
 

 في العزلةإعرف قّصتك: 
 :شارك

 األسبوع من بهم الخاّصة االكتشاف اختبارات لمشاركة الفريق أدع  
 حالهم؟ كان كيف. الماضي

عالقة آدم وحواء مع . ناقش آثار الخطّية على 18: 2اقرأ تكوين 
 اهلل. إليكم بعض األمثلة عن األسئلة للمساعدة في تسهيل النقاش:

 كيف كانت عالقة آدم وحواء مع اهلل قبل الخطّية؟ 
 ما كانت رّدة فعلهما عندما أكال من الفاكهة الم حّرمة؟ 
 كيف تغّيرت عالقتهما مع اهلل بعد أن أخطأا؟ 

قطعت الخطّية التواصل المباشر ما بين آدم وحواء واهلل. بعيدًا 
أصبحت البشرّية ضاّلة  –من دون هذا التواصل  –عن اهلل 

البشرّية بآثار قرار آدم وحواء، لكن فقط من ووحيدة. شعرت كل 
 خالل ذبيحة يسوع ت سترّد هذه العالقة مع اهلل.

ّببت فيها خطّية أطلب من أعضاء الفريق أن ي فّكروا بعالقة س
شخص ما أن ينفصل، أو ينعزل أو يصبح وحيدًا. استخدم األسئلة 

 التالية للمساعدة على تسهيل الحوار:

 هل فعلت شيئًا عمدًا ط ِلَب منك أاّل تفعله؟ 
 كان هذا؟ من عصيت؟ ما 
 كيف شعرت بعد أن فعلت ما ال يفترض بك أن تفعله؟ 

  القصد العاّم:
 سلبيةمساعدة الفريق على فهم اآلثار ال

 عندما ننعزل ونبتعد عن اهلل.)المؤذية( 
محاولة محبة شخص  عمل/اكتشاف:

 يشعرون باالنفصال عنه.
أقالم، ونسخ من "أسئلة  المواّد الالزمة:

 المشاعر" لكّل أعضاء الفريق.
 مالحظة للمدّرب:

ت ذّكرنا تمارين "اعرف قّصتك" بأن نتوّقف 
ونتذّكر من هو اهلل، ومن نحن بالنسبة إليه، 
وكيف أّن قّصتكم هي جزء من قّصته األعظم. 
خالل تمرين هذا األسبوع، ساعد أعضاء الفريق 
ليتكّلموا عّما يشعرون به عندما يكونون 

عن اهلل واآلخرين.  بعيدين –معزولين وبمفردهم 
لعزلة عن اهلل عندما نخضع للتجربة، قد نشعر با

إذ نشعر بالخجل، وهذا العارعادًة ما يدفعنا 
لنبتعد عن اهلل وعن اآلخرين. ربما نشعر بأننا 
لن نكون مقبولين، م قّدرين أو محبوبين ألننا 

أن  هي اهلل أنالحقيقة هذه كذبة. ، لكن أخطأنا
نتمّتع بعالقة مقّربة معه ومع اآلخرين  أن ي ريدنا

 ائمًا.د

قد يكون من المفيد أن تقوم بهذا التمرين قبل 
لكي تتمّكن من مشاركة فريقك  Coreاجتماع 



 

 هل اكتشف أحٌد ما ما فعلته؟ 
  لك ولعالقتك مع هذا الشخص؟ –ماذا حدث 

 :صل  
 منح أعضاء الفريق خمس دقائق ليكتبوا رسالًة هلل مستخدمين "أسئلة المشاعر" كدليٍل لهم.ا

 بإمكان أعضاء الفريق أن يتبعوا هذا المثال:

 "إلهي الحبيب،

 ]ق ْل هلل أّي عالقة ت عاني.[

 هذه العالقة. والعزلة واالبتعاد عنبسبب الوحدة ما يشعرون به استخدم أسئلة المشاعر ليكتبوا 

 أشكر اهلل ألنه ي حّبك على الرغم من خطّيتك.

 وّقع رسالتك.

 أطلب منهم أن ي شاركوا رسائلهم مع بعضهم البعض.

 :اكتشف
. اهلل ي حّبنا، وهو يعرف ما األفضل بالنسبة إلينا 39-38: 8ت ذّكرنا المحّبة بأننا لسنا بمفردنا. اقرأ رومية 

أعضاء الفريق أن ي فّكروا كيف أّن اهلل ي ريدهم أن ي حّبوا  بأن نحّب اآلخرين كما ي حّبنا. أطلب من ويوصينا
باالبتعاد عنه. ذّكرهم أن يثقوا باهلل في نتائج طاعتهم لمحّبة اآلخرين. ذّكرهم بأنهم ال شخصًا يشعرون 

سوف ي صلح الموقف. أدع  أعضاء الفريق  ي حاولون إصالح العالقة المكسورة بمفردهم: لكنهم يثقون بأّن اهلل
 محّبة اآلخرين الذين يشعرون باالنفصال عنهم.ليتكّلموا عن موضوع 


