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 صالة 1
 

س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي لبناء كنيسة المسيح. قائد المجموعة:   َصلِّ وكرِّ
 
 دقيقة(  02)مشاركة   2

 لوقا
 

باختصار عّما تعلّمتوه في الوقت الذي قضيتموه مع  كلُّ واحٍد في دورهمن مالحظاتكم(  اقرأوا)أو  شاركوا

ل في المقاطع الكتابية الُمعيّنة   (. 08: 11-1: 8)لوقا الّرب ومن التّأمُّ

 استمع للّشخص الذي يشارك، وتعامل مع كالمه بجدية واقبله. ال تناقش ما يشارك به. اكتِف بكتابة مالحظات. 

 
 دقائق( 5)حفظ  3

 5-4: 2المحبة والخضوع: تيطس 
 

 .5-4: 0المحبة والخضوع: تيطس في مجموعاٍت مؤلَّفة من اثنين.  راجعوا

  دقيقة( 85) تعليم 4

 في العائلة المسيحية األوالد تدريب
 

: يتعلّق هذا التعليم بتدريب األوالد. سندرس ما يعلّمه الكتاب الُمقدس عن مسؤولية الوالد المسيحي ُمقّدمة

المؤمن في تدريب أوالده. معنى "التأديب" أو "التدريب" هو أن تقّدم لولدك التعليم والممارسة الفكريين 

، "تأديب األوالد في العائلة 7راادي في الدليل اإل 1والجسديين واألخالقيين والروحيين. انظر أيًضا الملحق 

 المسيحية"، الذي يعالج موضوع مسؤولية الوالد في تأديب وتدريب وتربية ولده. 

يمكن للوالدين أن يفقدوا عزيمتهم حين يقرأون كل هذه المبادئ في الكتاب الُمقدَّس. فقد يشعرون أنهم ليسوا 

هذه المبادئ موضع التنفيذ. ليس الهدف من هذا التدريب والدين صالحين، أو أنهم ال يقدرون على أن يضعوا 

بشأن كيفية تعليمهم وتدريبهم ألوالدهم. ليس من والٍد  دلياًل إرااديًاهو إحباط الوالدين، ولكن إعطاء الوالدين 

كامل في العالم. ومعظم الوالدين يبدأون بالتفكير بتربية وتنشئة وتدريب أوالدهم فقط بعد مجيء طفلهم األول. 

 معظم الوالدين يكونون مفتقرين للخبرة حين يبدأون بتدريب أوالدهم. 
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لًدا كاماًل قبل أن تصير كاماًل. فاهلل يعطي األوالد للوالدين، كما كما أنك ال تحتاج ألن تنتظر حتى تكون وا

ب  يعطي للوالدين نعمةً ليربّوا أوالدهم ويؤّدبهم ويدّربوهم. ولذا، إن كان والًدا،  فاختر ناحيةً ترغب بأن تدرِّ

نتقل إلى ناحيٍة أخرى ابنك فيها ورّكز على هذه الناحية في التدريب إلى أن تتولّد لديك قناعة بأنك تستطيع أن ت

 ترغب بأن تدّرب ابنك عليها وفيها. استمر في االعتماد على نعمة هللا في تنشئة وتربية أوالدك. 

." ب الولد بمقتضى مواهبه وطبيعته، فمتى ااخ ال يميل عنهارِّ د : "6: 00الحكيم في أمثال سليمان يقول لنا 

بالكلمة " "كّرس الولد للطريق الذي يريده الرب أن يسلكه." ومعنى  س"، أي" ترجمةٌ لكلمٍة تعني "كرِّ درِّ

تعليم الوالد لولده ليس هو التدريب، واستماع الولد هذا هو تعليم األوالد ذلك الطريق وتدريبهم على السير فيه. 

 . لوالده ليس تعلُّمه

د النظريات! ال يدّرب الكّرام الكرمة بإخبارها بالطريقة التي يمكنها أن تنمو بها. الطبيعة  أقوى جًدا من مجرَّ

اات"  ويوّجهها فيقودها، ويهذبهاالكرمة  يقلّمفعلى الكّرام أن  في الطريق. ينصب الكّرام أعمدةً ويبني "معرَّ

ويربط أسالًكا بينها ليوّجه الكرمة في الطريق الذي عليها أن تسلكه في نموها. وفي كلِّ سنٍة ينزع األغصان 

الميتة والبرية التي ال تثِمر لتتمّكن األغصان الجيّدة من أن تحمل أفضل الثمر. وهذا ينطبق على الوالدين 

لدهم في الطريق الذي ينبغي أن يدّربوا أوالدهم على أن يرسموا خططًا، وأن يضعوا حدوًدا لتوجيه وَ الذين 

عليه السير والنمّو به. الوالد يقلّم ولده ويهّذبه بالتأديب، وهو يحفّز نمّوه من خالل إعطائه واجبات صّحية 

 وصحيحة، وكذلك وبشكٍل خاّص من خالل التشجيع. 

 

 ق التدريبرُ طُ  . أ

)انتبه للكلمات "تغيظوا" و"تثيروا غضب" و"تأديب"  4: 6؛ أفسس 02: 3؛ أفسس 1: 11كورنثوس 1 اقرأ
 . 11: 12؛ أمثال 5-4: 6و"إنذار"(؛ غالطية 

 في ما يلي أربعة طرق عملية تماًما تُتّبع في تدريب األوالد:  .علّم

   .ُكن مثاالا للولد وصّل ألجله .1
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ال أمل بنجاح محاولة تعليِم طفٍل حقًّا أو أمًرا ال يمارسه الوالدان أنفسهما! ال يؤّدي هذا الرياء إال إلى إغاظة 

الولد! أول العادات ال "تُعلَّم" للولد تعليًما، ولكّن الولد "يلتقطها" من خالل مراقبة مثال الوالدين! ولذا، على 

دّربان أوالدهما، وألنهما يدركان أنهما بحاجٍة ماّسة لمعونة هللا في هذا الوالدين أن يدّربا أنفسهما بينما هما ي

األمر فإّن عليهما أن يتّكال على الّرّب بالصالة. وعد هللا بأن يعمل أكثر جًدا مّما يصلّي الوالدان ألجله أو ما 

 يمكنهما تخيّله أو التفكير به. 

 .  علّم الولد الكتاب الُمقدَّس .2

الحق الُمعلَن في الكتاب الُمقدَّس. يتألَّف الحق الُمعلَن في  يعرفتعليَم الحّق. ينبغي للولد أن  يتضّمن التدريبُ 

الكتاب الُمقدس من أهم المعتقدات والقِيَم والقناعات والمعايير الخاّصة بالحياة التي ترضي هللا. وينبغي للطفل 

، الحكمةبشأن ما هو مهّم وسبب أهميته. ينبغي أن يتعلّم  بصيرةما هو الحق. فينبغي أن تصير لديه  يفهمأن 

أي أن يعرف كيف يعمل ما هو صائب، ومتى يعمله، وأفضل طريقة لعمله. ولذا، ينبغي للوالدين أن يعلّموا 

حق كلمة هللا، ويلجأوا إليه في تحفيز أوالدهم على الطاعة وفي تدريبهم على العادات العملية. كما عليهم 

س لإلجابة عن أسئلة أوالدهم قدر المستطاع. أظِهر لألوالد أن لدى الكتاب الُمقدَّس ى الكتاب الُمقدَّ الرجوع إل

 الكثير ليقوله عن أهّم نواحي الحياة. 

 .  دّرب الولد ليكتسب عاداٍت جيّدة وصالحة .3

 حياته. الحق على  تطبيقأو  الطاعةكما يتضّمن التدريب ممارسة العادات. ينبغي للولد أن يتعلّم 

 يتّم تعلُّم التطبيق في ثالث مراحل: 

 أواًل، يتعلّم الولد من خالل مثال والديه بعمله ما يعمله والداه ومعهما.  -

 ثّم يتعلّم أن يعمل الحق بنفسه، ولكن مع استمراره تحَت إاراف والديه.  -

 ف. وأخيًرا يتعلّم أن يعمل الحّق بعد أن يصير عادةً عنده، من دون أي إارا -

يحتاج الولد للتدريب والتوجيه والتشجيع. ينبغي أن يحثّه والداه على أن يثبت ويثابر إلى أن يحقّق هدفه. وفي 

ناحية ممارسة العادات، ينبغي للوالدين واألوالد أن يدركوا أّن للحّريّة الحقيقية حدوًدا. ولذا، ينبغي أن يجنِّب 

ة جًدا دفعةً واحدة. وفي التدريب على العادات ينبغي للوالدين أال الوالدان أوالدهما التعامل مع خياراٍت كثير
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يقارنوا بين ابٍن وآخر، ألن هللا خلق األوالد مختلفين بعضهم عن بعض. المقارنة تفّت من العزيمة وتضعف 

مه وبإعطائه المكافآت التي سب ق أن المعنويات. ولذا على الوالدين أن يحفّزوا أوالدهم من خالل امتداح تقدُّ

 وعدوه بها. 

   .أّدب الولد وصّوبه وقّومه حين يسير في الطريق الخاطئ .4

يتضّمن التدريُب التأديَب والتصويَب والتقويم. هذا يساعد الولد على أن يسير في الطريق الذي ينبغي أن 

ع في ارح هذه النقطة في القسم التالي. في ما يتعلّق بالتأديب، على الوالد أن يحاول التمييز  يسلكه. يتم التوسُّ

د الولد على سلطة الوالد من ناحية أخرى. يقول الحكيم في  د من محبته من ناحية، وتمرُّ بين حاجة الولد للتأكُّ

 : "من يعمل بمقتضى التعليم يسير في درب الحياة، ومن يرفض التأديب يضل." 17: 12أمثال 

 

 نواحي التدريب . ب

 ." فكان يتقدم في الحكمة والقامة، وفي النعمة عند اهلل والناس ما يسوع،أ: "50: 0نقرأ في لوقا : مُقدمة

 ُتخِبرنا هذه اآلية بأهمية الجوانب التالية: 

 وأوضاعها.  ": وهي ناحية المعرفة وتطبيق المعرفة في مختلف ظروف الحياةالحكمة" -

 "القامة": وهي الناحية الجسدية في النمّو.  -

 في الناحية الروحية.  "النعمة عند اهلل"، وهي النمو -

 "النعمة عند الناس"، وهي النمو في الناحية االجتماعية.  -

 ال ُتذَكر الناحية العاطفية بشكٍل خاّص، ولكّنها مرتبطة ارتباًطا وثيًقا بكل النواحي األخرى. 

نواٍح كبيرة وواسعة، وال يمكن مناقشتها في هذه الدراسة. ولذا سندرس بعض  50: 0النواحي المذكورة في لوقا 
النواحي الُمحدَّدة بالغة األهمية، مثل الطاعة واالحترام والسير مع اهلل وضبط النفس وحس المسؤولية، إذ هذه 

 النواحي أموٌر أساسية تماًما في نمّو الولد. 
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 .  لد على الطاعةتدريب الو .1

 . 1: 6أفسس  اقرأ

 : ما سبب أهمية تدريب الولد على أن يطيع الحّق ويحيا بالصواب والصالح؟ شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

 إحدى النواحي المهمة في التدريب هي تدريب الولد على أن يطيع والديه. 

والديكم في )رضى( الرب. فهذا هو أيها األوالد، أطيعوا القائلة: " 1: 6يأمرنا الرب بكلمات أفسس 

." هذه هي أول وأهم حقيقة على الوالدين تعليمها لولدهما! إنها مفتاح تدريب ولدهما في كل النواحي الصواب

ون في هذا المقطع الكتابي بأن يطيعوا والديهم، ليس ألن ناألخرى في حياته! يُؤَمر األطفال المسيحيّون المؤم

)"في الرب"(، بل ألن األوالد هم مسيحيّون المؤمنون )"في الرب"(. يَُسرُّ هللا أّي  الوالدين مسيحيّين مؤمنين

سروٍر حين يطيع األوالد والديهم سواء أكانوا مسيحيّين مؤمنين أم ال. هذا هو سبب كون تدريب األوالد على 

 طاعة والديهم "عمل صائب وحّق في عيني الرب." 

في كل عمل صالح وجيد، فإنه يصير قادًرا على أن يتعلّم كل النواحي حين يتعلّم الولد أن يطيع والديه  

األخرى في عملية التدريب. والراجح جًدا أنه سيتعلّم الحقًا أن يطيع هللا ويطيع كلَّ السلطات الحاكمة الذي لها 

اقات. الطاعة هي سلطة عليه. ولكن، إن لم يتعلّم الولد الطاعة، فإنه لن يتدّرب إال على عمل الّشّر وعمل الحم

المفتاح للتدريب على العادات الصالحة والجيّدة، وهي أسلوب حياة يرضي هللا ويكِرم الوالدين ويساهم في بناء 

 البلد! 

ر في بدء عمل الشيء أفضل من عدم  إن كان الولد قد كبُر، ولم يتمّكن والداه من تدريبه على الطاعة، فالتأخُّ

يخبِرا الولد بأنهما لم يتمّكنا من تدريبه على الطاعة، وعليهما أن يصلّيا ويعترفا  عمله أبًدا. ينبغي للوالدين أن

هلل بتقصيرهما وفشلهما، وهللا سيغفر للوالدين ويعطيهما حكمة جديدةً بشأن ما عليهما عمله لتدريب ولدهما. 

يتجاهالن تأديب الولد حين وبعد ذلك، على الوالدين أن يبدآ في تدريب ولدهما على الطاعة. وإن ألن الوالدان 

د!   يعصي ويتمّرد، فإنّهما في الحقيقة والواقع يدّربانه على العصيان والتمرُّ
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ينبغي للوالدين أن يساعدا ولدهما على أن ينخرط ويشارك في أنشطة نافعة ومفيدة ومِسّرة، وإال فإنّه يمكنهما 

ذية، والحقًا إلى السلوكيات الُجرمية. دّرب الولد أن يكونا على يقين بأن ولدهما سيتحّول إلى السلوكيات المؤ

بالطلب إليه أن يقوم ببعض األعمال والمسؤوليات في البيت وأعمال العائلة، وبتوقُّعك سلوك الطاعة منه. 

بالتعبير عن امتنانك فور استجابته الذاتية الراغبة. وإن لم يطع فوًرا، فعلى  اّجع الطاعة الذاتية والسريعة

أن يصّرا على طلبهما وتأديبهما، وإال فإنّهما يشّجعان ولدهما على العصيان. ولكن إن ترّدد الولد في الوالدين 

عمل ما ينبغي عمله، بسبب عدم اعوره باألمان أو بسبب الخوف، فعلى الوالدين أن يشّجعاه ويساعداه على 

 له وحده ومن ذاته. عمل ما ينبغي إلى أن تصير لديه الثقة الكافية ليعمل ما ينبغي أْن يعم

 .  تدريب الولد على إكرام والديه. 2

 . 3-0: 6أفسس  اقرأ

 : كيف يمكن للولد أن يكِرم والديه بطريقٍة عملية؟ شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

 ناحية التدريب المهمة األخرى هي تدريب الولد على أن يكِرم والديه.  

د أو بدوافع أنانية أو خوف.  معنى "اإلكرام" هو االحترام، أي إعطاء اعتبار للوالَدين ومحبتهما من دون تردُّ

 ثمة ثالثة طرٍق ينبغي لألوالد أن يتعلّموا إكرام والديهم بها: 

م الولد أن يعبِّر يكِرم الولد والديه بعدم مجادلتهما أو التشاُجر معهما. فبداًل من المشاجرة معهما، ينبغي أن يتعلّ 

عن رأيه بطريقٍة لطيفة، ثم يسمح هلل بأن يعمل األمور بالطريقة التي ترضيه. ينبغي أيًضا لألوالد أال ينّموا 

 ( 9: 17لناس وتهينهم! )انظر أمثال ويتكلّموا بالسوء عن والديهما أو اي اخٍص آخر، فالنميمة تسيء ل

ويكِرم الولد والديه بأخذ مقترحاتهما ونصائحهما على محمل الجد. يقول الكتاب الُمقدس إّن على الولد أن 

(. فحينما يقترح الوالدان أمًرا أو يقّدمان 03: 03يكتسب الحق والحكمة والتأّدب والفهم من والديه )أمثال 

جد فرصة لدى الولد، عليه أن يتعلم ويستفيد من نصيحةً، على الولد أن يتعامل بجدية مع ما يقوالنه. فبينما تو

 سنوات الخبرة الطويلة والحكمة التراكيمة اللتين اكتسبهما والداه. 
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المسيحيين المؤمنين  13-11: 6ويكِرم الولد والديه بشملهما في حياته الحقيقية. تعلّم رسالة كورنثوس الثانية 

الولد بأن يبادر في الكالم مع والديه، وعليه أن يتعلّم أن  بأن يفتحوا قلوبهم بعضهم لبعض. ينبغي أن يتعلّم

يكلّمهما بشأن كل أنشطته وما يعمله. عليه أن يتعلّم أن يخبرهما بما يعمله في المدرسة أو العمل، وما يعمله مع 

ية تعاُملهم أصدقاؤه، وكيف مأصدقائه وما يعمله في الكنيسة. وعليه أن يتعلّم أن يتكلّم معهما عن عالقاته: َمن ه

بعضهم مع بعض. وعليه أن يتعلّم أن يتكلّم معهما عن إيمانه وافكاره ومشاعره وخططه. ومرةً أخرى، على 

الوالدين المسيحيين المؤمنين أن يكونا مثااًل في هذه الناحية أيًضا. فإن لم يفتح الوالدان المسيحيّان المؤمنان 

 من أوالدهما أن يفتحوا قلوبهم لهما؟  قلبيهما ألوالدهما، فكيف يمكنهما أن يتوقّعا

 . تدريب الولد على السير مع هللا .1

 ة؟ كيف يدّرب الوالدان أوالدهما على السير مع هللا بطريقة عمليَّ : شف وناق  اكتش  

 . 46: 32؛ 9-6: 9تثنية  اقرأ  . أ

يعلّم الكتاب الُمقدس بضرورة أن "نغرس" وصايا هللا و"نثبّتها" في أذهان وحياة أوالده. فهو يقول: "... تكلّم 

بها )وصايا هللا( حين تجلس في بيتك، وحين تمشي في الطريق، وحين تنام وحين تقوم." على الوالدين 

ار أذهانهم وعلى جّو بيتهم وأعمالهم واألوالد أن يسمحوا لكلمة هللا بأن تسيطر على أعمال أيديهم وأفك

وأنشطتهم! يعلّم هللا الوالدين قائاًل: "وّجهوا قلوبكم إلى جميع الكلمات التي أنا أاهد عليكم بها اليوم، لكي 

 توصوا بها أوالدكم، ليحرصوا أن يعملوا بجميع كلمات هذه التوراة." 

 .19: 2بطرس 1؛ 29: 5 الرسل ؛ أعمال5-1: 13اقرأ رومية  . ب

أعطى هللا الوالدين مسؤولية تدريب أوالدهم على أن يعرفوا الرب ويطيعوه، وليس من سلطة حاكمة لها الحق 

بأن تمنع الوالدين من عمل هذا! وسبب هذا هو أن هللا نفسه هو من أقام السلطات الحاكمة وأعطاها 

تمارس سلطةً امولية ديكتاتورية مسؤولياتها الُمعيّنة والُمحّددة ومحدوديات سلطتها. فإن كانت حكومةٌ ما 

وكانت تجبِر المسيحيين المؤمنين على عمل ما يمنعه هللا، فإّن على المسيحيّين المؤمنين أن يقاوموا بلُطٍف 

والعنف الحكومةَ في تلك الناحية. كل الحكومات مسؤولةٌ في النهاية أمام هللا الذي أعلن نفسه في الكتاب 

 الُمقدَّس! 
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 . 11-15: 3؛ 5: 1تيموثاوس 2اقرأ  . ج

الكتاب الُمقدس هو أهم كتاب ينبغي لألوالد أن يدرسوه طيلة حياتهم. يعطي الكتاب الُمقدَّس الشباب والّصغار 

معرفةَ الخالص، وهو يعلّمهم الحق ويدّربهم على العيش بالبّر. والكتاب الُمقدس يجعل اإلنسان كاماًل 

لدعوته أو مهمته في الحياة. ولذا على الوالدين أن يدّربوا أوالدهم على أن يقرأوا  وناضًجا، ويهيّئه بشكٍل كامل

 الكتاب الُمقدس ويدرسوه، وبشكٍل خاّص على أن يطيعوه. 

قد يلجأ الوالدان ألية وسيلة لتعليم الكتاب الُمقدَّس. فمثاًل، قد يقرأ األب أو األم مقطًعا من الكتاب الُمقدَّس 

قطع مًعا مع أوالدهم. ويمكنهما أن يخّصصا وقتًا للصالة كعائلة مًعا. كما يمكنهم أن يحفظوا ويناقشان ذلك الم

ر الولد المختلفة، أن يشرحا بشارة  آياٍت كتابية عن ظهر قلب مًعا. وعلى الوالدين، في مراحل نمو وتطوُّ

عمل هذا قباًل! وحين يكبُر  اإلنجيل لولدهما ويعطياه الفرصة لقبول يسوع المسيح في حياته، إن لم يُكن قد

األوالد بما يكفي، على الوالدين تعليم األوالد أن يقضوا وحدهم وقَت خلوٍة مع الّرّب كلَّ يوم. كما يمكن للعائلة 

(. بمثل هذه الطرق يمكن للطفل أن يكتسب اإليمان 17-15: 0أن تخدم يسوع المسيح مًعا في حيّهم )يعقوب 

الوالدين. ينبغي للوالدين أن يشّجعوا ولدهما على أن ينمو باإليمان، وينبغي أال  النقي الصالح نفسه الذي لدى

يحرماه من االختبارات العديدة التي يمكنه فيها أن يتعلّم الوثوق باهلل. عليهم أيًضا أن يدعا ولدهما يشاركهما 

 في اختباراتهما في الوثوق بالرب. 

 . تدريب الولد على أن يكون ضابطاا لنفسه .2

 . 06: 4؛ أفسس 1: 15؛ 19: 12؛ أمثال 6-5: 1بطرس 0 رأاق

 : كيف يمكن للوالدين أن يدّربا ولدهما على أن يكون ضابطًا لنفسه بطريقٍة عملية؟ شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

"ضبط النفس" هو القدرة على كبح اإلنسان لرغباته وضبط كالمه وأعماله. على الوالدين أن يدّربوا أوالدهما 

على ضبط رغباتهم وكالمهم وأعمالهم. فمثاًل، على الوالدين أال يسمحوا للولد بأن يستمّر باإللحاح حتّى 

 ة للحصول على ما يريده! يحصل على ما يريده. فإن سمحوا بهذا، فسيستخدم الولد هذه الطريق
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د الغضب، والكلمة القارصة تهيج يبدِّ  )من الوالد( نالجواب الليِّ ": 1: 15الحكيم في أمثال  سليمان يقول لنا

" .زالت لسان، ومن يضبط افتيه فهو عاقل )من الوالد(في كثرة الكالم "يقول:  19: 12." وفي أمثال السخط

ن. وعليه أن يدّرب أوالده على أن يتّبعوا في تعامله معه بهدوء ولطف وليِّ ينبغي أن يكون الوالد مثااًل للولد 

طرق الهدوء واللطف واللين نفسها حين يتكلّمون بعضهم مع بعض، أو حين يغضبون أو يكونون منزعجين 

 ومتضايقين. 

وج بالعنف يعبّر بعض األوالد عن غضبهم بطريقة تخلو من أيِّ نوٍع من ضبط النفس، فيعبّرون بغضٍب ممز

مّما قد يعرِّض الممتلكات للتلف، أو قد يعبّر بغضٍب مسيء مليء بالشتيمة، وهذا ما قد يجرح مشاعر اآلخرين 

ويتجاوز حّد اللياقة ويؤذي السمعة. يسمح الوالدان الحكيمان لولدهما بأن يعبّر عن غضبه، ولكن ينبغي أن 

. "ُسلَّم الغضب" يوّضح تعبيرات الغضب من يساعداه في تنمية صفة ضبط النفس في تعبيره عن غضبه

المسيحي المؤمن:  ُخلُق، "0، والملحق 4انظر الدليل اإلراادي األسوأ في األسفل إلى األفضل في األعلى )

(. ينبغي للوالدين أن يدّربا ولدهما على ضبط النفس. ففي كّل مّرٍة يغضب بها، ينبغي أن يتدّرب على الغضب"

ريقٍة أكثر إيجابية. فمثاًل، إن كان في الماضي يعبّر عن غضبه بطريقة عنيفة، فعليه أن أن يعبّر عن غضبه بط

ع ولده أو يكافئه حين يتحسَّن ويتقدَّم في  يتعلّم التعبير عن غضبه من دون اللجوء للعنف. وينبغي للوالد أن يشجِّ

 طريقة تعبيره عن غضبه. 

 خمسة ممكنة: ينبغي أن يتدّرب األوالد على ضبط النفس بطرٍق 

بأن يغضب الولد ببطء، أي أال ينزعج من أي خطأ يحدث، وبأال يتعامل مع كل خطأ أو أمٍر مزعج باعتباره  -

 (. 19: 1هجوًما اخصيًا )يعقوب 

 (. 06: 4بأال يبقى غاضبًا إلى ما بعد ذلك اليوم )أفسس  -

 (. 05-04: 00باالبتعاد عن أي ولٍد آخر يغضب بسرعة وبسهولة ويمكنه أن يؤثر به )أمثال  -

بعدم كبت الغضب أو إنكاره أو تجاهله، وبأن يرّكز على السمات اإليجابية للشخص الذي هو غاضب عليه  -

 (. 12: 10أو بسببه )رومية 

 (.  5: 13كورنثوس 1) بعدم االحتفاظ بسجل باألخطاء واإلساءات المرتكبة ضده -
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 . تدريب الولد على تنمية الحّس بالمسؤولية .3

 . 07: 3مراثي إرميا  اقرأ

 : كيف يمكن للوالدين أن يدّربا ولدهم على أن ينّمي حّسه بالمسؤولية بطريقٍة عملية؟ شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

جزء من حمل الولد للنير وهو صغير هو أن يتحّمل بعض المسؤوليات الُمحّددة، وأن يكون مساَءاًل بشأن هذه 

المسؤوليات. ينبغي أن يعطي الوالدان أوالدهما مسؤولياٍت متزايدة في البيت وخارجه. فمثاًل، دّربه على أن 

ا. ودعه يشارك في مسؤوليات العائلة في البيت أو يبقي المكان الذي ينام فيه ويقضي فيه الوقت ُمرتَّبًا ونظيفً 

في الحقل أو في محل البقالة أو في المصنع. دّرب الولد على أن يكون لديه حسٌّ بالمسؤولية في ما يتعلّق 

بالماء والممتلكات. دّرب الطفل على الّسفر، ودّربه على أن يتعامل مع كّل أنواع الناس، وخاّصة مع أاخاٍص 

 خر، بطريقٍة الئقة ومهذَّبة وسليمة. وكذلك دّربه على أن يتحّمل مسؤوليةً ما في الكنيسة. من الجنس اآل

 

 ج. مراحل التدريب

: ينبغي تطبيق تعاليم الكتاب الُمقدَّس بشأن تدريب الولد في سياٍق عملي. ثّمة مراحل عديدة في تدريب عّلم

الولد هي ما بين الوالدة وسن الخامسة، ومن ثم ما  الولد: وقد أظهرت الخبرة أن أهم سنواٍت في تشكيل حياة

بين السادسة والحادية عشرة. وفي ما يلي نظرة مختصرة جًدا للمراحل الممكنة األربعة في تدريب الولد حتى 

سن الحادية عشرة. ولكن تذّكر أنّه قد توَجد اختالفات بين األوالد بسبب ظروف الولد وثقافته وجنسه 

 واخصيته. 

 .األولى في التدريب هي حتى سن الثانية تقريباا المرحلة .1

. في الناحية الجسدية، على الولد أن يتدّرب على عادات الطاعةهذه هي المرحلة المهمة في تدريب الولد على 

 األكل والمهارات الحركية والكالم، إلخ. 

 . المرحلة الثانية في التدريب هي ما بين سن الثانية وسن الثالثة تقريباا .2
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هذه الفترة يمتحن معظم األطفال والديهم ليروا ما هي حدودهم وكم يمكنهم أن ينجوا من نتائج أعمالهم.  في

. فعلى الوالد أن يعطي طفله اعوًرا باألمان بوضعه قبول التأديبهذه هي الفترة المهمة لتدريب الطفل على 

فةً تعريفًا واضًحا، وبمعاقبة الطفل بثبات واتّساق ح ين يتجاوز تلك الحدود، أو بامتداحه حين يحافظ حدوًدا معرَّ

على تلك الحدود فال يتجاوزها. ومن الناحية العاطفية، ينبغي تدريب الولد على ضبط رّدات فعله واستجاباته، 

ل أن للشعور باألمان والمحبةوخاّصةً على "ضبط النفس". خالل هذه الفترة، يحتاج الطفل  ، وعادةً ما يفضِّ

 يكون مع أّمه. 

 .المرحلة الثالثة في التدريب هي ما بين سن الثالثة وسن الخامسة تقريباا .3

 أ. في الناحية الجسدية: 

 د على الحفاظ على جسده نظيفًا، إلخ. ابدأ بتدريب الول

 ب. في الناحية الفكرية العقلية: 

سوا الوقت   . الولد ليجيبوا عن أسئلةيسأل الولد باستمرار: "لماذا؟" وعلى الوالدين أن يكرِّ

نمِّ موقف التعلُّم عند الولد باإلاارة إلى أموٍر تتعلّق بالحياة والنباتات والحيوانات، إلخ وعالقتها به. اقرأ كتبًا 

 جيدةً له وعلّمه أن يغنّي ويرنّم أغاني وترانيم جميلة. اعملوا أاياء مًعا! 

 ج. في الناحية االجتماعية:  

، مثل اللقاء مع الناس ومصادقة آخرين من مهاراٍت اجتماعيةالولد على هذه الفترة مهمة أيًضا لبدء تدريب 

 فئته العمرية. 

 د. في ناحية بناء الشخصية: 

. فمثاًل، دّرب الولد على أن يجمع ألعابه، ويساعد في أعمال المنزل، حّس بالمسؤوليةابدأ بتعليم الولد على ال

تعبير عن عواطفه، خاّصة في ما يختّص بتعبيره عن في ال ضبط النفسإلخ. استمّر في تدريب الولد على 

 غضبه بطريقٍة صحيحة. 
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 هـ. في الناحية الروحية: 

. علّمه بشارة اإلنجيل، واقرأ له الكثير من قصص السير مع هللاهذه هي الفترة المهمة في تدريب الولد على 

 يصلّي ويرنّم. الكتاب الُمقدَّس، وعلّمه أن يحفظ اآليات الكتابية عن ظهر قلب، وأن 

 

 .المرحلة الرابعة في التدريب هي ما بين سن السادسة وسن الحادية عشرة تقريباا .4

 أ. في الناحية الجسدية: 

هي أفضل فترة لتدريب الولد على مهارات العناية بشؤون البيت والموسيقى واأللعاب الرياضية وغيرها  ههذ

من األلعاب. قّدم للولد تعليًما صحيًحا وصحيًّا عن الناحية الجنسية، ودّربه على التعامل مع المال بطريقٍة تتّسم 

 بالحّس بالمسؤولية. 

 ب. في الناحية الفكرية العقلية: 

هي الفترة التي فيها يبدأ الولد يُِحب القراءة وجمع األاياء والسفر. ولذا، حفّزه واّجعه على قراءة الكتب  هذه

 الجيّدة، واّجعه على جمع أاياء مثيرة ومفيدة. واسَع لتوفير الوقت للذهاب مع ولدك إلى أماكن عديدة. 

 ج. في الناحية االجتماعية:  

هذه أفضل فترة يمكن فيها تنمية األنشطة التقليدية للعائلة. اسَع ألن يكون لديكم اجتماعات عائلية منتظمة 

تلعبون فيها مًعا أو تستمتعون فيها مًعا أو تزورون آخرين مًعا. ومن الجيّد أن تفّكروا بعقد اجتماع عائلي 

الجتماعات الولد في فهم كيف يتم ُصْنع دوري منتظم لُصْنع القرارات ووضع الخطط مًعا. تساعد هذه ا

القرارات، وجيٌد أيًضا إاراكه في أخذ القرارات ووضع الخطط، خاّصة القرارات والخطط التي تؤثّر أيًضا 

 بالطفل. كما أّن هذه أفضل فترة يمكنك فيها إاراك ولدك حين تساعد اآلخرين. 

 د. في ناحية بناء الشخصية: 

واطفه يزداد قوة ويُصبِح أكثر تعقيًدا. ولذا، على الوالدين أن يقبلوا الولد ويظِهروا تعبير الولد عن مشاعره وع

 له قبولهم هذا. مهمٌّ أن يبني الوالدان رابطًا قويًا من الفهم والمحبة مع أوالدهم. 
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 هـ. في الناحية الروحية: 

هذه فترة مهمة في مساعدة الولد على أن ينّمي عالقته بالمسيح ويكون في اركة مع األوالد المسيحيّين 

المؤمنين اآلخرين. ينبغي للعائلة أن تقرأ وتناقش الكتاب الُمقدس مًعا وتصلّي مًعا. وعلى الوالدين أن يبدآ في 

ا، ينبغي للوالدين أن يدّربا أوالدهما في ما إعداد ولدهما للعالقة واالتّصال مع أوالد غير مؤمنين. وأخيرً 

يختّص بالقِيَم والمعايير الخاّصة بسلوكهم. ويحتاج الوالدان ألن يصلوا بانتظام من أجل أوالدهم حتى يعطيهم 

 الرب نعمة بأن تصير المعتقدات والوصايا ومعايير الحياة وقيِمها المسيحية معتقداتهم الشخصية. 

5

  

 دقائق( 8)صالة 

 كلمة هللامع  متجاوبةالةٌ ص

 صلوات قصيرة تُظِهر تجاوبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم.  َصلُّوا بالتناُوب

  أو اقسم المجموعة إلى مجموعات ثنائيَّة أو ثالثيَّة وارفعوا صلوات تعكس تجاوبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم.

 )دقيقتان( واجب بيتي 6

 القادمللّدرس 

 طلب منهم أن يكتبوه في دفاترهم(. أأعط أعضاء مجموعتك الواجب التالي مكتوبًا، أو  قائد المجموعة.)

  تعهَّد بتدريب تالميذ ُجُدد للرب وببناء كنيسة المسيح.: التعهُّد .1

مع اخص آخر أو ضمن  "تنشئة األوالد في العائلة المسيحية"بـِعظ أو علّم أو ادرس التعليم المتعلِّق  .0

 مجموعة. 

: 14-09: 11لوقا ِمن  يوميًّا تمتَّع بخلوة روحيَّة مع هللا باالستعانة بنصف أصحاح الروحية:الخلوة  .3

ن مالحظاتك .35 ل. َدوِّ   .استخدم طريقة الَحّق الُمفضَّ

ع يوميًا آخر راجِ  .04-03: 5حل النزاعات: متّى تأّمل بآية الكتاب الُمقدَّس الجديدة واحفظها.  الحفظ: .4

 خمس آيات كتابية حفظتَها. 

. استفد من منهجية 10حّضر لدرس الكتاب التّالي في البيت، والمتعلّق بيوحنّا  درس الكتاب الُمقدَّس: .5

 الخطوات الخمسة في دراسة الكتاب الُمقدَّس. 

 (. 3: 5هللا )مزمور سيفعله صلِّ ألجل اخٍص أو أمر ُمحّدد هذا األسبوع، وانظر ما  الّصالة: .6

ن مالحظاتك .7 ن أيًضا مالحظاتك الُمتعلِّقة بأوقات الخلوة الشخصية مع  َدوِّ حول بناء كنيسة المسيح. َدوِّ

 هللا، وآيات الحفظ، والتعليم، والتحضير.


