إرشادات للدرس 5

التحدُّث مع هللا

أهداف الدرس 5
متعلّم:
بالنسبة لك ّل ِّ
يوم وكل الوقت.
أ) أن يكون قادرا ً على أن ِّ
يكلّم هللا كل ٍ
مجرد فرض ديني أو شعيرة دينية يؤدّيها.
ب) أن يفهم أن الصالة حديث مع هللا ،وليس
َّ
ج) أن يتعلَّم أن الصالة تشمل االعتراف والشكر والطلب.
د) أن يحفظ الصالة الربّانيّة عن ظهر قلب.

لبدء االجتماع
صالة.
ابدأ بال ّ
صة باألسبوع السابق
المهمة العملية الخا ّ
صة بالدرس  4هي أن تصلّي يوميا ً إلى هللا طالبا ً
 قُل" :كانت المهمة العملية الخا ّ
أن يمألك بروحه القدّوس .هل تذ ّكرتَ أن تعمل هذا؟" [إجابات شخصيّة .نذ ِّ ّكر
المتعلّم في ك ّل أسبوع بشأن المهمة العملية ليدرك أنّها جز ٌء أساسي من
المساق].
موضوع اليوم:
 قُل" :لننظر إلى الصورة الواردة في السؤال  .1هللا ملكٌ عظيم ،وسنتعلّم اليوم
عن إمكانية أن نأتي إليه مباشرة ودون وسائط فنتكلّم معه ،وذلك ألنّه أبونا
سماوي!"
ال ّ
إجابات أسئلة مراجعة الدرس
 تأ ّكد من إمكانية أن يعطي أعضاء المجموعة إجابات صحيحة عن أسئلة
مراجعة الدرس .اإلجابات الصحيحة هي التالية:
أ)
السؤال :1
االعتراف (بخطايانا) ،الشكر (ال ُمقدَّم هلل) ،الطلب (في ما
السؤال :2
ب مختلف،
يتعلَّق باحتياجاتنا)[ .يمكن أن تكون اإلجابات بترتي ٍ
والكلمات الواردة في األقواس اختيارية].
أن نصلّي باستمرار وبال انقطاع
السؤال :3
ْ
َّ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ت َملكوتكَ ِّ .لتَك ْن
س َم َاواتِِّّ ،ليَتَقَد َِّّس ا ْس ُمكَ ِّ .ليَأ ِّ
السؤال " :4أبَانَا الذِّي فِّي ال َّ
َ
َ
َ
ْطنَا
ضُ .خبْزَ نَا َكفَافَنَا أع ِّ
س َم ِّ
َمشِّيئ َتُكَ َك َما فِّي ال َّ
على األ ْر ِّ
اء َكذلِّكَ َ
ْ
ْ
َ
ْ
ضا ِّلل ُمذنِّ ِّبينَ ِّإلَ ْينَاَ .والَ تُد ِّْخلنَا
ْاليَ ْو َمَ .وا ْغ ِّف ْر لَنَا ذُنُوبَنَا َك َما نَ ْغ ِّف ُر نَحْ ُن أ ْي ً
فِّي تَجْ ِّربَةٍ ،ل ِّك ْن نَ ِّ ّجنَا ِّمنَ ال ّ
ير .أل َ َّن لَكَ ْال ُم ْلكَ َ ،و ْالقُ َّوة ََ ،و ْال َمجْ دَ،
ش ِّ ِّّر ِّ
ِّإلَى األ َ َب ِّدِّ .آمينَ ".
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مفهوم ثقافي :الهوت الصالة
رأينا في الدرس  3أن المفهوم المسيحي بمعرفة هللا كأب بعالقة شخصية حميمة هو
مفهو ٌم غريبٌ على المسلمين .ومن شأن هذا األمر أن يؤ ِّث ّر على الصالة أيضاً ،ألن
المسيحيّين ينظرون إلى الصالة بصفتها أمرا ً عالقيّا ً تماما ً .بالنسبة للمسلمين ،يُن َ
ظر إلى
فرض الصالة بشك ٍل رئيسي باعتباره طريقة لتذ ُّكر هللا طيلة النهار والكتساب إحسانه
ورضاه .ومع أن لدى المسلمين صالة غير رسمية يسمونها الدعاء ،وبعضهم يمارسون
التأ ُّمل الصوفي ،فإن الذين يصيرون أتباعا ً للمسيح يتمتّعون بالحصول على عالقة
جديدة مع هللا لم يعرفوها قبالً .ربما ترغب هنا بأن تسأل المتعلّم عن تجربته الحياتيّة في
الصالة قبل قبول يسوع المسيح وبعده.
_________________________________________________________________

أ) التحدُّث مع هللا كأب (األسئلة )5-2
السؤال 3
اقرأ الفقرة األولى.
اسأل:
" لماذا يرغب هللا دائما ً بأن يو ّجه إلينا انتباهه واهتمامه؟" [ألنّه أبونا السماوي]
ليقربونا إلى هللا؟" [ألننا أوالد هللا
" لماذا ال نحتاج لشفاعة أو وساطة األولياء والقدّيسين ِّ ّ
بالروح ،ولذا لنا الحق بأن نأتي إليه بأنفسنا دون الحاجة إلى وسيط!]
_________________________________________________________________

السؤال 4
اقرأ الفقرة األولى.
اسأل
متعلّم أن يتكلّم عما كتبه .وفي
" أي من هذه اإلجابات وضعتَ أمامها عالمة؟" [ينبغي لك ّل ِّ
نكلّم أبانا السماوي عن كل هذه األمور!]
الحقيقة ،يمكننا أن ِّ
_________________________________________________________________

طقسي أم صالة شخصيّة؟ (األسئلة )01-6
ب) فرض
ّ
السؤال 9
اسأل
" ما الدوافع المختلفة التي ألجلها يؤدّي النّاس شعائر فروض صلواتهم أو يرفعون
الرسميّة؟ [دوافع مختلفة .فمثالً ،كثيرا ً ما يؤدّي النّاس فريضة الصالة
صلواتهم غير ّ
الكتساب نوع من االستحقاق ،بينما يرفعون "الدعاء" بشأن حاج ٍة لديهم].
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" ماذا ينبغي أن يكون أسمى دافع لدينا في الصالة؟" [أن نأتي إلى هللا ونحيا في عالق ٍة
المتعلّمون عن هذه الفكرة بكلماتهم].
وثيقة وحميمة معه ،مع أنّه يمكن أن يع ِّبّر
ِّ
السؤال 01
اقرأ الفقرة األولى واآلية الواردة في الصندوق (1بطرس .)8 :1
اسأل:
حدث أن شعرت بهذا ’الفرح الذي ال ين َ
َ
صف ما شعرتَ به؟"
" هل
طق به والمجيد‘؟ ِّ
بأس في
[ينبغي للمتعلّم أن يصف ما شعر به .قد ال يستطيع البعض أن يعملوا هذا بعدُ ،وال َ
هذا].
" يحاول بعض النّاس أن يختبروا هذا القُرب من هللا والعالقة الوثيقة والحميمة معه من
ْ
ولكن ،كيف لنا أن نصل إلى قلب هللا؟" [من خالل يسوع المسيح،
خالل ترديد "ال ِّذّ ْكر".
ي!]
فهو الطريق إلى قلب أبينا ال ّ
سماو ّ
الصوفي
مفهوم ثقافي :التأ ُّمل
ّ
تأثير عظيم على بعض التقاليد اإلسالمية .فيستخدم الشعر الصوفي المحبة
للمتصوفين
كان
ٌ
ّ ِّ
البشرية كصورة مجازية لتوق النفس إلى هللا ،بحيث يكون المحب الباحث عن المحبوب هو
اإلنسان الباحث عن هللا [بينما في المسيح األمر معكوس!) .يشتمل التأ ُّمل الصوفي على
ترديد "الذِّّكر" ال ُمل َّحن بهدف الوصول إلى حالة من النشوة وغياب الوعي ولَ ْمس حضور هللا.
_________________________________________________________________

ج) ص ِّ ّل باستمرار ومواظبة( .األسئلة )03-00
السؤاالن 03-02
اقرأ كامل السؤالين  12و( 13اللذين ينتهيان قبل بالون الكالم).





اسأل:
"ما الذي تأمرنا 1تسالونيكي  11 :5بعمله؟" [صلّوا باستمرار وبال انقطاع].
"كيف يمكن تطبيق هذا عملياً؟" [يمكن للمتعلّم (المتعلّمين) أن يشرح تعليم السؤال 13
صة ،أو أن يقدِّّم اختباره عن العيش قريبا ً من هللا في األنشطة واألعمال
بكلماته الخا ّ
الطبيعية واالعتيادية في حياته اليوميّة].
"من ضمن الخيارات المذكورة في السؤال  ،13ما الذي اخترت َه؟ [إجابات شخصيّة]
"الخيار األخير المذكور هو ’قبل تناول ك ّل وجبة طعام‘ .هل جعلتَ هذا األمر عادة ً لديك،
طبعا ً إن كانت ظروفك تسمح بذلك؟" [إجابات شخصيّة .هذه عادة ٌ جيّدة لين ّميها اإلنسان
حين يكون ممكنا ً .قد ال تكون هذه الفرصة متاحة عند بعض الذين يسكنون مع مسلمين
ّ
ولكن بعضهم يستطيعون عمل ذلك كنوعٍ من الشهادة].
(ضمن عائالتهم مثالً)،
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الربّانيّة (السؤاالن )05-04
د) ال ّ
صالة ّ
السؤال 04
الربّانيّة عن ظهر قلب.
احفظ الصالة ّ
صالة الوارد في الصندوق ،أو ارجع إلى ترجم ٍة أخرى للكتاب
" استخدم
ّ
نص هذه ال ّ
لمتعلّمون) من
تدربوا عليها على مراحل ،إلى أن يتم ّكن
المتعلّم (ا ِّ
ِّ
ال ُمقدس إن رغبتَ بذلكَّ .
صها في الكتاب أو في الكتاب ال ُمقدَّس].
ترديدها من دون النظر إلى ن ّ
اسأل:
الربّانيّة؟" [كال ،ال نكسب حسنةً
" هل نكتسب استحقاقا ً دينيا ً أو حسنة بترديدنا الصالة ّ
بعملنا ذاك ،ولكنّنا نقترب إلى هللا].
الربّانية عشر مرا ٍ
مرة ً واحدة ،فهل سيعطينا هذا
ت بدالً من قولها ّ
" إن ردّدنا الصالة ّ
ُّ
استحقاقا ً وحسنا ٍ
صلونَ الَ ت ُ َك ِّ ّر ُروا
ت أكثر؟ [كال! فالرب يسوع المسيح قالَ " :و ِّحينَ َما ت ُ َ
اطالً َكاأل ُ َم ِّم ،فَإِّنَّ ُه ْم َي ُ
اب لَ ُه ْم" (متّى ].)1 :6
ظنُّونَ أَنَّهُ ِّب َكثْ َر ِّة َكالَ ِّم ِّه ْم يُ ْست َ َج ُ
ْال َكالَ َم َب ِّ
بعض
صة؟" [يعتقد
صالة ،اللغة العربية أم لغتك الخا ّ
 ما اللغة التي تعتقد أنّها األفضل لل ّ
ُ
ْ
ولكن فعليّاً ،الصالة بلغتك األ ّم هي األفضل ،ألنّنا
النّاس أن الصالة باللغة العربية أفضل.
بها نستطيع أن نسكب ما في قلوبنا من رغبات وشكر أمام أبينا السماوي بحريّة أكثر.
طبعا ً ،في حال كان المؤمنون عرباً ،تكون العربيّة هي لغتهم األم].
_________________________________________________________________

هـا) االعتذار والشكر والطلب (األسئلة )22-06
السؤال 01
 اقرأ السؤال كامالً
اسأل:
" كيف يمكننا أن نتأكد من أن هللا سيغفر لنا ويط ّهرنا حين نعتذر له؟"
َ
[هو ي ِّعد بأن يفعل هذا .فتقول 1يوحنا ِّ " 9 :1إ ِّن ا ْعت ََر ْفنَا ِّب َخ َ
طايَانَا فَ ُه َو أ ِّم ٌ
عا ِّدلٌَ ،حتَّى
ين َو َ
طا َيانَا َويُ َ
َي ْغ ِّف َر لَنَا َخ َ
ط ِّ ّه َرنَا ِّم ْن ُك ِّّل ِّإثْ ٍم]".
مفهوم ثقافي :المسلمون والصالة و"الوضوء"
ُمارس المس ِّلمون دائما ً االغتسال الطقسي الذي يُدعى "الوضوء" قبل أن يقوموا بفريضة
ي ِّ
الصالة .يُرى الوضوء كوسيلة يط ِّ ّهر اإلنسان بها نفسه .قد يكون مفيدا ً
للمتعلّم أن يف ِّ ّكر
ِّ
باالعتراف بالخطية بصفته نوعا ً من "الوضوء" الروحي ،مع ّ
أن هللا نفسه ،ال مجرد
ّ
المتعلّم على فهم
ولكن إن كانت هذه الفكرة ال تساعد
االعتراف ،هو َمن يط ِّ ّهرنا.
ِّ
االعتراف ،فال داعٍ الستخدامها.

_________________________________________________________________

السؤال 21
المتعلّم لبعض المساعدة في إيجاد هذا
اقرأ متّى  11-1 :1من الكتاب ال ُمقدس .قد يحتاج
ِّ
المقطع الكتابي (سيتعلّم في الدرس  6كيف يفتح على المقاطع واآليات الكتابية).
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اسأل:
بالنظر إلى اآلية  1من متّى  ،1ما الوصايا التي يعطيها يسوع المسيح؟" [اسألوا ،اطلبوا،
اقرعوا].
تتكرر هذه
بحسب اآلية  ،1ما الوعود التي يعطيها المسيح؟" [تُعطوا ،تجدوا ،يُفت َح لكم.
َّ
الوعود في اآلية ].8
ي صالح،
"ما الفكرة التي يحاول يسوع المسيح إيصالها في اآليات 11-9؟" [أبونا ال ّ
سماو ّ
وهو يحبُّ أن يعطي عطايا حسنة ألوالده].
صالة؟" [في بعض األحيان يحدث هذا ألننا
"فلماذا إذا ً ال ننال دائما ً ما نريده ونطلبه في ال ّ
ابن
نطلب أمرا ً لن يكون مفيدا ً لنا ،بل ربما يكون ضارا ً .كان مثال يسوع يتعلَّق بطلب ٍ
ْ
ولكن إن طلب ذلك االبن حيّة ،فهل يعطيه األب مطلبَه؟ كال ،فاألب
لسمكة يأخذها من أبيه.
ّ
المحبّ لن يفعل هذا أبداًّ ،
ولكن ث ّمة أوقاتٌ أخرى حين
ألن هذا ليس أمرا ً مفيدا ً أو جيدا ً له.
ال نفهم بالضبط لماذا ال يعطينا هللا ما نطلبه .وحتّى في هذه الظروف ،علينا أن نثق بأنّه
يعرف األفضل ويعمله لنا].
أعط مثالً على صالة استجابها لك هللا ،وتحدَّث عن الكيفية التي استجاب بها[ ".ينبغي
" ِّ
ّ
للمتعلم أن يتحدَّث عن اختباراته ،وعليك أنتَ ك ُمر ِّشد أن تتحدَّث عن اختباراتك أنتَ
ِّ
أيضا ً].

_________________________________________________________________

السؤال 22
اسأل:
ّ
متعلم ع ّما
" ما البنود التي وضعتَ أمامها عالمة في السؤال 22؟" [ينبغي أن يتحدَّث ك ُّل
ِّ
كتبه هو].
الدرس  5مهمة عملية
اقرأ المهمة العملية.
قل كيف تعمل قائمة صالة:
ّ
ي يريدنا أن نصلي
" يسهل أن نكون أنانيّين فال نصلّي إال ألجل أنفسنا.
ولكن أبانا ال ّ
سماو ّ
ألجل اآلخرين أيضا ً .وحين نصلّي ألجل اآلخرين ،يعمل هللا في حياتهم".
شخص يريدنا أن نصلّي ألجله .حين يحصل هذا ،ينبغي لنا
" في بعض األحيان يذ ِّ ّكرنا هللا ِّب
ٍ
أن نصلّي فورا ً ألجل ذلك ال ّ
شخص".
" ولكن علينا أيضا ً أن نن ّمي فينا عادة الصالة ألجل اآلخرين .فمثالً ،يمكننا أن نصلّي ألجل
للمتعلّم أن
يوم الخميس .لنكتب أسماء أفراد عائلتنا في الصندوق[ ".ينبغي
ِّ
أفراد عائلتنا َ
ّ
ً
يكتب في الصندوق أسماء أفراد عائلته الذين سيصلي ألجلهم ،طبعا إن كان ذلك ال ينطوي
على أي خطر].
ّام االثنين؟" من هم أصدقاؤك الذين ال يعرفون
" لننظر إلى ٍ
يوم آخر .ألجل َمن ستصلّي أي َ
للمتعلّم أن يكتب أسماء أصدقائه في الصندوق ،إن كان ذلك ال ينطوي
ع بعدُ؟" [ينبغي
ِّ
يسو َ
على أي خطر].
ّ
ً
" انظر إلى هذا الصندوق يوميا خالل وقت الصالة ،وص ِّّل ألجل الذين تع ّهدتَ بأن تصلي
ألجلهم في ذلك اليوم".
استمر في هذا النّمط يوميا ً لعدّة أسابيع .وبعد ذلك ،ال بأس من تغيير مواضيع صالتك إن
" 
ّ
ْ
تستمر في الصالة بانتظام ألجل آخرين".
ولكن احرص على أن
رغبتَ في ذلك،
ّ
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مفهوم ثقافي :عمل قائمة صالة
قائمة الصالة المقترحة تبدأ بيوم الجمعة ألن هذا هو يوم العطلة األسبوعي في بعض البالد
اإلسالميّة ،مع ّ
ي في بال ٍد إسالمية أخرى يكون يوم األحد.
أن يوم العطلة األسبوع ّ
المتعلّم يسكن
قد ال تكون كتابة أسماء أصدقائك المسلمين وأفراد عائلتك أمرا ً حكيما ً إن كان
ِّ
معهم ،وإن كان يمكنهم إيجاد كتاب المساق ورؤية ما فيه.
_________________________________________________________________

الختتام االجتماع
اسأل:
شخص في المجموعة أن
 ما تأثير درس اليوم على حياتك؟" [ينبغي لك ِّّل
ٍ
يشارك ،بما في ذلك أنت].
اقرأ المهمة العملية للدرس ( 5انظر حديثنا السابق عنها).
قُل:
ضروا الدرس
صة بهذا األسبوع ،وأن ت ُح ِّ ّ
" أرجو أن تت ّمموا المهمة العملية الخا ّ
 6قبل جلسة النقاش التالية".
" ألجل دراسة الدرس التالي ،ينبغي أن تكون لديكم نسختكم من الكتاب ال ُمقدَّس
أو العهد الجديد .هل هناك من ليس لديه نسخةٌ من الكتاب ال ُمقدَّس بعدُ؟"
متعلّم لنسخ ٍة منه بدءا ً من الدرس  6فصاعدا ً].
[سيحتاج ك ُّل ِّ
اختم بالصالة طالبا ً من هللا أن يساعدنا في أن نحيا قريبين منه و ُمصلّين باستمرار وبال
انقطاع.
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