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  أین ھو أخیك؟
 

  ٧الفصل 
  الدرس السابع" مسح شامل للعھد القدیم : "الدرس الصوتي

  .یفیة حلھالتعرف على بعض أسباب الصراع وك: 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- ٦:٤تكوین 
 

ونحن بحاجة إلى أن نتصالح مع . حة ھي أحد المواضیع الرئیسیة في الكتاب المقدسالمصال
 ٤تكوین . ولكن الصراع واحد من أكبر المشاكل التي نواجھھا. هللا، وأن نتصالح مع بعضنا البعض

  .یساعدنا على اكتشاف بعض أسباب الصراع، وبعض الحلول
  

قلب قایین نحو هللا . اء، ولكن فقط  قربان ھابیل كان مقبوالً قدم قایین وھابیل قربانھم إلى هللا على حد سو
مفتاح لفھم  ٧اآلیة . ورفض هللا لھ جعلھ غاضبا، ومكتئبا، فقتل شقیقھ في لحظة غضب. لم یكن كامال

إذا فعلنا ما ھو صحیح ومقبول، سوف نكون مقبولین من هللا ومن أنفسنا، ولن نغضب من : النزاع
لئك الذین یدینون اآلخرین ویحكموا علیھم من األفضل أن یحكموا على أنفسھم أو. اآلخرین المقبولین

  .فاإلنسان الذي یحكم على نفسھ لن یوجھ غضبھ إلى اآلخرین. أوالً 
 

مثل الطیار الذي فقد طریقھ، ینبغي لنا أن نتذكر الخطوات 
  :الخمس لنحصل مرة أخرى على المسار الصحیح

  .ریقكاعترف أنك قد فقدت ط - اعترف -١
أنھ أیضا یتحرك في (أي تحرك في اتجاه هللا  -تسلق -٢

  )اتجاھك
  .انتظر قبل أن تأخذ قرارات كبیرة -تروى -٣
  . تحدث مع هللا حول إدارتھ لحیاتك  - التواصل -٤
  .عندما یتواصل هللا معك، دائماً اتبع توجیھاتھ -أطع -٥
 

 

 
 
 
  
 
 
 



30 

 

  .اختر أفضل إجابة واحدة ما لم یتم إرشادك خالف ذلك
 
  .صواب أم خطأ؟ تم العثور على النبوة األولى عن السید المسیح في الكتاب المقدس في سفر التكوین -١
  .صواب أم خطأ؟ عندما قتل قایین ھابیل، حل جمیع مشاكلھ  -٢
صواب أم خطأ؟ قایین رفض االعتراف بخطیئتھ حتى أوضح لھ هللا أنھ كان یعلم مسبقاً ھذا   -٣

  .الموضوع
 
  انت تقدمة قایین غیر مقبول؟لماذا ك -٤
  .أنھا لیست تقدمة حیوانیة -أ

  .كانت غیر كافیة -ب
  .كانت متأخراة جداً  -ج
  .قلب قایین لم یكن مقبوالً  -د
 
  لماذا قتل قایین ھابیل؟ -٥
  .ألن ھابیل كان فخورا جداً ببره -أ

  .كان ھابیل یھدد أخیھ -ب
یین غیور ألن تقدمة ھابیل قبلت وكان قا -ج

  وأصبح غاضبا
  .كان ال یزال الغضب في قلبھ -د
 
  ماذا یقول یسوع للناس الناقدة والدیانة؟. ٥-١: ٧اقرأ أو استمع إلى متى  -٦
  .أن ینظروا على حیاتھم الخاصة أوال، ویصلحوا من مشاكلھم أوال قبل أن یدینوا اآلخرین -أ
  .خرینأن یشیروا إلى أخطاء اآل - ب 

  .أن یستخدموا معاییر هللا للحكم على اآلخرین -ج
  .أن یسترخوا وال یقلقوا كثیرا -د
  
  ما ھو السؤال الذي ینبغي أن تسألھ عندما تكون غاضبا؟ -٧
  كیف یمكن لي أن أنتقم؟ -أ

  ما ھو الھدف الحقیقي من غضبي؟ -ب
  كیف یمكن تغییر الشخص الذي یسيء لي؟ -ج
  ر بطریقة أفضل؟كیف یمكن لي أن أشع -د
 
  . قصة قایین وھابیل تدور حول -٨
  الصراع -أ

  السالم -ب
  التواصل -ج
  الدینونة -د
 
  . قصة الطوفان تدور حول -٩
  الصراع -أ

  السالم -ب
  التواصل -ج
  الدینونى -د

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

ا ٣ َولَِماَذا تَْنظُُر الْقََذى الَِّذي فِي َعْیِن أَِخیَك، َوأَمَّ
ُن لَھَا؟ اْلخَ  أَْم َكْیَف ٤َشبَةُ الَّتِي فِي َعْینَِك فَالَ تَْفطَ

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

اْلقََذى ِمْن ِمْن َعْینَِك، َوِحینَئٍِذ تُْبِصُر َجیًِّدا أَْن تُْخِرَج 
  ٥- ١:٧متى !                      أَِخیكَ  َعْینِ 
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)ضع دائرة حول كل ما ینطبق(ما ھي العالقات التي تسبب لك الكثیر من الصراعات؟  -١٠
النفس -أ

جالزو -ب
األطفال -ج
اآلباء واألمھات -د
األسرة الموسعة-ه
أصدقاء -و
الناس في السلطة -ز
زمالء العمل -ح
معارف -ط

 

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

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________

صلي واسأل هللا أن یساعدك في جمیع عالقاتك وان یعطیك القلب النقي والسلوك الصالح
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 . بوصلة الطیار وبوصلة اتجاھك الروحي عندما تشعر بأنك قد فقدت طریقك قارن بین -١

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 
  ما ھي األسئلة الخمسة التي طرحھا هللا لقایین؟  -٢

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

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

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 
  ما ھو المصدر الحقیقي لغضب قایین؟  -٤

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 
  ما ھو أھم اإلنسان أم التقدمة؟   لماذا؟  -٥

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

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

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 
  . أو االكتئاب/ما عالقة ھذه القصة بالغضب و -٧

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________ 
    

  الذھاب إلى العمق


