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سلسلة بناؤو البيت لرتبية االوالد

كيف تدع الرب
يبني بيتك
وال تتعب باطال

سلسلة بناؤو البيت لرتبية األوالد® :هي دراسة كتابية ضمن مجموعة صغرية مكرسة
ليك تصبح عائلتك متاما كام أرادها الله.
حياة العائلة هي قسم من الحملة الجامعية العاملية للمسيح ،وهي مؤسسة مسيحية
إنجيلية أسسها بيل برايت عام  .1951ابتدأت حياة العائلة عام  1976ليك تساعد
يف تتميم اإلرسالية العظمى من خالل تقوية الزيجات والعائالت ومن َث ّم تجهيزهم
ليك يذهبوا اىل العامل كارزين بإنجيل يسوع املسيح مخلصناُ .يعقد مؤمتر حياة
العائلة للزواج يف أغلب املدن الرئيسية يف الواليات املتحدة األمريكية وهو من أرسع
املؤمترات املتع ّلقة بالزواج من ّوا يف أمريكا اليوم“ .حياة العائلة اليوم” ،هو برنامج
إذاعي يومي يقدّمه دنيس رايني ،و ُيبث هذا الربنامج يف مئات من املحطات عرب البالد.
ميكنكم الحصول عىل أي معلومات عن الكتيبات التي تقدمها حياة العائلة من خالل
االتصال بنا عىل عنواننا الربيدي ،أو رقم هاتفنا ،أو من خالل موقعنا عىل شبكة
االنرتنت العاملية املذكورة أدناه.
Dennis Rainey, Executive Director
FamilyLife
P.O. Box 8220
Little Rock, AR 72221 - 8220
1-800-FL-TODAY
www.familylife.com
www.arabfamilylife.com

فرع من الحملة الجامعية للمسيح

بيل برايت ،املؤسس
ستيف دوغالس ،الرئيس
تحسني تربيتك لألوالد



معلومات عن الجلسات
تتألف كل جلسة يف هذه الدراسة من األقسام التالية :مترين االستعداد ،املخطط
الكتايب ،الخالصة ،ومرشوع بناؤو البيت .إليك وصفا لكل قسم منها:

مترين االستعداد ( 15دقيقة)
الهدف من هذا التمرين هو مساعدة الناس أن ينفضوا عنهم انشغاالت
النهار كله ،وأن يتعرفوا عىل بعضهم البعض بطريقة أفضل .إن هدف
النشاط األول من هذا التمرين أن يكون مسليا وأن يقدّم موضوع
الجلسة .فاملقدرة عىل املشاركة مع اآلخرين مبرح هو أمر مهم جدا يف
بناء العالقات .العنرص اآلخر من عنارص مترين االستعداد هو تقرير املرشوع (ما عدا يف
الزوجني بتنفيذ مرشوع بناؤو البيت
الجلسة األوىل) الذي ُص ّمم ليك يقيس مدى التزام َ
الذي يجب أن ُيكمله الزوجان بني الجلسات املختلفة.

اخملطط الكتابي ( 60دقيقة)
هذا هو قلب الدراسة .يف هذا الجزء ،يجيب املشرتكون عن أسئلة ذات
صلة وثيقة مبوضوع الدراسة ،ويتأملون بكلمة الله ليك يفهمونها.
ُص ّممت بعض األسئلة ليك يجيبها الزوجان معا يف مجموعات صغرية
أو يف املجموعة الكبرية .يوجد مالحظات يف الهوامش أو تعليامت
ضمن السؤال نفسه وهي التي تحدد حجم هذه املجموعات.

اخلالصة ( 15دقيقة)
هذا الجزء هو للرجوع والتكلم عن النقطة املركزية أو املحورية
للدورة ،وإلنهاء الدورة بطريقة جميلة.


تحسني تربيتك لألوالد

وظيفة بناؤو البيت ( 60دقيقة)
هذه الوظيفة هي خطوة تطبيقية فريدة من نوعها يف دراسة بناؤو
البيت .قبل االنتهاء من اللقاء بقليل ،يشجع القائد املتز ّوجني أن
"يحددوا موعدا" ليك يقوموا بهذا املرشوع مع رشكاء حياتهم قبل
املجيء اىل اللقاء الثاين .يتض ّمن مرشوع بناؤو البيت ثالثة أقسام:
 )1كزوجني  -وهو مترين قصري ُمص ّمم ليك يبدأ موعدهام بطريقة مرحة.
 )2فرديا  -وهو أسئلة يجب أن يجيب عليها الزوج والزوجة بشكل منفصل.
)3التفاعل كزوجني  -وهي فرصة للمتز ّوجني أن يشاركوا أجوبتهم مع بعضهم البعض
وأن يعمال عىل تطبيق ذلك يف حياتهم.
ستجد خاصية أخرى يف هذه الدراسة وهي قسم يتع ّلق بتفاعالت األهل مع األوالد.
يوجد تفاعل لكل جلسة .تقدّم هذه التفاعالت فرصة رائعة لألهل ليك يتواصلوا مع
أوالدهم بخصوص املواضيع املهمة التي املناقشة يف هذه الدراسة.
إضافة لهذه الخصائص السابقة ،هناك بعض النشاطات اإلضافية بني الحني واآلخر
عنوانها "لتأثري أقوى" .الهدف من هذه النشاطات تأمني طريقة عملية وبرصية أفضل
للمساعدة يف الوصول اىل نقطة معينة .انتبه ،فلكل شخص يف مجموعتك طريقة
مختلفة يف التع ّلم ،ومبا أن أغلب ما ُيقدم يف اللقاءات هو شفهيا ،فإن التمرين العميل
أو البرصي يساعد من فرتة اىل أخرى ليك تعمل الحواس األخرى ،وليك يستفيد الذين
يتع ّلمون بطريقة أفضل بواسطة "الرؤية واللمس والتطبيق".

معلومـــات عن الجلســــات



معلومات عن املؤلّ َف نْي
دنيس رايني هو املدير التنّفيذي واملشارك يف تأسيس حياة العائلة (وهي قسم من
الحملة الجامع ّية للمسيح) وهو خ ّريج كلية داالس لللاّ هوت .كان دنيس منذ العام
ُ 1976مرشفا عىل النم ّو الرسيع ملؤمترات حياة العائلة ومواردها ،فرشع يف سلسلة
بنّاؤو البيوت للمتزوجني وسلسلة بناؤو البيت لرتبية األوالد ،وهو ً
أيضا ا ُملضيف اليومي
يف الربنامج اإلذاعي الوطني "حياة العائلة اليوم".
تك ّلم دنيس وزوجته باربرا يف مؤمترات "حياة العائلة" عرب الواليات املتحدة وخارج
البالد .دنيس هو ً
أيضا متك ّلم عند جمعية "حافظو العهد" وقد قدّم شهادات متعلقة
مبسائل عائل ّية أمام الكونغرس ،كام ظهر يف عدّة برامج إذاع ّية وتلفزيون ّية.
تشارك دنيس وباربرا يف تأليف عدد كبري من الكتب من ضمنها" :بناء ثقة رشيك
تم اصداره من جديد تحت عنوان "بناء ثقة رشيك حياتك بنفسه
حياتك بنفسه" (وقد ّ
الجديد")" ،لحظات معا للمتزوجني" و"تربية مراهقي اليوم" و"البدء بزواجك بطريقة
صحيحة".
خدم دنيس وباربره مع فريق الحملة الجامع ّية للمسيح منذ العام  .1971لديهام
ستّة أوالد وعدد من األحفاد ينمو باستمرار .تخ ّرج كالهام من جامعة أركنساس وهام
يعيشان قرب مدينة ليتيل روك يف والية أركنساس.
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تنويه
من الالئق أن نشكر أوالدنا  -آشيل ،بنجمني ،صامويل ،ربيكا ،ديبوره ولورا -أل ّنهم
تح ّملوا بدون شكوى والدَين غري كام َلني حاوال تطبيق مبادئ اإلنجيل يف تربية األوالد.
يكمن فرحنا العظيم يف معرفة أن أوالدنا يسريون يف الحق (رسالة يوحنا الثالثة
اإلصحاح .)4
أنا أعمل مع رجالٍ ونسا َء عظامء هنا يف حياة العائلة .دايف بويهي هو أحد هؤالء
األشخاص .هو ليس كاتباً موهو ًبا فحسب ،بل هو ٌ
رجل ذو قلب كبري للعامل ك ّله .لقد
كنت يا دايف الرجل املناسب لكتابة دراسات بناؤو البيت .طب َعت حياتك أث ًرا يف مئات
اآلالف من النّفوس حول العامل .شك ًرا ألنك ساعدتنا ايضا يف هذه الدراسة من بناؤو
البيت وألنك كنت ُمح ّر ًرا رائدًا وعظيماً .
كني تاتل هو بطل آخر غري متغنّى به يف معركتنا لبناء العائلة .لقد كنت يا كني مفيدًا
يف هذه ال ّدراسات ويف نقلها من ّ
رف الكتب اىل قلوب البيوت يف أكرث من خمس
وثالثني دولة حول العامل .شك ًرا لقيادتك الوف ّية التي وهبتها لبنّاؤو البيوت .كفاحك ما
زال يف بدايته!
مايك بيكل كان يل عو ًنا وسندًا يف وضع هذه ال ّدراسة .وأقول للفريق الذي ميدّين
بالدّعم ألستم ّر (كالرك هولينغزورث ،جانيت لوغان ،مايكل إنغلش وجون مايجورز):
شك ًرا عىل النّفوس التي خدمتمونها والتي تغ ّريت اىل األبد بفضل اهتاممكم .شك ًرا
لوفائكم وعملكم الدّؤوب.
كلمة شكر خاصة ملات لوشهارت ،مح ّررنا يف دار النّرش ،لرشاكته املستم ّرة خالل
السنوات القليلة األخرية مع سلسلة بناؤو البيت للمتزوجني وسلسلة بناؤو البيت
ّ
لرتبية األوالد .فقد قاد مات عددا كبريا من الدراسات بنفسه وال يزال يؤ ّمن مستوى
عالٍ من الخربة يف مساعدتنا لتصميم هذه الدراسات.



تنويـــــــــــــه

املقدمة
تتط ّلب أكرث املهن املّهمة يف حضارتنا تدري ًبا مك ّث ًفا .فإننا لن نسمح مثال لشخص ما أن
يتسجل أوال يف كلية ّ
يزاول مهنة ّ
الطب ويكمل فرتة التّخصص حيث
الطب من دون أن ّ
متخص ًصا.
يتل ّقى تدري ًبا طب ًيا
ّ
أهم
لكن هل تدركان أن أكرثية النّاس ال يتل ّقون تدري ًبا كاف ًيا يف كيف ّية تأدية إحدى ّ
املسؤول ّيات يف الحياة أال وهي أن نكون والدين ناجحني؟ عندما ننجب حياة جديدة
اىل الوجود ،منتلئ بالفخر والفرح .لكننا غال ًبا ما نجهل كيف نريب هذا الطفل حتّى
ناضجا.
يصبح انسا ًنا بال ًغا ومسؤوال ً
تلبي ًة للحاجة التي نراها يف العائالت اليوم ،ط ّورت حياة العائلة سلسلة من ال ّدراسات
ضمن مجموعات صغرية تدعى سلسلة بنّاؤو البيوت لرتبية األوالد .تر ّكز هذه ال ّدراسات
عىل تربية األوالد وقد ُكتبت حتى يستفيد منها األهل مهام كانت أعامر أبنائهم.
وقد وضعنا ُنصب أعيننا أهدا ًفا عديدة نو ّد تحقيقها من خالل دراسات بناؤو البيت:
نشجعكم يف عملية تربية األوالد ألننا ندرك ّأن دعوتكام أن تكونا أ ًبا وأ ًما
ا ّولاً  ،نريد أن ّ
هي دعوة سا ٍمية وامتياز مدهش .نعلم ً
السهل أن نشعر بأ ّننا مثقلون
أيضا كم من ّ
السن .فاملشاركة يف مجموعة
باملسؤول ّيات خاص ًة عندما يكون لدينا أوالدا صغارا يف ّ
بناؤو البيت ميكن أن تصلكام بأهالٍ آخرين يشاركونكام الكفاح ذاته .املساعدة
والتّشجيع ال ّلذان سوف تحصالن عليهام منهم ال يق ّدران بثمن.
ثان ًيا ،نريد أن نساعدكام يف تطوير ّ
السهل
خطة عمل ّية وكتابية لرتبية أوالدكام .من ّ
ّجدًا عىل األهل أن ير ّبوا أوالدهم عىل مراحل .لكن مبا أننا قمنا برتبية ستّة أوالد ،فقد
تع ّلمنا أ ّننا بحاجة لنفهم توجيهات الكتاب املقدس حول تربية األوالد وبعد ذلك نقوم
ببناء خطط فعالة حول كيف ّية تطبيقها.
الجامعي كزوجني ونق ّويه .ستتع ّلامن م ًعا كيف تط ّبقان
ثال ًثا ،نريد أن نعزّز العمل
ّ
حقائق كتابية رئيس ّية ،وستبحثان يف مشاريع بناؤو البيت عن كيف ّية تطبيقها عىل وضع
عائلتكم الخاص .يف هذه العمل ّية ،ستتسنّى لكام الفرصة ملناقشة مسائل تجاهلتامها
الصالة طالبني من الله إرشاده
أو تفاديتامها يف ما مىض .وستقضيان الوقت بانتظام يف ّ
وق ّوته.
املقدمــــــة



تشجعا وتساعدا بعضكام
راب ًعا ،نريد أن نساعدكام لتتواصال مع أهالٍ آخرين حتى ّ
ً
بعضا .ميكنكام أن تكمال هذه ال ّدراسة مع رشيك الحياة فقط ،لكنّنا نح ّثكام بشدّة إ ّما
لتشكيل مجموعة مع أهال آخرين لدراسة هذه املادة نفسها أو لإلنضامم اىل مجموعة
سبق أن تش ّكلت لهذه الغاية .ستجدان أن األسئلة يف ّ
كل دراسة تساعدكام يف خلق
ج ٍّو مم ّيز يغمره الدّفء والتّشجيع والرشكة ،إذ تلتقيان م ًعا حتى تتع ّلام كيف ّية بناء
البيت الذي تتمنّيانه .ستتسنّى لكام الفرصة للتحدّث مع أهال آخرين لتتع ّلام بعض
األفكار الجديدة ...أو لتصغيا اىل نصائحهم ...أو حتى فقط لرتيا أن اآلخرين مي ّرون
ً
أيضا يف التّجارب نفسها .ستش ّكل مشاركتكام يف فريق بنّاؤو البيوت حد ًثا بالغ األهم ّية
يف حياتكام.
أخ ًريا ،نريد أن نساعدكام يف تقوية عالقتكام بالله :فأبونا املحب ال يز ّودنا باملبادئ
الكتابية لرتبية أوالدنا فحسب ،بل ّإن عالقتنا به مت ّكننا من اإل ّتكال عىل قدرته وحكمته.
يف الواقع ،حني نشعر بأ ّننا ضعفاء وغري صالحني لنكون والدين ،عندئذ يكون هو اكرث
يحب مساعدة األهايل العاجزين.
قر ًبا منّا .فالله ّ

الكتاب المقدس :المخطط الكتابي لبناء عائلتكما

ستالحظان وأنتام تتقدّمان يف هذه ال ّدراسةّ ،أن الكتاب املقدس ُيستخدم كث ًريا كسلطة
السنني،
نهائية يف قضايا الحياة كالزّواج وتربية األوالد .بال ّرغم من أ ّنه ُكتب منذ آالف ّ
ما زال هذا الكتاب يتك ّلم بوضوح وقوة عىل الرصاع الذي نواجهه يف عائالتنا .الكتاب
املقدس هو كلمة الله ،هو ّ
ميجد الله وللتّعامل مع مشاكل
مخططه الكتا ّيب لبناء بيت ّ
الحياة العمل ّية.
نشجعكم أن ُتحرضوا الكتاب املقدس معكم إىل ّ
كل جلسة .سنستخدم يف هذه
إ ّننا ّ
السلسلة ترجمة فاندايك للكتاب املقدس كمرجع أسايس.
ّ

المتزوجين
كلمة خاصة بالوالدين غير
ّ

عىل الرغم من ّأن املتزوجني هم الحضور األسايس لهذه ال ّدراسة ،إال إننا واثقون من
ّأن االهايل غري املتزوجني سيستفيدون كث ًريا من هذه الخربة .إن كنت والدًا (أو والدة)
عاز ًبا ،ستجد أن ال ّلغة املستعملة واملادة املطروحة ال تنطبقان مبارشة عليك .ولكن
أكرث ما ستجده يف هذه ال ّدراسة يتأ ّلف من حكمة ال يحدّها وقت مستقاة مبارشة من
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الكتاب املقدّس وهي قادرة عىل مساعدتك يف تطوير خطة متينة وعملية لعائلتك.
الخاصة.
نأمل أن تكون مر ًنا وتط ّبق املادة التي تتع ّلمها عىل حالتك
ّ
إذا كان ذلك ممكنًا ،فقد ترغب يف حضور جلسات الفريق مع والد آخر غري متز ّوج،
مام يسمح لكام بتشجيع بعضكام البعض ومبحاسبة بعضكام البعض إلكامل مشاريع
بناؤو البيت.

قواعد أساسية

لقد ُص ِّممت كل جلسة ليك تكون ُممتعة وثرية باملعلومات ،وليك ال ُتشعر املشرتكني
بأي إحراج .هناك ثالث قواعد أساسية ستساعد أن يشعر الجميع بالراحة وأن يستفيدوا
من هذا االختبار اىل أقىص الحدود:

 .1ال تشارك بأي يشء قد ُيحرج رشيك حياتك.
 .2ميكنك أن ال تجيب عن أي سؤال ال تريد اإلجابة عليه.
كزوج نْي بني جلسة وأخرى.
	.3إن أمكن ،خططا أن ُتكمال وظيفة بناؤو البيت َ

بعض المالحظات السريعة
حول قيادة مجموعة بناؤو البيت

	.1قيادة املجموعة هو أسهل بكثري مام تظنّ ! يف الواقع ،يلعب قائد املجموعة
يف جلسة بناؤو البيت دور "املس ّهل" .هدفك كقائد بكل بساطة هو أن ُترشد
املجموعة خالل األسئلة املطروحة للمناقشة .ال تحتاج أن تع ّلم املواد – يف الواقع،
ال نريدك أن تفعل هذا أبدا! امليزة التي متتاز بها مجموعة بناؤو البيت هي قدرة
املتزوجني أن يع ّلموا بعضهم بعضا.
	.2لقد ُص ّممت هذه املواد ليك ُتستخدم يف مجموعة بيتية صغرية ،لكن ميكن أيضا
أن ُتستخدم صباح األحد يف صفوف مدارس األحد( .ملزيد من املعلومات عن هذا
املوضوع أنظر صفحة )134
	.3لقد أدرجنا قسام خاصا مبالحظات القائد يف نهاية هذا الكتاب .تأ ّكد أن تقرأ هذه

املقدمــــــة
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املالحظات قبل أن تقود الجلسة فهي ستساعدك يف التحضري لها.
	.4ملزيد من املواد حول قيادة مجموعة بناؤو البيت ،تأكد أن تحصل عىل نسخة
في درو وكيت كونز.
من "دليل القائد" يف سلسلة بناؤو البيت للمتزوجني للمؤ ّل نْ
هذا الكتاب هو مصدر رائع ،إذ يقدّم إرشادات تساعدك يف كيفية البدء بالدراسة
وكيفية إدارة املناقشات وأمور كثرية غريها.

12

املقدمــــــة

اجللسة األولى

ما يحتاجه
ّ
كل والد ووالدة

يحتاج األهل يف حضارة اليوم اىل بناء أساس راسخ ملنزلهم.

متريـن االستعداد

 15دقـيـقـة

أنا اسمي ...وأنا والد أو والدة
ع ّرف عن نفسك وأخرب فريقك عن اسامء اوالدك واعامرهم وقدّم سب ًبا واحدًا دفعك
اىل املشاركة يف هذه املجموعة.
بعد ذلك ،اخرت واحدة من العبارات التّالية لتكملها ،وشارك العبارة مع مجموعتك.
• إحدى النّواحي التي تغيرّ ت بالتأكيد يف حيايت عندما أصبحت أ ًبا أو أ ًما هي...
• إحدى أفضل األشياء يف كوين أ ًبا (أو أ ًما) هي...
• كلام عشت كأب أو أم ،كلام أق ّدر أكرث فأكرث كيف كان أهيل (أو أمي وأيب)...
• مل أدرك أ ّنه عندما أصبح أ ًبا أو أ ًما ستكون حيايت...
الجلســــة األولـــــى • ما يحتاجه كل والد ووالدة
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التواصل مع اآلخرين
م ّرر دفرتا للعناوين عىل الجميع واطلب من كل واحد أن يكتب فيه اسمه ورقم هاتفه
وعنوانه االلكرتوين
االسم ،رقم الهاتف والربيد االلكرتوين
االسم ،رقم الهاتف والربيد االلكرتوين
االسم ،رقم الهاتف والربيد االلكرتوين
االسم ،رقم الهاتف والربيد االلكرتوين
االسم ،رقم الهاتف والربيد االلكرتوين
االسم ،رقم الهاتف والربيد االلكرتوين

اخملطط الكتابـي
ّ

 60دقـيـقـة

التح ّدي الذي تفرضه تربية األوالد اليوم
ليس يف الكون إنسان كامل وال والد كامل .يواجه جميع األهايل بدون استثناء تحدّيات
يف تربية أوالدهم.
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تحسني تربيتك لألوالد

 .1كيف تقارن عملك اليوم كأب مبا واجهه والداك يف ما مىض؟
هل تظنّ ّأن تربية األوالد اليوم أكرث صعوبةّ ،
أقل صعوبة أو
بالصعوبة ذاتها؟

إن كانت مجموعتك كبيرة

اقسمها

ال��ى

مجموعات

صغيرة كل واحدة منها مؤلفة

من ستة أشخاص لإلجابة
عن أسئلة اخملطط الكتابي

املتبقية .أج��ب عن األسئلة
ضمن اجملموعة الصغيرة ما

لم يُطلب منك عكس ذلك.
بعد االنتهاء من كل جلسة،
خذ بعض الوقت لكي تشارك
اجملموعات الصغيرة أفكارها

وأجوبتها مع اجملموعة الكبيرة.

يفصل بعض
الصفحة التّالية .هذا الجدول ّ
 .2خد دقيقتني ملراجعة الجدول املدرج عىل ّ
ال ّتغيرّ ات التي الحظناها يف حضارتنا خالل العقود القليلة األخرية .بأ ّية طرق مع ّينة
تظنّ ّأن هذه ال ّتغيرّ ات خلقت تحدّيات إضاف ّية لألهل؟

الجلســــة األولـــــى • ما يحتاجه كل والد ووالدة

15

حياة
العائلة

الزّواج
التّأثريات
األول ّية

العائلة
بجميع
أفرادها
ال ّثقافة

تربية
األوالد

16

يف الخمسين ّيات

اليوم

غال ًبا ما يقيض األوالد أوقات فراغهم
كان ُيك ّرس الجزء األكرب من أوقات
مبفردهم ويلجأون اىل وسائل الترّ فيه:
الفراغ للقيام بنشاطات مشرتكة مع
العائلة ،بدأ جهاز التّلفاز للت ّو بالدّخول مشاهدة التّلفاز ،ألعاب ألكرتون ّية،
جهاز الكومبيوتر وشبكة اإلنرتنت
اىل املنازل
يقيض األوالد وقتهم يف البيت ،يلعبون مجمل أوالد ّ
الضواحي ينهمكون بآالف
يف الجوار بعد أن يعودوا من املدرسة النّشاطات ،أوالد املدينة كث ًريا ما يقعون
يف ّ
الضجر والقلق
كانت الزّيجات أكرث استقرا ًرا ،واألهل تزايد يف عدد األوالد الذين يربون يف
عائالت مف ّككة
يعيشون م ًعا يف البيت نفسه
املنزل
املنزل
وسائل اإلعالم :األفالم ،املوسيقى ،شبكة
الكنيسة
اإلنرتنت
املدرسة
ضغط املحيط :محليّ وعاملي
ضغط املحيط :محليّ
املدرسة
وسائل اإلعالم :األفالم
غال ًبا ما كان الوالدان ير ّبيان العائلة التح ّرك الدّائم يدفع بأهال كرث اىل
يف البلد نفسه أو املدينة نفسها حيث تربية عائالتهم يف مناطق أخرى
ترعرعا
أكرث ّية األوالد ناد ًرا ما يرون أقاربهم
كان الجد والجدّة واألقارب اآلخرون
يعيشون يف املحيط نفسه ويساهمون
يف تربية األطفال
كانت القيم واملبادئ مبن ّية عىل حقيقة املقاييس نسب ّية" :أقوم مبا أعتربه
صوا ًبا"
الصواب"
كتاب ّية" :أفعل ّ
كانت املدرسة ،الجامعة ووسائل اإلعالم املقاييس املطلقة التي يع ّلمها األهل
تفسدها الحضارة وبعض املدارس
تعزّز القيم التي يتع ّلمها األوالد يف
منازلهم
متطر وسائل اإلعالم عىل األوالد بوابل
والصور
من األفكار ّ
تخ ّوف العديد من األهل من تأثري
الحضارة عىل أوالدهم
أكرث األمهات ير ّبني أوالدهنّ يف البيوت تزايد يف إعطاء أولوية األم ملهنتها عىل
حساب أمومتها
تساعدها العائلة بجميع أفرادها
تزايد يف اإلتكال عىل ال ّرعاية اليوم ّية
تزايد يف تراجع مساعدة أفراد العائلة
تحسني تربيتك لألوالد

احلاجة الى اإللتزام
السهل أن تشعر بالقلق وأحيا ًنا تشعر أنك
مبا أ ّنك والد أو والدة يف حضارة اليوم ،من ّ
غري مناسب .هدف هذه ال ّدراسة هو تأمني ايضاحات لبعض املبادئ ،واسرتاتيج ّيات
لتطوير مواهبكم يف تربية األوالد .سنبدأ أوال مبناقشة بعض الحاجات التأسيس ّية لكل
والد يف حضارة اليوم.
الصلة وثيقة بني قوة التزامك الزّوجي وسعادة أوالدك؟
 .3اىل أ ّية درجة تظنّ ّأن ّ

 .4بأية طرق ميكن إلنجاب األطفال وتربيتهم أن يكشفا عن ضعف يف العالقة الزّوج ّية؟
أعط مثال إن كنت قاد ًرا عىل ذلك.

الجلســــة األولـــــى • ما يحتاجه كل والد ووالدة
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املوحدة لرتبية األطفال مشاركة كال الوالدين .كيف تستفيد العائلة
 .5تتط ّلب املقاربة ّ
إذا تشارك الوالدان يف عمل ّية تربية األوالد وا ّتفقا عليها؟ ما هي األمثال العمل ّية
املستقاة من الحياة اليوم ّية واملتع ّلقة بهذه املقاربة التي تتبادر اىل ال ّذهن؟

مبدأ بناؤو البيت:
يحتاج األهل اىل التزام جديد بزواجهم
موحدة لرتبية أطفالهم.
واىل مقاربة ّ

احلاجة الى تقدير األوالد
 .6إقرأ املزمور  ،)1(5-3 :127وإنجيل لوقا  .)2(17-15 :18ماذا تكشف لنا هذه املقاطع
عن نظرة الله اىل األطفال؟

18
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 .7يف مجتمع اليوم ،ما هي برأيك املواقف النموذجية -السلبية وااليجابية -التي مييل
األهل إىل ا ّتخاذها مع أوالدهم؟

بأن ّ
 .8ملاذا ترى أ ّنه من الرضوريّ أن ن ّقر ّ
كل ولد هو هبة -أمانة -من الله؟ كيف تؤ ّثر
هذه الرؤية عىل مسؤوليتك كأب أو أم؟

 .9بأ ّية ّطرق تعترب أوالدك هبات ونعم لك من الله؟ ما هي مكافأتك كأب أو أم؟

الجلســــة األولـــــى • ما يحتاجه كل والد ووالدة
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مبدأ بناؤو البيت:
ّ
كل ولد هو هبة إلهية بني يديك.
هو امتياز سام ومقدّ س قد ُوهب لنا كأهل.

احلاجة الى القناعات
أهم األشياء التي ميكننا أن نفعلها كأهل هي بناء مجموعة من القناعات
إحدى ّ
واملثال ّيات لنقتدي بها .وقد وجدنا إحدى أفضل التعريفات لكلمة "قناعة" عند الكاتب
بصحة أمر ما حتّى
جوش ماكدويل .كتب قائال" ،القناعة هي أن تكون مقتن ًعا متا ًما ّ
توجه هذه القناعات املدع ّوة ً
أيضا القيم
أ ّنك قد تناضل ألجله مهام كانت العواقبّ ".
الجوهر ّية خياراتنا اليوم ّية ،وتساعدنا عىل بناء س ّلم أولو ّياتنا .كام أ ّنها هي أيضا القيم
نفسها التي ننقلها اىل أوالدنا.
مثال ،عبارة" :إذا كنت ستقوم بعمل ما ،فافعله بشكل ج ّيد من امل ّرة األوىل" هي
فعليا انعكاس لقناعات جوهر ّية عديدة :قيم املواظبة عىل العمل ،تح ّمل املسؤول ّية
واإلجتهاد لإلمتياز.
 .10حني تف ّكر بوالدتك ووالدك (أو ّ
الشخص الذي قام برتبيتك) ،ما هي برأيك األمور
التي كانت ته ّمهم -ما هي القناعات أو القيم التي تظنّ أ ّنها ملكت عىل حياتهم؟ ما
هي القيم الجوهر ّية التي نقلوها إليك؟
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 .11أنظر اىل الرسم البياين التايل .أين تحدد موقعك من اتباع
مجموعة القيم الجوهرية والقناعات التي سبق ووضعتها؟

أجب عن السؤال  11مع شريك

حياتك ،ميكنكما بعد أن جتيبا
عليهما أن تشاركا فكرة مناسبة

أو اكتشافا ما مع اجملموعة.

1

2

3

4

5

مل أف ّكر ج ّد ًيا باألمر

		

6

8

7

9

10

فكرت جديا ووضعت مجموعة
مدروسة ومرتابطة من القيم

• اذكر عددًا من قناعاتك األساس ّية أو قيمك الجوهر ّية.

 .12إقرأ إنجيل متّى  .)3(27-24 :7ما هو بحسب هذا املقطع الفرق بني ال ّرجل العاقل
وال ّرجل الجاهل؟ كيف تط ّبق هذا عىل عمل ّية تحديد قيمك الجوهر ّية؟

مبدأ بناؤو البيت:
ُ
يحتاج الوالدان اليوم اىل بناء قيمهم الجوهر ّية .يجب أن تبنى هذه
تتغي.
القيم عىل حقيقة كلمة الله التي ال رّ

الجلســــة األولـــــى • ما يحتاجه كل والد ووالدة
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اخلــالصــــــــة

 15دقـيـقـة

الجوهرية
القيم
ّ
التمسك ببعض القناعات الواضحة
ثم ناقش سبب أهمية
أنظر اىل الالئحة التالية ّ
ّ
ّ
يف ّ
زوجني مجاال أو أكرث ،أكتب ع ّينة عن
كل من هذه املجاالت .وبعد أن يختار كل َ
ثم شاركها مع فريقك .يف هذا التّمرين ،احرص
القناعات
ّ
املختصة باملجال الذي اخرتته ّ
اال تتعدّى ع ّينة قناعاتك الجملة الواحدة ،بل فلتكن جملة واحدة وحسب .يف مجال
القيم التي تتع ّلق بنمط العيش مثال ،قد تكون الع ّينة عن قناعاتك هي الفكرة التّالية:
"سنتناول العشاء م ًعا كعائلة عىل األقل خمس م ّرات يف األسبوع".
وحية :أهمية إقامة عالقة مع الله وإطاعة وصاياه.
الر ّ
• القيم ّ

• القيم املتع ّلقة بالعالقات :كيف تتعامل مع اآلخرين.

الصواب.
• القيم
األخالقية :كيف مت ّيز الخطأ من ّ
ّ

والثقافية :مسؤول ّياتك تجاه وطنك ومجتمعك.
املدنية
ّ
• القيم ّ
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• القيم املتع ّلقة بنمط العيش :كيف تقيض وقتك ،ما الذي تعتربه مهماً  ،أخالق ّيات
العمل.

العائلية :اإللتزام بالرشيك ،األوالد ،األهل ،واألقارب.
• القيم
ّ

• القيم املتع ّلقة بالنمو الشخيص :النّمو الفكري ،الصحة.

بالشخصية :املم ّيزات الشخصية التي تجد من املهم تطويرها.
• القيم املتع ّلقة
ّ

تحديد موعد
حدّد موعدًا لتكمل مرشوع بنّاؤو البيوت مع رشيكك للجلسة التي تسبق لقاء
املجموعة .سيطلب منك قائد املجموعة يف الجلسة املقبلة أن تشارك أم ًرا واحدًا من
هذه الخربة مع املجموعة.
التاريخ
الوقت
املكان
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وظيفة بناؤو البيت

 60دقـيـقـة

كزوجين ( 10دقائق)
يك يبدأ هذا املرشوع ،فل ُيخرب بالتتابع ّ
كل واحد اآلخر عن:
تتمسك بها ج ّيدًا
املرة األوىل التي تتذ ّكر فيها ّأن إحدى القناعات الشخص ّية التي ّ
ُأخضعت لألمتحان ،ماذا حصل؟ ما الذي فعلته؟

فرديا ( 20دقائق)
 .1عندما تعاود التفكري يف جلسة املجموعة األوىل لهذه الدراسة ،ما هي الفكرة
األساس ّية التي تع ّلمتها يف هذه الجلسة؟
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موحدة وجامعة لرتبية األوالد؟
 .2ما هي الخطوات التي قد تأخذها لتطوير مقاربة ّ

حتديد قيمك اجلوهريّة
 .3خذ من خمس اىل ّ
ست دقائق لتكتب يف الفراغ ،أو عىل ورقة منفصلة إذا دعت
الحاجة ،العدد الذي تريده من القيم التي تو ّد أن تنقلها اىل أوالدك .إ ّنه وقت توافد
األفكار :ر ّكز عىل كتابة ّ
كل القناعات التي تتبادر اىل ذهنك .وليك نساعدك عىل
الصفحة .28
اإلنطالق ،راجع الئحة "إحتامالت القيم الجوهر ّية" يف ّ
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 .4إنطال ًقا من الالئحة التي وضعتها ،إخرت خمس قيم جوهر ّية لتكون قيمك الخمس
األوىل ود ّونها هنا
.1
.2
.3
.4
.5
 .5أمعن النّظر يف منط حياتك ويف الطريقة التي تقيض بها وقتك .إىل أيّ مدى تعكس
حياتك القيم الجوهر ّية الخمس األوىل التي اخرتتها؟

تفاعال كزوجين ( 30دقيقة)
رصيحا ،حنو ًنا ومتف ّهماً .
 .1شارك إجاباتك عن القسم الفرديّ مع رشيكك .كن
ً

 .2تحدّث عن القيم الجوهر ّية األوىل التي اخرتتها .اىل أيّ مدى تتعارض أو تتشابه
الئحتك مع الئحة رشيكك؟ هل توافق عىل خيارات رشيكك أم تعارضها؟ ضعا م ًعا
موحدة "للقيم الجوهرية العرش األوىل".
الئحة ّ
26
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.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
 .3ناقشا كيف ميكنكام أن تع ّلام أوالدكام هذه القيم وكيف تكونان مثاال يقتدون به.
قد ترغبان بإخراج مف ّكرتكام لتحديد سلسلة من السهرات العائل ّية تناقشان خاللها
القيم الجوهر ّية العرش األوىل مع أوالدكام.

بالصالة .إسأال الله أن ميدّكام بالحكمة إذ تسعيان لإللتزام بعيش
 .4اختتام هذا القسم ّ
هذه القيم الجوهر ّية ونقلها ألوالدكام.
الصفحة .115
ال تنسيا أن تراجعا قسم تفاعالت اآلباء واألبناء املرتبط بهذا القسم يف ّ
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احتماالت القيم اجلوهريّة
هذه الالئحة ولو غري شاملة تعرض حوايل خمسني موضوعاً ُمدرجني يف مثاين فئات
تساعد عىل إنارة تفكريكم.
الروحية
القيم ّ
تندرج يف هذه الفئة القيم التي قد تنرصف اىل مواضيع كهذه:
• عالقة شخص ّية بالله من خالل املسيح • روح الرجاء
• مخافة واحرتام كبريين لله

• قلب تائب وحنون

• إميان شبيه باالطفال

• حب عميق ومستم ّر لله ولآلخرين

• ا ّتكال جذري عىل الله

• موقف املصليّ املتواضع

• نظرة كتابية إىل العامل

• موقف الخاضع لله ولسلطاته املع ّينة

• روح املسامحة

الصالح
• جوع اىل ّ

• ثقة ضمن ّية يف الكتاب املقدّس
القيم المرتبطة بالعالقة
تندرج يف هذه الفئة القيم التي قد تتعامل مع مواقف كهذه:
• ُمظهر لإلحرتام

• رحيم

• مساعد

• متسامح

• ُمظهر لإلهتامم

• ُمعطي

• لطيف

• عطوف

• كريم

• ودود
28
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القيم األخالقية
تندرج يف هذه الفئة القيم التي قد تنرصف اىل مواضيع كهذه:
• عالم بنيت خياراتك األخالق ّية؟

• أين أنت من مواضيع الخالف املحدّدة؟

المدنية ّ
والثقافية
القيم
ّ
تندرج يف هذه الفئة القيم التي قد تنرصف اىل مواضيع كهذه:
• اإلستمرار
بفضل القانون

• امليول
اإلجتامع ّية

• الوطن ّية

القيم المرتبطة بنمط العيش
تندرج يف هذه الفئة القيم التي قد تنرصف اىل مواضيع كهذه:
• كيف تقيض وقتك يوم ّياً؟

• ال ّتّشديد عىل األشياء املادّية

• أخالقيات العمل

• التّشديد عىل العالقات

العائلية
القيم
ّ
تندرج يف هذه الفئة القيم التي قد تنرصف اىل مواضيع كهذه:
• اإللتزام بالزّوج أو الزّوجة
• أهم ّية إلتزام أحدنا باآلخر كعائلة
• أهم ّية الجد والجدّة واألقارب
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الشخصية
القيم المرتبطة بالتنمية
ّ
تندرج يف هذه الفئة القيم التي قد تنرصف اىل مواضيع كهذه:
الصحة الشخص ّية
• قناعات حول ّ

• النّظام

• النّظافة

• تطوير املواهب والهوايات

• النّمو الفكري
بالشخصية
القيم المرتبطة
ّ
تندرج يف هذه الفئة القيم التي قد تنرصف اىل خصال كهذه:
• االستقامة

• الوالء

• املسامحة

• جدير بالثقة

الصادقة
• عطف نابع من املح ّبة ّ

• نقاء األخالق

• اإلعتدال

• ّ
الطاعة

الصدق
• ّ

• نزاهة مادّية

الصرب
• ّ

•القدرة وال ّرغبة بالتّعلم

• االخالص
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اجللسة الثانية

بناء عالقة
مع أبنائكم

يعتمد نجاحنا كوالدين عىل تطوير عالقة ايجاب ّية مع أبنائنا

متريـن االستعداد

 15دقـيـقـة

صانعو ّ
الذكريات
يتط ّلب بناء عالقة مع أبنائكم صنع ذكريات .إخرت سؤاال من األسئلة التّالية وأجب عنه
ثم شارك إجابتك مع املجموعة.
ّ
مفضلة من ذكريات ّ
• إذا استطعت أن تختار ذكرى ّ
الطفولة التي عشتها مع
والديك ،ما هي الذكرى التي تختارها وملاذا؟
• ما هي ال ّذكرى ّ
املفضلة لنشاط قمت به مع أوالدك؟
مهم؟
• ملاذا تجد ّأن بناء مخزن من الذكريات تتشارك به مع أبناءك أمر ّ
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تقرير المشروع
شارك مع مجموعتك أم ًرا واحدًا تع ّلمته من جلسة مرشوع بنّاؤو البيوت السابقة.

وظيفة بناؤو البيت

 60دقـيـقـة

تم الترّ كيز يف الجلسة األوىل عىل بناء أساس راسخ ملنزلكام .يف هذه الجلسة ،سننظر يف
ّ
نوع العالقة التي تحتاجان لبنائها مع أبنائكام حتى تصبحا والدين ناجحني.

التعبير عن احلب في العالقة
تؤسس عالقة ايجاب ّية مع أبنائكم عىل معرفتهم بأ ّنكام تح ّبانهم ح ًّبا مطل ًقا.
َّ
إن كانت مجموعتك كبيرة

اقسمها ال��ى مجموعات

صغيرة ك��ل واح���دة منها
مؤلفة من ستة أشخاص

 .1عمل ًّيا ،ما هي ّ
الطرق التي تربهنان من خاللها عن ح ّبكام
املطلق ألبنائكام عندما:
• يخرجون عن طاعتكام

لإلجابة عن أسئلة اخملطط

الكتابي املتبقية .أجب عن
األسئلة

ضمن

اجملموعة

الصغيرة ما لم يُطلب منك
عكس ذل��ك .بعد االنتهاء
من كل جلسة ،خذ بعض

الوقت لكي تشارك اجملموعات
الصغيرة أفكارها وأجوبتها

مع اجملموعة الكبيرة.
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• ال ين ّفذون عملاّ كنتام قد ك ّلفتامنهم بتنفيذه (مثال تنظيف غرفهم أو إكامل
الواجبات اليوم ّية)

 .2ملاذا تعتربان إظهار الحب مهماً ألبنائكام مهام بلغت أعامرهم؟

ّ
يتطلب بناء العالقة التزامًا ج ّديًا
ُ .3يعترب سفر األمثال أحد أفضل األماكن يف الكتاب املقدّس التي تتحدّث عن مسؤول ّيات
األهل .بعد قراءة املقاطع التّالية ،كيف تصف العالقة بني األب واإلبن كام تظهر لنا من
خالل هذه اآليات؟ ما هو دور األب ونوع التزامه؟
• أمثال 10-8 :1

• أمثال 7-1 :3

()4

()5
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• أمثال 7-1 :3

()6

 .4ما هي أنواع الضغوطات التي نواجهها كأهل والتي متنعنا من اإللتزام بشكل ف ّعال
بتعليم أبنائنا وتدريبهم وإرشادهم؟

السن ،لكن ك ّلام اقرتب
 .5يتابع العديد من األهل أبناءهم عندما يكونون صغا ًرا يف ّ
األبناء من سنّ املراهقة يرتاجع اهتاممهم وتتدىن متابعتهم لهم .إالم يعود هذا األمر
برأيكام؟ ومل ُتعترب املتابعة املستمر ّة أم ًرا حيو ًيا ومهماً ؟

السؤال  6و  7مع
أجب عن
ّ
شريك حياتك .ميكنكما بعدئذ

 .6ما هي املجاالت التي تثري اهتامم أوالدكام؟ بأ ّية طرق عمل ّية
ميكنكام مشاركتهم اهتامماتهم؟

أن تشاركا فكرة مناسبة أو

اكتشا ًفا ما مع اجملموعة.

34

تحسني تربيتك لألوالد

 .7ماذا برأيك أكرث ما يحتاج اليه أبناؤك منك اآلن؟

مبدأ بناؤو البيت:
يتط ّلب بناء عالقة مع أبنائكام التز ًاما ّفعاال بتعليمهم وتدريبهم
وإرشادهم يف طريق الرب.

ّ
يتطلب بناء عالقة مدحً ا وإطراء
 .8أنظر سفر األمثال  )7(25 :12والرسالة اىل أهل أفسس .)8(29 :4كيف ميكن ملدح
الوالدين أن يد ّر بالفائدة عىل الولد؟

الجلســــة الثانيـــــة • بناء عالقة مع أبنائكم

35

 .9أيّ من هذه األشياء من طبيعة األهل :املدح أو اإلنتقاد؟ ملاذا؟ كيف ميكن لألهل
أن يتع ّمدوا اإلكثار من املدح والتخفيف من النقد؟

مبدأ بناؤو البيت:
إحدى أهم األشياء التي يحتاج اليها أوالدكام
هي مدحكام وموافقتكام.

يتطلب بناء عالقة ّ
ّ
حل النزاعات
 .10اقرأ أفسس .)9(4 :6ما هي بعض الوسائل التي ميكن لآلباء أن يثريوا من خاللها
غضب أبنائهم؟ ما هو تأثري الخالف بينك وبني ابنك عىل ج ّو املنزل؟
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 .11اقرأ أفسس .)10(32 :44ما هي املبادئ التي تجدها يف هذه اآلية والتي تساعدك يف
تشكيل مثال ألوالدك؟ بأية وسائل ميكن لهذه املبادئ أن تش ّكل مثاال عمل ًيا ألوالدك؟

القواعد والعالقة في امليزان
الحب واإلرشاد.
يأيت األوالد اىل العامل وتولد معهم الحاجة اىل ّ
 .12ماذا يحدث يف البيت حيث:
• يشدّد أحد الوالدين عىل الطاعة وتطبيق القواعد من دون أن يكون مح ًبا ودافئًا
يف عالقته مع ابنه؟

• يشدّد أحد الوالدين عىل عالقة الحب ويتساهل يف تطبيق القواعد ويف تأديب
األوالد؟
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اخلــالصــــــــة

 15دقـيـقـة

أفكار حول بناء العالقة
خذا بعض الوقت ،كفريق ،لتتشاركا بعض األفكار حول الئحة من النشاطات السهلة
وغري املكلفة لبناء عالقة مع أبنائكام .قد تنقسامن اىل مجموعات صغرية حيث تعمل
ّ
كل مجموعة عىل الئحة منفصلة .تعدّد مثال مجموعة ما نشاطات خاصة باألطفال
سجلوا
بينام تعدّد مجموعة أخرى نشاطات يقوم بها األب مع ابنه أو األم مع ابنتهاّ .
أفكاركم يف الفسحة التالية:

38
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بعد أن تجمعا أفكاركام ،راجعاها واختارا ً
نشاطا أو أكرث لتقوما به مع أوالدكام يف
األسبوع املقبل .تك ّلم مع رشيك حياتك عن كيف ّية مساعدة وتشجيع بعضكام البعض
يف القيام بالنشاط الذي اخرتمتانه.
تحديد موعد
حدّد موعدًا لتكمل مرشوع بنّاؤو البيوت مع رشيك حياتك للجلسة التي تسبق لقاء
املجموعة .سيطلب منك قائد املجموعة يف الجلسة املقبلة أن تشارك أم ًرا واحدًا من
هذه الخربة مع املجموعة
التاريخ
الوقت
املكان

خاطرة قبل الختام
كام ّأن الله يتابع عالقته بنا ،يجب علينا نحن ً
نحب أوالدنا ونتابع عالقتنا بهم.
أيضا أن ّ
رسا يصلنا بجزيرة إذ أ ّنه مي ّكننا من العبور من جهة اىل أخرى .فهو
تشبه هذه العالقة ج ً
ونشجعهم ومن جهة أخرى أن ند ّربهم ونساعدهم
يسمح لنا من جهة أن ّ
نحب أوالدنا ّ
عىل بناء شخص ّيتهم .ال تدعا هذا الجرس ينهار!
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وظيفة بناؤو البيت

 60دقـيـقـة

كزوجين ( 10دقائق)
ّإن مدى معرفتك بالشخص اآلخر مقياس جيد لعالقتك به .وليك
إذا كان لديكما أكثر من ولد تق ّيام عالقاتكام بأوالدكام ،أجيبا عن األسئلة التالية( .أجب عن
ّ
سجال إجابة لكلّ من األوالد األسئلة مبفردك ثم قارن إجاباتك مع إجابات رشيك حياتك).
املفضلة أو فرقته املوسيق ّية ّ
• ما هي أغنية ابنك ّ
املفضلة؟

• ما هو املوضوع املم ّيز الذي تع ّلمه ابنك ّ
مؤخ ًرا يف املدرسة أو يف صفوف مدارس
األحد؟

• ما هي لعبة ابنك ّ
املفضلة؟
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• من هو صديق ابنك الحميم؟

• ما هو طعام ابنك ّ
املفضل؟

• ما هو كتاب ابنك ّ
املفضل؟

تنس أن تسأل ابنك هذه األسئلة الحقا .أ ّما اآلن،
ليك تتأ ّكد من مدى معرفتك بابنك ،ال َ
ثم ناقشا األسئلة التالية:
قارن إجاباتك مع إجابات رشيك حياتك ّ
• إىل أيّ مدى أنت واثق من ّأن العدد األكرب من إجاباتك صحيح؟
• إىل أيّ مدى تشعر اآلن بأ ّنك قريب من أوالدك أو عىل اتصال وثيق بهم؟
فرديا ( 20دقائق)
 .1راجع هذه الجلسة بشكل رسيع .بأية طرق تظنّ أنك واجهت تحد ًيا ما؟
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التأمل في الماضي
 .2ما أفضل ما فعله والداك عندما قاما برتبيتك؟ (إذا تولىّ شخص غري والديك تربيتك
أ ّوال ،أجب عن هذا السؤال وأنت تف ّكر بهذا الشخص).

أمك

 .3ماذا كان ميكن لوالديك أن يفعال أكرث مام فعال؟

أمك

42

أبوك

أبوك

تحسني تربيتك لألوالد

 .4ما هي الكلامت التي قد تستخدمها لوصف عالقتك ّ
بكل من والديك؟

أمك

أبوك

التأمل في الحاضر
 .5اقرأ املزمور .)11(5-3 :125بأي طرق تجد أن أوالدك ش ّكلوا "بركة" يف حياتك؟

تسجلها عىل عالقتك بابنائك؟ هل تظنّ أ ّنك ح ًقا
 .6ما هي املالحظات العامة التي ّ
تلقيت ابناءك كهبات من الله –أ ّنك تتق ّبلهم كام هم؟
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 .7ق ّيم اآلن عالقتك ّ
بكل من أوالدك شخص ًيا .ما هي نقطتي القوة ونقطتي الضعف
يف عالقتك ّ
بكل منهم؟

.1

الولد

.1

الولد

.1

الحاجات
مواطن القوة

.2

.2

.2

.1

.1

.1

.2

.2

.2

الولد

تفاعال كزوجين ( 30دقائق)
 .1ناقش إجاباتك عن القسم الفردي مع رشيك حياتك.

 .2اتفقا عىل اتخاذ خطوتني تطبيقيتني لتحسني عالقاتكام بكل من أوالدكام.
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الخطوات التطبيقية

.1

الولد

.2

.1
.2

الولد

.1

الولد

.2

 .3ما هي الذكرى التي تريدان صنعها مع ابنكام خالل األسبوعني القادمني لبناء
عالقتكام به؟ (قد ترغبان مبراجعة األفكار التي وضعتامها يف نشاط جلسة الخالصة
يف الصفحة )38

 .4اختتام الجلسة بالصالة ،وليكمل ّ
كل منكام الجملة التالية" :أبانا الحبيب ،أقدّم
صاليت هذه من أجل عالقتي بأوالدي"....

الصفحة 116
ال تنسيا أن تراجعا قسم تفاعالت اآلباء واألبناء املرتبط بهذا القسم يف ّ
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اجللسة الثالثة

التعامل مع كرثة اإلنشغال
ك ّلام أمعنت النظر يف جدول مواعيدك امليلء باالنشغاالت،
كلام أدركت كيف يعكس قيمك وقناعاتك.

متريـن االستعداد

الفضوليون
تجلس املجموعة عىل شكل دائ��رة وتتّبع الخطوات
التالية:
الخطوة األوىل :جد شيئًا ما يتأرجح عىل األداة البالستيكية
املوجودة بني يديك وأمسك هذا اليشء بثبات.
الخطوة الثانية :قف عىل رجل واحدة وأنت ممسك
باألداة.

 15دقـيـقـة

سيحتاج كلّ شخص في هذا التمرين
املفضل أن
الى أداة بالستيكية (من
ّ

تكون سكينة) والى غرض ما يتأرجح
على األداة ،مثال قطعة نقدية معدنية

حبة فاصولياء أو زر أو رقاقة بطاطس.
أو ّ

الخطوة الثالثة :ه ّز يد الشخص األقرب اليك وأنت ممسك باألداة وواقف عىل رجل
واحدة .ناقشوا بعد ذلك االسئلة التالية:
• كيف تقارن هذا التمرين مع الحياة التي نحاول أن نعيشها يف حضارة اليوم؟
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• هل تشعر أن كرثة االنشغال مشكلة تعاين منها عائلتك؟ إرشح.

تقرير المشروع
شارك مع مجموعتك أم ًرا واحدًا تع ّلمته من جلسة مرشوع بنّاؤو البيوت السابقة.

اخملطط الكتابـي
ّ

 60دقـيـقـة

هل أنت مثقل باألعباء والهموم؟
إن كانت مجموعتك كبيرة

اقسمها ال��ى مجموعات

صغيرة ك��ل واح���دة منها
مؤلفة من ستة أشخاص

لإلجابة عن أسئلة اخملطط

الكتابي املتبقية .أجب عن
األسئلة

ضمن

ال ّ
شك ّأن الناس خالل التاريخ اشتكوا من جداول أعاملهم املليئة
باإلنشغاالت .لكن اليوم ،أكرث من أيّ وقت مىض ،تتنافس أشياء
كثرية عىل وقتنا ومالنا واهتامماتنا  -احتامالت أكرث ،خيارات أكرث،
ضجة أكرث ،معلومات أكرث ،خدمات أكرث ،مجاالت أكرث
ترفيه أكرثّ ،
للتطوع ...لدينا اليوم "أكرث" من ّ
كل يشء!

اجملموعة

الصغيرة ما لم يُطلب منك
عكس ذل��ك .بعد االنتهاء
من كل جلسة ،خذ بعض

الوقت لكي تشارك اجملموعات
الصغيرة أفكارها وأجوبتها

مع اجملموعة الكبيرة.
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 .1ما هي برأيك األسباب الثالثة األوىل من األسباب املدرجة يف الالئحة التالية التي
تسهم أكرث من غريها يف اثقال جدول أعاملك باإلنشغاالت؟
• االلتزام املفرط

• طلبات العائلة ّ
بكل أفرادها وتوقعاتهم

• متطلبات العمل

• توقعايت الشخصية غري الواقعية

• االلتزام الكنيس

• الهوايات واملصالح الشخصية

• االعتناء باألطفال

• مشاهدة وسائل االعالم (نرشة األخبار
والربامج الرتفيهية)

• الضغط املادي

• أسباب موسمية (أيام العطلة ،العطل
املدرسية)

• املشاكل غري املتوقعة

• املشاكل الصحية

• مسؤوليات العمل التطوعي

• االهتامم باألهل أو باألنسباء

• نشاطات األوالد اإلضافية

• أسباب أخرى ،حدد______________:

 .2كيف يؤثر جدول مواعيدك األسبوعي العادي –كام وجدول أوالدك -عليك عاطف ًيا
وجسد ًيا؟ كيف تظنّ أ ّنه يؤ ّثر عىل أوالدك؟
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سؤاالن رئيسيان
يف الجلسة األوىل لهذه الدراسة ،تحدّثنا عن حاجتنا كوالدين لتنمية قناعاتنا الجوهرية
وقيمنا الجوهرية ومقاييسنا حول ما هو مهم يف حياتناُ .يظهر التعامل مع جدول
مواعيد ميلء باالنشغاالت قدرتنا عىل تطبيق قناعاتنا يف حياتنا .ملاذا؟ ألن جدول
مواعيدك يعكس قيمك ،أي األشياء التي تعتربها ح ًقا مهمة لك.
وليك نساعدك عىل ايضاح قناعاتك وكيفية ربطها بجدول مواعيدك ،من املهم أن نطرح
السؤالني التاليني:
السؤال األول :لماذا نفعل ما نفعله؟
 .3ملاذا تعتقد أن العديد من األهل يقضون وقتًا ال بأس به وهم يأخذون أوالدهم من
نشاط آلخر (كمامرسة الرياضة واأللعاب ،دروس املوسيقى ،الرقص ،التايكواندو)...؟
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 .4النشاط اآلخر الذي يستهلك وقتا أكرث مام نتص ّور هو التسلية .من املهم إ ًذا أن
نسأل أنفسنا ملاذا .كم من الوقت االضايف سيتسنى لكام مع عائلتكام إذا ما منعتام
مشاهدة التلفاز واألفالم واملوسيقى وألعاب الفيديو والكمبيوتر وشبكة االنرتنت يف
خارجا عن املألوف؟
منزلكام ألسبوع بكامله؟ ملاذا يبدو مج ّرد التفكري بهذا األمر ً

السؤال الثاني :أين نشعر بأننا بحاجة الى أن ننجح فوق ّ
كل اعتبار؟
 .5عندما تقرتب نهاية حياتك ،كيف تقيس مدى نجاحك؟ أين تشعر أنك كنت بحاجة
أن تنجح فوق أي اعتبار؟
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 .6كيف تأ ّثرت أولوياتك مبا تعترب الحضارة الشعبية فعله أو الحصول عليه مهماً
للنجاح؟

انتبه لطريقة عيشك
 .7اقرأ أفسس  .)12(17-15 :5ماذا تظنّ أن عبارة "مفتدين الوقت" تعني؟ (ترجمة
فاندايك للكتاب املقدس)؟

 .8ما هي الوسائل التي وجدتها لتتك ّلم كالحكامء وتغتنم الوقت الحارض؟ ما هي
أنواع الخيارات التي اتخذتها لرت ّكز عىل أولو ّيات جدول أعاملك؟
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مبدأ بناؤو البيت:
إحدى أفضل الوسائل لتخفيف حدة ضغط
جدول أعامل ميلء باالنشغاالت هي يف اتخاذ قرارات صعبة ّ
متكنك
من الرتكيز عىل أولوياتك.

التخفيف من الضغط
يقدّم لنا الكتاب املقدس وسائل عملية للتعامل مع جدول األعامل امليلء باالنشغاالت.
إليك ثالثا منها:
خذ وقتًا للراحة
 .9إقرأ سفر الخروج  )13(21 :34وأشعياء  .)14(14-13 :58مل تظن أن الله ع ّلق أهمية كربى
عىل يوم للراحة؟ إذا أردت ،أخرب املجموعة كيف ن ّفذت هذه الوص ّية يف عائلتك.

ارفض جداول األعمال األنانية
 .10اقرأ الرسالة اىل أهل فيلبي .)15(4-1 :2كيف ميكن للمبادئ املذكورة يف هذا املقطع
أن ُتط ّبق عىل كيفية استغالل وقتنا؟
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اتخذ قرارات مع شريك حياتك حول كيفية استغالل وقتك
بعد أن تحدى بولس أهل أفسس النتهاز الوقت الحارض ،أمرهم
أجب عن
ّ
السؤالني  11و  12بأن "يخضع بعضهم لبعض يف خوف الله" (الرسالة اىل أهل
مع شريك حياتك .ميكنكما
بعدئذ أن تشاركا فكرة أفسس )16(21 :5ترجمة فاندايك للكتاب املقدس) .أن نط ّبق هذه
مناسبة أو اكتشا ًفا ما مع اآلية يف زواجنا يعني أن نكون مسؤولني أمام بعضنا البعض عن
اجملموعة.
جدول أعاملنا.
 .11أي نشاط مستعد أن تتخىل عنه يك تربح وقتًا إضاف ًيا يف جدول أعاملك؟

 .12إذا استطعت اقامة تعديل بسيط لرتبح وقتًا اضاف ًيا يف جدول أعامل أوالدك أو
رشيك حياتك ،فأي تعديل تختار؟

مبدأ بناؤو البيت:
من الرضوري أن تخصص بانتظام وقتًا تقضيه مع رشيك حياتك
– كموعد لييل أسبوعي مثال -ملراقبة قيم اآلخر وأولوياته
إذ تحددان جدول مواعيدكام.
54
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اخلــالصــــــــة

 15دقـيـقـة

دراسة حالة
إقرأ دراسة القضية هذه بصوت عالٍ ثم أجب عن األسئلة التالية:
لينديس ،فتاة يف الثانية عرشة من عمرها ،تتنافس يف الرياضة البدنية منذ ست سنوات.
وبفضل تقدّمها الدائم ،يريد مد ّربها منها اآلن أن تنتقل اىل فريق من الدرجة األوىل.
سيتط ّلب ذلك منها حضور جلسات التمرين ثالث م ّرات يف األسبوع من الرابعة حتى
الثامنة بعد الظهر وعليها ً
أيضا أن تسافر خارج املدينة عدة مرات يف نهايات اسبوع
لتشارك يف املسابقات.
والداها ،غريغ ولني ،قلقان ملا سيؤثر جدول املواعيد هذا عىل لينديس وعىل العائلة.
فمن ناحية ،تحب لينديس الرياضة البدنية ويشعر والداها ّأن من واجبهام مساعدتها
عىل التقدّم أكرث فأكرث ّ
ألن ذلك يساعدها يف بناء شخص ّيتها .كام أن غريغ يظن أن ابنته
رمبا قد تحصد منحة جامعية اذا استم ّرت بالتقدم.
من ناحية أخرى ،تعاين لينديس مشكلة يف انهاء فروضها املنزلية وغالبا ما تتأخر يف
السهر أكرث مام يرغب والداها .فلدى والداها ثالثة أوالد غريها ولكل منهم جدول
مواعيده الخاص امليلء باالنشغاالت .بقي البنتهام الكربى سنة واحدة لتغادر املنزل
وتدخل الجامعة ويود غريغ ولني أن يحتفظا بأكرث وقت ممكن للعائلة.
• ما هي الخيارات التي ميلكها غريغ ولني يف هذا الوضع؟
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• ماذا تقرتح أن يفعال؟

تحديد موعد
حدّد موعدًا لتكمل مرشوع بنّاؤو البيوت مع رشيك حياتك للجلسة التي تسبق لقاء
املجموعة .سيطلب منك قائد املجموعة يف الجلسة املقبلة أن تشارك أم ًرا واحدًا من
هذه الخربة مع املجموعة
التاريخ
الوقت
املكان

وظيفة بناؤو البيت

 60دقـيـقـة

كزوجين ( 10دقائق)
ليخرب ّ
كل واحد بالتتابع كيف يريد نهار عطلته "املثايل" أن يكون.
56
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فرديا ( 20دقائق)
 .1ماذا أوحت لك هذه الجلسة-سلبيا أو إيجابيا -بالنسبة لربنامج وأولوياتك؟

 .2كيف تق ّيم مستوى انشغال كل فرد من أفراد عائلتك؟ اكتب اسم كل فرد من أفراد
عائلتك وضع درجة أو عالمة ابتداء من ( 1غري منشغل أبدا) وصوال اىل ( 10منشغل
متاما).

 .3ما هي األمور املوجودة يف جدول أعاملك االعتيادي والتي تؤ ّثر سلبا أو إيجابا عىل
عائلتك؟ ما هي األمور التي يجب أن تتخىل عنها أو تعدلها؟
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كل من أوالدك .مل تريد أن يشارك أوالدك ّ
سم النشاطات التي يشارك بها ّ
بكل من
ّ .4
هذه النشاطات؟

 .5ما هي النشاطات العائلية التي تجدها مهمة لبناء الجو الذي تريده يف بيتك؟ ما
نوع التفاعل األسبوعي الذي تجده أساسياً لعائلتك؟

 .6هل ترى أن لديكم ،كعائلة ،الوقت الكايف أسبوع ًيا لرتيحوا بعضكم ً
بعضا وتستمتعوا
بوجود بعضكم ً
بعضا؟

58
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 .7ما هي التغيريات التي يجب أن تبدأ بإحداثها حتى تتأ ّكد من أن جدول أعامل
عائلتك يعكس قيمك وأولوياتك؟

تفاعال كزوجين ( 30دقيقة)
 .1راجعا إجاباتكام عن أسئلة القسم الفردي.

 .2ناقشا كيف ميكن لقناعاتكام الجوهرية أن تساعدكام يف اتخاذ قرارات مستقبلية
حول جدوال أعاملكام وجداول أعامل أوالدكام.
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 .3ل ُيخرج كل منكام مفكرته ول ُيجري التعديالت الرضورية يف جدول مواعيده اليومي،
األسبوعي والسنوي .تحدثا عن القرارات التي يجب اتخاذها اآلن لتبدآ بالعيش وفق
أولوياتكام.

 .4اختتام هذا القسم بالصالة .اطلبا من الله أن ميدكام بالعون يك تأخذا القرارات
الصائبة املتعلقة بجدويل مواعيدكام.

الصفحة .117
ال تنسيا أن تراجعا قسم تفاعالت اآلباء واألبناء املرتبط بهذا القسم يف ّ
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اجللسة الرابعة

أسس التأديب واملكافآت
يحتاج األوالد اىل تدريب يف كيفية االستجابة
بشكل صحيح لسلطة الوالدين وظروف الحياة.

متريـن االستعداد

 15دقـيـقـة

دراسة حالة
ليقرأ عدد من املتطوعني األقسام األربعة املتع ّلقة بدراسة الحالة التالية ثم لتناقش
املجموعة بكاملها األسئلة التي تليها:
الراوي :يف الساعة السادسة والنصف مساء ،تدخل جوليا غرفة املعيشة وتالحظ ان ابنتها
املراهقة تانيا البالغة من العمر عرش سنوات تجلس اىل جهاز الكمبيوتر وترسل رسائل
بالربيد اإللكرتوين اىل رفاقها .تقيض إحدى قواعد العائلة مبنع االبناء من استعامل شبكة
االنرتنت (إال للوظائف املدرسية) يف حال مل ينهوا فروضهم املدرسية يف تلك الليلة.
جوليا :تانيا ،هل أنهيت فروضك املدرسية؟
تانيا :بقي لديّ القليل ألنجزه .هل يل أن انهيه بعد قليل؟
جوليا :تعرفني القواعد جيدًا .قومي بواجبك املدريس أوال.
الراوي :يف الساعة السادسة واربعني دقيقة ،تدخل جوليا الغرفة مجددًا وتجد تانيا ال تزال جالسة
اىل جهاز الكمبيوتر.
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جوليا :هل سمعت ما قلته لك؟ مل ال تزالني جالسة اىل جهاز الكمبيوتر؟
الراوي :ترتك تانيا جهاز الكمبيوتر رسي ًعا وتبدأ العمل عىل واجبها املدريس .يف الساعة السابعة
والثلث ،تعود تانيا لتجلس مجددًا اىل جهاز الكمبيوتر.
جوليا :هل أنهيت واجباتك املدرسية بهذه الرسعة؟
تانيا :لقد قلت لك أنه مل يبق يل إال القليل
جوليا :حسنًا ،ميكنك البقاء حتى الثامنة .بعدئذ أريدك أن تستح ّمي وتتحرضي لتخلدي اىل النوم.
الراوي :يف الساعة الثامنة وعرش دقائق ،بينام تعمل جوليا يف املطبخ ،تسمع صو ًتا مألو ًفا :انه صوت
تانيا واخيها الكبري ماثيو يتشاجران .فتصيح جوليا من املطبخ:
جوليا :ماذا يحدث هناك؟
ماثيو :أحتاج أن أستخدم جهاز الكومبيوتر وتانيا ال تتحرك من هنا
جوليا :أمل أقل لك أن تتوقفي عند الثامنة؟ أريدك أن تدخيل لالستحامم بعد ثالث دقائق وإال ستقعني
يف ورطة كبرية!
تانيا :مل أنتبه للوقت! سأتوقف بعد دقيقة .أريد فقط أن اودّع رفاقي.
الراوي :يف الثامنة وخمس وعرشين دقيقة ،تسمع جوليا يف غرفة الغسيل مجددًا صوت شجار من
غرفة املعيشة.
تانيا :اتركني وشأين!
ماثيو :أمي ،ال تزال تانيا جالسة اىل جهاز الكومبيوتر!
تانيا :يحاول ماثيو دفعي من عىل الكريس!

جوليا :أيتها الشابة ،إن مل تقومي عن جهاز الكومبيوتر يف هذه اللحظة بالذات،
سأمنعك من استعامل شبكة اإلنرتنت ألسبوع بكامله!
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• بأية طرق ميكنكام التفاعل مع املشكلة التي تعانيها جوليا مع تانيا؟ ما هي
بعض املشاكل التي تعانيان منها يف جعل أبنائكام يطيعون القواعد السارية يف
املنزل؟

• ماذا تعتقدان أن من واجب جوليا أن تفعله؟

اخملطط الكتابـي
ّ

 60دقـيـقـة

تقرير المشروع
شارك مع مجموعتك أم ًرا واحدًا تع ّلمته من جلسة مرشوع بنّاؤو البيوت السابقة.

الصورة الكبيرة
مبا أننا ننظر يف موضوع تأديب أوالدكام ،أو لنكون أكرث دقة تأديب أوالدكام ومكافأتهم،
من املهم أن نرجع خطوة اىل الوراء لرنى الصورة الكبرية :إن وضع نظام لتأديب
أوالدكام ومكافأتهم يجب أن يكون جز ًءا من خطتكام لبناء شخصية ّ
كل من أوالدكام.
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إن كانت مجموعتك كبيرة

اقسمها ال��ى مجموعات

صغيرة ك��ل واح���دة منها
مؤلفة من ستة أشخاص

لإلجابة عن أسئلة اخملطط

الكتابي املتبقية .أجب عن
األسئلة

ضمن

اجملموعة

الصغيرة ما لم يُطلب منك
عكس ذل��ك .بعد االنتهاء
من كل جلسة ،خذ بعض

الوقت لكي تشارك اجملموعات
الصغيرة أفكارها وأجوبتها

ّإن مهمتنا كأهل هي يف بناء شخصية ابنائنا من خالل تدريبهم
عىل كيفية االستجابة بشكل صحيح لسلطة الوالدين والتحديات
التي ستواجههم يف الحياة .يدرك عدد كبري من األهل أن ابناءهم
يتطلبون تدري ًبا يف مهارات الحياة اليومية –مثل ربط األحذية،
تنظيف ما ساهموا يف توسيخه وغسل الصحون .لكن اوالدكام
يحتاجون ً
أيضا اىل تدريب لتطوير صفات حميدة يف شخصيتهم
أي مثال القدرة عىل التمييز بني الصواب والخطأ أو اإلبتعاد عن
التجربة .نحتاج كأهل اىل إرشاد أوالدنا اىل عالقة مع الله تبعدهم
عن رغباتهم االنانية وتجعلهم يعيشون بالطاعة له.
 .1عندما تف ّكران مبوضوع لتأديب أوالدكام ،ماذا يخطر ببالكام؟

مع اجملموعة الكبيرة.

 .2إقرأ الرسالة اىل العربانيني  .)17(13-7 :12ماذا يعلمكام هذا املقطع عن التأديب؟
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 .3مبا أن الكتاب املقدس يش ّبه تأديب الله بتأديب األب لبنيه ،من املهم أن نالحظ
أن الله ،باإلضافة اىل تأديبه لنا ،يكافئنا عىل خياراتنا الصحيحة .إقرأ سفر التثنية :30
 .)18(20-15ماذا يعد الله للذي يحب الرب الهه ويسلك يف طرقه ويحفظ وصاياه
وفرائضه واحكامه؟

 .4مل تظن أن من الرضوري عىل األهل مكافأة ابنائهم اىل جانب تأديبهم؟
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التأديب :عملية من اربع مراحل
المرحلة االولى :وضع قواعد وحدود واضحة وتعليمها.
يضع الوالدان إجامال بعض القواعد والحدود املشرتكة يف منزلهام لحامية ابنهام مثال
او إلدارة األمور يف منزلهام .لكن من املهم ً
أيضا وضع قواعد وحدود لتطوير بعض
الخصال يف شخصية ابنهام .عىل سبيل املثال ،إذا كنت تد ّرب األوالد عىل املسؤولية،
قد تعلمهم أن ذلك يتط ّلب منهم تنظيف غرفهم عدة مرات يف األسبوع وتوضح لهم
العواقب التي سترت ّتب عليهم إذا مل ينفذوا األوامر.
 .5عدد بعض األمثال عن قواعد أو حدود واضحة ميكنكام وضعها لتعليم األوالد من
مختلف األعامر أن
• يعاملوا اآلخرين باحرتام؟

• يكونوا صادقني؟

المرحلة الثانية :مدح الخيارات االيجابية ومكافأتها
 .6اقرأ اآليات التالية .وإذا أردت ،أخرب املجموعة عن أمر واحد قام به أحد ابنائك
مؤخ ًرا (اتخاذ قرار صائب ،القيام بعمله جيدًا) يستحق املدح أو املكافأة.
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• أمثال 24 :16

()19

• أفسس 26 :4

()20

1تسالونييك 11 :5

()21

 .7كيف كافأت أفراد أرستك تقدي ًرا لترصف جيد قاموا به؟ سرنى كم مكافأة تستطيع
(سجل أفكار مختلف أفراد املجموعة واستعمل هذه
أن تس ّمي يف غضون دقيقتنيّ .
الالئحة كمرجع يف املستقبل!)

المرحلة الثالثة :توبيخ الخيارات الخاطئة وتأديبها
النص نْي التاليني :ما الذي قد تفعله لتأديب الولد وارشاده اىل كيفية اتخاذ
 .8اخرت أحد ّ
القرار الصائب؟
• يلعب ابنك البالغ من العمر مثاين سنوات بعد ظهر نهار السبت مع رفيق له
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من أبناء الجريان .يتّصل به رفيقه اآلخر جايسون ويدعوه للمجيء اىل منزله .يقبل
ابنك الدعوة ثم يقول لجاره" :حان الوقت لتعود اىل منزلك اآلن .أنا ذاهب اللعب
مع جايسون يف منزله.

• "تعطي ابنتك البالغة من العمر اربعة عرش عا ًما مرصوفها الشهري وقيمته
عرشون دوال ًرا لتنفق املال .بعد أسبوع من بداية الشهر الجديد ،تأيت ابنتك
وتطلب منك املزيد من املال ألنها سبق وانفقت العرشين دوال ًرا.

 .9تتط ّلب بعض خيارات األوالد الخاطئة ً
توبيخا من والديهم فقط ،بينام يحتاج بعض
األوالد اىل تأديب عىل خياراتهم الخاطئة .ماذا تخربكام اآليات التالية عن حسنات
التأديب  -معاقبة األوالد وتوبيخهم عىل خياراتهم الخاطئة؟
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• أمثال 15 :29

()22

• أمثال 17 :29

()23
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فقرة خاصة بالصفع على املؤخرة كعقاب:
مع أن الصفع عىل املؤخرة قد يستعمل كوسيلة للتأديب كام يوضح الكتاب
املقدس ،اال ان حضارة اليوم تتجه نحو اعتباره وسيلة قاسية بل مؤذية جسد ًيا
لآلخرين .وألن بعض األهل مل يستخدموا هذا النوع من التأديب بحكمة ،فقد
تعرض مفهوم الصفع عىل املؤخرة بكامله للهجوم واالنتقاد.
يف الواقع ،ال ميكننا تجاهل املفهوم اإلنجييل فقط ألن بعض الناس يسيئون تطبيقه.
لكننا ننصح األهل باملوافقة عىل بعض التوجيهات للصفع عىل املؤخرة:
 .1حددا م ًعا الترصفات واألفعال التي تستحق تأدي ًبا جسد ًيا .عىل الصفع عىل
املؤخرة أال يستخدم عشوائ ًيا ،إنه فقط نوع من التأديب ويستخدم بالتزامن
مع أنواع أخرى .يف البداية ،استخدمنا الصفع عىل املؤخرة كوسيلة تأديب عىل
الخيارات السيئة التي تعكس مشاكل خطرية يف الشخصية كالخروج عن الطاعة
مثال أو الكذب .نع ّرف الصفع عىل املؤخرة قائلني بانه "كمية محددة من األمل"
نوجهها لولد بهدف تحطيم االرادة ال الشخصية.
 .2عندما تقرر بأن ابنك بحاجة اىل الصفع عىل املؤخرة:
• اصفعه من دون تأخري ،لكن يف الرس وليس يف العلن.
• اصفعه فقط عندما تكون مسيط ًرا كل ًيا عىل أعصابك ال عندما تكون غاض ًبا.
• اجعل الولد يتأ ّكد من محبتك له.
• عندما تجد الوقت مالمئًا ،أخرب الولد ملاذا تصفعه عىل مؤخرته.
• استخدم أداة غري مؤذية.
• امسك الولد بينام تصفعه.
• بعد أن تصفع الولدّ ،
صل ألجله واجعله يتأ ّكد من محبتك له.
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 10ما هي بعض أنواع التأديب التي استخدمتها والتي وجدتها فعالة يف مختلف
مراحل أعامر أبنائك؟

مبدأ بناؤو البيت:
عىل األهل أن يلتزموا بربنامج تدريب متوازن وهو مكافأة األوالد عىل
ترصف جيد وتأديبهم عىل الخيارات السيئة.
المرحلة الرابعة :الثبات والتكرار والمثابرة هي صفات مطلوبة
 .11يحتاج األوالد أحيا ًنا اىل التدريب مرا ًرا وتكرا ًرا يف بعض
ال��س��ؤال  11مع النواحي .اذكر واحدة من نواحي شخصية ابنائك التي تحتاج اىل
أج��ب ع��ن
ّ
شريك حياتك .ميكنكما بعدئذ التطوير والتي تحاول توجيهها معهم إذ تتطلب التزا ًما بتدريب
أن تشاركا فكرة مناسبة أو متتكرر؟ كيف ميكنكام معاونة بعضكام البعض عىل اإللتزام بهذا
اكتشا ًفا ما مع اجملموعة
التدريب؟
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اخلــالصــــــــة

 15دقـيـقـة

المشاهد
اخرت مع رشيك حياتك واحدًا من املشهدين التاليني لدراسته .ناقشا ما قد تفعالنه يف
ثم أخربا املجموعة.
وضع كهذا ّ
املشهد األول :يف السنوات الثالث األوىل التي تلت والدة ابنتكام سارة ،كلام احتجتام
اىل بقالة يف املنزل ،كان أحد منكام (إ ّما أنت إ ّما رشيك حياتك) يبقى يف املنزل مع
تترصف
سارة بينام يذهب الثاين اىل دكان الب ّقال .اآلن بدأمتا تأخذان سارة معكام وهي ّ
بطريقة بغيضة .فهي متسك بالطعام من عىل الرفوف وترصخ إذا حاولت أن تأخذه
منها ،وإذا مل تشرت لها الحلوى ،ترمتي عىل األرض وتستسلم لنوبة غضب .أنت تتحضرّ
ألخذها اىل الدكان مجددًا.
• كيف ستتوىل املسألة؟

قسمت عددًا من األعامل املنزلية عىل أوالدك الثالث .يتوىل ابنك
املشهد الثاين :لقد ّ
ّ
ريان البالغ من العمر عرش سنوات إخراج القاممة كل ليلة نهار اإلثنني حتى يفرغها
صباح النهار التايل عماّ ل النظافة يف املدينة .قام ريان بهذا العمل لعدة أسابيع لكنه
الجلســــة الرابعــــة • أسس التأديب واملكافآت
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توقف يف األسبوعني األخريين .يف األسبوع املايض ،ادَّعى أنه نيس لكن يف هذا الصباح
بكل هذا العمل .هل ع ّ
عندما ذ ّكرته بواجبه قال":ضقت ذرعًا من القيام ّ
يل أنا أن أقوم
بكل األعامل هنا؟ مل ال تخرج القاممة بنفسك؟"
• كيف ستتوىل املسألة؟

تحديد موعد
حدّد موعدًا لتكمل مرشوع بنّاؤو البيوت مع رشيك حياتك للجلسة التي تسبق لقاء
املجموعة .سيطلب منك قائد املجموعة يف الجلسة املقبلة أن تشارك أم ًرا واحدًا من
هذه الخربة مع املجموعة
التاريخ
الوقت
املكان

خاطرة قبل الرحيل
()24
سيترصف األوالد دامئًا كأوالد ،كن واث ًقا من ذلك .ولهذا ُتع ّد اآلية يف غالطية 9 :6
منل ،فنحصد يف األوان إن مل ّ
مشج ًعا ":فلنعمل الخري وال ّ
نكل ".يبقى األهم ،ال
وعدًا ّ
تستسلموا!
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وظيفة بناؤو البيت

 60دقـيـقـة

سيقترص هدفكام خالل هذا املرشوع عىل تطوير خطة حول كيفية استخدام التأديب
واملكافآت يف بناء شخصية أبنائكام .سبق أن تحدثنا يف حياة العائلة مع أعداد كبرية
من األهايل وقد طلبوا باستمرار املساعدة منا يف هذا املجال.
كزوجين ( 10دقائق)
إبدآ هذا املرشوع باإلجابة عن السؤالني التاليني:
• ما هي أفضل املكافآت التي تلقيتامها يف حياتكام أو أكرثها إبداعًا؟ ما كانت
هذه املكافأة؟ ملاذا حصلتام عليها؟ كيف أ ّثرت بكام؟

• متى تلقيتام نوعًا من التوبيخ أو التأنيب أو التأديب ال يزال حتى اآلن يف
ذاكرتكام؟ هل أ ّثر إيجاب ًيا أو سلب ًيا عليكام؟ ارشحا.
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فرديا ( 20دقائق)
بأمس الحاجة اىل تطبيقها يف حياتك أو
 .1أيّ فكرة أو مفهوم من هذه الجلسة أنت ّ
بيتك؟

 .2هل تظن أنك تستخدم املكافآت بوفرة يف تربية أوالدك؟ إرشح.
1

قليل جدا

74

2

3

5

4

كثري جدا

تحسني تربيتك لألوالد

 .3ضع عالمة أمام املكافآت التي قدّمتها مؤخ ًرا وعالمة زائد أمام املكافأة التي
تود أن تدخلها ح ّيز اإلستخدام.
____ املدح واإلقرار
____ املعانقات والقبل
____ زيادة االمتيازات
____ مكافأة مالية
____ نشاط خاص أو رحلة
____ موعد احتفال
____ غرض مثني
____ جائزة
____ وجبة مميزة
سم_______________________________________________:
____ غريهّ ،
 .4كيف ترى نفسك كمؤدّب؟ إرشح.
1

2

متسامح جدًا

الجلســــة الرابعــــة • أسس التأديب واملكافآت

3

5

4

صارم جدًا

75

 .5ما أكرث ما يعجبك يف رشيك حياتك يف ما يتع ّلق بتأديب األوالد؟

 .6أرش اىل مستوى موافقتك أو عدم موافقتك عىل األسئلة التالية:
أشعر ّ
بأن رشيك حيايت يساندين عندما أؤدب أبناءنا وال يردعني
2

1

أوافق متا ًما

أوافق اىل ح ّد ما

3

ال أوافق اىل ح ّد ما

4

ال أوافق إطالقا

نحن كزوجني عىل اتفاق مبا يتع ّلق بأنواع الترصفات التي تستحق التأديب
2

1

أوافق متا ًما

أوافق اىل ح ّد ما

3

ال أوافق اىل ح ّد ما

4

ال أوافق إطالقا

أنا أدعم رشيك حيايت وال أردعه عندما يؤدّ ب أبناءنا
1

أوافق متا ًما

76

2

أوافق اىل ح ّد ما

3

ال أوافق اىل ح ّد ما

4

ال أوافق إطالقا

تحسني تربيتك لألوالد

 .7راجع الالئحة التالية وضع عالمة
تحسنها ____ لجهة تأديب أوالدك
ّ

أمام اكرث ناحيتني أو ثالث نواحي تريد أن

____ أن أكون أكرث ثبا ًتا
____ أن ال أرفع صويت كث ًريا
____ أن أكون ملتز ًما أكرث
____ أن أكون مح ًبا أكرث
____ أن أدعم رشيك حيايت أكرث
____ أن أكافئ أوالدي أكرث
أقل انفعاال وأكرث ً
____ أن أكون ّ
ضبطا ألعصايب
سم______________________________________________ :
____ غريهّ ،
 .8هل من مشكلة خاصة بالتأديب تو ّد أن تناقشها مع رشيك حياتك وتطلب مساعدة
الله لح ّلها؟ إرشح.

تفاعال كزوجين ( 30دقيقة)
 .1ناقشا إجاباتكام عن أسئلة القسم الفردي.
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 .2ا ّتفقا عىل الئحة من املكافآت والعقوبات التي ميكن استخدامها لتقوية القيم التي
متلكونها .ال تنسيا أن التأديب ،يك يكون ف ّعاال ،يحتاج إ ّما ألخذ يشء مثني إ ّما إلعطاء
يشء غري مرغوب به .يجب ً
أيضا أن يكون مناس ًبا لعمر الولد.

املكافآت

العقوبات

ابقيا هذه الالئحة مبتناول اليد حتى يتسنى لكام العودة اليها كلام دعت الحاجة.
78

تحسني تربيتك لألوالد

 .3عددا أنواع اإلساءات التي تقعان عليها والتي تندرج يف ّ
كل من هذه الفئات التالية
وتحدّثا عنها.

إساءات جوهرية إساءات خطرية

إساءات عرضية

األوالد الصغار يف السن
األوالد الكبار يف السن
ناقشا اآلن أنواع التأديب املناسبة لكل فئة من فئات اإلساءات التالية لألوالد الصغار
والكبار يف السن.
 .4اختام هذه الجلسة بالصالة .راجعا األمور التي وضعتام عالمة أمامها يف السؤال
السابع من القسم الفردي .ص ّليا لبعضكام البعض يك يهبكام الله هذه الحاجات.

ال تنسيا أن تراجعا قسم تفاعالت اآلباء واألبناء املرتبط بهذا القسم صفحة .118
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80

تحسني تربيتك لألوالد

اجللسة اخلامسة

كيف تصبح
والداً أو والدة أفضل

مالحظة :يف أكرث أقسام هذه الجلسة ،ستنقسامن اىل مجموعتني :واحدة لآلباء وواحدة
لألمهات ثم تجتمعان م ًعا للخالصة .تبدأ املادة الخاصة باآلباء يف هذه الصفحة أ ّما
الجزء املخصص لألمهات فهو موجود يف الصفحة .88

كيف تصبح وال ًدا أفضل
التمسك برؤية كتابية واضحة ملسؤولياتهم األبوية.
يحتاج اآلباء اىل ّ

متريـن االستعداد

 15دقـيـقـة

عندما أتحدّ ث عن والدي
إبدأ هذه الجلسة مبناقشة السؤالني التاليني:
• عندما تف ّكر بوالدك ،ما هي الكلامت التي تخطر يف بالك؟
• ما هو اليشء الذي تع ّلمته من والدك؟
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تقرير المشروع
شارك مع املجموعة أم ًرا واحدًا تع ّلمته من جلسة مرشوع بنّاؤو البيوت السابقة

اخملطط الكتابـي
ّ

 60دقـيـقـة

األب كمُ عيل
 .1ما هي بعض األسباب التي تجعل من كونك أ ًبا اليوم أم ًرا صع ًبا؟

 .2ظنّ العديد من أبائنا أن مسؤوليتهم األساسية هي يف تزويد العائلة مبوارد العيش.
كيف ز ّود والدك عائلتك مبوارد العيش خالل مراحل من ّوك؟

82

تحسني تربيتك لألوالد

 .3إقرأ  1تيموثاوس  .)25(8 :5ما هي املوارد غري اإلقتصادية التي تحتاج عائالتنا أن
نؤمنها لها؟

األب كمدبّر
إحدى أكرب التحديات التي يواجهها اآلباء هي التدخل يف حياة ابنائهم .يجد العديد
من اآلباء عدم التدخل أم ًرا سهال ويرتكون زوجاتهم يتو ّلني تدبري شؤون املنزل ك ّلها
تقري ًبا.
 .4إقرأ  1تيموثاوس  .)26(5-4 :3ما هي بحسب هذا املقطع إحدى املميزات الرئيسية
ملن يرغب بأن يكون قائدًا روح ًيا يف الكنيسة؟ مل تعترب هذه امليزة عىل جانب كبري
من األهمية؟
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 .5عندما نف ّكر باملد ّبر ،أ ّول ما يتبادر اىل ذهننا يف أغلب األحيان هو مكان العمل .ما
هي بعض مميزات املد ّبر الج ّيد يف مكان العمل؟

 .6استخدم الجدول التايل لبناء مقارنة بني أب ّ
يتدخل يف مختلف نواحي التدبري املنزيل
يترصف ّ
وآخر ال ّ
كل منهام يف كل من هذه املجاالت؟
يتدخل .كيف ّ
األب الذي ّ
يتدخل

األب الذي ال ّ
يتدخل

إتخاذ قرارات تتع ّلق
بالنشاطات واملشاريع العائلية
إدارة املوارد املالية وموازنتها
ّ
حل الخالفات
تعليم األطفال وتدريبهم عىل
الواجبات املنزلية
تدريب األوالد عىل تطوير
شخصيتهم
تطوير نظام من العقابات
والتمسك به
واملكافآت
ّ
84

تحسني تربيتك لألوالد

 .7ما هي الناحية التي تحتاج أن تكون أكرث فعالية فيها؟

مبدأ بناؤو البيت:
أنا مسؤول أمام الله عن تدبري شؤون عائلتي جيدً ا

ّ
كمعلم
األب
 .8بعد قراءة اآليات التالية ،ما هي برأيك األدوار التي يلعبها األب اىل جانب أبنائه يف
هذه املقاطع؟ وأنت كأب ،بأية وسائل عمل ّية تحاول ان تحذي حذوه؟
• أمثال 5-1 :4

()27

• أمثال 14-10 :4

()28

• أمثال 27-20 :4

()29
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 .9ميكنك مقارنة دورك كمد ّبر العائلة بدور الراعي الذي يقود القطيع .إقرأ
املزمور .)30(23كيف ميكن تطبيق واجبات الراعي عىل دورك كأب؟
الراعي

األب

"يف مراع خرض يربضني ،اىل مياه الراحة
يوردين" (اآلية .)2
"ير ّد نفيس يهديني اىل سبل الرب من
أجل اسمه" (اآلية .)3
"وإن رست يف وادي ظل املوت ،ال
أخاف ّ
رشا ،ألنك أنت معي" (اآلية .)4

مبدأ بناؤو البيت:
نظرا لحاجات أفرادها التي تلتقي
أنا مسؤول عن خدمة عائلتي كمد ّبرً ،
وعليّ ً
أيضا قيادتها لتبحث عن الله وتخدمه.

األب كمثال
 .10إقرأ املزمور .)31(101أيّ نوع من األشخاص يدعونا هذا املزمور أن نكون؟

86

تحسني تربيتك لألوالد

 .11ملاذا تجد ّأن تشكيل منوذج شخيص للقيم املذكورة يف املزمور  )31(101مهم يف
البحث عن تطوير هذه القيم يف أوالدك؟

 .12إقرأ الرسالة اىل أهل أفسس .)32(4:6كيف ميكن لسقوط املثال الذي تشك ّله ألوالدك
أن يغيظ أوالدك ويغضبهم؟ ما هي األشياء األخرى التي تقوم بها أو ال تقوم بها والتي
ميكن أن تش ّكل ً
أيضا مصدر إزعاج لهم؟

مبدأ بناؤو البيت:
أنا مسؤول ليك أكون مثاال للمسيح يف عائلتي.
متجد الله.
ولهذه الغاية أحتاج أن أعيش حياة ّ
مالحظة :انتقل اىل الصفحة  93لتجد خالصة هذه الجلسة.
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كيف تصبحني والدة أفضل
التمسك برؤية واضحة انجيلية ملسؤولياتهنّ الوالد ّية.
تحتاج األمهات اىل ّ

متريـن االستعداد

 15دقـيـقـة

عندما أتحدّ ث عن والدتي
إبدأي هذه الجلسة مبناقشة السؤالني التاليني:
•كيف أثرت والدتك عىل الشخص الذي أنت عليه اليوم؟ما هو اليشء الذي كنت
تستمتعني بالقيام به مع أ ّمك؟

• إذا استطعت االحتفاظ بذكرى واحدة مع أ ّمك ،أي ذكرى تختارين ،وملاذا؟

تقرير المشروع
شاريك مع املجموعة أم ًرا واحدًا تع ّلمته من جلسة مرشوع بنّاؤو البيوت السابقة.

88

تحسني تربيتك لألوالد

اخملطط الكتابـي
ّ

 60دقـيـقـة

األم كبناءة بيوت
 .1ما هي أكرب التحديات التي واجهتها إبان تح ّمل مسؤولياتك كأم؟

 .2بأية طرق تشعرين أن تربيتك تؤ ّثر عىل مشاعرك وقيمك حول دورك كأم؟

 .3ماذا تخربنا املقاطع التالية من الكتاب املقدس عن أهمية دورك كأم وأولويته؟
• أمثال 1 :14

()33

• أمثال 31-10 :31

()34
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• تيطس 5-3 :2

()35

 .4ما هي الحاجات الفريدة التي تل ّبيها األم يف حياة ابنائها؟

مبدأ بناؤو البيت:
األمومة هبة من الله وفرصة للتأثري عىل األجيال القادمة

األم كمربية األطفال
يشجعن الشابات عىل حب
 .5يف الرسالة اىل تيطسُ ،)35(4 :2يطلب من العجائز أن ّ
أوالدهنّ  .ما هو برأيك سبب هذا النصح؟

90

تحسني تربيتك لألوالد

حب أمه؟ كأم ،كيف تربينّ أوالدك وحدك؟
 .6مل تظنني أن الولد يحتاج بشدّة اىل ّ

 .7ما هي الوسائل التي تستطيع األم من خاللها أن تظهر حبها ألوالدها؟ اكتبي خالل
ثالث دقائق جميع االفكار التي تتوارد اىل ذهنك.

 .8ما هي برأيك العواقب املرتتبة عىل األطفال إذا كانوا غري محبوبني أو غري واثقني من
حب والدتهم غري املحدود؟

مبدأ بناؤو البيت:
أحب أوالدي
من مسؤوليتي أن ّ
حتى يروا محبة الله ّيف ومن خاليل.
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األم كمدربة لألطفال
 .9إقرأي سفر األمثال .)36(6:22كيف ميكن لألم مبفردها أن تد ّرب أوالدها؟

 .10ما هي أنواع األشياء التي يحتاج أوالدك اىل تدريب فيها اآلن؟

 .11إذا أردت ،أخربي املجموعة عن العمل الج ّيد الذي قمت أو تقومني به يف أحد
املجاالت وأنت تربني أوالدك .شاريك مع املجموعة ما فعلت أو تفعلني.

92

تحسني تربيتك لألوالد

 .12حني تنظرين اىل أوالدك ،ما هي برأيك الحاجات األساسية التي يجب أن تعميل
عىل تلبيتها يف حياتهم اليوم؟

مبدأ بناؤو البيت:
ليتحملوا
ّ
لدي مسؤولية تقيض بتحضري الجيل القادم ّ
مسؤول ّياتهم كزوج وزوجة وأب وأم.

اخلــالصــــــــة

ّ
تذكروني
يف أ ّول الجلسة ،بدأ اآلباء بتذ ّكر آبائهم واألمهات أمهاتهم.
ناقش مع رشيك حياتك السؤال التايل:
• عالم تريدان أن يتذ ّكركام أبناءكام؟
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 15دقـيـقـة

مالحظة :في قسم اخلالصة،
جتتمع مجموعتي اآلباء واألمهات
معا.
ً

93

وإذا كان األمر ال يزعجكام ،اوضحا إجابتكام للمجموعة.
تحديد موعد
حدّد موعدًا لتكمل مرشوع بنّاؤو البيوت مع رشيكك للجلسة التي تسبق لقاء
املجموعة.
التاريخ
الوقت
املكان

خاطرة قبل الرحيل
بأمس الحاجة اىل رجال ونساء ينهضون ليكونوا األمهات واآلباء الذين يحتاج
ّإن وطننا ّ
اليهم أبناؤنا والذين يتبعون تعاليم الكتاب املقدس .نريدهم أن يكونوا حارضين
عندما يكون ابناؤهم أطفاال صغا ًرا ،مراهقني ،موظفني عازبني ،رجاال ونساء متزوجني
وأهال .إن عملكام ومسؤوليتكام ال تنتهي .أتحداكام أن تكونا عىل قدر املسؤولية التي
أوكلكام إياها الله يف عائلتكام.

94

تحسني تربيتك لألوالد

وظيفة بناؤو البيت

 60دقـيـقـة

كزوجين ( 10دقائق)
إبدآ هذه الوظيفة باإلجابة عن السؤالني التاليني:
•ما هو األمر الجيد الذي قام به والداك وهام يربيانك والذي ال تزال تذكره حتى
اآلن؟
• ما أكرث ما يعجبك يف رشيك حياتك كوالد أو والدة؟

فرد ًيا ( 20دقيقة)
أيها اآلباء واألمهات :عليكم أن تجيبوا عن ثالثة أسئلة منفصلة  .3-1وقبل أن تجتمعوا
سو ًيا ،أجيبوا عن األسئلة .6-4

أسئلة لآلباء
 .1راجع املسائل التي ناقشتها مع اآلباء خالل جلسة املجموعة .ما هي النقاط التي
كان لها أكرب تأثري عليك وملاذا؟
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 .2يف جلسة املجموعة ،قمنا مبقارنة األب الذي ّ
يتدخل يف شؤون عائلته مع الذي ال
يتدخل .ما هو مستوى ّ
ّ
تدخلك يف شؤون أوالدك يف املجاالت التالية؟
األب الذي ّ
يتدخل

األب الذي ال ّ
يتدخل
إتخاذ قرارات تتع ّلق
بالنشاطات واملشاريع العائلية

1

2

3

4

5

إدارة املوارد املالية وموازنتها

1

2

3

4

5

ّ
حل الخالفات

1

2

3

4

5

تعليم األطفال وتدريبهم عىل
الواجبات املنزلية

1

2

3

4

5

تدريب األوالد عىل تطوير
شخصيتهم

1

2

3

4

5

تطوير نظام من العقوبات
والتمسك به
واملكافآت
ّ

1

2

3

4

5

 .3إذا أمكنك اختيار أمر واحد لتحسنّه يف نفسك كأب ،ماذا تختار وملاذا؟
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أسئلة لألمهات
 .1راجعي املسائل التي ناقشتها مع األمهات خالل جلسة املجموعة .ما هي النقاط
التي كان لها أكرب تأثري عليك وملاذا؟

 .2يف جلسة املجموعة ،ناقش ّ
حب األوالد وتدريبهم .كيف
نت اثنني من مسؤوليات األمّ :
تشعرين أنك تبلني يف هذه املجاالت؟

 .3إذا أمكنك اختيار أمر واحد لتحسنيه يف نفسك كأم ،ماذا تختارين وملاذا؟
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أسئلة لآلباء ولألمهات
 .4اذكر أم ًرا واحدًا تشعر أنك تقوم به بشكل ج ّيد كوالد أو والدة.

 .5بأية طريقة ميكن أن تكون أكرث دعماً لرشيك حياتك يف دوره كوالد أو والدة؟
حدد.

 .6هل تشعران ّأن عليكام كوالدين أن تفعال أم ًرا ما ال تفعالنه يف الوقت الحارض؟ إذا
كان الجواب نعم ،إرشحا.

تفاعال كزوجين ( 30دقيقة)
 .1أخربا بعضكام البعض عن االفكار االساسية التي تع ّلمها ّ
كل منكام يف الجلسة التي
كنتام خاللها مفصولني عن بعضكام البعض.
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 .2شاركا مع بعضكام البعض إجاباتكام عن أسئلة القسم الفردي ملرشوع بناؤو البيت
هذا.

 .3إقرآ سفر األمثال  .)36(6:22تحدّثا عن أيّ مجال تدريب محدّد ابنكام بأمس الحاجة
اليه اآلن وماذا ميكن أو يجب أن تفعال كأب وأم لتأمني هذا التدريب.

 .4اختام هذه الجلسة بالصالة طالبني من الله أن ميدّكام بالقوة والقدرة لتواصال حتى
النهاية ّ
كل التزاماتكام ويصبح عملكام كأب وأم أكرث فعالية من ذي قبل.

ال تنسيا أن تراجعا قسم تفاعالت اآلباء واالبناء املرتبط بهذا القسم صفحة .119
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سلسلة بناؤو البيت للمتزوجني

سلسلة بناؤو البيت لرتبية األوالد

هذه الكتب متوفرة يف موقعنا عىل االنرتنت
www.arabfamilylife.com

اجللسة السادسة

بنــاء أسـاس راسـخ
أهم خطوة لتحسني تربية أوالدك
ّ
هي يف إدخال الله اىل عائلتك

متريـن االستعداد

 15دقـيـقـة

قصور الرمل
لقد م��ررن��ا بشكل رسي��ع يف الجلسة األوىل ع�لى إنجيل
متى  )37(27-24:7حيث يتحدّث يسوع عن البنّاء العاقل والبنّاء
الجاهل .لننظر اآلن مرة أخرى اىل هذا املقطع بطريقة تجعله يبدو
ثم ناقشا االسئلة التي تتبعهام.
واقع ًيا .اتبعا الخطوتني التاليتني ّ

ستحتاجان في هذا التمرين

مالحظة :تستطيعان استعامل هذا التمرين لتعليم أوالدكام الدرس
نفسه.

الى:

• حجر بحجم كرة البيسبول
تقريبا
ً

• كوبني أو ثالثة من الرمل
• إبريق مياه

•قطعة معدن كبيرة أو زجاج

مبطنة (مقالة
أو مقالة
ّ

الخطوة األوىل :ضع الرمل يف املقالة ثم اسكب القليل من املياه
فوقه ،كمية تكفي لرتطيب الرمل حتى تتمكن من صنع أشكال
قرصا صغ ًريا من الرمل يف إحدى جوانب
فيه .ليصنع شخص أو اثنني ً
املقالة وعندما ينتهيان من صنعه ،ضع الحجر يف الجانب اآلخر من املقالة.

فطائر  13x9أو أكبر)
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الخطوة الثانية :إقرأ بصوت عالٍ متى  )37(27-24:7وليسكب أحد ابريق املياه عىل
قرص الرمل والحجر .ثم ناقشا السؤالني التاليني:
ثم شاركها مع املجموعة.
• ماذا نتع ّلم من هذا التمرين؟ د ّون مالحظاتك ّ

• ملاذا يعترب األساس الروحي كالذي ُص ّور يف متى )37(27-24:7رضور ًيا لعائلتك؟

تقرير المشروع
شارك مع مجموعتك أم ًرا واحدًا تع ّلمته من جلسة مرشوع بنّاؤو البيوت السابقة.
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اخملطط الكتابـي
ّ

 60دقـيـقـة

الصمود في وجه الرياح
 .1يف متى  ،)37(27-24:7ماذا مي ّثل برأيك املطر والفيضانات والرياح
يف أيامنا الحارضة؟

إن كانت مجموعتك كبيرة
اقسمها ال��ى مجموعات

صغيرة ك��ل واح���دة منها
مؤلفة من ستة أشخاص

لإلجابة عن أسئلة اخملطط
الكتابي املتبقية .أجب عن
األسئلة

 .2ما أنواع "الرياح" التي تعصف بعائلتك حال ًيا؟

ضمن

اجملموعة

الصغيرة ما لم يُطلب منك
عكس ذل��ك .بعد االنتهاء

من كل جلسة ،خذ بعض
الوقت لكي تشارك اجملموعات
الصغيرة أفكارها وأجوبتها
مع اجملموعة الكبيرة.

 .3إذا أردت ،أخرب املجموعة عن املرة التي اختربت فيها مبارشة حقيقة هذا املقطع،
املرة التي وثقت فيها بالله وأعطتك كلمته القوة للصمود يف وجه ريح عصفت يف
حياتك.
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 .4متر عدة أنواع من الرياح خالل الفصول املختلفة .عندما تنظر اىل السنني القليلة
املقبلة ،أيّ رياح برأيك ستعصف عىل عائلتك؟

مبدأ بناؤو البيت:
يك تصمد عائلتك يف وجه رياح الحياة،
تحتاج اىل بناء أساس راسخ يف املسيح ويف كلمته.

سماع الكلمة والعمل بها
خالل فرتة هذه الدراسة عن تحسني تربية أوالدك ،ناقشنا مبادئ عملية عديدة لرتبية
االوالد مستقاة من الكتاب املقدس .وعند مناقشة هذه املبادئ ،سنحت لك الفرصة
لسامع كلمة الله وتطبيقها يف حياتك .يش ّكل هذه التمرين (دراسة الكتاب املقدس
وتطبيقه يف الحياة) كام الصلوات اثنني من املكونات األساسية بل الرئيسية ألساس
روحي لعائلتك.
 .5إقرأ رسالة يعقوب  .)38(25-22 :1ملاذا برأيك سامع كلمة الله والعمل بها رضوريان
لبناء أساس روحي لعائلتك؟ أيّ منهام أصعب وملاذا؟
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 .6إقرأ الرسالة الثانية اىل تيموثاوس  .)39(17-14 :3ماذا يخربنا هذا املقطع عن قيمة
الكتاب املقدس؟ كيف كان الكتاب املقدس مفيدًا لك أو لعائلتك؟

 .7إقرأ مع رشيك حياتك املقاطع التالية من عظة يسوع عىل الجبل:
• متى 46-38 :5

()40

• متى 34-25 :6

()41

ثم ناقشا كزوجني السؤالني التاليني:
• ف ّكر يف مرة واحدة ط ّبقت فيها حقيقة من هذه املقاطع يف عائلتك وما كانت
النتيجة؟

بأمس الحاجة اىل تطبيقها اآلن؟ وملاذا؟
• أية حقيقة من هذه املقاطع ،عائلتك ّ

وإذا مل يزعجك األمر ،شارك مع املجموعة إجابتك عن أحد السؤالني.
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التح ّدث مع اهلل
لقد وهبنا الله امتيا ًزا ال يصدق اال وهو القدرة عىل التحدث معه .ستساعدك الصالة
اليومية مع رشيك حياتك وأوالدك عىل اإلقرتاب من الله ومن بعضكم البعض.
 .8ليأخذ ّ
كل زوجني مقط ًعا أو أكرث من املقاطع التالية .إقرأ اآليات مع رشيك حياتك
وناقشا م ًعا ماذا تخربكام هذه اآليات عن الصالة .ثم انقال اىل املجموعة ّ
ملخ ًصا عن
اآليات واألفكار.
• مزمور 18-15 :34
• ارميا 3 :33

• فيليبي 7-6 :4

()42

• 1تسالونييك 17 :5

()43

• متى 11-7 :7

• 1يوحنا 15-14 :5

()44

• رومية 34 ،)45(27-26 :8

()47

()48

()49

()46

 .9ما األسهل بالنسبة اليكام :الصالة الفردية ،الصالة م ًعا كعائلة أو الصالة مع أوالدكام
أو الصالة مع رشيك الحياة؟ ملاذا؟
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 .10كيف اختربمتا منافع الصالة :فرد ًيا ،مع رشيك الحياة أو مع العائلة؟ إذا أردمتا،
شاركا مع املجموعة بعض األشياء التي قمتام بها والتي ساعدتكام للصالة كزوجني أو
كعائلة.

 .11كيف ميكن لهذه املجموعة أن تصليّ
الله؟ (قبل اإلنتقال اىل الخالصة ،ص ّليا
تشاركنا بها)

لكام؟ أيّ حاجات يف حياتكام تتط ّلب ّ
تدخل
خالل بضع دقائق من أجل الطلبات التي

مبدأ بناؤو البيت:
لدينا الفرصة لبناء عالقة مع الله
من خالل الكتاب املقدس والصالة.
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اخلــالصــــــــة

 15دقـيـقـة

البناء على الصخر
روحي راسخ لعائلتك هو أنت وعالقتك
أهم مظهر يف بناء أساس
يف النهاية ،يبقى أن ّ
ّ
بالله .يريد الله أن يقيم عالقة شخصية بك وقد جعل هذه العالقة ممكنة من خالل
يسوع املسيح.
ميكنك أن تقول أن ّ
كل واحد منّا ،سواء علم أم مل يعلم ،يجتاز الحياة بنوع من املسرية
الروحية هي كناية عن بحث شخيص ليتع ّلم ما هو أسايس ،ما هو حقيقي ...ليبحث
عن الله .يقف ّ
كل فرد عند محطة مختلفة من هذه املسرية:
• بعض الناس مل يأخذوا الوقت ليف ّكروا بحقيقة الكتاب املقدس ومطالب
املسيح.
• البعض اآلخر يبحث عن الحقيقة لكنهم مل يقرروا بعد تسليم حياتهم للمسيح.
•البعض يعتقد أنهم مسيحيون لكن عندما ينظرون عن كثب اىل حياتهم يدركون
أن ال عالقة شخصية تربطهم باملسيح.
•س ّلم البعض حياتهم للمسيح لكنهم يناضلون ضد نوع من التجربة املتأرجحة:
فهم يسريون أحيا ًنا اىل جانب املسيح وميرون أحيا ًنا أخرى بأوقات نشاف
روحي.
• أخ ًريا قام البعض بالتزام شخيص مع املسيح وتع ّلموا أن يسريوا بثبات يف الثقة
والطاعة لله.
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وسجل إجاباتك عنهام .ثم انقل للمجموعة كل ما تود
راجع مبفردك هذين السؤالني ّ
مشاركته معهم.
•أين أنت يف مسريتك الروحية؟ هل تنطبق إحدى الحاالت املذكورة عليك أم انك
ترتبها بشكل مختلف؟

•كيف أثرت مشاركتك يف هذه املجموعة عىل نظرتك اىل الله وحاجتك اىل إقامة
عالقة به؟

تحديد موعد
حدّد موعدًا لتكمل مرشوع بنّاؤو البيوت مع رشيكك للجلسة التي تسبق لقاء
املجموعة.
التاريخ
الوقت
املكان
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خاطرة قبل الرحيل
عندما يبلغ بعض االهايل نقطة معينة ،يدركون أن شيئًا ما ينقص يف حياة عائلتهم :إ ّنه
االساس الروحي .يدركون أنهم بحاجة اىل الله يف عائلتهم وحياتهم لكنهم ال يعرفون ما
العمل .وغال ًبا ما يحتاجون اىل رياح الحياة لتكشف هذه الحاجة .إذا كانت لديك أية
أسئلة عماّ إذا أقمت عالقة شخصية مع املسيح ،نقرتح عليك أن تقرأ املقال" :مشاكلنا
وحلول الله" يف الصفحة  124وتتحدّث مع قائد مجموعة بناؤو البيت عن معنى أن
تكون مسيح ًيا.

وظيفة بناؤو البيت

 60دقـيـقـة

كزوجين ( 10دقائق)
تهانينا! لقد وصلتام اىل آخر وظيفة يف هذه الدراسة .إبدآ املوعد بوضع أفكار عن وقع
هذا الدرس عليكام وذلك مبناقشة االسئلة التالية:
• أي جزء من هذه الدراسة كان األفضل بالنسبة اليكام؟
• كيف عادت هذه الدراسة بالنفع عىل زواجكام؟
• كيف ساعدكام هذا الدرس كوالد أو والدة؟
• ما هو األمر الجديد الذي تع ّلمه أو اكتشفه ّ
كل منكام عن رشيك حياته؟ عن
نفسه؟ عن أوالده؟
110
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فرديا ( 20دقيقة)
 .1ما كانت الفكرة أو الدرس االسايس لك يف هذه الجلسة؟

 .2ما هي عمو ًما أهم فكرة أو درس تعلمته يف هذه الدراسة؟

 .3إذا عدنا اىل الوراء ،ما الخطوة أو الفعل – شيئًا تريد أن تفعله ،تتوقف عن فعله
أو تغيرّ ه  -الذي اكتشفته خالل هذه الدراسة والذي تحتاج ملتابعته؟ ماذا يجب أن
يحصل يك يتح ّول هذا األمر اىل حقيقة؟
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 .4ما هي بعض الرياح القوية التي عصفت بعائلتك حتى اآلن؟ هل شاهدت الله
يعمل يف عائلتك خالل هذه االوقات العصيبة؟

 .5ما العالمة التي تضعها لعائلتك عىل جهودها السابقة يف بناء أساس روحي؟ ضع
دائرة حول العالمة التي تضعها لنفسك ثم مرب ًعا حول العالمة التي تضعها لك ولرشيك
حياتك م ًعا وعالمة × عىل العالمة التي تضعها عىل جهودكم كعائلة.

		
الصالة
دراسة الكتاب املقدس

ضعيفة				
4
3
2
1
4
3
2
1

جيدة
5
5

 .6عمل ًيا ،ما هو اليشء الذي ميكنك فعله مبفردك لتحسني العالمة التي وضعتها لنفسك
يف مجايل الصالة ودراسة الكتاب املقدس؟ ما الخطوات التي ميكن أن تأخذاها كزوجني
أو كعائلة لتطبيق هذه املبادئ الروحية م ًعا بطريقة أفضل؟
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 .7انظر مجددًا اىل خالصة هذه الجلسة صفحة  .108د ّون بعض
االفكار عن املحطة التي تقف عندها يف مسريتك الروحية حتى
تشاركها مع رشيك حياتك.

ت��ش��ك ف��ي أنك
إذا كنت
ّ

مسيحي أو محبط في
حياتك الروحية ،ال تنسى

قراءة املقال اخلاص "مشاكلنا
وحلول اهلل" (صفحة .)124
سيوضح لك كيف تصبح

تتحدث
وأيضا كيف
مسيحيا
ً
ّ
ً

يوميا مع املسيح.
ً

تفاعال كزوجين ( 30دقيقة)
 .1شارك إجاباتك عن اسئلة القسم الفردي مع رشيك حياتك.

 .2اتفقا م ًعا عىل اتخاذ خطوتني او ثالثة لرتسيخ األساس الروحي لعائلتكام .اليكام
بعض االقرتاحات:
•تع ّهدا بقضاء بعض الوقت يوم ًيا مع الله يف دراسة الكتاب املقدس والصالة.
اهم التزام قمنا به كزوجني.
•تع ّهدا بالصالة يوم ًيا مع بعضكام البعض .كان هذا ّ
•تع ّهدا بتنظيم خلوة لعبادة الله مع العائلة ّ
كل اسبوع أو اسبوعني .وإذا مل تقوموا
بقسم التفاعل بني األهل واالبناء (صفحة  )115بعد ،ابدآ يف هذه اللحظة!
الجلســــة السادســــة • بناء أساس راسخ
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 .3ق ّدرا ما ميكن فعله أو يجب فعله أو االستمرار بفعله لرتسيخ أسس بيتكام .قد
تستمران بالتفكري يف حفظ الوقت للمواعيد الليلية .قد ترغبان ً
أيضا مبراجعة الئحة
األفكار صفحة .123

 .4صليا م ًعا لبضع دقائق .اشكرا الله عىل بعضكام البعض وعىل أوالدكام .صليا ليهبكام
الله الحكمة واإلرشاد والربكة لتتابعا البحث عن تحسني تربية أوالدكام وترسيخ أساس
روحي لعائلتكام.

ال تنسيا أن تراجعا قسم تفاعالت اآلباء واالبناء املرتبط بهذا القسم صفحة .120
نرجو أن تزوروا موقعنا االلكرتوين عىل العنوان التايل
www.familylife.com/homebuilders
www.arabfamilylife.com
وارسلوا لنا آراءكم حول هذه الدراسة وليك نرسل لكم معلومات إضافية
عن كتب حياة العائلة األخرى وعن املؤمترات التي نعقدها.
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التفاعل بني األهل واالبناء
التفاعل األول

القيم العائلية
يؤمن لك هذا النشاط الفرصة لتخرب أوالدك عن "قيمك الجوهرية" أي القناعات التي
تتمسك بها أنت ورشيك حياتك وتعتربانها بالغة األهمية .تأ ّكد من إنهاء وظيفة بناؤو
ّ
البيت للجلسة األوىل قبل البدء بهذا التفاعل مع ابنائك.
.1إسأل عائلتك" :ماهي برأيكم بعض القيم البالغة األهمية التي يجب أن نعيش عىل
أساسها؟ ما هي األشياء التي تبقى صحيحة مهام ك ّلف األمر؟"
إذا وجدت ذلك رضور ًيا ،أعطهم مثلاً  ،قل" :عىل سبيل املثال ،اليكم إحدى هذه القيم:
قل الحقيقة دامئًا".
 .2إسألهم" :من أين نأيت بهذه القيم؟"
 .3قل لهم" :نحن نؤمن بأن صالبة البيت تضاهي صالبة أساسه .هل يعرف أحدكم
ماذا يعني أساس البيت؟
إذا كان أحدهم غري واثق من الجواب ،خذ عائلتك خارج املنزل وأرهم أساس البيت
(أو البناء الذي تعيشون فيه).
عم يجعل البيت صل ًبا؟"
.4ليقرأ أحد متى .27-24:7إسألهم" :ماذا يخربنا هذا املقطع ّ
.5قل لهم" :نحن نؤمن ّ
بأن البيت يجب أن ُيبنى عىل حقيقة كلمة الله .يف النهاية،
هذه هي قيم العائلة الحقيقية :هي حقائق للعيش مبنية عىل الكتاب املقدس".
.6شارك ً
بعضا من القيم الجوهرية التي ناقشتامها أنت ورشيك حياتك خالل وظيفة
بنّاؤو البيوت يف الجلسة األوىل .وإذا كان ذلك ممكنًا ،أخرب األوالد عن نصوص
الكتاب املقدس التي ُتبنى عليها هذه القيم.
التفاعــــل بني األهـــــل واألبنـــــاء
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التفاعل الثاني

يف دائرة االهتامم
يف هذا التمرين ،سرتشد عائلتك للتعبري عن الحب واملدح ّ
لكل إنسان .إ ّنها تجربة
ف ّعالة إذا ما شارك فيها الجميع بروح طيبة .سيبدو األمر غري ًبا إذا كانت هذه املرة
األوىل التي تقوم فيها بأمر مامثل مع عائلتك وقد يرتدد أوالدك باملشاركة ،لكنهم
سيدخلون رسي ًعا يف ج ّو التمرين بفضل قيادتك.
.1أطلب من العائلة أن تجتمع يف وقت ال يكون فيه أحد عىل عجلة .ليقرأ احد أفراد
ثم اسألهم" :ماذا تخربكم هذه
العائلة أمثال  25:12والرسالة اىل أهل أفسس ّ .29:4
اآليات؟"
ويشجعون بعضهم
.2ارشح لهم أنك تريد بيتك مكا ًنا يحب فيه الناس بعضهم البعض
ّ
بعضا بال حدود ونحتاج ً
نحب بعضنا ً
ً
أيضا لنأخذ الوقت حتى
بعضا .قل" :نحتاج أن ّ
مندح بعضنا ً
بعضا عىل ّ
ترصف الئق أو مواقف جيدة .يف أكرث األحيان ،قليال ما نعبرّ
عن ذلك يف حياتنا اليومية .ولكن الليلة ،ستسنح الفرصة لكل فرد يف هذه العائلة
ليكون يف دائرة االهتامم ويتلقى التشجيع".
شخصا ليكون يف دائرة االهتامم أوال( .إذا أردت ميكنك استخدام مصباح جيب
.3اخرت ً
وتركيز الضوء عىل هذا الشخص لبضع دقائق كام لو أنك تقوم باستعراض) .قل:
"ستسنح الفرصة ّ
لكل فرد من هذه العائلة أن يكون يف دائرة االهتامم .وخالل هذا
الوقت ،س ُيطلب من الجميع أن يسموا عال ًيا ميزتني او أكرث تعجبهم أو يح ّبونها يف
"أحب روح الفكاهة عنده" أو "أقدّر
هذا الشخص .عىل سبيل املثال ،قد تقولون
ّ
مساعدتها يل دامئًا يف االستعداد للذهاب اىل املدرسة صباح ّ
كل يوم" " .تحضرّ
لتسمع بعض التعليقات من عائلتك.
.4عندما ينتهي دور هذا الشخص ،ينتقل الدور اىل شخص آخر .أعط ّ
كل واحد الفرصة
ليكون يف دائرة االهتامم .وعندما ينتهي الجميع ،إسأل" :ماذا شعرت وأنت يف دائرة
االهتامم؟"
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التفاعل الثالث

الفضوليون
تربهن هذه الوظيفة بطريقة مسلية عن معنى أن تعيش حياة رسيعة وهي ترتكز
عىل مترين االستعداد الذي أكملته خالل جلسة املجموعة .سيحتاج كل شخص اىل أداة
بالستيكية (عىل األرجح سكينة) واىل غرض ما يتأرجح عىل األداة –مثال قطعة نقدية
معدنية أو ح ّبة فاصولياء أو زر أو رقاقة بطاطس.
.1أطلب من العائلة أن تجتمع يف وقت ال يكون فيه أحد عىل عجلة .ليقرأ احد أفراد
ثم اسألهم" :ماذا تخربكم هذه
العائلة أمثال  25:12والرسالة اىل أهل أفسس ّ .29:4
اآليات؟"
.2ناقشوا بعدئذ االسئلة التالية:
• ماذا شعرت وأنت تحاول أن تقوم ّ
بكل هذه االشياء يف الوقت بنفسه؟
• هل مت ّر بأوقات تشعر خاللها أنك تحاول القيام بعدّة أشياء؟
• هل تشعر أن كرثة االنشغال مشكلة تعاين منها عائلتك؟ إرشح.
.3اقرأ أفسس .17-15:5ماذا تظنّ أن عبارة "منتهزين الوقت الحارض" تعني؟ (ترجمة
فاندايك للكتاب املقدس)؟
األهم التي يجب أن تستم ّر بالقيام
.4إسأل" :ماذا يجب أن تكون أولوياتك -األشياء ّ
بها مهام جرى؟"
 .5إسأل" :إذا استطعت اقامة تعديل بسيط لتسهيل جدول أعاملك ،أيّ تعديل
تختار؟"

التفاعــــل بني األهـــــل واألبنـــــاء
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التفاعل الرابع

إلعب أنت دور األهل!
يتط ّلب بناء شخصية أوالدكم أن تقدموا لهم املساعدة يف تع ّلم كيفية اتخاذ القرارات
الصحيحة .يع ّد استخدام مواقف افرتاضية كاملواقف التالية أحد أفضل الوسائل
لتعليمهم .هذه املشاهد القصرية املأخوذة من جلسة املجموعة متنح أوالدكم الفرصة
ال ليختربوا كيفية اتخاذ القرارات الصحيحة فحسب ،بل ليف ّكروا ً
أيضا بم يعنيه أن
يكونوا والدين ال أوالدًا.
 .1أخرب ولدك القصة التالية:
أنت راشد ولديك ابن يف الثامنة من عمره .يلعب ابنك بعد ظهر نهار السبت مع رفيق
من الجريان .يتّصل به رفيقه اآلخر جايسون ويدعوه للمجيء اىل منزله .يقبل ابنك
الدعوة ثم يقول لجاره" :حان الوقت لتعود أنت اىل منزلك اآلن .أنا ذاهب اللعب مع
جايسون يف منزله".
 .2إسأل" :إذا كنت أنت الوالد ،ماذا كنت لتقول البنك؟"
 .3ع ّلم ابنك أن يقرأ الرسالة اىل أهل غالطية  14:5ثم اطرح هذين السؤالني:
• ماذا يخربنا هذا املقطع عن كيفية معاملة الناس؟
• برأيك ماذا يعني أن "تحب قريبك حبك لنفسك؟"
 .3اآلن إقرأ القصة التالية ألوالدك:
قسمت عددً ا من األعامل املنزلية عىل أوالدك الثالث .يتوىل ابنك ريان البالغ من
لقد ّ
العمر عرش سنوات إخراج القاممة ّ
كل ليلة نهار اإلثنني حتى يفرغها صباح النهار التايل
عماّ ل النظافة يف املدينة .قام ريان بهذا العمل لعدة أسابيع لكنه توقف يف األسبوعني
األخريين .يف األسبوع املايض ،ادّ عى أنه نيس ،لكن يف هذا الصباح عندما ّذكرته بواجبه
بكل هذا العمل .هل ّ
قال“ :ضقت ذرعً ا من القيام ّ
عيل أنا أن أقوم بكل األعامل هنا؟
مل ال تخرج القاممة بنفسك؟"
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تترصف يف هذه الحالة وملاذا؟"
 .5إسأل" :كوالد ،كيف ّ
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التفاعل اخلامس

ليلة املوعد
إنها إحدى أشهر االفكار التي شاركناها مع الناس يف مؤمتراتنا خالل سنوات :خذ ّ
كل
ولد من أوالدك يف موعد! وال يكن هذا املوعد رحلة خاطفة لتناول الوجبات الرسيعة،
بل اجعله نها ًرا أو أمسية مميزين .خذ ابنك ملطعم مميز ثم اذهبا ملشاهدة أحد
االفالم أو االحداث الرياضية أو اىل متجر للتس ّوق أو اىل مكان آخر حيث ميكنكام
االستمتاع بوقتكام.
استغنم الفرصة ال لتتسلىّ مع أوالدك فحسب بل لتع ّلمهم ً
ايضا أسلوب الترصف الالئق
وكيفية التعامل مع الجنس اآلخر .إذا كان ذلك ممكنًا ،عىل االب أن يأخذ ابنته يف
موعد وعىل االم أن تأخذ ابنها.
ولتجعل املوعد مميزًا ،خذ الوقت لتكتب دعوة وتوجهها البنك .إذا ذهبتام اىل مطعم
مميزّ ،ارتد ثيا ًبا انيقة تليق باملناسبة .إذا كنت ا ًبا وتذهب بصحبة ابنتك ،عليك أن
تقدّم لها وردة .وافعل ما يف وسعك لتتذ ّكر أساليب الترصف التي تع ّلمتها يف صغرك:
يفتح الرجل الباب للمرأة ،يزيح الرجل الكريس يك تجلس املرأة أوال اىل املائدة.
خالل درس املساء إقرأ يف وقت ما بصوت عال الرسالة اىل أهل روما" ،12 :10ليو ّد
بعضكم ً
بعضا مبحبة أخوية ،تنافسوا يف إكرام بعضكم لبعض" .ثم ناقشوا االسئلة
التالية:
• ماذا تعني هذه اآلية برأيك؟
• كيف تنطبق عىل الطريقة التي تعامل فيها اخوانك وأخواتك؟
• كيف تنطبق عىل الطريقة التي يجب أن يتعامل فيها الزوج والزوجة؟
• كيف تنطبق برأيك هذه اآلية عىل العالقات بني الصبيان والبنات والرجال
والنساء؟

التفاعــــل بني األهـــــل واألبنـــــاء
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التفاعل السادس

قصور الرمل
إنه مترين االستعداد نفسه كام يف الجلسة السادسة .فهو يؤمن صورة توضيح ّية لنوع
االساس الذي نحتاج اليه لبناء بيوتنا كام يش ّكل خالصة لسلسة تفاعالت اآلباء واالبناء
الستة .تأ ّكد من إكامل التفاعالت الخمس السابقة قبل البدء بهذا التفاعل.
ستحتاج يف هذا التمرين اىل:
• حجر بحجم كرة البيسبول تقري ًبا
• كوبني أو ثالثة من الرمل
• إبريق مياه
• قطعة معدن كبرية أو زجاج أو مقالة ّ
مبطنة (مقالة فطائر  13×9أو أكرب)
 .1و ّزع املسؤوليات التالية بني أوالدك حتى يتم ّكن الجميع من املشاركة:
• ضع الرمل يف املقالة.
• اسكب القليل من املياه فوق الرمل ،كمية تكفي لرتطيب الرمل حتى تتمكن
من صنع أشكال فيه.
قرصا صغ ًريا من الرمل يف إحدى جوانب املقالة.
• اصنع ً
• ضع الحجر يف الجانب اآلخر من املقالة.
 .2اطلب من أحد ابنائك أن يقرأ بصوت عال متى  .27-24:7وليسكب أحد ابريق
املياه عىل قرص الرمل والحجر.
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 .3ثم ناقشوا األسئلة التالية:
• ماذا نتع ّلم من هذا التمرين؟
• ما الفرق بني االساسات التي بناها الرجل العاقل والرجل الجاهل؟
•ماذا تع ّلمنا يف االسابيع القليلة األخرية خالل هذه التفاعالت عن كيفية مساهمة
الكتاب املقدس يف جعلنا نشعر بأننا أقوى؟
تحسني تربيتك لألوالد

ما هي
الخطوة التالية؟
نرفع دامئًا صالتنا يك تكونوا قد استفدتم قدر املستطاع يف هذه الدراسة من سلسلة
بناؤو البيت لرتبية االوالد .نأمل أن زواجكام وبيتكام سيصبحان أكرث صالبة عندما
تس ّلامن حياتكام ليسوع املسيح وتبنيان بيتكام بحسب مخططه الكتايب.
نأمل ً
أيضا أن تبدآ بالسعي لتقوية زيجات أخرى يف جامعتكام ومحيط كنيستكام
املح ّ
يل .تحتاج الكنيسة اىل أزواج مثلكام ملتزمني يف بناء زيجات مسيحية .هذه القصة
من الحرب العاملية الثانية توضح هذه النقطة.
إ ّنه العام  .1940سقط الجيش الفرنيس لت ّوه تحت هجوم هتلر العنيف .وتراجع
الهولنديون بعد أن هزمهم النازيون هزمية ساحقة .استسلم البلجيكيون ووقع الجيش
االنكليزي يف الفخ يف الساحل الفرنيس داخل قناة مرفأ دنكريك.
بدا وكأنه حكم عىل مئتي وعرشين ألف رجل من أفضل رجال بريطانيا باملوت مح ّولني
لون مياه قناة بريطانيا اىل االحمر .مل تدرك جيوش الديكتاتور االملاين املوجودة عىل
بعد أميال فقط يف املرتفعات الفرنسية كم كانت قريبة من النرص.
بدا األمل باالنقاذ ضعي ًفا وغري مج ٍد يف الوقت املتبقي .وأخرب األسطول البحري االنكليزي
"الضئيل" –املحرتفون -امللك جورج السادس بأنه ميكنهم إنقاذ  17000جندي عىل
األكرث وأنذروا مجلس العموم ليتحضرّ الستالم "أنباء قاسية وعنيفة".
ّ
شل السياسيون وضعف امللك ،ومل يكن مبقدار الحلفاء سوى مشاهدة ما يجري
عن بعد .وإذ بدا حتف الجيش الربيطاين وشي ًكا ،ظهر أسطول غريب يف أفق القناة
االنكليزية – رمبا هو التشكيلة االكرث وحشية من السفن التي حشدت يف التاريخ
ك ّله.
فقد ظهرت سفن صيد بالشباك ،وزوارق سحب ،وقوارب لنقل الرمل ،ومراكب صيد
رشاعية ،وقوارب نجاة ،وسفن املتعة ،ومراكب رشاعية ،وسفن تجارية ،حتى أنه تض ّمن
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فرقة إطفاء أسطول لندن الصغري .كان يقود ّ
كل سفينة متطوعون مدنيون من أهالٍ
بريطانيني أبحروا إلنقاذ ابناء بريطانيا املرهقني والنازفني.
كتب ويليم مانشسرت يف كتابه امللحمي "األسد األخري" قائال :إنه حتى اليوم ،ما حصل
يتم إنقاذ ّ
عام  1940يف ّ
كل
أقل من اربع وعرشين ساعة ال يزال يبدو وكأنه معجزة .مل ّ
الجيوش الربيطانيني فحسب ،بل ً
أيضا  118000فرق حليفة أخرى.
يشبه البيت املسيحي اليوم اىل ح ّد كبري هذه الفرق يف دنكريك .فهي تتع ّرض للضغط
والوقوع يف الفخ وتخرس قيمها وتحتاج بذلك اىل املساعدة .تحتاج اىل مساعدتكام.
قد تشبه الجامعة املسيحية انكلرتا اىل ح ّد كبري – فنحن نقف وننتظر السياسيني
ّ
ليتدخلوا يف عائالتنا وينقذوها .لكن املشكلة أكرب من أن
واملختصني ورجال الدين
يح ّلها ّ
كل هؤالء مجتمعني.
مع أعىل نسبة طالق يف أيّ دولة عىل وجه األرض ،نحتاج اىل جهد رجال ونساء عازمني
عىل املساعدة ّ
بكل الوسائل املتاحة لهم يف إنقاذ املصابني املرهقني واملجروحني يف
عائالتنا اليوم .نحتاج اىل جهد جهيد يبذله أزواج عاديون يؤمنون بإله غري عادي.
أهم
هل لنا أن نتح ّداكام لتستثمرا حياتكام يف بناء حياة اآلخرين؟ أمامكام إحدى ّ
الفرص يف التاريخ لتساعدا يف إنقاذ عائالت اليوم .إذا بدأمتا مبجموعة بناؤو البيت،
ميكنكام أن تنضماّ اىل العديد من األزواج حول العامل الذين يبنون أو يعيدون بناء
مئات االلوف من البيوت عىل أساس جديد ومتني وهو العالقة مع الله.
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هل ستنضم الينا
في"ملسنا حلياة اآلخرين ...وفي تغيير العائالت"؟
اليكام بعض الوسائل العملية التي ميكنكام من خاللها أن تزرعا التغيري يف عائالت
اليوم:
 .1إجمعا من أربع اىل مثاين أزواج وقداهم يف الجلسات الست لدراسة بناؤو
البيت( ،تحسني تربيتك لألوالد)( .مل ال تف ّكران يف تشجيع زوجني آخرين من
كنيستكام أو جامعتكام لتشكيل مجموعات إضافية من بناؤو البيت؟)
.2إقطعا وعدًا باالستمرار ببناء زواجكام وبيتكام والقيام بدراسة ثانية من سلسلة
بناؤو البيت لرتبية االوالد أو قيادة دراسة يف سلسلة بناؤو البيت للمتزوجني.
.3هناك وسيلة للتشجيع عىل النشاط االجتامعي متوفرة عىل رشيط فيديو هي
فيلم "يسوع" .ملزيد من املعلومات الرجاء األتصال بحياة العائلة عىل الرقم
التايل1-800-FL-TODAY :
 .4اقيام حفل عشاء وادعيا اىل بيتكام عائالت من الجوار وشاركا مع املوجودين
اميانكام باملسيح كزوجني.
.5شاركا حب املسيح مع الجريان.
 .6إذا كنتام قد حرضمتا مؤمتر "نهاية أسبوع من العمر" ،مل ال تعاونا القس يف
تقديم النصح لألزواج املقبلني عىل الزواج مستفيدين من املعلومات التي
تلقيتامها؟
ملزيد من املعلومات عن فرص الخدمة التي سبق وذكرناها ،اتصل بكنيستك املحلية
أو راسلنا عىل العنوان التايل:
FamilyLife
P.O. Box 8220
Little Rock, AR 72221 - 8220
www.familylife.com
www.arabfamilylife.com
مـــا هـــي الخطـــوة التاليــــة؟
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مشاكلنا
وحلول الله
سيضطر بالنهاية كل شخصني متزوجني أن يواجها النزاع يف زواجهام .سيواجهان مشاكل
يف التواصل ورصف األموال وصعوبات من الناحية الجنسية .هذه املواضيع مهمة جدا
للتوصل اىل عالقة محبة قوية بينك وبني رشيك حياتك .لقد ُص ّممت سلسلة بناؤو
البيت للمتزوجني لتساعدكام يف تقوية زواجكام يف كثري من هذه النواحي الخطرية.

اجلزء األول :املشكلة الكبيرة
هناك مشكلة أساسية يف كل زواج وهي أساس أي مشكلة أخرى وال ميكننا أن نح ّلها.
مهام حاولت بق ّوتك ،فهذه املشكلة هي أكرب من أن تح ّلها بنفسك.
هذه املشكلة هي مشكلة االنفصال عن الله .إن أردت أن تخترب الزواج كام أراده الله
أن يكون ،عليك أن تتمتّع بعالقة حيوية مع الله الذي خلقك والذي يعرض عليك القوة
لتحيا حياة سعيدة وهادفة.
املشكلة التي تفصلنا عن الله هي الخطيئة .يعتقد أغلبنا أن كلمة الخطيئة هي إشارة
اىل قامئة من العادات السيئة التي منارسها يف حياتنا والتي يتّفق الجميع عليها أنها
سيئة .نحاول أن نعالج مشكلة الخطيئة فنجاهد ليك ُنصبح أفضل ،فنقرأ الكتب ليك
نعرف كيف نسيطر عىل غضبنا أو نتو ّقف عن غش الحكومة يف تقارير رضائبنا.
لكننا نعلم يف أعامق قلوبنا أن مشكلة الخطيئة هي أعمق من مج ّرد الئحة من
العادات السيئة .لقد مت ّردنا جميعنا ض ّد الله .لقد تجاهلنا الله وقررنا أن نعيش حياتنا
كام يحلو لنا .يقول الكتاب املقدس إن الله الذي خلقنا يريدنا أن نتبع خطته لحياتنا.
لكن بسبب مشكلة خطايانا نعتقد أن أفكارنا وخططنا أفضل من أفكار وخطط الله.
•"اذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله" (رومية .)23 :3
ماذا تعني هذه العبارة" ،اعوزهم مجد الله"؟ إنها تعني أن أحدا منا مل يثق بالله
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ومل يعطيه حق قدره .لقد سعينا أن ُنريض ذواتنا بأمور أخرى واعتربنا هذه األمور
األخرى أنها أكرث قيمة من الله نفسه .لقد ذهب ّ
كل منا يف طريقه الخاص .يقول
الكتاب املقدس إنه يجب أن ندفع عقابا عن خطايانا .ال ميكننا بكل بساطة أن نعمل
عىل هوانا ثم نتمنى أن تكون أفعالنا مناسبة مع الله .إن تبعنا خططنا الخاصة ،فهذا
سيقودنا اىل دمارنا.
•"توجد طريق تظهر لالنسان مستقيمة وعاقبتها طرق املوت" (أمثال .)12 :14
•"ألن أجرة الخطيئة هي موت" (رومية .)23 :6
إن عقوبة الخطيئة هي انفصالنا األبدي عن محبة الله .الله قدوس أما نحن فخطاة.
مهام حاولنا ال نستطيع أن نأيت بخطة بديلة لنتجنّب هذا العقاب كأن نعيش مثال
حياة صالحة أو أن نحاول أن نطيع ما يقوله الكتاب املقدس.

ّ
حل اهلل ملشكلة اخلطيئة
نشكر الله ألنه أوجد سبيال لحل هذه املعضلة ،فقد أصبح الله إنسانا من خالل شخص
يسوع املسيح .عاش املسيح حياة القداسة بطاعة كاملة لخطة الله .لقد مات املسيح أيضا
طواعية عىل الصليب ليك يدفع عقوبة خطايانا .بعد ذلك أثبت أنه أقوى من الخطيئة أو
املوت حني قام من بني األموات .هو وحده عنده الق ّوة أن يرفع عنا عقوبة خطايانا.
• "قال له يسوع ،أنا هو الطريق والحق والحياة .ليس أحد يأيت اىل اآلب إال يب"
(يوحنا .)6 :14
•"ولكن الله بينّ محبته لنا ألنه ونحن بعد خطاة مات املسيح ألجلنا" (رومية .)8 :5
• " ...أن املسيح مات من أجل خطايانا ...وأنه دفن وأنه قام يف اليوم الثالث
حسب الكتب ،وأنه ظهر لصفا ثم لالثني عرش .وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة
ألكرث من خمسمئة" (1كورنثوس .)6-3 :15
• "ألن أجرة الخطيئة هي موت .وأما هبة الله فهي حياة أبدية باملسيح يسوع
ربنا" (رومية .)23 :6
موت يسوع املسيح أوجد ّ
الحل ملشكلة خطايانا .لقد س ّد اله ّوة بيننا وبني الله .هو
مشاكلنــــا وحلـــــول اللــــه
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يدعونا جميعا أن نأيت إليه وأن نرتك خططنا الفاشلة يف قيادة حياتنا .هو يريدنا أن
نثق بالله وبخطته.

قبول ّ
حل اهلل
إن كنت موافقا أنك منفصل عن الله فهو يدعوك اآلن أن تعرتف بخطاياك .لقد أوصلنا
أنفسنا جميعا اىل حالة من الفوىض ألننا ّ
فضلنا بعناد أن نتبع أفكارنا وخططنا من أن
نتبع أفكار الله وخطته .وكنتيجة لهذا الخيار ،نحن نستحق أن ُنفصل عن محبة الله
وعنايته بنا .لكن الله وعدنا أنه إن اعرتفنا أننا مت ّردنا عىل خطته ّ
وأن حياتنا تع ّمها
الفوىض فإنه سيغفر لنا و ُيصلح مشكلة خطايانا.
•"وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصريوا أوالد الله أي املؤمنون باسمه"
(يوحنا .)12 :1
• "ألنكم بالنعمة مخلصون باإلميان وذلك ليس منكم .هو عطية الله ليس من
أعامل يك ال يفتخر أحد" (أفسس )9-8 :2
حني يتكلم الكتاب املقدس عن قبول املسيح ،فهذا يعني أننا نعرتف بأننا خطاة وأننا
ال نستطيع أن نحل املشكلة بأنفسنا .هذا يعني أننا نرتك خطايانا وأننا نثق باملسيح
يك يغفر خطايانا ويجعلنا كام يريدنا هو أن نكون .ال يكفي أن نؤمن بعقلنا فقط أن
املسيح هو ابن الله ،بل علينا بإرادتنا أن نثق به باإلميان وبخطته لحياتنا.
هل األمور بينك وبني الله عىل وفاق؟ هل أنت عىل وفاق مع خطة الله كمحور
لحياتك؟ أم أن حياتك بضياع ألنك تريد أن تفعل ما يحلو لك؟
ميكنك أن تقرر اليوم أن تتغري .ميكنك أن تلتفت اىل املسيح وتسمح له أن يغيرّ حياتك.
كل ما عليك أن تفعله هو أن تتكلم معه وتخربه ما الذي يجول يف خاطرك ويف قلبك.
إن مل تكن قد فعلت هذا سابقا ،أنصح أن تتبع الخطوات التالية:
•هل توافق أنك بحاجة اىل الله؟ قل ذلك لله.
•هل حياتك تغمرها الفوىض ألنك تبعت خطتك الشخصية؟ قل ذلك لله.
•هل تريد أن يغفر لك خطاياك؟ قل ذلك لله.
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•هل تؤمن أن موت يسوع املسيح عىل الصليب وقيامته من بني األموات أعطته
السلطة أن يعالج مشكلة خطيتك وأن يهبك الحياة األبدية .قل ذلك لله.
•هل أنت عىل استعداد أن تعرتف أن خطة الله لحياتك هي أفضل من أي خطة
ممكن أن تف ّكر بها؟ قل ذلك لله.
•هل توافق أن لله الحق أن يكون رباً وس ّيداً عىل حياتك؟ قل ذلك لله.
"اطلبوا الرب ما دام يوجد ادعوه وهو قريب
(إشعياء )6 :55
اقرتح أن تصيل هذه الصالة:
أيها الرب يسوع ،أنا بحاجة إليك .أشكرك ألنك مت عني عىل الصليب عقابا عىل
خطاياي .أنا أقبلك مخلصا ور ّبا .أشكرك ألنك غفرت خطاياي وألنك أعطيتني
الحياة األبدية .أجعلني أن أكون الشخص الذي تريده أنت.
هل تعبرّ هذه الصالة عن شوق قلبك؟ ّ
صل هذه الصالة اآلن إن كانت تعبرّ عن شوق
قلبك وسيدخل املسيح حياتك كام وعد.

اجلزء الثاني :السلوك في احلياة املسيحية
بالنسبة اىل كل من يتبع املسيح ،أي املسيحي ،فإن أجرة الخطيئة قد دُفعت بالكامل،
إال أن نتائج الخطيئة تستمر يف مالحقتنا يف حياتنا.
•"إن قلنا إنه ليس لنا خطية ُن ّ
ضل أنفسنا وليس الحق فينا 1( ".يوحنا .)8 :1
• "ألين لست أفعل الصالح الذي أريده بل ّ
الرش الذي لست أريده إياه أفعل".
(رومية .)19 :7
نتائج الخطيئة تنتقل أيضا اىل زواجنا ،فحتى املؤمنني باملسيح ُيصارعون للحفاظ عىل
زواج ثابت يمُ ّجد اللهُ .يدرك كثري من املتزوجني أخريا أنه ال ميكنهم أن يحافظوا عىل
زواجهم بقوتهم ،إمنا فقط ميكنهم أن ينجحوا مبساعدة الله .ميكن للروح القدس أن
يؤ ّثر بق ّوة يف حياة املؤمنني الزوجية والذين يعيشون لحظة بلحظة تحت إرشاده
ونعمته.
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املؤمنون املسيحيون الذين يركزون على ذواتهم
ُيصارع الكثري من املؤمنني املسيحيني ليك يحيوا الحياة املسيحية بقوتهم ألنهم ال
يسمحون لله أن يسيطر عىل حياتهم .مصالحهم مصالح ذاتية وغالبا ما تكون نتيجتها
الفشل واالحباط.
• "وأنا أيها األخوة مل أستطع أن أكلمكم كروحيني بل كجسديني كأطفال يف
املسيح .سقيتكم لبنا ال طعاما ألنكم مل تكونوا بعد تستطيعون بل اآلن أيضا ال
تستطيعون ألنكم بعد جسديون فإنه إذ فيكم حسد وخصام وانشقاق ألستم
جسديني وتسلكون بحسب البرش 1( ".كورنثوس .)3-1 :3
ال يستطيع املؤمن املسيحي الذي يركز عىل ذاته أن يخترب الحياة املسيحية املثمرة
وملئها .هؤالء األشخاص يثقون مبجهودهم الخاص ليك يحيوا الحياة املسيحية :هم إما
مل يعرفوا ،أو نسوا محبة الله وغفرانه وق ّوته .هذا النوع من املؤمن املسيحي:
• يعيش حياته الروحية بتق ّلب مستم ّر.
• ال يستطيع أن يفهم نفسه ،فهو يريد أن يفعل ما هو صالح لكنه ال يقدر.
• يفشل باالعتامد عىل الروح القدس ليعيش الحياة املسيحية.
بعض هذه الصفات أو جميعها يتّصف بها املؤمن املسيحي الذي ال يثق بالله ثقة
عمياء:
العصيان

أفكاره غري طاهرة

نقص يف محبة الله واآلخرين

يحسد اآلخرين

حياة صالة غري ثابتة أو مستمرة

يعيش بقلق

يفشل برسعة و ُيصاب باالحباط

ينتقد

ال يشتاق أن يدرس كلمة الله

يعيش بال هدف

يترصف حسب الناموس
ّ
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مالحظة :عىل اإلنسان الذي يعرتف بأنه مسيحي ويستم ّر مبامرسة الخطيئة أن يعلم
أنه قد ال يكون مسيحيا عىل اإلطالق حسب ما ورد يف  1يوحنا  ،9 ،6 :3 ،3 :2وأفسس
.)5 :5

املؤمنون املسيحيون الذين يركزون على الروح
عندما يضع املؤمن املسيحي املسيح عىل عرش حياته ،فإنه يستسلم لقيادة وإرشاد
الله .مصالح هذا املؤمن املسيحي ُمقادة بواسطة الروح القدس ،وهو عىل تناغم
ووفاق مع خطة الله.
•"وأما مثر الروح فهو محبة فرح سالم طول أناة لطف صالح إميان وداعة تعفف.
ضد أمثال هذه ليس ناموس" (غالطية .)23-22 :5
قال يسوع،
•"...وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل" (يوحنا .)10 :10
•"أنا الكرمة وأنتم األغصان .الذي يثبت ّيف وأنا فيه هذا يأيت بثمر كثري ،ألنكم
بدوين ال تقدرون أن تفعلوا شيئا" (يوحنا .)5 :15
•"لكنكم ستنالون ّقوة متى ّ
حل الروح القدس عليكم وتكونون يل شهودا يف
أورشليم ويف كل اليهودية والسامرة وإىل أقىص األرض" (أعامل الرسل .)8 :1
الصفات التالية هي النتائج الطبيعية لعمل الروح القدس يف حياتنا:
املسيح يف مركز الحياة

محبة

قوة من الروح القدس

فرح

دافع إلخبار اآلخرين عن يسوع

سالم

تكريس للصالة

طول أناة

دراسة لكلمة الله

وداعة

ثقة بالله

لطف

طاعة لله

تعفف
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تعتمد درجة ظهور هذه الصفات يف الحياة املسيحية ويف الزواج عىل مدى ثقة املؤمن
املسيحي يف الرب يف كل تفاصيل حياته ،وكذلك عىل مدى نضوج ذلك الشخص يف املسيح.
ال يجب عىل الشخص الذي بدأ للت ّو بفهم خدمة الروح القدس أن يفشل إن مل يكن مثمرا
كاملؤمنني الناضجني الذين عرفوا واختربوا هذه الحقيقة ملدة طويلة من الزمن.

إعطاء السيطرة هلل
يعد يسوع أتباعه بحياة امللء وبحياة مثمرة إن سمحوا للروح القدس أن يقودهم
ويقويهم .حني نعطي الله السيطرة عىل حياتنا يسكن املسيح فينا ومن خاللنا بقوة
الروح القدس (يوحنا .)15
إن كنت ترغب بصدق أن يقودك الله ويعطيك الق ّوة ،فعليك أن تسلم حياتك اآلن
لقيادة الروح القدس (متى  ،6 :5يوحنا .)39-37 :7
اعرتف أ ّوال بخطاياك لله وق ّرر أن ترتك كل الخطايا التي كنت ترتكبها سابقا .اشكر الله
باإلميان ألنه غفر كل خطاياك ألن املسيح مات ألجلك (كولويس 1 ،15-13 :2يوحنا :1
 ،3-1 :2 ،9عربانيني .)18-1 :10
تأ ّكد أن ُتس ّلم كل ناحية من نواحي حياتك اىل الله (رومية  .)2-1 :12تأمل يف النواحي
التي ُت ّ
فضل أن تبقيها لنفسك ،وتأ ّكد أن تكون مستعدا لتسليمها هي األخرى لله.
تع ّهد باإلميان أن تعيش حسب إرشاد الروح القدس وقوته.
تكملوا شهوة الجسد .ألن
•  ٍع ْش بالروح القدس" :وإمنا أقول اسلكوا بالروح فال ّ
الجسد يشتهي ضدّ الروح والروح ضدّ الجسد .وهذان يقاوم أحدهام اآلخر حتى
تفعلون ما ال تريدون" (غالطية .)17-16 :5
•ث ٍ ْق بوعد الله" :وهذه هي الثقة التي لنا عنده أنه إن طلبنا شيئا حسب مشيئته
يسمع لنا .وإن كنا نعلم أنه مهام طلبنا يسمع لنا نعلم أن لنا الطلبات التي
طلبناها منه" (1يوحنا .)15-14 :5
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عبّر عن إميانك من خالل الصالة
الصالة هي إحدى الطرق لتعبرّ عن إميانك بالله .إن كانت الصالة التالية تعبرّ بصدق
عن شوق قلبك فرنجو أن تصليها ،أو عبرّ عن هذه الصالة بكلامتك الخاصة:

إلهي الصالح ،انا بحاجة إليك .أنا أعرتف أنني كنت أقود حيايت بنفيس
وكانت النتيجة أنني أخطأت إليك .أنا أشكرك ألنك غفرت خطاياي
يتبوأ
مبوت املسيح عىل الصليب من أجيل .أنا أدعو املسيح اآلن أن ّ
مكانه عىل عرش حيايت .استلم قيادة حيايت بواسطة الروح القدس كام
وعدت أن تفعل إن أنا طلبت منك ذلك باإلميان .أشكرك اآلن ألنك
القوة من خالل روحك القدوس.
ّ
توجه حيايت وألنك تعطيني ّ
السلوك بالروح القدس
إن كنت مدركا أن هناك أمرا ما يف حياتك (ترصفا أو عمال ما) ال ُيريض الله ،فاعرتف
بكل بساطة بخطيتك ،واشكر الله ألنه غفر خطاياك عىل أساس موت املسيح عىل
الصليب .اقبل محبة الله وغفرانه باإلميان واستم ّر بعالقتك معه.
إن شعرت أن الخطية سيطرت عىل حياتك من جديد ومت ّردت عىل الله ،فحاول أن
تقوم بهذا التمرين وهو بعنوان "التن ّفس الروحي" بينام تعيد زمام السيطرة اىل الله.
	.1الزفري :اعرتف بخطاياك .اعرتف لله أنك أخطأت ض ّده واشكره ألنه غفر خطاياك
حسب 1يوحنا  ،9 :1وعربانيني  .25-1 :10تذ ّكر أن االعرتاف يتض ّمن التوبة
والتصميم عىل تغيري الترصفات واألفعال.
	.2الشهيق :س ّلم قيادة حياتك للمسيح وادعُ الروح القدس ليسيطر من جديد عىل
حياتك .ثق أنه هو الذي يقود حياتك ويقويك حسب الوصية يف غالطية -16 :5
 ،17والوعد يف 1يوحنا  .15-14 :5العودة اىل إميانك بالله يعطيك املقدرة أن
تستمر يف اختبار محبة الله وغفرانه.

مشاكلنــــا وحلـــــول اللــــه

131

أحدث ثورة في زواجك
تكريس حياتك من جديد اىل الله س ُيغني زواجك .إن مشاركة رشيك حياتك ما التزمت
به هو خطوة جبارة لتقوية هذا التكريس .قد ينجذب رشيك حياتك ويكرس نفسه
أيضا لله بينام يظهر فيك عمل الروح القدس .إن سلمتام حياتكام لقيادة الروح القدس
فستكونان قاد َرين أن تساعدا بعضكام بعضا بالبقاء صاد َق نْي مع الله وسيحدث ثورة يف
زواجكام .عندما يكون الله مسيطرا عىل حياتكامُ ،تصبح الحياة مغامرة رائعة.
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مالحظات القائد
احملتويات
معلومات حول قيادة مجموعة بناؤو البيت
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معلومات حول قيادة
مجموعة بناؤو البيت

ما هي وظيفة القائد؟

دورك هو دور "املس ّهل" الذي يشجع املشرتكني عىل التفكري وعىل اكتشاف ما يقوله
العجلة
الكتاب املقدس وعىل مساعدة أعضاء املجموعة بالشعور بالراحة وعىل إبقاء َ
يف حالة من الدوران.

ما هو املكان والزمان األفضل للقيام بهذه الدراسة؟
لقد ُص ّممت هذه الدراسة ملجموعات صغرية .إال أنه ميكن استخدامها يف صفوف
مدارس األحد .إليكم بعض االقرتاحات الستخدام هذه الدراسة ضمن مجموعة صغرية
ويف صفوف مدارس األحد:
ضمن مجموعة صغيرة
ُيستحسن أن ُتقام هذه الدراسة يف البيوت لخلق ج ّو من الصداقة والراحة .يف أغلب
األحيان يكون ا ُملضيفان من يقودان هذه الدراسة .أحيانا يكون من الرائع استخدام
زوجني آخ َر ْين .اخ ْرت ما تعتقد أنه يناسب املجموعة كلها وخذ بعني االعتبار عدد
بيت َ
املشرتكني باملجموعة ومكان االجتامع.
لقد ُص ّممت كل جلسة ليك تنتهي خالل  90دقيقة ،لكننا ننصح أن تستمر الجلسة
مدة ساعتني ليك تنتقل بني أقسام هذه الدراسة بخطوات مريحة .لكن تأكد دامئا أن
ال تنىس القاعدة الذهبية للمجموعة الصغرية وهي :املجموعة الناجحة هي املجموعة
التي تبدأ وتنتهي بالوقت ا ُملتّفق عليه .وقت الناس مثني جدا وسيقدّر الناس احرتامك
لعامل الوقت.
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في صفوف مدارس األحد
إن أردت أن تد ّرس هذه املواد يف صفوف مدارس األحد ،عليك أن تقوم بتغي َري ْين
أساسيني لهذه الدراسة )1 :يجب الرتكيز عىل تغطية املواد يف قسم املخطط الكتايب يف
كل جلسة .املخطط الكتايب هو قلب كل جلسة وهي مصممة ليك تنتهي خالل 60
دقيقة )2 .معظم مدارس األحد مص ّممة ليك يعطي املعلم درسا بدل مشاركة الجميع
ضمن مجموعة .إن أردت استخدام هذه الدراسة عليك أن تجعل الصف يشارك متاما
كاملجموعة الصغرية يف البيوت .يتضمن هذا تفاعالت ونقاشات مع بعضكم البعض،
وقد تضطرون اىل تقسيم املجموعة اىل مجموعات صغرية( .ننصح أن تكون املجموعة
الصغرية مؤلفة من  6اىل  8أشخاص)

ما هو أفضل عدد للمشتركني باجملموعة؟
ننصح أن تكون املجموعة مؤلفة من أربعة اىل مثانية متزوجني (أنت ورشيك حياتك من
زوج نْي أخرين
ضمنهم) .إن كان آخرون مهتمني وال تقدر عىل استيعابهم فاطلب من َ
أن يقودا مجموعة ثانية .إن كانت مجموعتك كبرية نشجعك أن تقسمها باستمرار
خالل الدراسة اىل مجموعات صغرية .سيساعدك هذا يف تغطية املواد بالوقت املحدد
كام يساهم يف أكرب عدد من املداخالت واملشاركات ضمن املجموعات الصغرية.

ماذا عن املرطبات؟
تختار الكثري من املجموعات أن تستعمل املرطبات ،فهي تساعد عىل خلق ج ّو من
الرشكة .إليك بعض االقرتاحات إن قررت أن يكون للمرطبات جزءا داخل املجموعة:
 )1يف الجلسة األوىل (والثانية) عليك أن تؤ ّمن أنت املرطبات ثم تسمح بعد ذلك
للمجموعة أن تشارك )2 .ف ّكر أن تبدأ مع املجموعة بوقت قصري وغري رسمي للرشكة
واملرطبات ( 15دقيقة) ،ثم انتقل بعد ذلك اىل الدراسة .إن تبعت هذه الطريقة
وتأخر أحدهم ،فسيفوتون فقط الطعام ولن يشوشوا عىل الدراسة .رمبا تريد أن تكون
هذه الفرتة يف نهاية االجتامع ليك تشجع عىل الرشكة معا ،لكن تذ ّكر أن تحرتم وقت
املجموعة باالنتهاء عىل الوقت وأن تسمح ملن يريد أن يخرج فورا أن يخرج بكل
محبة.
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ماذا عن االهتمام باألوالد؟
تتعامل كل مجموعة بشكل مختلف حسب احتياجاتها .إليك بعض االقرتاحات ليك
تف ّكر بها:
• اطلب من كل عائلة أن تجد الحل املناسب لرعاية أطفالهم.
• استأجروا كمجموعة مربية أطفال ليك تهتم بهم يف مكان واحد.

ماذا عن الصالة؟
الصالة هي جزء هام من املجموعة الصغرية .عىل الرغم من هذا ،عليك كقائد أن
تكون حساسا وتعرف ألي مدى يشعر الناس يف مجموعتك بالراحة أن يصلوا أمام
الجميع .ال تطلب أبدا من أي شخص أن يصيل بصوت مرتفع إن مل تكن متأكدا أنه
سيكون مرتاحا بالصالة عالنية .يوجد طرق كثرية خالقة كأن تصيل بنفسك أوال ،أو
تطلب متطوعني وأن تسمح للناس بالصالة بعبارات قصرية ومركزة .هناك وسيلة فعالة
ميكن أن تستعملها يف مجموعات كهذه وهي كتابة الئحة بطلبات الصالة .ميكنك أن
تحضرّ ها أنت ،لكن من األفضل أن تسلم هذه الخدمة لشخص آخر يف املجموعة.
يجب أن تقود فرتة الصالة بنفسك ،لكن اسمح لزوجني آخ َرين يف املجموعة أن يكتبا
ويصححا ويوزعا طلبات الصالة هذه.
ّ

في اخلتام
هناك كت ّيب رائع يغطي موضوع قيادة مجموعة بناؤو البيت بتفصيل أكرب وهو كت ّيب
بعنوان "دليل القائد" ،تأليف درو وكيت كونز .ميكنك الحصول عىل هذا الكت ّيب من
املكتبات املسيحية املحلية أو عرب االتصال بخدمة حياة العائلة.
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معلومات عن
مالحظات للقائد

ميكن قيادة الجلسات يف هذه الدراسة بكل سهولة من دون التحضري كثريا لها .لكن
مالحظات القائد املرفقة بهذه الدراسة هي ملساعدتك يف التحضري .الفقرات التي
ستجدها ضمن مالحظات القائد هي التالية:

األهداف
إن القصد من قسم األهداف هو املساعدة يف الرتكيز عىل املواضيع التي ستُقدّم يف كل
جلسة من الجلسات.

املالحظات واألفكار املفيدة
ستجد يف هذه الفقرة تعليقات عا ّمة حول الجلسة .هذه املعلومات هي مبثابة أفكار
واقرتاحات .ميكنك أن تكتب الئحة باألشياء التي تريد أن تقوم بها يف كل جلسة.

التعليق
ستتضمن هذه الفقرة مالحظات متعلقة بشكل خاص بأسئلة املخطط الكتايب .لن
يكون لكل أسئلة املخطط الكتايب مالحظات وتعليقات حولها( .مثال السؤال رقم  5يف
املخطط الكتايب يقابله الرقم  5يف قسم التعليق الخاصة بالجلسة األوىل من مالحظات
القائد.
	.4تأكد أن املرطبات موجودة (إن كنت تريد أن تنتهي الجلسة ببعض املرطبات).
	.5إن قررت مجموعتك أن تكتب الئحة بطلبات الصالة ،فيجب أن تتأكد أن الالئحة
موجودة.
	.6إن كنت قد أخربت املجموعة يف الجلسة األوىل أنك ستطلب منهم املشاركة
باختباراتهم عن أول مرشوع لبناؤو البيت ،فعليك أن تتطلب منهم ذلك يف الجلسة
الثانية .الوقت اآلن مناسب ليك تبني ج ّوا من املسؤولية واملحاسبة.
مالحظـــــات القائــــــد
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مالحظات القائد

الجلسة األوىل:

ما يحتاج اليه ّ
كل والد ووالدة

األهداف
يحتاج األهل يف حضارة اليوم اىل بناء أساس راسخ ملنزلهم.
يف هذه الجلسة ،سوف:
• يتع ّرف الزوجان أكرث عىل بعضهام البعض.
• يعاينان الوسائل املختلفة التي زادت الحضارة املتغيرّ ة من خاللها ّ
الضغط عىل
األهايل اليوم.
•يناقشان حاجاتهام لتطوير قناعاتهام ويقبالن بأهمية ابنائهام ويلتزمان مبقاربة
موحدة لرتبية االوالد.

مالحظات وأفكار مفيدة
	.1أهال بك يف الجلسة األوىل لدراسة بناؤو البيت لرتبية األوالد (تحسني تربيتك لألوالد).
مع أننا قد استبقنا أن مجمل املشاركني يف هذه السلسة من دراسة بناؤو البيت
أزواجا وأهال ،فقد يشارك يف الجلسة أهال غري متزوجني أو آباء
لألزواج سيكونون ً
رحب بالجميع بحرارة واعمل عىل خلق
وأمهات مستقبليني أو حتى أحد الزوجنيّ .
مشجع.
ج ّو ّ
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ستجد خالل هذه الدراسة بعض املظاهر الخاصة باألزواج كاألسئلة املخصصة
لألزواج ووظائف بناؤو البيت .لكننا نشجعك كقائد للمجموعة عىل أن تكون
وحساسا مع مجموعتك .عىل سبيل املثال ،إذا كان يف املجموعة والد غري
مر ًنا
ً
متزوج ،قد تدعو هذا الشخص لإلنضامم اليك واىل رشيك حياتك عندما تطرح
سؤالاً
مخصصا لألزواج خالل الدراسة .أو إذا كان عدد األهايل غري املتزوجني كب ًريا،
ً
تحسني تربيتك لألوالد

قد ترغب بتشجيعهم فتجمعهم م ًعا لإلجابة عن هذه األسئلةً .
وأيضا لوظيفة
بناؤو البيت يف نهاية ّ
كل جلسة ،قد ترغب بتشجيع غري املتزوجني عىل تكملة ما
باستطاعتهم فعله مبفردهم أو بالعمل عىل املرشوع مع والد آخر غري متزوج.
	.2إذا مل تتخذ هذه التدابري بعد ،إقرأ "املعلومات عن الجلسات" يف الصفحتني  4و5
و"قيادة مجموعة بناؤو البيت" و"مالحظات القادة" ابتداء من الصفحة .138
	.3كقسم من الجلسة األوىل ،قد ترغب مبراجعة بعض القواعد األساسية (يف الصفحة
 11من املقدمة)
	.4تأ ّكد من تزويد ّ
كل شخص مبرشد للدراسة .ستحتاج كذلك اىل كتب مقدسة إضافية
وأقالم حرب أو أقالم رصاص إضافية.
	.5إذا كان حجم املجموعة كب ًريا ،قد تحتاج اىل أكرث من ربع ساعة مترين االستعداد.
يف هذه الحالة ،حاول أن تنهي قسم املخطط الكتايب يف مهلة ترتاوح بني خمس
واربعني دقيقة وستني دقيقة .إنها لفكرة سديدة أن تضع إشارة أمام أسئلة املخطط
شجع األزواج عىل إلقاء نظرة عىل األسئلة التي مل تتم
الكتايب التي تود معالجتهاّ .
معالجتها خالل الجلسة عندما يقومون بوظيفة بناؤو البيت لهذه الجلسة.
	.6ستالحظ عىل هامش الصفحة يف بداية قسم املخطط الكتايب نصائح لتقسيم
املجموعة اىل مجموعات صغرية .يعود ذلك اىل سببني رئيسيينّ  :أوال ،لتسهيل
النقاش وإرشاك الجميع يف الحوار وثان ًيا ،ملساعدتك عىل إنجاز مادة الدراسة يف
الوقت املحدد.
	.7خالل جلسات هذه الدراسة ،ستقع عىل بعض األسئلة التي يجب أن يجيب عنها
الزوجان م ًعا (كالسؤال  11يف هذه الجلسة)ّ .إن الهدف من هذه األسئلة هو
تشجيع التواصل والوحدة بني األزواج ومنحهم الفرصة للتعامل مع قضايا شخصية.
لدى األزواج الحرية التامة ملشاركة إجاباتهم عن هذه األسئلة مع املجموعة .فإذا
حساسا تجاه هذا املوضوع.
كان قسم منهم ال يرغب بذلك ،عليك أن تكون
ً
	.8بالرغم من انطالق املجموعة ،ميكنك دامئًا أن تدعو اآلخرين لإللتحاق بالجلسات.
خالل وقت الخالصة ،اطلب من الجميع أن يف ّكروا بأحد ميكن دعوته لحضور
الجلسة التالية.
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	.9قبل االنرصاف ،من الرضوري أن تخرب الجميع عن أهمية وظيفة بناؤو البيت.
شجع األزواج عىل "تحديد موعد" قبل اللقاء التايل إلكامل وظيفة هذه الجلسة.
ّ
ّ
تنس أن تذكرهم بأنك ستطرح أسئلة عن تجربتهم مع الوظيفة يف الجلسة
ال َ
املقبلة.
باالضافة اىل وظائف بناؤو البيت ،يوجد يف الكتاب قسم خاص ّ
بست تفاعالت
بني اآلباء واالبناء (ابتداء من الصفحة  )115مرتبطة ّ
بكل جلسةُ .صممت هذه
التفاعالت لتساعد عىل منح األهل الفرصة للتواصل مع ابنائهم .ننصح األهايل بأن
يحاولوا إكامل هذه التفاعالت بني جلسات املجموعة مع أننا نعلم جيدًا ّ
بأن ذلك
نشجع األزواج أن يعدّوا إكامل وظائف بناؤو البيت ثم
سيكون مبثابة تح ٍّد لهمّ .
القيام بتفاعالت اآلباء واألبناء عندما يسمح لهم الوقت بذلك (بني الجلسات أو
الح ًقا) من األولويات.
	.10يف ختام الجلسة األوىل ،قد ترغب بأن تصليّ صالة الختام بنفسك بدال من أن
تطلب من اآلخرين أن يص ّلوا بصوت عالٍ  .يف الواقع ،يشعر العديد من الناس
بعدم الراحة وهم يص ّلون أمام الغري وإذا كنت ال تعرف أفراد مجموعتك ج ّيدًا،
فمن األفضل أن تغامر رويدًا رويدًا باستخدام وسائل مختلفة يف الصالة.

تعليق
إليك بعض املعلومات االضافية عن أسئلة مختلفة لقسم املخطط الكتايب .تشري األرقام
التالية اىل أسئلة قسم املخطط الكتايب التي تحمل الرقم نفسه يف هذه الجلسة .لكن
انتبه ،فاملالحظات ليست لألسئلة ك ّلهاُ .صممت العديد من األسئلة يف هذه الدراسة
ليجيب عنها أعضاء املجموعة عىل ضوء خربتهم وآرائهم الخاصة .وإذا أردت أن تشارك
مع املجموعة إحدى هذه النقاط ،تأ ّكد من أن طريقتك ال تق ّيد املناقشة أي أنها ال
تجعل منك املرجع الذي ميلك "اإلجابات الصحيحة" .فعندما تشارك هذه املالحظات،
تذ ّكر أن هذه الجلسات صممت لتشارك فيها املجموعة ك ّلها ويتفاعل الجميع.
	.2أكرث اتجاهات العقود القليلة املاضية جعلت الحفاظ عىل عائلة متامسكة تح ّد
أهم املشاكل التي نعاين منها اليوم هي أننا نعيش يف نوع من املعاداة
كبري .إحدى ّ
يختص بأوالدنا .يف املايض ،كانت وسائل اإلعالم والجامعات
مع الحضارة يف ما
ّ
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املحلية واملدارس تعزز القيم اإلنجيلية .اليوم ُتشنّ حرب يومية عىل هذه القيم
شجع األوالد عىل التفتيش عن املتعة الجسدية
باستعامل الوسائل والسبل كافةٌ .ي ّ
والتأكيد عىل املادية وإظهار عدم اإلحرتام ألهلهم والثورة ضد السلطة والنظر اىل
املعتقد مبقاييس مطلقة كمفهوم مهجور.
	.3من ناحية ،تساهم بشكل واضح يف زيادة الشعور باألمان عند األوالد .إذا أدرك
األوالد أن أمهم وأباهم ملتزمان كل ًّيا بزواجهام وبعائلتهام ،ميكنهم عندئذ الرتكيز
عىل النمو والنضوج بدال من القلق عىل إذا ما سينفصل والداهام أم إذا كانوا
هم السبب يف انفصالهم .من جهة أخرى ،سيتع ّلم األوالد من املثل الذي يش ّكله
الوالدان كيف يح ّبون بعضهم البعض عىل الرغم من الصعوبات وكيف يتعاملون
مع النزاعات وكيف يثابرون يف أوقات املحن.
اليك سؤاالن إضافيان :إسأل املجموعة إذا كان لدى أحدهم أهل انفصلوا عندما
كان طفال؟ ثم تابع" :كيف أ ّثر انفصالهام عليك كطفل؟"
	.4يك تكونا والدين فعليني ،أنتام بحاجة للعمل كفريق .ستكشف لكام تربية األوالد
عن اختالفات عالقة يف معتقداتكام ومقاربتكام لرتبية األوالد .عىل سبيل املثال
إذا كان أحد الوالدين متساهلاً يف فرض النظام بينام الثاين قاس ،قد ال يظهر هذا
االختالف إال عندما يتعامالن فعل ًيا مع االوالد.
	.5يشعر األوالد بالحب واألمان .سيدركون أن لسلوكهم حدودًا واضحة .سيدركون
ً
أيضا أنهم ال يستطيعون التسبب بالخالف إذا ما استغاثوا بأحد الوالدين عىل
حساب اآلخر.
سؤال إضايف" :ماذا يحدث يف العائلة حيث يرى األوالد أن أحد الوالدين ّ
يتدخل
يف حياتهم أكرث من اآلخر؟"
 .6األوالد هم هبة ومكافأة من الله .علينا أن نعزّهم ونح ّبهم.
	.7من جهة ،يشعر العديد من األهايل باالبتهاج والربكة عندما يرزقون باالوالد.
أهم الناس يف حياتهم وأن ال تضحية أعظم من
ويعتربون ّأن أوالده��م هم ّ
التضحيات التي يبذالنها ألجلهم .من جهة أخرى ،يعاين العديد من األهل صعوبة
يف التخليّ عن طموحاتهم الخاصة ومنط عيشهم الغني يك يك ّرسوا ألوالدهم الوقت
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الذي يحتاجونه أو لزيادة حجم عائالتهم .يعترب البعض األوالد كممتلكات أي
كأشياء يتباهون بها بدل أن يحبوها ويعزّوها.
حس االمتنان واملسؤولية أمام الله ونحن نريب أوالدنا وندربهم.
	.8يجب أن تزيد من ّ
يجب أن تدفعنا ً
أيضا للبحث عن قيادة الله وإرشاده يف عملية التدريب .فعندما
نعي أننا مسؤولون أمام الله عن تربية أوالدنا يجب أن نصبح أكرث إدرا ًكا لنمونا
الروحي ومسؤوليتنا أمام الله.
	.12يف عامل مربك حيث يعزز عدد من القيم املتباينة ،من املهم أن نبني قيمنا عىل
أساس حقيقة كلمة الله.

مالحظة الى قادة بناؤو البيت
تدعوكم حياة العائلة الى تسجيل مجموعتكم على موقع االنترنت.
عندما تتسجلون ،تتصلون بشبكة من القياديني في بناؤو البيت وهي حركة
عاملية من املتزوجني الذين يستخدمون كتيبات بناؤو البيت لتقوية الزيجات
والعائالت في مجتمعاتهم .سنرسل لك آخر أخبار بناؤو البيت وخدمات أخرى
تقوي الزيجات والعائالت في مجتمعك .وبينما تنمو شبكة قياديي بناؤو
ّ
نقدم موادا إضافية كالتدريب من خالل االنترنت وعرض
أن
سنحرص
البيت
ّ
طلبات الصالة والدردشة مع املؤلفني .التسجل في موقعنا على االنترنت
مجاني وهو على العنوان التالي www.familylife.com/homebuilders :أو
www.arabfamilylife.com/homebuilders
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الجلسة الثانية:

بناء عالقة مع أبنائكم

األهداف
يعتمد نجاحنا كوالدين عىل تطوير عالقة ايجابية مع ابنائنا.
يف هذه الجلسة ،سوف:
•يعرتف األهل بأهمية الدور الذي يلعبه الحب املطلق يف إقامة عالقات ايجابية
مع أوالدهم.
• يعاينون حاجة األهل ليتدخلوا بشكل حيوي يف حياة ابنائهم والضغوط التي
غال ًبا ما تبعدهم عن هذا االلتزام.
• يناقشون حاجة األهل ملدح أوالدهم.
• يفكرون بكيفية بناء ذكريات لعائالتهم.

مالحظات وأفكار مفيدة
	.1مبا أننا يف الجلسة الثانية ،فعىل األرجح أن أعضاء املجموعة قد اعتادوا عىل بعضهم
البعض ،لكنهم قد ال يتمكنون من التحدث عن عالقاتهم بحر ّية أمام الجميع .دع
األمور كام هي .استمر بتشجيع األزواج عىل حضور الجلسات وإكامل الوظائف.
انضم أناس جدد للمجموعة يف هذه الجلسة ،أطلب منهم خالل مترين
	.2إذا
ّ
اإلستعداد أن يشاركوا مع املجموعة أسامء أوالدهم وأعامرهم والسبب الذي
دفعهم للمجيء اىل هذه املجموعة .أعطهم ً
أيضا ّ
ملخ ًصا رسي ًعا عن نقاط الجلسة
األوىل الرئيسية وليمرر أعضاء املجموعة كتبهم ويسجلوا املعلومات الرضورية
للتواصل معهم (صفحة.)14
	.4تأكد من أن ترتيبات األرشبة املنعشة مؤمنة (إذا كنت تنوي ذلك)
	.5إذا قررت املجموعة أن تستخدم الئحة للصلوات ،فاحرص عىل تدبري األمر .إذا
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سبق وأخربت املجموعة يف الجلسة األوىل أنك ستطلب منهم مشاركة أمر ما
تعلموه من وظيفة بناؤو البيت األوىل ،فافعل ذلك .إنها فرصتك إلقامة ج ّو من
املسؤولية .تحضرّ أنت ً
أيضا ملشاركة مثل شخيص من تجربتك الخاصة.
يختص بصالة الختام لهذه الجلسة ،قد تطلب من متط ّوع أو اثنني أن يختام
	.6يف ما
ّ
الجلسة بصالة .راجع األمر ،قبل الوقت املحدد ،مع بعض األشخاص الذين تجدهم
قادرين عىل الصالة بصوت عالٍ .

تعليق
مالحظة :األرقام التي ستلي

هي متوازية مع أرقام أسئلة
اخملطط الكتابي في هذه

اجللسة.

 .1عندما يخرج ابناءكام عن طاعتكام ،ميكنكام إظهار الحب لهم
بالسيطرة عىل انفعاالتكام :ال تعبرّ ا عن غضبكام الشديد عندما
يخرجان عن طاعتكام ،ال تؤدباهام بغضب ،ارشحا لهم مل من املهم
لهم أن يطيعوكام ويطيعوا الله .خذ الوقت لتصليّ معهم قبل
التأديب وبعده.

عندما ال يؤدون عمال ما عىل املستوى املطلوب ،ميكنكام أن تؤكدا حبكام لهم
بالكلامت والعناق .خذ الوقت لتصغي اليهم ودعهم يربرون سلوكهم (حتى ولو
كان تربيرهم ال يقنعك) .ثم ارشح لهم مل من املهم أن نكون مسؤولني وصادقني.
"	.2هل عانقت ابنك اليوم؟" هذا السؤال ولو كان سؤاال ملص ًقا فيه الكثري من
الحكمة .فالتعبري املالئم عن العاطفة إن كان بواسطة الكلامت أو اللمس ،أداة
مهمة يف إظهار حبك غري املحدود ألوالدك .يحتاج األوالد الصغار يف السن اىل
القبول والعاطفة غري املحدودين الذين يظهران من خالل محبة األهل .حتى ولو
دخل األوالد يف سنّ املراهقة ،يجب عىل األم أن تستمر مبعانقة ابنائها وعىل األب
أن يعانق بناته .عندما يتل ّقى األوالد العاطفة املناسبة والحب من والديهم ،فهم
قليال ما ينجرون يف عالقات غري سليمة مع شخص من الجنس اآلخر.
	.3يبينّ األب دامئًا عن رغبته بإظهار الحكمة والقدرة عىل التمييز وبحامية ابنه من
عواقب الخطيئة .فهو يربهن عن التزامه بأخذ املبادرة للتحدّث معه .هو يعلم
ويتوسل اليه أن
ما يواجهه ابنه يف العامل لذلك يأخذ عىل عاتقه تحذيره وتنبيهه
ّ
يستمع اىل كلامت الحب والخربة والحيطة .كذلك هو ال يتخذ نربة صوت قاسية
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أو متسلطة بل يعبرّ عن الحب واألمل.
	.4تحول ضغوط العمل واملسؤوليات األخرى واالهتاممات الشخصية دون قضاء
األهل الوقت الكايف مع أوالده��م .تتض ّمن املواقف التي قد تعيق التزامهم:
األنانية والكسل والشعور بعدم املالءمة واالنشغال بالبحث عن السعادة الخاصة
والرىض واالستعداد لتسليم مسؤوليات تربية األطفال األساسية لرشيك الحياة أو
للكنيسة.
	.5من جهة ،إنه لصعب جدًا بناء عالقة مع ابنائكم واملحافظة عليها كلام اقرتبوا
من سن املراهقة أو دخلوها .كجزء طبيعي من عملية النضوج ،يبدأ األوالد
با"النسحاب" عاطف ًيا ،يريدون أن ميضوا وقتًا أكرث مع رفاقهم ،يصبحون أكرث
استقاللية وال يريدون قضاء املزيد من الوقت مع أهلهم وأقاربهم .عندما يحصل
هذا األمر ،ينسحب بعض األهل ويفشلون يف بذل الجهد ذاته الذي بذلوه يف تربية
أوالدهم.
هناك مشكلة أخرى هي التفكري الخاطئ ّ
بأن املراهقني قادرون عىل اتخاذ قراراتهم
بنفسهم وهم ليسوا بحاجة اىل إرشاد األهل كام يف املايض .وتساهم وسائل
اإلعالم واالعالن يف زيادة حدة هذا الترصف إذ أنها غال ًبا ما تص ّور األهل كرجعيني
ومقيدين بينام تص ّور املراهقني كأشخاص قادرين عىل اتخاذ القرارات الحكيمة.
باإلضافة اىل ذلك ،يشعر بعض األهل باالرتباك وهم يرشدون أبناءهم ألنهم هم
ً
أيضا ارتكبوا األخطاء عندما كانوا يف عمر املراهقة .يف الواقع ،يحتاج املراهقون
اىل إرشاد والديهم أكرث من أي قت مىض عندما يبدأون مبواجهة القرارات الصعبة
وباتخاذها.
	.8يريد األوالد إرضاء أهلهم ورىض الوالدين أسايس لنموهم .إنه كتلة البناء األساسية
للطريقة التي يرى فيها األوالد أنفسهم والعامل.
	.9يجد العديد من األهل سهولة يف انتقاد أوالدهم بدال من مدحهمّ .إن الجزء األكرب
من هذا نتيجة لدور األهل كمعلمني ومدربني .غال ًبا ما يكون رضور ًيا تأديب ولد
عندما يخطئ لكن البدء مبدح األوالد عندما يقومون بعمل ج ّيد غال ًبا ما يتط ّلب
واع .إذا كنت عني ًفا يف الرد ومائال لالنتقاد ،ستحتاج اىل الكثري من الصالة
جهدًا ٍ
وضبط النفس لتتخلص من هذه العادة .وليك تبدأ بالتغيري ،عليك أن تبحث ّ
كل
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كل من أوالدك .ابحث عن الترصفات واألفعال ّ
يوم عن يشء واحد متدحه يف ّ
وكل
األشياء الصغرية التي تستحق املدح كقضاء الوقت مع أحد األخوة الصغار.
	يضم هذا أشياء كالتأديب وأنت غاضب ،عدم الوفاء بوعد ما ،أن تنتقدهم أكرث
ّ .10
مام هو مطلوب ،أن تكون أنان ًيا جدًا ومشغوال جدًا فال تقيض الوقت معهم.
	.12ال يداوي القانون والتأديب جروح الولد إذا مل تكن بينك وبينه عالقة حب ايجابية.
قد يصل الولد اىل درجة الشعور "إنيّ ال أستطيع أبدًا إرضاءه .كن جيدًا مبا فيه
الكفاية أو افعل شيئًا جيدًا" .سيؤدي هذا يف النهاية اىل ثورة ورفض تام لقيم
الوالدين.
تؤدي عالقة الحب من دون تأديب اىل التساهل أو النقص يف ضبط النفس عند
الولد .قد ينظر األوالد اىل هذه املقاربة كنوع من الرفض فيأخذون املوقف التايل
"والداي ال يباليان مبا يحصل يل ".قد يكون الوالد صدي ًقا رائ ًعا لكنه كاذب فاشل.
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الجلسة الثالثة:

التعامل مع كرثة االنشغال
األهداف
ك ّلام أمعنت النظر يف جدول مواعيدك امليلء باالنشغاالت ،كلام أدركت كيف يعكس
قيمك وقناعاتك.
يف هذه الجلسة ،سوف:
• يتع ّرف األهل عىل األسباب التي تؤدي اىل منط حياة صاخب.
• يوضحون قناعاتهم املتع ّلقة باالولويات.
• يركزون عىل ثالث وسائل عملية للسيطرة عىل وقتهم.

مالحظات وأفكار مفيدة
تنس أن تبدأ وتنهي عىل الوقت فهذا أمر مهم.
 .1ال َ
	.2يتط ّلب مترين االستعداد لهذه الجلسة من الجميع احضار أداة بالستيكية (من
األفضل أن تكون سكينة) واىل غرض ما يتأرجح عىل األداة –مثال قطعة نقدية
معدنية أو ح ّبة فاصولياء أو زر أو رقاقة بطاطسّ .إن مترين االستعداد لهذه
الجلسة أكرث حركة من متارين االفتتاح التي م ّرت حتى اآلن ،فحاول إ ًذا أن تتسىل.
هدف هذا التمرين هو ّ
بكل بساطة دفع املجموعة ملحاولة القيام بعدة أشياء يف
الوقت نفسه.
	.3من املهم أن تكمل وظيفة بناؤو البيت بعد ّ
كل جلسة أنت ورشيك حياتك يك
تش ّكال مثال لباقي املجموعة.
	.4خالل مترين االستعداد ،حاول تشجيع األزواج عىل "تحديد موعد" إلكامل وظيفة
بناؤو البيت لهذه الجلسة.
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	.5تهانينا! مع انتهاء هذه الجلسة ،ستصل اىل نصف الطريق يف هذه الدراسة .انه
وقت االمتحان :كيف تجري األمور مع املجموعة؟ ما الذي يسري عىل ما يرام؟ ما
هي األشياء التي تف ّكر بتغيريها قبل البدء بالجلسات املتبقية؟
	.6ف ّكر أنت ورشيك حياتك بكتابة رسائل شكر وتشجيع ألعضاء املجموعة هذا
األسبوع .اشكرهم عىل التزامهم ومساهمتهم يف املجموعة وأخربهم أنك ص ّليت
تنس أن تصيل ألجلهم وأنت تكتب رسائل الشكر)
ألجلهم( .ال َ

تعليق
مالحظة :األرقام التي ستلي

هي متوازية مع أرقام أسئلة
اخملطط الكتابي في هذه

اجللسة.

 .3يستمتع األوالد باالشرتاك يف هذا النوع من النشاطات .لكن يف
الكثري من الحاالت ،يدفع األهل أوالدهم نحو املزيد من االلتزام.
فكث ًريا ما يضغط األهل عىل أنفسهم للتأكد من أن أوالدهم ينمون
فكر ًيا ،جسد ًيا أو موسيق ًيا حتى يصبحوا "ناجحني" .لكن األطفال
يحتاجون ً
أيضا اىل وقت للراحة واللعب واملكوث مع عائالتهم.

	.4لقد اعتدنا عىل الرتفيه –خاصة التلفاز -لدرجة أننا بالكاد نستطيع أن نتخ ّيل نها ًرا
واحدًا من دونه .نستخدم أ ًيضا الرتفيه كوسيلة للهروب من املسؤولية والواقع.
تبدو فكرة االمتناع عن الرتفيه الذي تقدّمه وسائل اإلعالم حتى ولو لفرتة وجيزة
خارجة عن املألوف ألنه أصبح جز ًءا ال يتجزّء من حياتنا.
"	.7انتهاز الوقت الحارض" يعني أن نبحث عن حكمة الله يف ما يتع ّلق بأولوياتنا
وقراراتنا حتى نت ّمم إرادة الله لنا.
	.9يعرف الله جيدًا كم نحتاج للراحة .ولهذا السبب ،أعطانا وصية احرتام السبت.
كذلك إذا احرتمنا السبت ،نصبح أكرث قر ًبا منه.
	.10الرسالة اىل أهل فيلبي 4-1 :2هي دعوة لنا لنضع حاجات غرينا يف مقدمة حاجاتنا.
ّإن أساس العدد الكبري من قراراتنا التي تتع ّلق بالوقت ميولنا الطبيعي لنقوم مبا
نرغب .إذا بدأنا برفض جداول أعاملنا األنانية ،ميكننا أن نبحث عن وسائل لنميض
الوقت ونحن نل ّبي احتياجات العائلة.
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الجلسة الرابعة:

أسس التهذيب واملكافآت

األهداف
يحتاج األطفال اىل تدريب يف كيفية االستجابة بشكل صحيح لسلطة الوالدين وظروف
الحياة.
يف هذه الجلسة ،سوف:
• ينظر األهل يف وضع نظام تأديب ومكافآت كجزء من بناء شخصية أوالدهم.
• يعملون من خالل برنامج من أربعة مراحل عىل وضع خطة لتأديب أوالدهم
ومكافأتهم.
• يناقشون مشاهد واقعية لتطبيق هذه املبادئ.

مالحظات وأفكار مفيدة
	.1يش ّكل التأديب الجسدي موضوع جدل يف حضارتنا اليوم .مع ّأن هذه الجلسة
ال تنظر يف موضوع الرضب عىل املؤخرة كعقاب عن كثب ،لكنها تتض ّمن مقالة
خاصة تحت عنوان" :فقرة خاصة بالرضب عىل املؤخرة" .قد ترغب بقراءة هذه
ثم تطلب من املوجودين أن يدلوا بتعليقهم .إذا كان مثة
املقالة (صفحة ّ )69
معارضة للرأي ،أوضح هاتني النقطتني :أوال ،يجب أال نتجاهل ما يقوله الكتاب
املقدس حتى ولو مل نكن نفهمه متا ًما أو نتعارض معه .وثان ًيا ،قد يكون التأديب
الجسدي أداة فعالة لبناء شخصية ابنائكم طاملا ال تسيئون استخدام هذا النوع
من العقاب.
يك تحصل املجموعة عىل نظرة أعمق يف موضوع التأديب ،قد ترغبون بالحصول
عىل نسخة من دراسة مستقبلية محتملة من سلسلة بناؤو البيت لرتبية األطفال
"تأديب ف ّعال ألوالدك"
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	.2يف هذا الوقت ،سيكون أعضاء املجموعة قد اعتادوا عىل بعضهم البعض وبدأوا
يشعرون بالراحة .للصالة يف آخر الجلسة ،ميكنك أن تعطي ّ
كل شخص الفرصة
ليصليّ  :اطلب من املجموعة أن تك ّمل الجملة التالية" :أيها الرب ،أريد أن أشكرك
حساسا مع الشخص الذي ال يرتاح للصالة بهذا الشكل.
عىل ."...عليك أن تكون
ً
	.3ستجد من املفيد أن تد ّون بعض املالحظات بعد اللقاء ملساعدتك عىل تقييم مجرى
الجلسة .إطرح عىل نفسك السؤالني التاليني :هل شارك الجميع يف الجلسات؟ هل
من شخص ع ّ
يل أن أبذل جهدًا إضاف ًيا ملتابعته قبل الجلسة املقبلة؟
 .4نظرة اىل األمام :يف الجلسة املقبلة ،سينقسم اآلباء واألمهات اىل مجموعتني يف
معظم وقت الجلسة .ستحتاج اىل شخص ثانٍ ليقود املجموعة التي لن تكون
معها .قد يكون رشيك حياتك الخيار املناسب لقيادة املجموعة الثانية .ج ّهز ّ
كل
التحضريات الرضورية.

تعليق
مالحظة :األرقام التي ستلي

هي متوازية مع أرقام أسئلة
اخملطط الكتابي في هذه

اجللسة.

 .1ترتدي كلمة تأديب بالنسبة اىل بعض الناس طاب ًعا سلب ًيا ،فهم
يفكرون مبارشة بالرضب عىل املؤخرة أو االذى الجسدي.

 .2يقارن هذا املقطع عالقة الله بنا مع عالقة األب املحب بابنه.
هذا يعني أن تأديب الولد جزء طبيعي من هذه العالقة وأنه
أمر ايجايب للولد .مع ّأن الحزن يطغى عىل التأديب وهو يف طور الحدوث ،فهو يثمر
"حصاد ب ّر وسالم".
مهم من تربية األطفال كام التأديب .باالضافة اىل معاقبة القرارات
	.4املكافآت هي جزء ّ
الخاطئة ،يحتاج األوالد اىل رؤية منافع اتخاذ القرارات الصائبة واختبارها.
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الجلسة الخامسة:

يك تصبح وال ًدا أو والدة أفضل

مالحظة :يف أكرث أقسام هذه الجلسة ،سينقسم اآلباء واألمهات اىل مجموعتني .تبدأ
مالحظات القادة ملجموعة األمهات يف الصفحة .155
كيف تصبح وال ًدا أفضل

األهداف
التمسك برؤية واضحة انجيلية ملسؤولياتهم األبوية.
يحتاج اآلباء اىل ّ
يف هذه الجلسة ،سوف:
• ميعن اآلباء النظر يف آبائهم.
• يوسعون نظرتهم ملسؤولياتهم األبوية.
• يناقشون ماذا يعني أن تكون مز ّود العائلة مبوارد العيش ومد ّب ًرا ومع ّلماً ومثاال.

مالحظات وأفكار مفيدة
	.1إنها الجلسة الوحيدة يف هذه الدراسة التي ينقسم فيها اآلباء واألمهات اىل
مجموعتني .ذلك ألننا نشعر بأن من املهم عىل اآلباء أن يفكروا مبسؤولياتهم
الخاصة ويناقشوها مع رجال آخرين يواجهون التحديات نفسها.
	.2صممت أسئلة مترين االستعداد ملساعدة اآلباء عىل االنفتاح لبعضهم البعض.
ميكنك أن تقول للرجال أنه يف بعض األحيان من الصعب التحدث عن آبائنا بسبب
التجارب التي عشناها معهم .لكن هذه املناقشة رضورية إذا أردنا ح ًقا أن نصبح
والدين فعليني .ال نريد ألوالدنا أن يجدوا الحديث عنا صع ًبا عندما يصبحون
راشدين.
	.3إذا كانت عدد أعضاء مجموعة اآلباء يفوق الثامنية أشخاص ،ش ّكل مجموعات
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صغرية من اربع اىل سبع رجال ملناقشة أسئلة املخطط الكتايب .يف نهاية هذا
القسم ،لتعط ّ
كل مجموعة صغرية تقري ًرا عن النقاط األساسية التي عالجتها
للمجموعة الكبرية.

تعليق
مالحظة :األرقام التي ستلي

هي متوازية مع أرقام أسئلة
اخملطط الكتابي في هذه

اجللسة.

	.1بعض األسباب التي تجعل من كونك أ ًبا أم ًرا صع ًبا تتضمن
متط ّلبات العمل ،نشاطات الكنيسة أو الجامعة والنشاطات أو
الهوايات الخاصةّ .مثة تح ٍد آخر وهو ّأن وسائل اإلعالم اليوم غال ًبا
ما ّ
تحط من أهمية دور الرجال واآلباء .فهي غال ًبا ما تصور الرجل
كديكتاتور يفرض سيطرته عىل العائلة أو كمهرج ال يعرف حقّ
املعرفة ماذا يحصل يف حياة أبنائه.

	.3يحتاج اآلباء لتزويد عائالتهم بالروحانية من خالل إرشادهم اىل طريقة سهلة
وواضحة للتحدث مع الله .يحتاجون ً
أيضا لتأمني العاطفة ألوالدهم من خالل
التشجيع واألمان والحب الكليّ .
نحن مسؤولون عن تزويد عائالتنا مبوارد العيش املادية .وعىل الرغم من ذلك،
إحدى أهم الحاجات يف بلدنا هي أن يكون للرجال نظرة أوسع لألفق :لديك
كأب فرصة مدهشة للمساهمة يف بناء املستقبل عندما تساهم يف بناء شخصية
أبنائك.
	.4الطريقة امللموسة التي ترى الكنيسة من خاللها إذا ما كان هذا الشخص مناس ًبا
ملنصب القيادة الروحية هي مبعاينة قيادته يف بيته .يكون العديد من الرجال غري
ف ّعالني يف بيوتهم ويرتكون زوجاتهم َي ُقمن ّ
بكل يشء .يريد الله لآلباء والرجال أن
يكونوا فاعلني ،ملتزمني ومسؤولني عن عائالتهم.
	.5يقبلون باملسؤوليات امللقاة عىل عاتقهم .يعطون الوقت .يفوزون بعرفة العامل
املوكلني اليهم وتف ّهمهم .كذلك يوكلون املهامت لآلخرين .يعرفون كيف يدربون
اآلخرين.
	.8يلعب دور القائد ،املع ّلم واملستشار.
152

تحسني تربيتك لألوالد

	.9يؤمن األب الراحة واإلنعاش لعائلته ،ليس فقط جسد ًيا بل ً
أيضا عاطف ًيا وروح ًيا.
يرشد الوالد أبناءه ليأخذوا القرارات التي تريض الله ويساعدهم ليسريوا اىل جانب
الله وينموا يف اميانهم .يؤمن األب أحيا ًنا الحامية الجسدية لكنه غال ًبا ما يد ّلهم اىل
كيفية التعامل مع تجارب الحياة.
.11يتع ّلم األوالد من خالل املثال الذين يرونه عىل قدر ما يتع ّلمون وهم يتبعون
تعليامتكم .إذا كانت أعاملنا تتعارض مع أقوالنا ،يدرك أوالدنا أن كلامتنا ال تعني
سوى القليل.
	.12إذا كان يف مجموعتك أكرث من ترجمة واحدة للكتاب املقدس ،إقرأ الرتجامت
وشجع اآلباء عىل إعطاء أمثال محددة لهذا
املختلفة للرسالة اىل أهل أفسسّ .4:6
السؤال.
كيف تصبحني والدة أفضل

األهداف
التمسك برؤية واضحة انجيلية ملسؤولياتهنّ الوالد ّية.
تحتاج األمهات اىل ّ
يف هذه الجلسة ،سوف:
• متعن األمهات النظر بأمهاتهنّ .
• يؤ ّكدن من جديد األولوية التي تحت ّلها مسؤولياتهن كأمهات.
• يناقشن ماذا يعني أن يكنّ مربيات ومدربات ألوالدهن.

مالحظات وأفكار مفيدة
	.1إنها الجلسة الوحيدة يف هذه الدراسة التي ينقسم فيها اآلباء واألمهات اىل
مجموعتني .ذلك ألننا نشعر بأن من املهم عىل األمهات أن يفكرن مبسؤولياتهن
الخاصة ويناقشنها مع نساء أخريات يواجهن التحديات نفسها.
	.2صممت أسئلة مترين االستعداد ملساعدة األمهات عىل االنفتاح لبعضهن البعض.
ميكنك أن تقول للنساء أنه يف بعض األحيان من الصعب التحدث عن أمهاتنا
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بسبب التجارب التي عشناها معهن .لكن هذه املناقشة رضورية إذا أردنا ح ًقا
أن نصبح أمهات فعليات .ال نريد ألوالدنا أن يجدوا الحديث عنا صع ًبا عندما
يصبحون راشدين.
	.3إذا كانت عدد أعضاء مجموعة األمهات يفوق الثامنية أشخاص ،ش ّكل مجموعات
صغرية من اربع اىل سبع نساء ملناقشة أسئلة املخطط الكتايب .يف نهاية هذا القسم،
لتعط ّ
كل مجموعة صغرية تقري ًرا عن النقاط األساسية التي عالجتها للمجموعة
الكبرية.

تعليق
مالحظة :األرقام التي ستلي

هي متوازية مع أرقام أسئلة
اخملطط الكتابي في هذه

اجللسة.

 .3تن ّوه هذه املقاطع بأهمية أن تضع األم بيتها يف مقدمة الئحة
أولوياتهاّ .إن هذا لتح ٍد خاص للعديد من النساء اللوايت يعملن
خارج املنزل بسبب الحاجة أو الرغبة مبامرسة مهنة ما.
 .4يجد العديد من األمهات أنهن يلبني الحاجة الوحيدة التي ال
خصوصا
يلبيها أزواجهن وهي تربية األوالد .هذه الفكرة صحيحة
ً
يف السنوات القليلة األوىل لوالدة الطفل.

بحب األم عىل استقراره العاطفي وسالمته وهو يكرب يف
	.6يؤثر عدم متتّع الولد ّ
السن.
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الجلسة السادسة:

بناء أساس راسخ
األهداف
أهم خطوة لتحسني تربية أوالدك هي يف إدخال الله اىل قلب عائلتك
ّ
يف هذه الجلسة ،سوف:
• يعاين األهل أساسات عائالتهم الروحية لريوا إذا ما كانت ثابتة.
• يجدون وسيلتني لتقوية أساساتهم الروحية.
• ميعنون النظر يف مسرياتهم الروحية إذ يناقشون حاجتهم لعالقة مع الله.

مالحظات وأفكار مفيدة
شخصا ما أو أحد األزواج
	.1كجزء من الجلسة األخرية لهذه الدراسة ،ف ّكر أن تسأل ً
أن يشاركوا مع املجموعة ما عنته الدراسة لهم.
	.2تأ ّكد من أنك متلك ّ
كل اللوازم التي تحتاج اليها يف مترين االستعداد :حجر بحجم
كرة البيسبول تقري ًبا ،كوبني أو ثالثة من الرمل ،إبريق مياه وقطعة معدن كبرية أو
زجاج أو مقالة ّ
مبطنة (مقالة فطائر  13×9أو أكرب).
	.3يدعو السؤال الثامن يف املخطط الكتايب األزواج للنظر يف نصوص مختلفة من
الكتاب املقدس .تسمح هذه املقاربة للناس مبراجعة عدة مقاطع يف الوقت نفسه.
مام يو ّفر الوقت ويعطي ألعضاء املجموعة الفرصة للتع ّلم من بعضهم البعض.
شجع أفراد املجموعة ليتحدّثوا عن "مسرياتهم الروحية".
 .4يف خالصة هذه الجلسةّ ،
إ ّنها لفرصة رائعة لك لتحاول أن تكتشف أين هم بالنسبة اىل الله .من املحتمل
ّأن بعض األشخاص مل يفهموا اإلنجيل أبدًا كام من املحتمل أنهم ال يعرفون ماذا
يعني أن نكون مسيحيني .قد يحتاج البعض اآلخر اىل أن يفهموا بشكل أفضل ماذا
يعني أن نتحدّث مع املسيح ّ
كل يوم .غال ًبا ما تقود تجربة مجموعة كهذه الناس اىل
معاينة حياتهم الروحية واىل تحديد طريقة التعرف اىل الله .تحرض لرشح اإلنجيل
مالحظـــــات القائــــــد
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للمجموعة إذا وجدت ذلك مال ًمئا او ابقَ تحت ترصف املجموعة ملناقشة املوضوع
أكرث إذا رغبوا بذلك .إقرأ املقالة" :مشاكلنا وحلول الله" (ابتداء من الصفحة )124
	.5لتأثري أقوى :اليك اقرتاح لتجعل وقت الصالة الختامية لهذه الجلسة األخرية مميزًا:
لتقف املجموعة عىل شكل دائرة للصالة .وليقف ّ
كل شخص مبفرده أو الزوجني
م ًعا يف وسط الدائرة أو لريكعا بينام تصليّ بقية املجموعة صالة خاصة لهم.
	.6مع أن لدراسة بناؤو البيت قيمة كبرية ،غال ًبا ما يعود الناس اىل منط عيشهم
السابق إال إذا التزموا مبخطط لالستمرار بالتقدم الذي أحرزوه .خالل الجلسة
شجع األزواج عىل أخذ خطوات محددة بعد انتهاء هذه
األخرية لهذه الدراسةّ ،
السلسلة يك يكملوا بناء بيوتهم .عىل سبيل املثال ،قد ترغب بأن تتحدى األزواج
الذين ط ّوروا عادة "ليلة املوعد" خالل هذا الدرس ليستمروا مبامرستها.
	.7قد تناقش ً
أيضا القيام بدراسة أخرى من دراسات بناؤو البيت .كجزء من هذه
الجلسة األخرية ،ك ّرس وقتًا للتخطيط للقاء آخر ،كحفلة مثال تحتفلون فيها بنهاية
هذه الدراسة.

تعليق
مالحظة :األرقام التي ستلي
هي متوازية مع أرقام أسئلة
اخملطط الكتابي في هذه
اجللسة.

 .1مي ّثل املطر والفيضانات والرياح رياح الحياة :تغيري العمل أو
خسارة وظيفة ،موت ،مرض ،صعوبات مادية ،خيبات أمل قاسية،
إخفاق عىل الصعيد الشخيص ،محنة يف حياة أحد األبناء .وطالق.

	.5من الصعب جدًا أن نطبق الكلمة التي سمعناها يف حياتنا ألنها تتعارض مع
طبيعة االنسان املجبولة بالخطيئة .بتعبري آخر ،نريد أن نقوم باالمور كام يحلو لنا.
يقول يعقوب لنا أن نعمل بحسب مشيئة الله وإرادته.
	.10يف حال كان أعضاء املجموعة يعانون مشكلة يف االجابة عن االسئلة ،ميكنك أن
تشارك معهم خربة شخصية.
	.11قد ترغب بتقديم صالة عىل هذه النوايا وليصل أعضاء املجموعة م ًعا ضمن فرق
صغرية أو يأخذون بضع دقائق ليصلوا بصمت .إذا كان عىل مجموعتك أن تصيل
صالة الختام ،اجعل هذا السؤال جز ًءا من وقت الصالة.
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مرجع اآليات الكتابية

 .1مزمور 5-3 :127هوذا البنون مرياث من يل ليضبط قلبك كالمي .احفظ وصاياي فتحيا.
عند الرب مثرة البطن اجرة 4 .كسهام بيد جبار
هكذا ابناء الشبيبة 5 .طوىب للذي مأل جعبته  .7أمثال 25 :12الغم يف قلب الرجل يحنيه
والكلمة الطيبة تف ّرحه.
منهم .ال يخزون بل يكلمون االعداء يف الباب
 .2لوقا 17-15 :18فقدّموا اليه االطفال ايضا  .8أفسس 29 :4ال تخرج كلمة رد ّي��ة من
افواهكم بل كل ما كان صالحا للبنيان حسب
ليلمسهم فلام رآهم التالميذ انتهروهم 16 .اما يسوع
الحاجة يك يعطي نعمة للسامعني.
فدعاهم وقال دعوا االوالد يأتون ا ّيل وال متنعوهم الن
ملثل هؤالء ملكوت الله 17 .الحق اقول لكم من ال  .9أفسس 4 :6وانتم ايها اآلب��اء ال تغيظوا
يقبل ملكوت الله مثل ولد فلن يدخله
اوالدكم بل ربوهم بتأديب الرب وانذاره.
 .3متى 27-24 :7فكل من يسمع اق��وايل هذه  .10أفسس 32 :4وكونوا لطفاء بعضكم نحو
ويعمل بها اشبهه برجل عاقل بنى بيته عىل الصخر .بعض شفوقني متسامحني كام سامحكم الله ايضا
 25فنزل املطر وجاءت االنهار وهبت الرياح ووقعت يف املسيح
عىل ذلك البيت فلم يسقط .النه كان مؤسسا عىل
الصخر 26 .وكل من يسمع اقوايل هذه وال يعمل  .11مزمور 5-3 :127هوذا البنون مرياث من
بها يشبه برجل جاهل بنى بيته عىل الرمل 27 .عند الرب مثرة البطن اجرة 4 .كسهام بيد جبار
ّ
فنزل املطر وجاءت االنهار وهبت الرياح وصدمت هكذا ابناء الشبيبة 5 .طوىب للذي مأل جعبته
منهم .ال يخزون بل يكلمون االعداء يف الباب
ذلك البيت فسقط .وكان سقوطه عظيام
 .4أمثال 10-8 :1اسمع يا ابني تأديب ابيك وال  .12أفسس 17-15 :5فانظروا كيف تسلكون
ترفض رشيعة امك 9 .النهام اكليل نعمة لراسك بالتدقيق ال كجهالء بل كحكامء  16مفتدين
وقالئد لعنقك  .10يا ابني ان متلقك الخطاة الوقت الن االيام رشيرة 17 .من اجل ذلك ال
تكونوا اغبياء بل فاهمني ما هي مشيئة الرب.
فال ترض.

 .13خروج 21 :34ستة ايام تعمل .واما اليوم السابع
 .5أمثال  7-1 :3يا ابني ال تنس رشيعتي بل ليحفظ
فتسرتيح فيه .يف الفالحة ويف الحصاد تسرتيح.
قلبك وصاياي 2 .فانها تزيدك طول ايام وسني حياة
وسالمة 3 .ال تدع الرحمة والحق يرتكانك .تقلدهام  .14إشعياء 14-13 :58ان رددت عن السبت
عىل عنقك.اكتبهام عىل لوح قلبك  4فتجد نعمة رجلك عن عمل مرستك يوم قديس ودعوت السبت
وفطنة صالحة يف اعني الله والناس  5توكل عىل لذة ومقدس الرب مكرما واكرمته عن عمل طرقك
الرب بكل قلبك وعىل فهمك ال تعتمد 6 .يف كل وعن ايجاد مرستك والتكلم بكالمك  14فانك
طرقك اعرفه وهو يقوم سبلك  7ال تكن حكيام يف حينئذ تتلذذ بالرب واركبك عىل مرتفعات االرض
عيني نفسك .ا ّتق الرب وابعد عن الرش
واطعمك مرياث يعقوب ابيك الن فم الرب تكلم
 .6أمثال  4-1 :4اسمعوا ايها البنون تأديب
االب واصغوا الجل معرفة الفهم 2 .الين اعطيكم
تعليام صالحا فال ترتكوا رشيعتي 3 .فاين كنت ابنا
اليب ّ
غضا ووحيدا عند امي 4 .وكان يريني ويقول
مرجـــــع اآليـــــــأت الكتابيـــــة

 .15فيلبي  4-1 :2فان كان وعظ ما يف املسيح ان
كانت تسلية ما للمحبة ان كانت رشكة ما يف الروح
ان كانت احشاء ورأفة  2فتمموا فرحي حتى
تفتكروا فكرا واحدا ولكم محبة واحدة بنفس
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واحدة مفتكرين شيئا واحدا  3ال شيئا بتحزب او افواهكم بل كل ما كان صالحا للبنيان حسب
بعجب بل بتواضع حاسبني بعضكم البعض افضل الحاجة يك يعطي نعمة للسامعني.
من انفسهم 4 .ال تنظروا كل واحد اىل ما هو
1 .21تسالونييك 11 :5لذلك عزوا بعضكم بعضا
لنفسه بل كل واحد اىل ما هو آلخرين ايضا.
وابنوا احدكم اآلخر كام تفعلون ايضا
 .16أفسس 21 :5خاضعني بعضكم لبعض يف
 .22أمثال 15 :29العصا والتوبيخ يعطيان
خوف الله
حكمة والصبي املطلق اىل هواه يخجل امه.
 .17عربانيني  13-7 :12ان كنتم تحتملون التأديب
 .23أمثال 17 :29ادّب ابنك فرييحك ويعطي
يعاملكم الله كالبنني .فاي ابن ال يؤدبه ابوه 8 .ولكن
نفسك ل ّذات.
ان كنتم بال تأديب قد صار الجميع رشكاء فيه فانتم
نغول ال بنون 9 .ثم قد كان لنا آباء اجسادنا مؤدبني  .24غالطية 9 :6فال نفشل يف عمل الخري الننا
وكنا نهابهم.أفال نخضع باألوىل جدا أليب االرواح فنحيا .سنحصد يف وقته ان كنا ال نكل.
 10الن اولئك أدبونا اياما قليلة حسب استحسانهم.
واما هذا فالجل املنفعة ليك نشرتك يف قداسته1 .25 11 .تيموثاوس 8 :5وإن كان أحد ال يعتني
ولكن كل تأديب يف الحارض ال يرى انه للفرح بل بخاصته ،وال سيام أهل بيته ،فقد أنكر اإلميان،
وهو ٌّ
رش من غري املؤمن.
للحزن .واما اخريا فيعطي الذين يتدربون به مثر بر
للسالم 12 .لذلك ق ّوموا االيادي املسرتخية والركب 1 .26تيموثاوس 5-4 :3يدبر بيته حسنا له اوالد
املخ ّلعة  13واصنعوا الرجلكم مسالك مستقيمة ليك يف الخضوع بكل وقار 5 .وامنا ان كان احد ال
ال يعتسف االعرج بل بالحري يشفى.
يعرف ان يدبر بيته فكيف يعتني بكنيسة الله.
 .18تثنية  20-15 :30انظر .قد جعلت اليوم قدامك
الحياة والخري واملوت والرش  16مبا اين اوصيتك اليوم
ان تحب الرب الهك وتسلك يف طرقه وتحفظ وصاياه
وفرائضه واحكامه ليك تحيا وتنمو ويباركك الرب
الهك يف االرض التي انت داخل اليها ليك متتلكها.
 17فان انرصف قلبك ومل تسمع بل غويت وسجدت
آللهة اخرى وعبدتها  18فاين انبئكم اليوم انكم
ال محالة تهلكون .ال تطيل االيام عىل االرض التي
انت عابر االردن ليك تدخلها ومتتلكها 19 .أشهد
عليكم اليوم السامء واالرض .قد جعلت قدامك
الحياة واملوت .الربكة واللعنة .فاخرت الحياة ليك تحيا
انت ونسلك 20 .اذ تحب الرب الهك وتسمع لصوته
وتلتصق به النه هو حياتك والذي يطيل ايامك ليك
تسكن عىل األرض التي حلف الرب آلبائك ابراهيم
واسحق ويعقوب ان يعطيهم اياها
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 .27أمثال  5-1 :4اسمعوا ايها البنون تأديب االب
واصغوا الجل معرفة الفهم 2 .الين اعطيكم تعليام
صالحا فال ترتكوا رشيعتي 3 .فاين كنت ابنا اليب ّ
غضا
ووحيدا عند امي 4 .وكان يريني ويقول يل ليضبط
قلبك كالمي .احفظ وصاياي فتحيا 5 .اقنت الحكمة.
اقنت الفهم .ال تنس وال تعرض عن كلامت فمي.
 .28أمثال  14-10 :4اسمع يا ابني واقبل اقوايل
فتكرث سنو حياتك 11 .اريتك طريق الحكمة.
هديتك سبل االستقامة 12 .اذا رست فال تضيق
خطواتك واذا سعيت فال تعرث 13 .متسك باألدب
ال ترخه .احفظه فانه هو حياتك .14 .ال تدخل
يف سبيل االرشار وال ترس يف طريق االمثة.

 .29أمثال  27-20 :4يابني اصغ اىل كالمي .امل
اذنك اىل اقوايل 21 .ال تربح عن عينيك .احفظها
 .19أمثال 24 :16الكالم الحسن شهد عسل يف وسط قلبك 22 .النها هي حياة للذين يجدونها
ودواء لكل الجسد 23 .فوق كل تحفظ احفظ
حلو للنفس وشفاء للعظام.
قلبك الن منه مخارج الحياة 24 .انزع عنك التواء
 .20أفسس 29 :4ال تخرج كلمة رد ّي��ة من الفم وابعد عنك انحراف الشفتني 25 .لتنظر
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عيناك اىل قدامك واجفانك اىل امامك مستقيام.
 26مهد سبيل رجليك فتثبت كل طرقك 27 .ال
متل مينى وال يرسة .باعد رجلك عن الرش.
اعي فال يعوزين
 .30مزمور  23مزمور لداود .الرب ر ّ
يشء 2 .يف مراع خرض يربضني .اىل مياه الراحة
يوردين 3 .يرد نفيس .يهديني اىل سبل الرب من اجل
اسمه 4 .ايضا اذا رست يف وادي ظل املوت ال اخاف
رشا النك انت معي .عصاك وعكازك هام يعزيانني.
مضايقي .مسحت
 5ترتب قدامي مائدة تجاه
ّ
بالدهن رايس .كايس ريا 6 .امنا خري ورحمة يتبعانني
كل ايام حيايت واسكن يف بيت الرب اىل مدى االيام
 .31مزمور  101لداود .مزمور .رحمة وحكام اغني.
لك يا رب ارنم 2 .اتعقل يف طريق كامل .متى تايت
ا ّيل .اسلك يف كامل قلبي يف وسط بيتي 3 .ال اضع
عيني امرا رديئا عمل الزيغان ابغضت .ال يلصق
قدام ّ
يب 4 .قلب معوج يبعد عني .الرشير ال اعرفه5 .
الذي يغتاب صاحبه رسا هذا اقطعه .مستكرب العني
ومنتفخ القلب ال احتمله 6 .عيناي عىل امناء االرض
ليك اجلسهم معي .السالك طريقا كامال هو يخدمني.
 7ال يسكن وسط بيتي عامل غش .املتكلم بالكذب
عيني 8 .باكرا ابيد جميع ارشار االرض
ال يثبت امام ّ
القطع من مدينة الرب كل فاعيل االثم

تبسط كفيها للفقري ومتد يديها اىل املسكني21 .
ال تخىش عىل بيتها من الثلج الن كل اهل بيتها
البسون حلال 22 .تعمل لنفسها موشيات .لبسها
بوص وارجوان 23 .زوجها معروف يف االبواب حني
يجلس بني مشايخ االرض 24 .تصنع قمصانا وتبيعها
وتعرض مناطق عىل الكنعاين 25 .الع ّز والبهاء لباسها
وتضحك عىل الزمن اآليت 26 .تفتح فمها بالحكمة
ويف لسانها سنّة املعروف 27 .تراقب طرق اهل بيتها
وال تأكل خبز الكسل 28 .يقوم اوالدها ويط ّوبونها.
زوجها ايضا فيمدحها 29 .بنات كثريات عملن فضال
اما انت ففقت عليهنّ جميعا 30 .الحسن غش
والجامل باطل .اما املرأة املتقية الرب فهي متدح31 .
اعطوها من مثر يديها ولتمدحها اعاملها يف االبواب
 .35تيطس 5-3 :2كذلك العجائز يف سرية تليق
بالقداسة غري ثالبات غري مستعبدات للخمر الكثري
معلامت الصالح  4ليك ينصحن الحدثات ان يكنّ
محبات لرجالهنّ ويحبنب اوالدهنّ  5متعقالت
عفيفات مالزمات بيوتهنّ صالحات خاضعات
لرجالهنّ ليك ال يجدف عىل كلمة الله.
رب الولد يف طريقه فمتى شاخ
 .36أمثالّ 6 :22
ايضا ال يحيد عنه.

 .37متى 27-24 :7فكل من يسمع اقوايل هذه
 .32أفسس 4 :6وانتم ايها اآلباء ال تغيظوا ويعمل بها اشبهه برجل عاقل بنى بيته عىل الصخر.
 25فنزل املطر وجاءت االنهار وهبت الرياح ووقعت
اوالدكم بل ربوهم بتأديب الرب وانذاره.
عىل ذلك البيت فلم يسقط .النه كان مؤسسا عىل
 .33أم��ث��ال 1 :14حكمة امل��رأة تبني بيتها الصخر 26 .وكل من يسمع اقوايل هذه وال يعمل
والحامقة تهدمه بيدها.
بها يش ّبه برجل جاهل بنى بيته عىل الرمل27 .
 .34أمثال  31-10 :31امرأة فاضلة من يجدها الن فنزل املطر وجاءت االنهار وهبت الرياح وصدمت
ذلك البيت فسقط .وكان سقوطه عظيام
مثنها يفوق الآللئ 11 .بها يثق قلب زوجها فال يحتاج
اىل غنيمة 12 .تصنع له خريا ال رشا كل ايام حياتها .38 .يعقوب 25-22 :1ولكن كونوا عاملني بالكلمة
 13تطلب صوفا وكتانا وتشتغل بيدين راضيتني 14 .ال سامعني فقط خادعني نفوسكم 23 .النه ان كان
هي كسفن التاجر .تجلب طعامها من بعيد 15 .احد سامعا للكلمة وليس عامال فذاك يشبه رجال
وتقوم اذ الليل بعد وتعطي اكال الهل بيتها وفريضة ناظرا وجه خلقته يف مرآة 24 .فانه نظر ذاته ومىض
لفتياتها 16 .تتأمل حقال فتأخذه وبثمر يديها تغرس وللوقت نيس ما ه��و 25 .ولكن من ّاطلع عىل
كرماّ 17 .
تنطق حقويها بالقوة وتشدد ذراعيها 18 .الناموس الكامل ناموس الحرية وثبت وصار ليس
تشعر ان تجارتها جيدة .رساجها ال ينطفئ يف الليل .سامعا ناسيا بل عامال بالكلمة فهذا يكون مغبوطا
 19متد يديها اىل املغزل ومتسك ك ّفاها بالفلكة 20 .يف عمله.
مرجـــــع اآليـــــــأت الكتابيـــــة
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2 .39تيموثاوس 17-14 :3واما انت فاثبت عىل للغد .الن الغد يهتم مبا لنفسه.يكفي اليوم رشه
ما تعلمت وايقنت عارفا ممن تعلمت 15 .وانك
منذ الطفولية تعرف الكتب املقدسة القادرة ان  .42مزمور 18-15 :34عينا الرب نحو الصديقني
تح ّكمك للخالص باالميان الذي يف املسيح يسوع 16 .واذناه اىل رصاخهم 16 .وجه الرب ضد عاميل
كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم الرش ليقطع من األرض ذكرهم 17 .اولئك رصخوا
والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي يف الرب  17ليك والرب سمع ومن كل شدائدهم انقذهم18 .
قريب هو الرب من املنكرسي القلوب ويخلص
يكون انسان الله كامال متأهبا لكل عمل صالح
املنسحقي الروح.
 .40متى  46-38 :5سمعتم انه قيل عني بعني
وسن بسن 39 .واما انا فاقول لكم ال تقاوموا الرش .43 .ارميا 3 :33ادعني فاجيبك واخربك بعظائم
بل من لطمك عىل خدك االمين فح ّول له اآلخر ايضا .وعوائص مل تعرفها.
 40ومن اراد ان يخاصمك وياخذ ثوبك فاترك له
الرداء ايضا 41 .ومن سخرك ميال واحدا فاذهب  .44متى  11-7 :7اسألوا تعطوا .اطلبوا تجدوا.
معه اثنني 42 .من سألك فاعطه .ومن اراد ان اقرعوا يفتح لكم 8 .الن كل من يسأل يأخذ .ومن
يقرتض منك فال ترده  43سمعتم انه قيل تحب يطلب يجد .ومن يقرع يفتح له 9 .ام اي انسان
قريبك وتبغض عدوك 44 .واما انا فاقول لكم احبوا منكم اذا سأله ابنه خبزا يعطيه حجرا 10 .وان سأله
اعداءكم .باركوا العنيكم .احسنوا اىل مبغضيكم .سمكة يعطيه حية 11 .فان كنتم وانتم ارشار تعرفون
وص ّلوا الجل الذين يسيئون اليكم ويطردونكم .ان تعطوا اوالدكم عطايا جيدة فكم بالحري ابوكم
 45ليك تكونوا ابناء ابيكم الذي يف السموات .فانه الذي يف السموات يهب خريات للذين يسألونه.
يرشق شمسه عىل االرشار والصالحني وميطر عىل
 .45رومية 27-26 :8وكذلك ال��روح ايضا يعني
االبرار والظاملني 46 .النه ان احببتم الذين يحبونكم
فاي اجر لكم .اليس العشارون ايضا يفعلون ذلك .ضعفاتنا .الننا لسنا نعلم ما نصليّ الجله كام ينبغي
ولكن الروح نفسه يشفع فينا بأ ّنات ال ينطق بها.
 .41متى  34-25 :6لذلك اق��ول لكم ال تهتموا  26ولكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو اهتامم
لحياتكم مبا تاكلون ومبا ترشبون .وال الجسادكم مبا الروح .النه بحسب مشيئة الله يشفع يف القديسني.
تلبسون .أليست الحياة افضل من الطعام والجسد
افضل من اللباس 26 .انظروا اىل طيور السامء .انها  .46رومية 34 :8املسيح هو الذي مات بل
ال تزرع وال تحصد وال تجمع اىل مخازن .وابوكم بالحري قام ايضا الذي هو ايضا عن ميني الله
الساموي يقوتها .ألستم انتم بالحري افضل منها .الذي ايضا يشفع فينا
 27ومن منكم اذا اهتم يقدر ان يزيد عىل قامته  .47فيلبي 7-6 :4ال تهتموا بيشء بل يف كل
ذراعا واحدة 28 .وملاذا تهتمون باللباس .تأملوا زنابق
يشء بالصالة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم
الحقل كيف تنمو .ال تتعب وال تغزل 29 .ولكن اقول
لكم انه وال سليامن يف كل مجده كان يلبس كواحدة لدى الله 7 .وسالم الله الذي يفوق كل عقل
منها 30 .فان كان عشب الحقل الذي يوجد اليوم يحفظ قلوبكم وافكاركم يف املسيح يسوع
ويطرح غدا يف التنور يلبسه الله هكذا أفليس بالحري 1 .48تسالونييك 17 :5ص ّلوا بال انقطاع.
جدا يلبسكم انتم يا قلييل االميان 31 .فال تهتموا
قائلني ماذا نأكل او ماذا نرشب او ماذا نلبس1 .49 32 .يوحنا 15-14 :5وهذه هي الثقة التي لنا
فان هذه كلها تطلبها االمم .الن اباكم الساموي يعلم عنده انه ان طلبنا شيئا حسب مشيئته يسمع
انكم تحتاجون اىل هذه كلها 33 .لكن اطلبوا اوال لنا 15 .وان كنا نعلم انه مهام طلبنا يسمع لنا
ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم 34 .فال تهتموا نعلم ان لنا الطلبات التي طلبناها منه.
تحسني تربيتك لألوالد

سلسلة بناؤو البيت لتربية األوالد®
دراسة ضمن مجموعة صغيرة

كن األب واألم األفضل

اليكم هذه السلسلة الجديدة لرتبية األوالد من صانعي السلسلة رقم واحد
للزواج – سلسلة بناؤو البيت للمتزوجني® .تعطي دراسات الكتاب املقدس
الديناميكية والتفاعلية هذه َ
األهل األدوات الالزمة ليصبحوا كام يريدهم الله.
تع ّلام تحسني التواصل مع ابنكام .أدبا ابنكام تأديبا صالحا وابنيا شخصيته.
حسنا مهاراتكام يف تربية األوالد ،وواجها النزاعات والنجاحات مع أهال
ّ
آخرين! تتض ّمن هذه الدراسة ّ
ست جلسات ضمن مجموعات صغرية.

م ًعا ،برفقة أهال آخرين ،سوف...
تعاينان باقة من مواضيع تربية األوالد الرئيسية املناسبة لألوالد من جميع
األعامر.
تكتشفان ما يحتاج اليه الولد من أهله ،وأسس التأديب ،والتعامل مع
كرثة االنشغال وإدخال الله اىل العائلة ومواضيع أكرث!
تبنيان صداقات جديدة وتتقربان من رشيك حياتك.
تق ّويان عالقاتكام بأبنائكام املراهقني وزواجكام من خالل وظائف
فريدة.

لقد ُص ّممت سلس��لة بن��اؤو البيت
للمتزوج�ين® لتقوي��ة الزيج��ات
وإقامة عالقات مع متزوجني آخرين
لدعمهم وتقويتهم .إن كنت متزوجا
من ف�ترة طويلة أو إن كنت متزوجا
من فرتة قصرية ،فإن هذه السلس��لة
ستس��اعدك وتس��اعد رشيك حياتك
يف اكتش��اف مبادئ خالدة من كلمة
الله لتطبيقه��ا يف زواجكام .ال يوجد
طريق��ة أفضل لبن��اء زواجك من أن
تكون ضمن مجموعة صغرية ممتعة
ولطيفة لدراسة الكتاب املقدس.

السلسلة الكاملة لبناؤو البيت لرتبية األوالد®

دليل القائد
تحسني تربيتك لألوالد
ساعد أوالدك ليعرفوا الله
ارشاد أوالدك املراهقني
تربية أوالد إميان
بناء شخصية أوالدك
تأسيس تلمذة فعالة يف أوالدك

دنيس رايني هو رئيس حياة العائلة وهو
ً
أيضا ا ُملضيف اليومي يف الربنامج اإلذاعي
الوطني "حياة العائلة اليوم" .كام أن كتبه
هي من أكرث الكتب مبيعا.
تكلمت باربارا رايني يف مؤمترات حياة
العائلة يف الواليات املتحدة األمريكية وحول
العامل .شاركت دنيس بتأليف عدة كتب منها،
"لحظات معا للمتزوجني ،تربية مراهقي
اليوم ،وقلبان أفضل من قلب واحد.
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