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 َصالة 1

 

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

 

 دقيقة( 02)عبادة وتسبيح  2

 اإلصغاء إلى هللا

 

 .بوصفها إصغاء إلى صوت هللاالعبادة  :الفكرة الرئيسيَّة

 

 نتعلَّم في هذا الدرس عن تعبيرنا عن عبادتنا باإلصغاء الى صوت هللا. 

 

 .أن تسمع صوت هللا حاول   -1

 

د ترتيل وصالة، لكنها   أيًضا. صوت هللا إستماع الىإنَّ العبادة ليست مجرَّ

د ووعي وإدراك في محضر هللا متمتّعين بحضوره وذلك لكي نسمع صوته.  العبادة هي أن نهدأ بتعمُّ

 العبادة هي اإلصغاء بتركيز كبير لكالم هللا عندما تقرأه أو تسمعه. -

 العبادة هي أن تلتفَت باصغاء وانتباه الى روح هللا متكلًِّما في ضميرك وحدسك وعقلك وقلبك. -

العبادة هي االنتباه بدقَّة وعن قرب ألعمال هللا في حياتك. العبادة إذن هي االنتباه بدقَّة وعن كثب  -

 هللا أن يقول لك. دهم ما يريومحاولة ف

 

 .أن تُميِّز الحقيقة حاول   -2

 

يًرا أو شخًصا  ميِّز بين الحقائق واألكاذيب.تصغاء هو أن إلوجه مهم من أوجه ا في حين يمكن أنَّ روًحا شرِّ

هًا الى عقلك أو نفسك )أفسس  (. فإن روح هللا يتكلم فقط 66: 6شريًرا يُطلق أكذوبة كسهم مشتعل موجَّ

(. إذن من المهم جّدًا 61: 66بالحقيقة لك وال يقول أي شيء على االطالق لك مخالف للكتاب المقدَّس )يوحنّا 

أن تمتحن الصوت دائًما في روحك )الصوت الشخصي( بمقارنته مع كالم هللا في الكتاب المقدَّس )الصوت 

 -6: 4يوحنا 6الكالم الذي من هللا ) الكالم الذي ينسجم بشكل كلي مع الكتاب المقدس فقط هوو ،الموضوعي(

6.) 

 

دعونا نعبد هللا باإلصغاء بسكوت الى كلمة هللا بينما تُقرأ اآلن. حاولوا أن تسمعوا ما يريد هللا أن يقوله . عبادة

 (توقُّف بين مقطع وآخر.يبتمهُّل وبطء و 442 -02: 6لوقا  المجموعة لكم. )يقرأ قائد

 

 دقيقة( 02) مشاركة 9

 راعوث 

 

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

 (.4 -6راعوث إحدى خلواتكم الروحيَّة وتأمالتكم في المقاطع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم )
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 اقبلوه. ال تُناقشوا األمور التي يُشاركها.أصغوا إلى الشخص الذي يُشارك، وتعاملوا مع ما يقوله بجديَّة، و

 

 دقيقة( 02) تعليم 4

 غافرة روح   :الُخلُق المسيحي

 

 هذه دراسة عن الُخلُق المسيحي. كيف تتعامل مع المرارة؟ 

 كيف تتعامل مع الغضب؟ .0ُملحق ال  ،4أنظر أيًضا كتاب التدريب على التلمذة 

 

 وأسبابها المرارة . أ

 ؟ما هي المرارة -1

 

بعد. هي مشاعر  . المرارة هي روح غير متسامحة. المرارة هي نتيجة المشاعر الجريحة التي لم تُشفَ علِّم

من الغضب واإلزدراء واإلهانة بخصوص معاملة سيِّئة أو ظالمة، فعلية حقيقية كانت أو يُظن ويُفترض أنها 

 البصيرة والحكم الصحيح على األمور.هكذا. إن الشعور بالمرارة يُحزن ويضايق العقل على الدوام ويُفِسد 

 

 الناس بالمرارة؟ يصابلماذا  -2

 

 غضوبًا ومصابًا بالمرارة؟ تجعلكالتي  المختلفة . ما هي األسبابإبحث

 .اتمالحظ

 

 الظلم.

 

ظالم. أحد الموظَّفين الرسميِّين يرفض أن يتحمَّل ومن الممكن أن تكون ُعوِملَت بشكل غير ُمنِصف  

في عمل ما. أحد القضاة يعطي حكًما غير صحيح وغير قانوني. أحد األطباء يُشخِّص المسؤولية ويشرع 

التشخيص الخاطىء. صاحب العمل ال يعطيك التشجيع والترقية التي تستحقُّها. أستاذك ال يعطيك التقدير الذي 

ن ذلك في سجلِّه  .شريك حياتك ال يبادلك الحب. َولَُدك يرفضك وينبذك .تستحقُّه وال يدوِّ

 

 المعاملة. وءس

 

إْستغّل طيبتك. استخفَّ بك واعتبر  شخص ما. حتال عليكاغتصاب أو اعتداء ما. َخَدَعَك أو الربّما تعرَّضت  

 أو أساء معاملة جسدك أو مقتنايتك. ،خدماتك له من األمور المسلَّم بها والمفروضة عليك

 

 ثقة محطَّمة.

 

بعدما شاركَت مشكالتك وجراحك مع صديق اعتبرته موضع ثقة، خانك هذا الصديق وأفشى أسرارك  

 ومشاكلك وجراحك لآلخرين.

 

 خطأ في الُحكم عليك.
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ربّما تكون قد بذلت كل ما هو بوسعك وبذلَت غاية جهدك، وفشلت في أن تُرضي توقُّعات اآلخرين أو مطالبهم 

 يُسيئون فهمك ويخطئون في الحكم عليك. ال يقدِّرونك يزدرون بك وينبذوك.المفرطة والغير المعقولة. 

 

 محزون لما أصابك من خيبة أمل.

 

ربّما الشخص اآلخر فشل في أن يُرضي توقُّعاتك منه. لم يِف بوعده أو تخلَّى عّما كنت تتوقّع منه من ُخلُق 

 وجودة فتشعر بأنَّك مخدوع.

 

د.  التمرُّ

 

ب شخصيَّتك ويأتي بك هللا أحيانً  ليتقدَّم بك خطوة الى األمام في ملكوته. وخالقك أا الى ظروف صعبة لكي يدرِّ

 شك في شخصه ومخطَّطاته. تربَّما تمتعض من معامالت هللا معك وترتاب و

 

 تأثير المرارة ورّد الفعل تجاهها وعواقبها . ب

 

 .رسم توضيحي يُظِهر رد فعل اإلنسان تجاه المعاملة السيِّئة -1
 

                                                          ه نحو االنسان  رد فعل موجَّ

  ظالمة وسيِّئةمعاملة                                   

 

عندما تُعاَمل بظلم وبشكل ال أخالقي فإنّك غالبًا ما تنظر الى تلك المعاملة من زاوية َمْبنيَّة على حسٍّ فطري 

فأنَت ترى فقط الذي أساَء اليك وأغاظك وجرح مشاعرك وظلمك.  .الغرائز الطبيعيَّة ومن منظور أُفقيوعلى 

تشعر بأن مشاعرك ُجِرحت، تغضب، تشعر بالمرارة تجاه الشخص الذي أساَء إليك. وهكذا يكون رد فعلك 

ك هو اإلنت قام كي تردَّ له األذيَّة واإلزدارء. تجاهه وتردُّ له اإلهانة واألذى في اللحظة نفسها. الدافع والمحرِّ

ف هذه تنظر إلى  بحد ذاتها بأنَّها القضية األهم ويكون أن هللا أُْبِعَد عن هذه  اإلساءة واألذيَّةطريقة التصرُّ

 الحادثة وأُبقَي خارًجا.

 

 .عواقب الغضب والمرارة تجاه المعاملة السيِّئة -2

 

 .64 -64، 66 -62، 6 -4: 60؛ عبرانيين 64: 6متّى  إقرأ

. ما هي عواقب الغضب والمرارة بالنسبة لعالقتك باهلل وعالقتك بالناس اآلخرين وعالقتك شف وناقِ إكتشِ 

 بنفسك؟

 .مالحظات

 

 تؤثر المرارة على عالقتك باهلل.

 

نَّك إنعمة هللا فمن خالل صير عالقتك باهلل متباعدة أكثر فأكثر. عندما ترفض أن تسامح اآلخرين وتحبّهم تس

 ستخسر فرصة عظيمة للنمو في القداسة وإنتاج الثمر.

 

 تؤثر المرارة على عالقتك باآلخرين.
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العالقات. فالشعور  و تتفكَّك وتتدمَّرأإما أن تنطوي على نفسك وتنعزل عن اآلخرين فتخسر األصدقاء 

س كثيرين". تُصبح أنت مثيًرا للمتاعب وسببًا لمشاكل اآلخرين.  بالمرارة هذا "سيسبِّب انزعاًجا وبلبلة ويُنجِّ

ه سمعته وتحاول أن تؤثِّر في اآلخرين لكي يقفوا  ه التهم للمسيء وتشوِّ إّن  .لى جانبك ويناصروكإتوجِّ

الخصام في كل  نو يُشيعوأمرارتك تلك  نالمشكلة ينشرو األشخاص الذين يسمعون وجهة نظرك فقط من

 مكان. فالمرارة هي أصل العديد من العالقات المحطَّمة كما هي أصل الشقاقات في الجماعات والكنائس. 

 

 تؤثِّر المرارة على عالقتك بنفسك.

 

ُث كيانك بأكمله وتُفِسد حسن البصيرة والتمييز  ّم في الروح والعقل والجسد. فهي تلوِّ إّن المرارة هي كالسُّ

ب مزاجك وطباعك وتقسِّي قلبك. تجعل منك شخًصا فظًّا عنيفًا ونقّاًدا غير جذاب وكئيبًا.  نّها تُعطِّل إوتخرِّ

 .اعالقتك وتجعل منك شخًصا غير ُمِحب وغالبًا وحيًدا جدًّ 

 

 ف تجاه معاملة سيِّئةل مع المرارة والتصرُّ كيفيَّة التعامُ  .أ 

 

 .استجابة المؤمن المسيحي تجاه المعاملة السيِّئة -1

 

ستطاعتك كمؤمن أن تستجيب االستجابة المسيحيَّة تجاهها، من المنظور اعندما تُعاَمل معاملة سيِّئة، ب

ًرا من هللا نعمة لتكون استجابتك صحيحة ومتوقًِّعا أن منتظ ،فترى يد هللا في ما يحدث ،الفوقطبيعي العمودي

ا يجب  تنال ربًحا من هذا اإلختبار األليم. هذا يؤدي بك الى أن تصلِّي الى هللا وتبحث في الكتاب المقدَّس عمَّ

عليك فعله لتسوية الوضع والمصالحة مع المسيء. بهذه المقاربة ترى أن المعاملة السيئة تجاهك هي األقل 

 األهم. ماية، لكن هللا وقصده هأهم

 

ح من حياة يوسف -2  .َمثَل  موضِّ

 

  .يوسف يُعاَمل معاملة سيِّئة وظالمة

 

 . كيف عامل اآلخرون يوسف؟ناقِشف وإكتشِ 

 .اتمالحظ

 

ة أساَءت معاملته - َحَسَده إخوته وعاملوه معاملة سيِّئة وأخيًرا (. 16 -6: 10تكوين ) أسرته الخاصَّ

على أبيهم وقالوا أّن حيوانًا مفترًسا قد قتله. لم يستأهل يوسف هذه المعاملة. كان باعوه كعبد. كذبوا 

 حيَّة البريئة لظُلم وَجْور عائلته.ضال

 

ات عدَّة وألنَّه  (.02 -6: 13تكوين ) ُمستخِدُمه أساَء معاملته  - حاولت زوجة فوطيفار أن تغويه مرَّ

كان يوسف مستقيًما باًرا  .السجن بدون محاكمة عادلةكاذبًا وطِرح في  اتهاًما همتُ ا باستمرار،رفض 

 بكل ما في الكلمة من معنى. ومع ذلك، صار الضحيَّة البريئة لظلم مستخِدمه!

 

كان قد ساعدهم أثناء وجودهم معه في السجن، (. 01 -6: 42تكوين ) عاملوه معاملة سيِّئة ؤهأصدقا -

 وحيًدا ومنسيًّا لعدة سنين! لكنَّهم نََسْوه تماًما فيما بعد. بقي في السجن 
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 معاناة يوسف وتألُّمه.

 

 .46: 46و 0: 10تكوين  إقرأ

 معاملة اآلخرين له؟ وء. كم طالت آالم يوسف ومعاناته من سشف وناقِ إكتشِ 

 .ةمالحظ

 

عندما بيَع كعبٍد لمصر وفي الثالثين من عمره أطلِق  60. كان في سن جًدا لٍ طوي لوقتٍ  عانى يوسف -

أخيًرا وخالل هذه السلسلة من األحداث أُعتِق وصار رئيس وزراء مصر لكن قبل ذلك كان  .سراحه

 معاملة اآلخرين له! وءسنة كعبد وكسجين في بالد أجنبيَّة. وكل ذلك بسبب س 61قد قضى 

 

 استجابة يوسف َوَرد  فعله تجاه المعاملة السيِّئة.

 

 .66 -6: 44تكوين  إقرأ

 ساءة؟ كيف رأى يوسف األحداث وبأي منظار نظر إليها؟إلاستجابة يوسف تجاه ا . كيف كانتشف وناقِ إكتشِ 

 .مالحظات

 

ختزن ا. كان يوسف قد كانت استجابة يوسف لألحداث استجابة إلهية صحيحة تجاه المعاملة السيِّئة  -

، كانت أخرى(. من ناحية 43 -40: 46القمح في مصر مدَّة المجاعة العظيمة )تكوين  الكثير من

 ،ائلة يوسف في كنعان مهدَّدة بالموت جوًعا. وهكذا أرسل أبوه أخَوتَه الى مصر ليشتَروا القمحع

وقف إخوته أمامه طالبين الطعام. َعَرفَهم يوسف لكنَّهم لم يعرفوه  ،ومن دون أن يدركوا ،وبالتالي

 دون خوف.أخيًرا كشف يوسف عن نفسه إلخوته وطلب منهم أن يقتربوا إليه  (.8 -6: 40)تكوين 

 

ًدا ،لم يَكن ردُّ فعل يوسف أفقيًّا تجاه الذين عاملوه معاملة سيِّئة لكن رد فعله كان عموديًّا بإتجاه  ،غاضبًا ومهدِّ

ات أكَّد يوسف إلخوته بأن  رأى هو الذي كان قد أرسله قبل عائلته الى مصر لينقذ حياتهم.  هللاهللا. أربع مرَّ
وطوال هذه السنوات الصعبة كان يوسف قد ركَّز انتباهه على  منها المعاملة التي عانى وءيوسف يد هللا في س

يكون الغالب المنتصر على الصعوبات هللا وليس على ظروفه الصعبة الظالمة! كان قد تعلَّم من هللا بأن 
صبحت أقد  تف كانوالمعامالت السيِّئة أكثر من أن يكون شهيد المشاعر. إنَّ صعوبات وعدم إمكانيَّات يوس

 إمكانيات هللا!
 

 ليه.إرد فعل يوسف تجاه المسيئين 

 

 .06 -64: 42؛ تكوين 04 -06، 64 -61: 44تكوين  إقرأ

 . كيف كان رد فعل يوسف تجاه إخوته الذين أساءوا معاملته؟وناقِشف إكتشِ 

 . مالحظة

 

فاللقاء العائلي َوَجْمع  إلخوته.َغفَر وأخيًرا كانت استجابة يوسف االستجابة الصحيحة تجاه االنسان  -

المعانقة والتقبيل والبكاء والحديث مًعا وعلى  :شْمل من جديد ال بُدَّ من أنَّه كان مشهًدا مؤثًِّراال

نًا فيه َجْورهم  ال ُمدوِّ األرجح َذْرف الدموع، دموع التوبة ودموع الفرح. فهو لم يُمِسك لهم سجَّ

على ذلك كان يوسف قد صالَُحهم وكان قد سمح هلل بأن يُزيل منه  ناءً وإرتكاباتهم وعدم أخالقيَّاتهم. وب
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حتّى في غيابهم، حيث لم يكن بإستطاعته أن يتصالح معهم. فَبََدل  ،أي شعور بالمرارة تجاههم

المرارة واإلنتقام أظهر يوسف لهم اللطف والمؤاساة والتعزية فقط. كانت مشاعره الجريحة قد ُشفيت 

 عّدة!قبل ذلك بسنوات 

 

 تعليم الكتاب المقدَّس بخصوص المعاملة السيِّئة. -9

 

 كيف ننظر الى التجارب.

 

 .64 -60: 6؛ فيلبي 08: 8رومية  إقرأ

 . كيف يمكنك أن تنظر الى اإلساءة تجاهك؟شف وناقِ إكتشِ 

ا إل. بإستطاعتك أن تنظر الى امالحظة لخيرك ساءة تجاهك بأنَّها شيء َسَمَح به هللا صاحب السلطان إمَّ

 الشخصي أو لخير اآلخرين.

 

 كيف تستجيب للتجارب.

 

 .68: 60؛ رومية 01 -06: 0بطرس 6؛ 4 -1: 60لوقا  إقرأ

 ؟. كيف يجب أن تكون ردَّة فعلك تجاه المعاملة السيِّئةوناقِشف إكتشِ 

ْدل. ال تبدأ بردَّة فعل . عليَك أن ال تُقابل األذى بمثله أبًدا، لكن باألحرى سلِّم نفسك هلل الذي يحكم بِعَ ةمالحظ

الً لتكن استجابتك نحو هللا. أطلب من هللا بأن يعطيك نعمة لكي يكون فكرك وشعورك  تجاه المسيء، لكن أوَّ

إيجابيًّا ولكي يعطيك قّوة لكي تحتمل هذه التجربة ولكي يعطيك محبَّة لتسامح المسيء اليك. وفقط بعدما يكون 

يجب أن تستجيب له. لكن إن كان المسيء ال يُريد أن يغفر أو يتصالح  هللا قد علَّمك كيف تستجيب للمسيء

 معه بسالم. تعيشمعك َحاِوْل أن 

 

 كيف تتعامل مع المشاعر الجريحة.

 

 .8: 60؛ المزمور 00 -6: 18المزمور  إقرأ

 ؟. كيف يجب أن تتعامل مع المشاعر الجريحة التي تطول مدَّتهاوناقِشف إكتشِ 

وبشكل صريح  .ا وأمينًا مع هللا بكل ما في الكلمة من معنى بخصوص مشاعرك وأفكارك. ُكْن صادقً ةمالحظ

عبِّر هلل عن غضبك وشعورك بالمرارة وأَلََمك ومشاعرك الجريحة. سيشفي هللا مشاعرك الجريحة حاالً 

ة وسريًعا في بعض األحيان ولكن أحيانًا يستلزم ذلك وقتًا أطول لتشفى وتحتاج أن تواظب على الصال

طلب من أوالمسامحة. عندما تجد أنَّه من غير الممكن لك أن تُساِمح أو أن مشاعرك الجريحة ال تبتعد عنك، 

صديق لك أو من صديقين أن يصلِّيا معك بإنتظام بخصوص هذا األمر الى أن تكون قد غفرت تماًما 

 (.66: 4يوحنا 6؛ 66: 4ومشاعرك الجريحة قد ُشفِيت تماًما )يعقوب 

 

 .تنظر الى مغزى التجاربكيف 

 

 .4 -0: 6؛ يعقوب 66 -62: 60؛ عبرانيين 4 -0: 4رومية  إقرأ

 . ما المنافع الُممِكن توقُّعها من التجارب؟شف وناقِ إكتشِ 
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حياتنا مثِمرة  بالتالي تكون. التجارب تولِّد فينا المثابرة وتُنمِّي الُخلُق وتجعلنا ننضج في القداسة وةمالحظ

الً وثمَّ يجعل منّا أشخاًصا نُغيِّر ومَؤثِّرة. يست خدم هللا التجارب والصعوبات وحتى االضطهاد لكي يغيِّرنا أوَّ

 أي ليجعلنا صانعي تالميذ. ،اآلخرين

 

 .تطبيق عملي

 

ذ المبادرة للمصالحة والوفاق إن كان فكِّر مليًّا بإحدى المعامالت السيِّئة التي واجهتها في الماضي. خُ  -

 يتطلَّب ذلك. إسمح هلل بأن يشفي مشاعرك الجريحة وذكرياتك المؤلمة.األمر ما زال 

ب. في المّرة المقبلة التي يساء فيها معاملتك، إسمح هلل بأن يجعل من هذه اإلساءة فرصة لبنيان  - تدرَّ

 شخصيتك ونموها.  

  

 .بالمرارة ذوي الشعوراآلخرين  ةساعدية مكيف

 

 .60و 61: 68أمثال  إقرأ

 . ماذا يتوجَّب عليك أن تفعل قبل أن تُشير على شخص وتعطيه نصيحة؟شف وناقِ إكتشِ 

الً بكل إصغاء للشخص المصاب بالمرارة وحاوِ إ. ةمالحظ ل أن تفهم الظُلم الُمفترض والخالف ثمَّ سمع أوَّ

ضل للشخص الذي يُزَعْم أنه المسيء )تقابُل أطراف النزاع(. فكِّر وصلِّ بخصوص الطريقة األف اإصغ جيِّدً 

ات اآلخر بالتناوب. أخيًرا حاوِ  أن  لْ لمساعدتهما. حاِوْل أن تجمعهما مًعا ودعهما يسمعان كل واحد لمحاجَّ

 تساعدهما ليغفر كل واحد لآلخر وليتصالحا.

 

 

 (ائقدق 8) 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 -6

 سويَّة مع شخص آخر أو مع مجموعة أشخاص. عن الروح الغافرةتعليم الس ز، علِّم أو أدرُ أكرِ 

 

، 60، 62، 3صموئيل 6صحاح من أ. تمتَّع بخلوة روحية مستعينًا بنصف مع هللا الخلوة الروحيَّة -0

لة. كل يوم. 64و ن  إستفِْد من طريقة الحقيقة المفضَّ  مالحظات.الدوِّ

 

ر في البيت الدرس الكتابي التالي. المغزى من درس الكتاب -1 في  التجارب :66-6: 4متّى . حضِّ

ن مالحظات د من طريقة الخطوات الخمس لدرس الكتاب المقدَّس.استفِ  .العالم  ك.دوِّ
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سيفعله هللا ر ما الذي . صلِّ من أجل شخص ما أو من أجل موضوع محّدد هذا األسبوع وانظُ صالةال -4

 (.1: 4)المزمور 

 

ن في دفترك -4 أي مالحظات جديدة تتعلق بإعداد تالميذ ُجُدد للرب يسوع، والخلوة الروحيَّة، وآيات  َدوِّ

 الحفظ، ودرس الكتاب، وهذا الواجب البيتي. 
 

   

 

 


