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  أین ھو أخیك؟
 

  ٧الفصل 
  الدرس السابع" القدیم  مسح شامل للعھد: "يدرس الصوتال

  .ض أسباب الصراع وكیفیة حلھعلى بعلتعرف ا: الھدف
  

بُّ لِقَایِینَ ٦ إِْن أَْحَسْنَت أَفَالَ َرْفٌع؟ َوإِْن لَْم ٧لَِماَذا اْغتَْظَت؟ َولَِماَذا َسقَطَ َوْجھَُك؟ «: فَقَاَل الرَّ
 .»تُْحِسْن فَِعْنَد اْلبَاِب َخِطیَّةٌ َرابَِضةٌ، َوإِلَیَْك اْشتِیَاقُھَا َوأَْنَت تَُسوُد َعلَْیھَا

  ٧- ٦:٤وین تك
 

 نتصالح معونحن بحاجة إلى أن . رئیسیة في الكتاب المقدسالالمصالحة ھي أحد المواضیع 
 ٤ تكوین. اولكن الصراع واحد من أكبر المشاكل التي نواجھھ .نتصالح مع بعضنا البعضأن وهللا، 

  .یساعدنا على اكتشاف بعض أسباب الصراع، وبعض الحلول
  

نحو هللا  قایینقلب . قربان ھابیل كان مقبوالً  هللا على حد سواء، ولكن فقط  لىقربانھم إوھابیل  یینقا قدم
مفتاح لفھم  ٧اآلیة . في لحظة غضب فقتل شقیقھ، مكتئباھ غاضبا، وهللا لھ جعلرفض و. كاماللم یكن 
من  نغضب نأنفسنا، ولمن  وهللا نكون مقبولین منما ھو صحیح ومقبول، سوف  ناإذا فعل: النزاع

على أنفسھم  ویحكموا علیھم من األفضل أن یحكموا اآلخرین یدینونأولئك الذین . اآلخرین المقبولین
  .لى اآلخرینإغضبھ  یوجھلن فاإلنسان الذي یحكم على نفسھ . أوالً 

 
، ینبغي لنا أن نتذكر الخطوات الخمس الطیار الذي فقد طریقھمثل 

  :مرة أخرى على المسار الصحیح لنحصل
  .قد فقدت طریقك اعترف أنك - اعترف -١
  )في اتجاھكیتحرك  أیضا أنھ(في اتجاه هللا  أي تحرك -تسلق -٢
  .قرارات كبیرة انتظر قبل أن تأخذ -تروى -٣
   .تحدث مع هللا حول إدارتھ لحیاتك  - التواصل -٤
  .ع توجیھاتھمعك، دائماً اتب صل هللاواعندما یت -أطع -٥
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 .یتم إرشادك خالف ذلكاختر أفضل إجابة واحدة ما لم

 .في الكتاب المقدس في سفر التكوینعن السید المسیح ؟ تم العثور على النبوة األولى أم خطأصواب -١
 .ھابیل، حل جمیع مشاكلھیین؟ عندما قتل قاأم خطأصواب  -٢
كان یعلم مسبقاً ھذا ھأنبخطیئتھ حتى أوضح لھ هللا رفض االعتراف خطأ؟ قایینأم صواب -٣

 .الموضوع

غیر مقبول؟قایینكانت تقدمةلماذا  -٤
 .یةحیوانتقدمة تلیس اأنھ -أ

 .كانت غیر كافیة -ب
 .جداً  ةمتأخراتكان -ج
 .لم یكن مقبوالً قایینقلب  -د

ھابیل؟یینلماذا قتل قا -٥
 .ببرهجداً  اكان فخورألن ھابیل  -أ

 .أخیھیھدد ھابیل كان  -ب
ھابیل قبلت تقدمة غیور ألن یینوكان قا -ج

 اوأصبح غاضب
 .كان ال یزال الغضب في قلبھ -د

والدیانة؟الناقدةلناس ماذا یقول یسوع ل.٥-٧:١تىع إلى ماقرأ أو استم -٦
 .اآلخرینأن یدینواقبل یصلحوا من مشاكلھم أوال، وأن ینظروا على حیاتھم الخاصة أوال -أ

 .خرینأخطاء اآلیشیروا إلى أن -ب
 .معاییر هللا للحكم على اآلخرینأن یستخدموا -ج
 .كثیراواقلقأن یسترخوا وال ی -د

 ؟ینبغي أن تسألھ عندما تكون غاضباالسؤال الذي ما ھو  -٧
 ؟لي أن أنتقمكیف یمكن  -أ

ما ھو الھدف الحقیقي من غضبي؟ -ب
كیف یمكن تغییر الشخص الذي یسيء لي؟ -ج
أفضل؟لي أن أشعر بطریقةكیف یمكن  -د

 .حولتدور وھابیل یینقصة قا -٨
الصراع -أ

السالم -ب
تواصلال -ج
الدینونة -د

 .حولتدور قصة الطوفان  -٩
الصراع -أ

السالم -ب
تواصلال -ج
الدینونى -د

یْنُونَِة الَّتِي بِھَا ٢الَ تَِدینُوا لَِكْي الَ تَُدانُوا، « ألَنَُّكْم بِالدَّ
.تَِدینُوَن تَُدانُوَن، َوبِالَْكْیِل الَِّذي بِِھ تَِكیلُوَن یَُكاُل لَُكمْ 

ا َولَِماَذا تَْنظُُر اْلقََذى الَِّذي فِي َعْیِن أَ ٣ ِخیَك، َوأَمَّ
أَْم َكْیَف ٤اْلَخَشبَةُ الَّتِي فِي َعْینَِك فَالَ تَْفطَُن لَھَا؟ 

َدْعني أُْخِرجِ الْقََذى ِمْن َعْینَِك، َوھَا :تَقُوُل ألَِخیكَ 
الً اْلَخَشبَةَ ٥اْلَخَشبَةُ فِي َعْینَِك؟  یَاُمَرائِي، أَْخِرْج أَوَّ

یًِّدا أَْن تُْخِرَج اْلقََذى ِمْن ِمْن َعْینَِك، َوِحینَئٍِذ تُْبِصُر جَ 
٥-١:٧متى –!َعْیِن أَِخیكَ 
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  ) بقضع دائرة حول كل ما ینط(؟ التي تسبب لك الكثیر من الصراعاتعالقات الما ھي  - ١٠
  النفس -أ

  الزوج -ب
  األطفال -ج
  اآلباء واألمھات -د
  األسرة الموسعة - ه
  أصدقاء - و
  الناس في السلطة -ز
  زمالء العمل  -ح
  معارف -ط
  )ستختلف اإلجابات(
  

 
تحتاج ان ما ھي الجذور الحقیقیة لبعض الصراعات الخاصة بك مع اآلخرین؟ ھل ھناك شيء 

  ؟ تعترف بھ
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

  
  

  سلوك الصالحوان یعطیك القلب النقي وال كعالقاتك في جمیع أن یساعدسأل هللا صلي وا
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 . عندما تشعر بأنك قد فقدت طریقكك الروحي اتجاھوبوصلة بوصلة الطیار  قارن بین -١

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 
  ؟ یینقالما ھي األسئلة الخمسة التي طرحھا هللا  -٢

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 
  ؟لماذا)  ٧:٤سفر التكوین  إلىنظر ا(األھم؟   ما ھو السؤال -٣

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 
  لغضب قایین؟ ما ھو المصدر الحقیقي  -٤

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 
  ؟   لماذا؟ لتقدمةا اإلنسان أمما ھو أھم  -٥

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 
  . ٥-١: ٧تعلیم یسوع في متى وبین ھذه القصة بین قارن  -٦

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 
  . أو االكتئاب/و الغضبما عالقة ھذه القصة ب -٧

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________ 
    

  الذھاب إلى العمق


