخرين، وعالقتهم باهلل.آتغلُّبهم على ضغط األقران أو  ،المال، السفر لوحدهم، صداقاتهم

 

 

 مراحل تنمية المسؤوليَّة والمحاسبة والمطالبة. . ج

 

 . إقترابك من هذا الموضوع يمكن أن يشتمل على خمس مراحل من ِسْن الطفولة الى سن البلوغ.عل م

 

كل القرارات واختر كل الخيارات  ذْ . خُ كل شيء لهمل إفعَ  .مرحلة الطفولة األولى )الرضاعة( -

الذين هم في مرحلة الطفولة األولى ونهاية الرضاعة ونفّذها الى التمام. كأب أو كأم أنت  لألطفال

 % مسؤول ومطالب ومحاَسب أمام هللا عّما تفعله ألجل الطفل ومع الطفل.122

 

. وفِّر لهم الكثير سويَّة معهم. قُْم بَِعَمل األشياء وانجازها األحداث( -)الصغار الثانية مرحلة الطفولة -

ن الفَرْص والمناسبات لتقوموا بالعمل واإلنجاز مًعا. لتكن خياراتكم وقراراتكم ُمتَّخذة سويَّة ونفَّذوها م

به على أكثر ما يمكن من القِيَْم والعادات  وأنجزوها مًعا. علِّم الولد أكثر ما يمكنك من الحقائق ودرِّ

وتحديد المعايير والمستويات المتعلِّقة ن َمثاَلً وقدوة للولد في طريقة فعل األشياء، والمهارات. كُ 

بالنوعيَّة والمحافظة على القِيَم األخالقية والروحيَّة الصحيحة والمساعدة على إستمرارها. هذه القِيَم 

ستطاعة الولد أن يكتسبها ويتَّبعها. أَِر الولد وعلِّْمه بأنّك أخضعَت حياتك هلل ولكلمة هللا وبأنّك االتي ب

 طالب أمام هللا.ومُ أنت نفسك مسؤول 

 

. تحت المراقبة واإلشرافولكن  بمفردهم. دعهم يقومون بعمل األشياء أكثر وأكثر مرحلة المراهقة -

واِصْل َعَمل األشياء سويَّة مع المراهق، ولكن أوِكْل إليه المسؤولية في كل المجاالت التي يمكنه أن 

لها َوطالِْبه بذلك وحاسبه على ذلك. حريَّة أكثر للمراهق تعني أن المراهق يتحمَّل مسؤوليَّة أكبر  يتحمَّ

ويطالب أكثر. إن الحريَّة ال تعني أّن المراهق مسموح له بأن يعمل ما يشاء أو أن يفعل أموًرا دون أن 

(. وفِّر الكثير من 05: 01؛ قضاة 2: 10يكون مطالبًا بأن يكون مسؤوالً عنها أمام أحد. )أنظر تثنية 

للمراهق لكي يضع األهداف ويتَّخذ القرارات ولكي يقول ويعمل تحت مراقبتك الفَرص والمناسبات 

ب أخيًرا طالَ وإشرافك. كوالد أو والدة ما زال لك القرار األخير والنهائي وبناء على ذلك أنت المُ 

ل المسؤوليَّة.  بتحمُّ

 

ضه ليتحمَّل ل إليه وفوِّ . أوكِ بأنفسهمدعهم يعملون كل شيء  مرحلة البلوغ )بلوغ سن الرشد(. -

المسؤوليات والمحاَسبَة والمطالَبَة كيافِع بلغ سن الرشد. تأكَّد من أن البالغ الصغير يفهم مسؤولياته 

أوالً أمامك كوالد أو والدة ما دام  ،% وُمطالَب وُمحاَسب على ما يقوله ويفعله122وأنّه اآلن مسؤول 

 وفي النهاية أمام هللا. ،في بيتكم

 

يغادرون منزل والديهم للدراسة أو العمل أو عندما يبلغون  .كن لهم استقالليتهم التامَّةلي. مرحلة الُرشد -

جوا عندها يوصي هللا األوالد بأن يتركوا والديهم وعلى والديهم أيًضا أن  ،أو بعد أن يكونوا قد تزوَّ

% مسؤولون أمام هللا 122(. إّن البالغين الراشدين هم اآلن 5: 19يُطلقوا سراح أوالدهم تماًما. )متّى 

 % ليعطوا حسابًا أمام هللا وحده. إن الوالدين ما زالوا مسؤولين تجاه أوالدهم البالغين122ومطالبون 

ة هي أن يحبُّوا ويساعدوا  الراشدين، لكنَّهم ليس لهم سلطة عليهم فيما بعد. إّن مسؤولية األهل المستمرَّ
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أوالدهم البالغين الراشدين بأن يُصلُّوا ألجلهم ويقدِّموا لهم النصائح وذلك فقط عندما يطلب األوالد 

 دهم.وينذروهم ويحذِّروهم عندما يجدوا أن خطًرا حقيقيًّا يتهدَّ  ،ذلك

 

 يكشفون عن اقتناعاتهم ومعتقداتهم الخاصة. وبناتكم دعوا أوالدكم -2

 

 هدف الوالدين. . أ

 

وينجرفوا سائرين على غير  كمواقتناعات كمأن تتركوا األوالد ينتقلوا تدريجيًا عن معتقدات ال ينهدفكم كوالدَ 

وا  ة معتقداتهمو اقتناعاتهم الخاصة،هدى، لكن نبِّهوهم وحثُّوهم لكي يُنَمُّ أولويَّاتهم و قِيَمهم الخاصةو الخاصَّ

 الخاصة.

 

 تنمية القناعات والمعتقدات. . ب

 

 . كيف تقدر أن تساعد أوالدك على كشف القناعات والمعتقدات وتنميتها؟ثإبحَ 

قتناعات ومعتقدات وقِيَم القة وعلى نحو مستمر عندما يطالب األهل أوالدهم بالطاعة المطلَ  .مالحظة

ف، فإنَّهم يكونون سببًا في عدم نمو أوالدهم كي يصبحوا بالغين وأولويات وطريقة  الوالدين في العمل والتصرُّ

ة.  ،وأولويّاتهم ،وقيمهم ،ومعتقداتهم ،عندهم قناعاتهم الخاصة ،مسؤولين فاتهم الخاصَّ  وتصرُّ

 

 

 المعتقدات.و القناعات خطوات تنمية . ج

 

 :لمساعدتهم في هذا األمر يمكن أن تتألَّف من ثالث خطوات أوالدك . إن طريقتك لإلقتراب منعلِّم

 

. إن األسس الكتابيَّة تُشكِّل حدود أي قرار يتَّخذه ف الحقيقة من الكتاب المقدَّس سويَّة معهمإكتشِ  -

 المؤمنون.

 

عدَّة . في حين أن األسس الكتابية ال تتغيَّر أبًدا، فإنّه يوجد دعهم يختارون التطبيق العملي المناسب -

 تطبيقات عمليَّة ممكنة لهذه الحقيقة الواحدة.

 

. مثالً، يعلِّم الكتاب المقدَّس عن مبدأين بالنسبة للثياب التي يرتديها هث معهم نتائج قرارهم وعواقبإبحَ  -

الحضارة لكل مناسبة من حيث  ومالئمة( 5: 5)أفسس  مقبولة أدبيًّاالمراهقون: يجب أن تكون الثياب 
(. فاالختيار الحر للمراهقين يكون ضمَن هذه الحدود األدبية 44 -41: 12كورنثوس 1) والثقافة

رون واألهل يتباحثون في النتائج والعواقب والتأثيرات التي  األخالقية والثقافية. هم يختارون ويقرِّ

 يمكن أن يتركها هذا القرار على اآلخرين وأيًضا عليهم.

 

 .ف وعالقات ناضجةيبنون عواط وبناتكم دعوا أوالدكم -3

 

 هدف الوالدين. . أ

 



 41الدَّرس  -الدليل الرابع
 

قة، كيِّسة ومعسولةإّن هدفنا كوالدين ليس أن يكون لنا عالقة   .نامية وناضجةلكن عالقة ، مع أوالدنا متملِّ

ي  ي  ،االستقالليةهدفنا كوالدين ليس فقط أن نُنمِّ في حين أن  الثقة المتبادلة القويَّة والسليمة بيننا!ولكن أن نُنمِّ

يعلِّم الكتاب  انيَّة(د)الفرالثقافة الغربية تعلِّم أن ينهَج الشخص في الفكر والعمل نهًجا مستقالًّ الى حٍد بارز 

 المحبّة المتبادلة!المقدَّس 
 

 ،إن العالقة النامية الناضجة تتَّصف بأن يتحمَّل كل شخص المسؤوليَّة الكاملة عن أقواله وأعماله الشخصيَّة

ة وإيمانه الشخصي الراسخ، وبأن يُعبِّر كل شخص عن بأن و يعبِّر كل شخص ويعيش بحسب قناعاته الخاصَّ

يا كالهما الثقة المتبادلة وبأن يكونا كالهما موضع اعتماد وثقة )يعني:  ،مشاعره وأحاسيسه بإخالص وبأن يُنمِّ

 أن يُحبَّا بعضهما بعًضا(.

 

 تنمية العواطف الناضجة. . ب

 

 يمكنك مساعدة المراهقين ليعبِّروا عن عواطفهم وأحاسيسهم بطريقة صادقة وناضجة؟. كيف ثإبحَ 

غالبًا، ال يحّب الوالدان  !إنَّ مشاعر وأحاسيس المراهقين قويَّة وهم يعبِّرون عنها ويُظِهرونها أيًضا .مالحظات

والِشجار والتقاتل  إظهار المشاعر القويَّة والتعبير عنها، كمشاعر الغضب واإلثارة والسخط والصياح

 والصراخ والبكاء... وغالبًا ما يحاول األب واألم قْمع وإخماد تلك المشاعر في أوالدهم بالكتمان والكبت.

 

" "هذا ما أحّس واشعر به حقًّا!" "إقبلوني كما أنا في !إن المراهقين في الواقع يحاولون القول "هذا أنا

كيِّسة ولطيفة بينما يطلب األب واألم عادة عالقات ، قة وصريحةصادالواقع!" يطلب المراهقون عادة عالقات 
 .وَسلِسة

 

من ناحية ثانية، إن ُكتَِمْت وُكبِتْت مشاعر المراهقين باستمرار، عندها يمكن أن يعبِّروا عن مشاعرهم 

ف األناني والالإجتماعي كالكذب مثالً وارتكاب الجرائم و ط في تورُّ الالمكتومة والمكبوتة بكل أشكال التصرُّ

ِمْثل الكآبة واالنسحاب والتراجع واإلنطواء  ،شكال المشاكل العاطفيةأالمخدِّرات والجنس والعنف أو في كل 

يرة. لذلك، إسمحوا ألوالدكم بأن يعبِّروا عن  على النفس، والغضب المستور والمرارة والمواقف السيِّئة الشرِّ

 ا بطريقة صادقة ومخلصة وُمِحبَّة مع ضبط النَْفس. عواطفهم وأحاسيسهم، لكن ساعدوهم بأن يعبِّرو

 

 تنمية العالقات الناضجة. . ج

 

 ؟شبيبة لتنمية الثقة المتبادلة والعالقات السليمة القويَّةال. كيف يمكنك مساعدة ثإبحَ 

يضع الكتاب المقدَّس كلَّ مؤمن في عائلة معيَّنة وجماعة كنسيَّة معيَّنة ومجتمع معيَّن. إنَّ صورة . مالحظات

 ،أفراد ضمن عائالتالكتاب المقدَّس للمجتمع البشري ال تتألف من أفراد كل واحد يسير في طريقه، لكن من 
قدَّس للمجتمع البشري هي إن صورة ورؤية الكتاب الم ومواطنين ضمن مجتمعات. ،وأعضاء ضمن كنائس

 أنَّنا جميًعا بحاجة لبعضنا البعض وأيًضا لنساعد ونساهم إسهاًما فريًدا في مساعدة بعضنا بعًضا.

عوا بعضهم البعض ليعملوا مًعا، وينفتحوا على بعضهم البعض،  مثالً: يجب على الوالدين واألوالد أن يشجِّ

 عض.ويتعلَّموا من بعضهم البعض ويخدموا بعضهم الب

 

 أمثلة عن عالقات غير سليمة. . د

 

- .  بعض األمَّهات يحاِوْلن دائًما أن يُبقين أوالدهنَّ إتِّكاليِّين عليهنَّ
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ر من هيمنة وسلطة والديهم. -  بعض األوالد البالغين هم غير قادرين على التحرُّ

 في خطيبتهم. أمعن  نويبحثو نبعض الرجال يتطلَّعو -

ضات رحيمات للخاطب الضعيف.بعض النساء يحاِوْلن أن يُكنَّ  -  ممرِّ

مة. إذإّن الكتاب المقدَّس يمنع اشتهاء المماثِل )اللواطة والسِّحاق(  -  أنها عالقات محظورة ومحرَّ

 

 ربُّوا أوالدكم بتأديب الربِّ وتحريضه ،أي ها اآلباء . ج

 

 األوالد!. إن مسؤوليتَْي اآلباء الرئيسيَّتين هما محبَّة أمِّ األوالد وتربية علِّم

 

مأن تُربِّي ولدك "بتحريض الرب" تعني، أن  -  ولدك الحقائق الكتابيَّة. ُتعلِّ

ب الولد على أن  -  الحقائق الكتابيَّة. يُطيعأن تُربِّي ولدك "بتأديب الرّب" تعني، أن تدرِّ

ة )تكوين   (.12: 0على األم أيًضا أن تساعد األب على إتمام وإنجاز هذه المهمَّ

 

به ليكون مواطنًا  -1  .في هذا العالم صالًحاربِّ ولدك ودرِّ
 

 .2 -4: 14كورنثوس 1؛ 50: 0؛ لوقا 04: 04و 01: 17؛ أمثال 04: 14؛ أمثال 1: 00. أمثال إقرأ

بوا أوالدهم فيها؟ف وناق شإكتش    . أي مجاالت هي األهم حيث يجب على اآلباء أن يُربُّوا ويدرِّ

بوهم . مالحظة ة السليمة القويَّة!ربُّوهم ودرِّ  في رضى الرب. إن العائالت السليمة القويَّة هي حجارة بناء األُمَّ

 

 معنى التربية والتدريب.

 

 يعني أن: التدريب

بهم بأن يَضعوا الحقائق موضع التنفيذ.  -  تُدرِّ

ة بعد األُخرى. - عهم تكراًرا؛ مرَّ  تُشجِّ

 تُربِّيهم أو تُعاقبهم إن كان ذلك ضروريًا. -

 

 التربية والتدريب. مجاالت

 

ة: بهم بصورة خاصَّ  درِّ

 على النضوج العقلي والبدني والروحي واالجتماعي. -

 على أن يكونوا حكماء. -

على "المحبة". المحبة تعني تعلُّم الصبر واللطف والتواضع والبساطة واالحتشام واألخالق الَحَسنة  -

 والخدمة الغير األنانية وضبط النفس والمغفرة.

 

ْبه ليكون مواطنًا ربِّ ولدك  -2  في ملكوت هللا. صالًحاودرِّ

 

 .9 -4: 1؛ تثنية 7: 02و 01: 14أمثال  إقرأ

 ش. ف وناق  إكتش  
 الذي يضعه الوالدان؟وما هي أهمية القدوة والَمثَل الذي يُحتذى  -

 ما هي أهمية الكتاب المقدَّس في التربية والتدريب؟ -
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 مسؤولية األوالد تجاه والديهم .أ 

 

ا، برغم أنَّهم غير  اء جّدً ما هي مسؤولية األوالد تجاه والديهم؟ يجب على األوالد أن يعلموا أن والديهم أِعزَّ

 !صالحينكاملين. يحب الوالدان أوالدهم ويحتاجون الى تعاون أوالدهم ليكونوا والدين 

 

 (.05 -00: 04؛ أمثال 02: 4؛ )كولوسي 4 -1: 1أفسس  إقرأ

 هي المسؤوليَّات المعيَّنة والمحدَّدة التي يعطيها هللا لألوالد؟. ما شف وناق  إكتش  

 هاتان المسؤوليَّتان هما أعظم هديَّتين يمكن لألوالد أن يعطوها لوالديهم. .مالحظة

 الطاعة عندما يكونوا صغاًرا في َكنَف والديهم. -

 اإلكرام عندما يصبحوا بالغين. -

 

 لربأيها األوالد، أطيعوا والديكم في )رضى( ا .ب 

 

ة بطاعة األوالد لوالديهم. معل    الحقائق الثالث التالية المختصَّ

 

عْ  -1  .والديك في كل شيء ال يعارض الكتاب المقدَّس أط 

 

 (.04 -19: 9كورنثوس 1؛ 09: 5؛ 02 -19: 4؛ أعمال الرسل 14 -1: 7؛ )مرقس 47: 12متّى  إقرأ

تُِحبَّ الرب يسوع المسيح أكثر من والديك؟ وما . ما هي الظروف والحاالت التي يجب عليك فيها أن ثإبحَ 

 عليك فيها أن تُِسرَّ وترضي والديك؟ يجب هي الظروف والحاالت التي

 

والداك منك أن تفعل شيئًا باطالً وغير َمْرضي للرب، أو إذا اضطهدتك عائلتك ألنك تؤمن  بَ لَ إْن طَ . مالحظة

ج شخًصا غير مؤمن بالمسيح، عندها يجب عليك أن  بالمسيح وطلبْت منك أن تُنِكر المسيح، أو أن تتزوَّ

منك عائلتك بأن تتبع التقاليد والعادات واألعراف العائلية  إن طلبتْ  .بُلطف ودماثةترفض إطاعة والديك 

أن تفعل تلك األمور. من ناحية ثانية، بعض  بُلطف ودماثةالمضادَّة للكتاب المقدَّس، عندها يجب أن ترفض 

ر التقاليد والعادات واألعراف العائلية التي تمارسها عائلتك هي ليست ضد الكتاب المقدَّس واتِّباع هذه األمو

 سيُكِرم والديك أيًضا.

 

ْع والديك طالما أنت تحت سن  البلوغ وفي كنفهما -2  .أط 

 

 .45 -41، 01 -02: 4ومرقس  51: 0لوقا  إقرأ

 . حتّى متى أطاع يسوع أباه وأمَّه؟ شف وناق  إكتش  

 

لكن عندما تكون ما زلت تحت سن  ،طوال الحياةال يُعلِّم الكتاب المقدَّس بأنّه عليك أن تُطيع والديك . مالحظة

البلوغ يبدأ عندما تترك البيت الوالدي، أو عندما ال تبقى تحت كنفهما وغير معتمد  لى سن البلوغ!إالبلوغ 

ج. وهكذا فالطاعة للوالدين لها  من  وهو سن النضوج والرشد. حدٌّ زمنيعليهما في معيشتك أو عندما تتزوَّ

 .الدين ليس له َحدٌّ زمنيإكرام الوالناحية الثانية، فإن 
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ْع والديك ألنَّك مؤمن. -3  أَط 

 

مؤمنين، ولكن يجب أن تطيعهم  همع والديك فقط لكونيطأن ت"أطيعوا والديكم في الرب" ال تعني أنّه عليك 

 مؤمن! أنتألنَّك 

 

 أيها األوالد، أكرموا والديكم .ج 

 

أن تُراعي المشاعر أو الظروف، وأن تحبَّ بدون أيَّة مقاومة أو نفور و ،يعني أن تعتني وتحترم ُتْكرِمأن . عل م

وبدون أي خوف أو دوافع أنانية. األمثلة التالية ُمعدَّة لكلِّ الناس في عالقاتهم بالوالدين واألَحماء والَحَموات 

ةَ خمس حاالت وأوضاع فيها تهينون والديكم وتجلبون لهم الخزي والع مونهم أوار وأبيهم السماوي. ثمَّ  ،تُكرِّ

 وبمعنى بالغ الذروة تهينون أو تكرمون أباكم السماوي.

 

وبالمعنى البالغ  ،الحاالت واألوضاع الخمسة التي فيها يكرم األوالد الوالدين واألحماء والحموات ثإبحَ 

 أباهم السماوي.  إكرام الذروة

 أكر موا والديكم بأن ال تتجادلوا أو تتنازعوا معهم. -1

 

تهينون والديكم عندما تتجادلون وتتنازعون معهم بخصوص أُمور ال أهمية روحية حقيقيّة لها. مثالً، ال إنّكم 

تتجادلوا معهم بخصوص أيَّة ثياب تليق وِمن المالئم أن ترتدوها وأي برنامج تلفزيوني تشاهدونه أو َمن الذي 

ينيَّة أو الشاقة والصعبة. إن الجدال والنزاع هو يجب عليه أن يقوم بعمل بعض األعمال العائليَّة اليوميَّة الروت

 الوسيلة لكي تُعلِموهم بأن وجهة نظرهم سخيفة ومضحكة.

 

حوا بوجهة نظركم بطريقة لطيفة ثمَّ اسمحوا هلل بأن  كيف بإمكانكم أن تكرموا والديكم بطريقة إيجابيَّة؟ صرِّ

ِسّره الى أبعد حّد. بهذه الطريقة تُظِهر بأنك تؤمن يحلَّ المسألة بالشكل الذي يشاء وبالطريقة التي ترضيه وتُ 

م بكلِّ حالة وبأنَّه قادر أن يُْنِجز ما هو األفضل لك.  بأن هللا هو المسيطر على كل األمور والمتحكِّ

 

يَّة -2  .أكر موا والديكم بأن تأخذوا إقتراحاتهم ونصائحهم بجدِّ

 

تهم ونصائحهم حتّى بدون أن تفكِّروا فيها َملِيًّا وتأخذوها إقتراحا نوتنبذو نإنكم تُهينون والديكم عندما ترفضو

دائًما عن موقعكم وموقفكم وتجعلوهم يشعرون بأن رؤيتهم لألمور ال  نبعين االعتبار. تهينوهم عندما تدافعو

 تستحق حتَّى التفكير فيها.

 

موا والديكم بطريقة إيجابيَّة؟ ائح والديكم تعلَّموا منهم. ما دامت أيًّا كانت اقتراحات ونص كيف يمكنكم أن تكرِّ

لكم الفرصة، تعلَّموا من سنين خبرتهم وحكمتهم المكدَّسة والمتراكمة. تعلَّموا بشكل خاص األمور المتعلِّقة 

تهم تعلَّموا بشكل خاص من مواهبهم ومهاراتهم ومعرفتهم وبراعتهم وحذقهم. البعض منهم عنده  .بمجاالت قوَّ

خطيط والتنظيم والعمل واإلقتصاد، والطبخ والعمل بالزراعة. والبعض اآلخر له قُُدرات في مجاالت الت

مون والديكم بأن  قدرات في مجاالت القيادة، والتعليم وتقديم النصح والمشورة وفي مجاالت الخدمة. تكرِّ

 تطلبوا نصيحتهم وتتعلَّموا منهم. 

 

 عية.أكرموا والديكم بأن تجعلوهم ضمن حياتكم الحقيقيَّة الواق -3
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إنكم تُهينون والديكم عندما في الواقع ال تُعلِموهم بما تفكِّرون وبما تشعرون وبما تعملون. وأنتم تهينون والديكم 

عندما ال تُعلِموهم بما تُخطِّطون أو عندما ال تعطوهم أيَّة فرصة لكي يؤثِّروا على مخطَّطاتكم. فعندما تستثنوا 

في آالمكم وفي أفراحكم وأتراحكم فإنكم تهينونهم. إن حْذفَكم والديكم من والديكم من مشاركتكم في ترفيهكم أو 

حياتكم الحقيقيَّة الواقعيّة وقراراتكم هو طريقة إلخبارهم بأنَّهم ليسوا جديرين بأن ترتبطوا بهم بِصلِة القرابة 

 والنََسب! 

 

موا والديكم بطريقة إيجابية؟ إتَّصلوا بعضكم ببعض وتبادلوا  ،ولتكن صلتكم حميمة كيف يمكنكم أن تُكرِّ

األفكار والمشاعر. إن هذا صعب أحيانًا، ولكنَّه ما زال من أفضل الطرائق لتكريم الوالدين. خذوا المبادرة 

 ،ما تفعلونه سويَّة مع أصدقائكم ،بالتكلُّم معهم. كلِّموهم عن نشاطاتكم: ما تفعلونه في المدرسة أو في العمل

ة. كلِّموهم عّما تؤمنون به: عن هللا، والناس والعالم. كلِّموهم عن معتقداتكم م الكنسيَّ وماذا تعملوه في جماعاتك

مون والديكم بأن تحيطوهم  اإليمانيَّة. كلِّموهم عّما تفكِّرون به وتشعرون به وتخطِّطون له. فإنَّكم تكرِّ

ى إذا كانت قراراتكم النهائية بُمخطَّطاتكم وقراراتكم. إحترموا خبرة وحكمة والديكم واطلبوا مشورتهم. حت

يَّة.  تجري ضد ما يرغبون، فإنكم تعطوهم شعوًرا بأنّكم أصغيتم إليهم وأخذتم وجهات نظرهم بجدِّ

 

 لىفبإحاطتهم بهذه األمور وجعلهم مؤثِّرين فيها وفي مرحلة مبكِّرة، يكون لديكم الفرصة لِتُطلِعوهم أسبوعيًا ع

م تفكيركم حتى الوقت ع أو الخطوات التي قمتم وتقومون بها. ثم، إذا كان ائسلسلة الوق لىالحاضر وع كيفيَّة تقدُّ

 من الضروري، فإنهم يستطيعون أن يتكيَّفوا مع قراركم النهائي وال يكون هذا القرار كصدمة لهم.

 

 أكرموا والديكم بأن تخدموهم وتخدموا اآلخرين. -4

 

عندما تخدموهم على مضض  كما تهينوهمم تهينون والديكم عندما تخدموهم فقط متى يطلبون منكم شيئًا ما إنك

د أنهم لم يطلبوا. متوقِّعين منهم أن يأخذوا المبادرة ويطلبوا منكم فال تقوموا بعمل شيء وال تبحثوا عن  ،ومجرَّ

تكم لتساعدوهم في رفع الثقل األمور التي تخدموهم فيها بمحض إرادتكم. ترفضون أن تستعملو ا شبابكم وقوَّ

 عن كاهلهم.

 

موا والديكم بطريقة إيجابية؟  بوا نفوسكم لِتُبِصروا أين باستطاعتكم أن تخدموا وأين هو  كيف يمكنكم أن تُكرِّ درِّ

 الشخص الذي يحتاج لمساعدتكم وفيما إذا كان بمقدروكم أن تقوموا بعمل شيء ال أحد غيركم يريد أن يعمله

 أو يقدر أن يعمله. خذوا المبادرة للخدمة والمساعدة وال تنتظروا حتى يطلب والديكم منكم.

 

وا العالقات الطيِّبة مع إخوتكم وأخواتكم في البيت. شاركوا بالقيام ببعض  فكم. نمُّ كونوا مثاالً وقدوة في تصرُّ

ذلك. لتكن ضمائركم حيَّة لتقدروا أن األعمال اليوميَّة الصعبة والروتينيَّة من دون أن يطلب أهلكم منكم 

لوا المسؤولية الملقاة عليكم ولِ  تَفوا بالتزاماتكم خارج البيت. إعملوا بِكّد ومثابرة في دروسكم وفي َعَملكم. تتحمَّ

كونوا مجتهدين. إن نوع األصدقاء الذين تتّصلون بهم وتقيمون عالقات معهم، ونوع األماكن التي تذهبون 

ياء التي تقومون بعملها أو تستخفُّون بها وتُهملون عملها، جميع هذه لها أثر ووْقع ضخٍم على إليها ونوع األش

 مشاعر وأحاسيس الوالدين كأب وأُم!

 

 أكرموا والديكم بأن تُحبُّوهم. -5

 

ن إنَّكم تهينون والديكم عندما تُظهرون لهم المحبَّة بالطرائق التي تتطلَّبُها وتفرضها الثقافات والحضارات: أ

الطاعة تزوروهم أو تُقدِّمون لهم الهدايا وتفعلون لهم ما يرغبون ويتمنّون. تهينونهم أيًضا عندما تقدِّمون هذه 



 41الدَّرس  -الدليل الرابع
 

ء مزيَّف البنويَّة والوالء لألسرة مع مظهر خارجي و ،التي تفرضها الثقافات والحضارات مع موقف سيِّ

د من المشاعر  عندما تتجنَّبون فعل أي شيء خاص أو غير مألوف غير مباٍل أو مكترث. إنكم تهينونهم ومجرَّ

يقول بشكل غير مباشر إني أقدِّركما حقَّ قدركما وُمعَجب بكما إعجابًا عظيًما. إنّكم تهينون والديكم عندما ال 

ه نهما وتُكِرمونهما وتحترمونهما. أو ال تعبِّروا عن إقراركم بالجميل على ما َعِمالوتخبرونهما أبًدا بأنَّكم تحبُّ 

في الماضي من أجلكم ولكم. إنّكم تهينون والديكم عندما تُظِهرون نفاد صبركم وتََمْلُملكم بسبب مواطن ضعفهم 

وعيوبهم وعندما تقدِّمون المالحظات والتعليقات الغير اللَبِقة بشأن غلطاتهم أو عيوبهم وزالّتهم. إنكم تهينونهم 

د عندما ال تغفرون لهم َجْورهم أو ظلمهم أو أي أ ون على نحو غاضب متوعِّ ذى لحق بكم بسببهم، لكن تستمرُّ

وا لهم األذيَّة. كل هذه األعمال تقول لوالديكم بأنّكم ال تحبُّونهم.  في البحث عن طرق لتردُّ

 

لوالديكم تؤذيهم وتجرحهم في العمق. إن الحاالت والطرق التي يهين بها األوالد والديهم والتي  مإنَّ إهانتك

ا بخاصة عندما يكون أَشْرنا إلي ها آنفًا تُعلِن لوالديك بأنّك ال تحسبهم جديرين بإحترامك. هذه الطرق تؤثِّر جّدً

ف يقول "ألنكما غير مؤمنين فإّن آراءكم ليست ذي قيمة  ،الوالدان غير مؤمنين، ألنَّ هذا النوع من التصرُّ

يع أن أُحبُّكما فيما بعد." فعندما يأتي إبن أو إبنة بالنسبة لنا نحن المؤمنين." أو "ألنَّكما غير مؤمنين، فال أستط

للمسيح، كثير من الوالدين الغير المؤمنين يشّكون أو يخافون من أن يفقدوا عالقاتهم به أو بها. فأي عمل يخلو 

ز شعورهم بالرفض والنبذ والفشل. إنَّ ردَّة فعلهم قد  تكون من المحبة يقوم به اإلبن أو اإلبنة سوف يُثبت ويُعزِّ

 غير عقالنيَّة وُمفِرطة. ولكن غالبًا ما تُظِهر وتعكس ما يعانيه ويختبره الوالدان.

 

بطريقة إيجابية؟ إن المحبَّة المسيحيَّة الحقيقيَّة األصيلة تذهب أبعد بكثير من  موالديك واكيف يمكنكم أن تُكرم

والحضارات. إنَّها أبعد بكثير من هذه التقَويَّة  الطاعة البَنَويَّة والوالء لألسرة التي تتطلبها وتفرضها الثقافات

دة من المشاعر والتي تتَّصف بعدم المباالة وعدم االكتراث! المحبة المسيحيَّة تصبر وتتأنّى  الُمتكلِّفة المجرَّ

حاِولوا أن تفهموا والديكم. إفهموا  وترفق بالوالدين وضعفاتهم وتغفر لهم ظلمهم أو أي أذى لحق بكم بسببهم.

إفهموا الصعوبات واألزمات التي إجتازوا فيها والتي اختبروها في  .لطريقة التي إتَّبعها والدوهم في تربيتهما

ة تلك المتعلِّقة بالمال وبأسلوب إحياتهم.  فهموا عالقاتهم بوالديهم وبباقي أفراد األسرة. إفهموا قِيَمهم، خاصَّ

لخ. إفهموا القوانين إْنزلة، والتكلُّم بالصدق واألمانة والحياة والتربية والثقافة واألوضاع الشرعية والمَ 

ين بها وكيف  واألنظمة والعادات والتقاليد والُمعتقدات الدينية بصورة خاّصة التي ما زالوا محتفظين ومستمرِّ

فهم. إفهموا طريقة رّد فعلهم في مختلف األوضاع والحاالت  أنها تؤثر على تفكيرهم وشعورهم وتصرُّ

ثالً والصراعات وتربية األوالد وضغوط العمل والحزن عند فقدان أحد األشخاص أو أحد األشياء كالزواج م

وظُلم اآلخرين لهم الخ. ولماذا يكون ردُّ فعلهم بهذا الشكل. وبشكل خاص إفهموا اعتقاداتهم الخاطئة وأفكارهم 

 الخاطئة ومخاوفهم وبخاصة فيما يتعلَّق بك أنت بعدما ِصْرت مؤمنًا.

 

دما تُصبح مؤمنًا، يخاف والداك عادة من أنَّ خضوعك للمسيح سوف يؤثِّر عليك بشكل سلبي. يخافون من عن

ف ال تكون قادًرا على أن تحصل على َعَمل أو منصب جيِّد وأنَّك سوف تكون في حالة أردأ في دروسك وس

ل المقدار الصغ تكون قادًرا على دعمهما  ر من المال وهكذا اليوسوف ال تكون ناجًحا في حياتك وستحصِّ

ومساعدتهما. يخافون من أن تخسر ثقافتك وتجلب العار والخزي على ديانتهم. إشرح لهما إيمانك المسيحي 

ل التزاماتك أكثر ومسؤوالً أكثر  بلباقة وأثبت لهما بأنك أصبحَت شخًصا موثوقًا بك أكثر وقادًرا على تحمُّ

 سيح ألجلك.وُمِحبًّا أكثر بسبب ما َعِمله يسوع الم
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 (ائقدق 2) صالة 5

 صالة متجاوبة مع كلمة هللا

 

 ومتجاوبة مع ما تعلَّمتموه اليوم. صلوات قصيرةبَرْفع  شاركوا بالتناوب

 م المجموعة إلى مجموعات ثنائية أو ثالثيَّة وصلُّوا إلى هللا صالة متجاوبة مع ما تعلَّمتموه اليوم.أو إقسِ 

 

 (دقيقتان)واجب بيتي  6

 للدَّرس القادم

 

نوهأ .قائد المجموعة)  .(عِط أعضاء المجموعة هذا الواجب البيتي. َدْعهم يدوِّ

 

 . تعهَّْد بإعداد تالميذ للرب.دتعهُّال -1

سويَّة مع شخص آخر أو مع مجموعة العالقات بين اآلباء واألبناء عن تعليم الس ز، علِّم أو أدرُ أكرِ 

 أشخاص.

 

كل  12، و9، 2، 4نحميا صحاح من أ. تمتَّع بخلوة روحية مستعينًا بنصف مع هللا الخلوة الروحيَّة -0

ن  يوم. لة. دوِّ  مالحظات.الإستفِْد من طريقة الحقيقة المفضَّ

 

ر في البيت الدرس الكتابي التالي. المغزى من درس الكتاب -4 الحرب  :02-12: 1أفسس . حضِّ

ن مالحظات لدرس الكتاب المقدَّس.د من طريقة الخطوات الخمس ستفِ إ .في العالم الروحية  ك.دوِّ

 

ر ما الذي سيفعله هللا . صلِّ من أجل شخص ما أو من أجل موضوع محّدد هذا األسبوع وانظُ صالةال -4

 (.4: 5)المزمور 

 

ن في دفترك -5 أي مالحظات جديدة تتعلق بإعداد تالميذ ُجُدد للرب يسوع، والخلوة الروحيَّة، وآيات  َدوِّ

 الحفظ، ودرس الكتاب، وهذا الواجب البيتي. 
 


