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 ed thHow Can I Know I am a Christian, 5.ّمت نشر هذا الدرس ابللغة اإلنكليزية حتت عنوان، 

ويف برامج مماثلة  Teen Challengeميكن استنساخ هذه املواد  وتوزيعها لتتم االستعانة هبا ضمن خدمة 
وكنائس حملية ويف املدارس وسائر املنظمات واألفراد. كما وميكن تنزيلها من شبكة اإلنرتنت على املوقع اإللكرتوين 
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نشر هذه املواد أو بيعها احلصول على إذن خّطي من خدمة  ويتعني على كل من يرغب يف
Global Teen Challenge. 

اليت ّمت إعدادها هبدف استخدامها يف الكنائس  حلياة جديدةدراسات اجملموعة يشكِّل هذا الدرس جزًءا من 
وخدمات مماثلة تعمل مع مؤمنني جدد. كما  Teen Challengeواملدارس وخدمات السجون وخدمة 

 وميكن احلصول على دليل املعلم ودليل الطالب ودليل الدراسة واالمتحان والشهادة املتعلقة هبذا الدرس.
 ملزيد من املعلومات حول هذه الدروس، ميكنك مراسلتنا على العناوين اآلتية:
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PO Box 511 

Columbus, GA, 31902 USA 
Email:  gtc@globaltc.org 

Web: www.globaltc.org  and     www.iTeenChallenge.org 
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 أنَّين مؤمن فعًال؟كيف أأتكَّد من 
هذا الدرس نظرة عامة أساسيَّة عمَّا يعنيه أن يكون املرء مؤمنًا وعن كيفيَّة أتكُّده من أنَّه فعًال ابٌن هلل. إليك نظرة  يتضمَّن

 عامة وجيزة عن هذا الدرس.
؟كيف ميكنك أن تصبح مؤمًناالفصل األوَّل.    

1 واإلرادة واملشاعر يف إميان املرء ابملسيح.يف هذا اجلزء من الدرس، نتعرَّف إىل دور الذهن 
؟أجد أدلَّة تثبت أّين مؤمن أن ميكنينأين الفصل الثاين.   

أين ميكنك أن تبحث عن أدلَّة حتدِّد ما إذا كنت مؤمًنا. يف هذا الفصل، نستكشف 
ات يف  واملواضيع الرئيسيَّة اليت متَّت مناقشتها هي: الكتاب املقدَّس، والروح القدس، والتغريُّ

 حياة اإلنسان.

2
  عالقيت الشخصيَّة بيسوع املسيحالفصل الثالث. 

يشكِّل بناء عالقة شخصيَّة وثيقة بيسوع أحد جماالت النمو الصعبة لدى بعض املؤمنني 
3  لبناء صداقة وثيقة بيسوع. عدَّة عمليَّة اطرقً يف هذا الفصل، نستكشف  .اجلدد

ماذا أفعل بشكوكي يف كوين مؤمًنا؟الفصل الرابع.   
ببعض اختبارات الشّك سواء كانوا مؤمنني حقيقيِّني أو مل يكونوا. ميّر معظم املؤمنني اجلدد 

4 منها.يف هذا الفصل، نتعرَّف إىل مصدر الشكوك وأسباهبا وإىل كيفيَّة ختلُّص اإلنسان 
درس متهيدي للدروس األخرى كافة ضمن ك’  ’كيف أأتكَّد من أنَّين مؤمن فعًال ‘‘وان ميكن اعتبار هذا الدرس حتت عن

 ،كيفيَّة إعداد هذه الدروسمعلومات إضافيَّة حول   إذا أردت احلصول على ’.’حلياة جديدةاجملموعة دراسات ‘‘سلسلة 
 لنا على العنوان اآليت.راس

 املعلِّممضمون دليل 
يتضمَّن دليل املعلِّم الذي بني أيديكم أربعة أجزاء. وقد متَّ إعطاء عنوان لكّل جزء. 

 بر�مج الدرس اخلاص ابملعلِّم .1
 دليل الطالب .2
 دليل الدراسة .3
 امتحان الطالب & دليل أجوبة االمتحان & شهادة يف الدرس .4

التالية تفسريًا لكيفية استخدام كّل جزء من األجزاء املذكورة ميكنك أن جتد مباشرة بعد املقدِّمة الواردة يف الصفحة 
 أعاله.
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 مقدِّمة
يشكِّل هذا الدرس جزًءا من سلسلة خمصَّصة لتدريب املؤمنني اجلدد. فنحن نرى أّن هناك حاجة كبرية 

استخدام هذه اليوم إىل مساعدة املؤمنني اجلدد على ربط تعاليم املسيح حبياهتم بطريقة عمليَّة. أيًضا، ميكن 
 الدروس بشكل فّعال يف خدمة الشبيبة والكبار يف الكنيسة ممَّن يريدون عيش اإلميان املسيحي بشكل عملّي.

هو تعليم املؤمنني اجلدد عن  حلياة جديدةاجملموعة دراسات اهلدف الرئيسي من هذا الدرس ومن سائر 
 مسائل حياتيَّة مهمَّة، بدون أن حناول تزويدهم بدراسة مفصَّلة هلذه املواضيع.

يف الوال�ت املتَّحدة  Teen Challengeوختطِّط اللجنة املسؤولة عن املناهج الدراسيَّة التابعة خلدمة 
هزون لتقبُّل أي انتقادات أو أفكار متعلِّقة بكيفيَّة حتسني األمريكيَّة لالستمرار يف تنقيح هذه الدروس. كما أنَّنا جا

 هذه املواد التعليميَّة.

 كيفية استخدام دليل املعلِّم
 بر�مج الدرس اخلاص ابملعلِّم .1

 تتضمَّن الصفحات األوىل من هذا اجلزء حملة عامة عن الدرس ككّل.

الوقت الذي جيب فيه إجناز كل مشروع الصفحة التالية  هي نسخة عن قائمة فروض الصف. وهي تبنيِّ 
يف دليل الدراسة، والوقت الذي سيتم فيه إخضاع الطالب الختبار قصري وامتحان. وجيب تزويد كّل طالب 

ابملعلومات املناسبة اخلاصة هبذه الورقة يف بداية كّل درس. وتتضمَّن أدلَّة الدراسة نسخة فارغة عن هذه االستمارة 
 داخل الغالف اخللفّي.

جتد بعد ذلك بر�مج درس خاص بكلَّ درس من الدروس. وتتضمَّن برامج الدرس كافة حقيقة كتابيَّة 
رئيسيَّة وآية رئيسية يتّم إعطاؤمها يف بداية كّل حصَّة. فهما تساعدان على إبقاء احلديث موجًَّها حنو اهلدف احملدَّد 

خالل احلصَّة. 

يف أسفل احلقيقة الكتابيَّة الرئيسيَّة واآلية الرئيسيَّة توجد تعليقات عدَّة حول كيفيَّة تعليم الدرس. ويف 
حاالت عدَّة، يتّم الرجوع إىل دليل الطالب أو إىل املشاريع يف دليل الدراسة. 

ىل إرشاد واضح حول فائق األمهية. فاملؤمنون اجلدد حيتاجون إ’’ تطبيق عمليّ ‘‘ُخيَتم كلُّ درس بنشاط 
ب  كيفيَّة البدء بتطبيق هذه التعاليم الكتابيَّة يف حياهتم اليوميَّة. احرص على ختصيص وقت كاٍف ملساعدة الطالَّ

 على البدء بعمليَّة التطبيق الشخصي هذه.

ب.  يف �اية كّل بر�مج درس، توجد قائمة ابلفروض املعطاة للطالَّ
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حصص، مدَّة كّل واحدة منها ساعة واحدة، على أن يتم ختصيص  متَّ تقسيم معظم الدروس إىل مخس
أشهر  4و 3من هذه السلسلة خالل مدَّة ترتاوح بني  14احلصَّة األخرية لالمتحان.  ميكن استكمال الدروس ال

إذا متَّ إعطاء مخس حصص يف األسبوع. أمَّا إذا متَّ إعطاء ساعة واحدة يف األسبوع، فيمكنك إجناز درس واحد 
يف الشهر، والسلسلة كاملًة خالل سنة واحدة. وميكن بسهولة تقسيم عدد كبري من هذه الدروس ليتم إعطاؤها 

 خالل فرتة أطول، كما وميكن تقسيمها إىل املزيد من احلصص.

 دليل الطالب .2
مت وضع دليل الطالب هلدفني. ميكنك أن تطلب من الطالب قراءة الصفحات املناسبة لالستعداد لدرس 

. كما  ميكن أن تطلب منهم قراءهتا بعد إعطاء الدرس هبدف مراجعة ما متَّ تعليمه يف الصف وترسيخه يف معنيَّ 
 أذها�م.

ب إىل تدوين املالحظات يف الصّف حىتَّ بعد تزويدهم بدليل الطالب. فمن شأن  عك أن تدعو الطالَّ نشجِّ
ح بعض املسائل اليت يتم تناوهلا يف دليل املالحظات الشخصيَّة والنقاش داخل الصف أن تساعد على توضي

 الطالب.

 دليل الدراسة .3
مت تصميم املشاريع يف دليل الدراسة إلعطاء الطالب فروًضا يقوم هبا خارج الصف. كما وتساعد بعض 

 املشاريع على حتضريه للنقاش يف احلّصة املقبلة.

عمق على بعض املسائل اليت متَّت وقد متَّ وضع عدد من املشاريع ملساعدة الطالب على إلقاء نظرة أ
مناقشتها يف الصف. اهلدف الرئيسي من هذه الفروض هو مساعدة الطالب على اكتشاف طرق لتطبيق هذه 

 احلقائق الكتابيَّة يف حياهتم اليوميَّة.

 امتحان الطالب & دليل أجوبة االمتحان & شهادة يف الدرس .4
ه كّل طالب يف فهم احلقائق الكتابيَّة اليت متَّ تناوهلا يف هذا مت وضع االمتحا�ت لتقييم التقدُّم الذي حيرز 

الدرس. وقد وردت األجوبة على هذه االمتحا�ت مباشرًة بعد الصفحة األخرية من النسخة النموذج المتحان 
 الطالب يف دليل املعلِّم.

ب الذين ينجزون العمل املطلوب يف هذا الدرس  وهتدف الشهادة يف الدرس إىل تقدير جهود الطالَّ
وينجحون يف االمتحان. وقد ّمت إدراج منوذج عن الشهادة يف الصفحة األخرية من دليل املعلِّم. كما وميكن منح 

ب الذين ينجزون الدروس ال . وقد متَّ إدراج حلياة جديدةاجملموعة دراسات يف سلسلة  14شهادة إجناز للطالَّ
 .دراسات اجملموعة حلياة جديدة على تعريف املعلِّمنيمنوذج يف الكتاب حتت عنوان 
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 مصدر هذه الدروس
قال امللك سليمان إنَّه ال يوجد جديد حتت الشمس. ينطبق األمر نفسه على هذه الدروس. فعدد كبري 

من األفكار املدرجة فيها ليس جديًدا. ويف هذا الصدد، نودُّ التعبري عن خالص تقدير� ملعهد املبادئ احلياتيَّة 
يف حياة األشخاص الذين أعدُّوا هذه نظرًا لتأثريه  Institute in Basic Life Principlesاألساسيَّة 

 الدروس. ويُظهر عدد كبري من هذه الدروس عالمة خدمة معهد املبادئ احلياتيَّة األساسيَّة. 

كما أودُّ التعبري عن خالص تقديري لألساتذة ولآلالف من املؤمنني اجلدد الذين استخدموا هذه املواد 
وا إىل حدٍّ كبري يف تطوير هذه الدروس. وأودُّ أن أخصَّ ابلشكر التعليميَّة خالل السنوات السابقة. فهو سامه

يف بروكلني يف نيويورك من  Teen Challengeألنَّه أاتح يل فرصة العمل يف خدمة ’’ دون ويلكرسون‘‘
حلياة اجملموعة دراسات . فخالل هذه السنوات، ّمت البدء ابلعمل على تطوير 1975حىتَّ العام  1971العام 

. جديدة

وقد ّمت تطوير الطبعة اخلامسة من هذه الدراسات مبساعدة اللجنة املسؤولة عن املناهج الدراسيَّة التابعة 
 . وأودُّ أن أخصَّ ابلشكر مجيع الذين ساعدوا يف عمليَّة تنقيح هذه الدروس.Teen Challengeخلدمة 

السياسة املتعلِّقة بنسخ هذه املواد التعليميَّة
إنَّ دليل املعلِّم وكافة مواد الطالب املتعلِّقة هبذه الدروس هي مواد حمفوظة احلقوق. ُيسمح بنسخ هذه املواد 

وضمن برامج مماثلة ويف الكنائس احملليِّة واملدارس  Teen Challengeوتوزيعها ليتم استخدامها ضمن خدمة 
هذه املواد عن املوقع اآليت على اإلنرتنت   وغريها من املنّظمات وعلى صعيد فردّي أيًضا. ميكنك تنزيل

www.iTeenChallenge.org ال ُيسَمح ببيع هذه املواد بل يتم تقدميها جماً�. ويتوجَّب على .
 .Global Teen Challengeكّل من يرغب يف نشرها وبيعها احلصول على إذن خّطي من خدمة 

 ف ابيتداي

http://www.iteenchallenge.org/
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 التسلسل املقرتح لتعليم الدروس
. وقد ّمت إدراج حلياة جديدةاجملموعة دراسات درًسا ضمن  14هذا الدرس هو جزء من سلسلَّة مؤلَّفة من 

كافة كّلها ضمن قائمة التسلسل املقرتح للتعليم. وّمت وضع هذه القائمة هبدف تعليم هذه   14هذه الدروس ال
مكبح. ال يعتمد أيٌّ من هذه الدروس  14يكون من األفضل تصوُّرها كعجلة هلا الدروس بشكل مستمر. وقد 

على الدرس السابق. بل كلُّ واحد منها هو درس قائم حبّد ذاته. وابلتايل، ميكن للطالب االنضمام إىل الصفوف 
 يف أّي مرحلة كانت وأن ينسجم بسهولة.

 كيف أأتكِّد من أّينِ مؤمن فعًال؟ .1
 الكتاب املقدَّسنظرة سريعة على  .2
 املواقف .3
 التجربة .4
 احلياة املسيحيَّة الناجحة (وتشمل دراسات متعلقة خبدمة الروح القدس) .5
 النمو من خالل الفشل .6
 ممارسات مسيحيَّة (العالقات ضمن الكنيسة احملليَّة) .7
 طاعة هللا .8
 تقدمي الطاعة إلنسان .9

 الغضب واحلقوق الشخصيَّة .10
 كيفيَّة دراسة الكتاب املقدَّس .11
 احملبَّة وقبول الذات .12
 العالقات الشخصيَّة مع اآلخرين .13
 القوَّة الروحيَّة والعامل الفائق للطبيعة .14

تعريف إذا أردت احلصول على معلومات إضافيَّة حول تعليم هذه الدروس، ميكنك مراجعة الكتاب 
 .دراسات اجملموعة حلياة جديدةاملعلِّمني على 
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 برامج الدرس
 خاصة ابملعلِّم

من دليل املعلِّم للحصول على املزيد من املعلومات حول كيفية  4راجع الصفحة 
 اصة ابملعلِّم.اخلاستخدام برامج الدرس 
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 حملة عامة عن الدرس
ب وتوزيعقبل يوم أو يوَمني من موعد احلصَّة األوىل، ميكنك إعطاء مقدِّمة عن الدرس  .1 بعض الفروض  للطالَّ

. إذا أمكن، وزِّع عليهم دليل الدراسة قبل يوم أو يومني من البدء بتعليم هذا الدرس. وميكنك عليهم األوىل
عليهم يف هذا الوقت أيًضا. واطلب منهم قراءة الصفحات اليت ستتمُّ مناقشتها يف ’’ دليل الطالب‘‘توزيع 

احلصَّة األوىل. 
م كّل فرض. اطلب منه  إجناز  تواريخوتتضمَّن  ائمة فروض الصفقجتد نسخة عن  ،12 الصفحةيف  .2

دليل على اجلهة اخللفيَّة من  لقائمة فروض الصفالنسخة الفارغة  ملء التواريخ املناسبة عرب استخدام
   الدراسة.

حلضور لدى جميئهم   الدراسةدليل أطلع الطالب على ضرورة أن يكونوا قد أجنزوا املشروع األوَّل من  .3
احلصَّة األوىل. 

لدرس. اهلدف للبدء ابللدرس اليت ميكنك االستعانة  �مج كّل درس بعض أنشطة التحضريبر يتضمَّن  .4
ب على الرتكيز على املوضوع الرئيسي هلذا الدرس. فنحن  الرئيسي من هذه األنشطة هو مساعدة الطالَّ

ب مجيًعا ابحلرية للمشاركة يف احل  صَّة الدراسيَّة.نريد أن خنلق جوًّا من الدفء واالنفتاح حيث يشعر الطالَّ

ب مميكنك  .5 يدرك مؤلِّفو هذا الدرس جيًِّدا أنَّ هذه ’’. مؤمن‘‘عىن كلمة التفكري قليًال يف كيفيَّة فهم الطالَّ
ب يف معناها.تعريفها  الكلمة ال حتمل تعريًفا بسيطًا. لكنَّها كلمة كتابيَّة ميكنك  يف صفِّك لئالَّ حيتار الطالَّ

الكلمات اليت ال يفهمها إالَّ األشخاص الذين مضت جتنُّب استعمال رغبة حقيقيَّة يف  املؤلِّفني لدى
سنوات طويلة على إميا�م ابملسيح. فهذا الدرس ُمَعدٌّ بشكل رئيسّي للمؤمنني اجلدد أو املؤمنني احملتملني 

ا ال يعرفون الكثري من املصطلحات اخلاصَّة اليت يستخدمها املؤمنون   القدامى.الذين رمبَّ

يف هذا الدرس إىل األشخاص الذين يتمتَّعون بعالقة شخصيَّة حقيقيَّة بيسوع املسيح ’’ مؤمن‘‘ُيشار بكلمة
بعد أن قبلوه رابًّ وخملًِّصا حلياهتم أي املؤمنني احلقيقيِّني.

ة برامج درس احلصص الدراسيَّة اليت تريد ختصيصها لتعليم هذا الدرس. تتضّمن الصفحات اآلتيحدِّد عدد  .6
حصَّة دراسيَّة.  14وتوزيعه على التوسُّع يف الدرس  بسهولة خاصة بعشر حصص دراسيَّة. لكن ميكن

 عناوين الدروس العشرة واردة يف الصفحة التالية من دليل املعلِّم.
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 دد احلصص اليت ستخصِّصها لتعليم هذا الدرس؟ما هو ع
ختصيصها لتعليم هذا الدرس. تتضّمن الصفحات اآلتية برامج درس خاصة حدِّد عدد احلصص الدراسيَّة اليت تريد 

حصَّة دراسيَّة. عناوين الدروس  14بعشر حصص دراسيَّة. لكن ميكن بسهولة التوسُّع يف الدرس وتوزيعه على 
أمامه إىل العشرة واردة يف الصفحة التالية من دليل املعلِّم. كما وميكن تقسيم الدرس الذي جتد عالمة النجمة * 

 درسني. وقد مت اقرتاح أفكار حول كيفيَّة تقسيم الدرس إىل حصََّتني.

 ؟كيف ميكنك أن تصبح مؤمًناالفصل األوَّل:  
 *الدرس األوَّل: التزام على صعيد الذهن واإلرادة

 *الدرس الثاين: التزام على صعيد املشاعر

 أجد أدلَّة تثبت أّين مؤمن؟ أن ميكنينأين الفصل الثاين: 
 *الدرس الثالث: الكتاب املقدَّس والروح القدس

ات يف حياتك  الدرس الرابع: التغريُّ

 الفصل الثالث: عالقيت الشخصيَّة بيسوع املسيح
 اجلزء األوَّل-*الدرس اخلامس: عالقيت الشخصيَّة بيسوع املسيح

 اجلزء الثاين-املسيحالدرس السادس: عالقيت الشخصيَّة بيسوع 

 الفصل الرابع: ماذا أفعل بشكوكي يف كوين مؤمًنا؟
 الدرس السابع: أسباب الشكوك

 اجلزء األوَّل-الدرس الثامن: التخلُّص من الشكوك
 اجلزء الثاين-الدرس التاسع: التخلُّص من الشكوك

 الدرس العاشر: امتحان
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 قائمة فروض الصف
 أنَّين مؤمن فعًال؟كيف أأتّكد من  عنوان الدرس: 

 التاريخ                  آ�ت للحفظ                     اختبارات قصرية    
 الدرس الثاين   من دليل الطالب  5حقائق يف الصفحة  8   1
 الدرس الثالث 16: 8رومية  2
 الدرس الرابع 12: 1وحنا ي 3
 الدرس السابع 6-5: 1يعقوب  4

 اتريخ االستحقاقاملشاريع                  
 الدرس األوَّل  1
 الدرس الثاين  2
 الدرس الثالث  3
 الدرس الثالث أو الرابع  4
 الدرس الثامن  5
 الدرس الرابع  6
 الدرس الرابع أو اخلامس  7
 الدرس اخلامس أو السادس  8
 الدرس السابع أو الثامن  9

 الثامنالدرس السابع أو   10
 الدرس السابع  11
 الدرس التاسع  12

 الدرس العاشر            التاريخ           االمتحان
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 الدرس األوَّل بر�مج
 التزام على صعيد الذهن
 التزام على صعيد اإلرادة

 رئيسيَّةالكتابيَّة القيقة احل .1

ذ اخلطوات يصبح مؤمعندما أفهم احلقائق الكتابيَّة اليت تبنيِّ كيف ميكن للمرء أن  ًنا، جيب أن أختَّ
 صبح مؤمًنا.أل الالزمة

 12: 1آية رئيسيَّة: يوحنَّا  .2

ؤِمنوَن اَبِمسِه، فأعطاُهم ُسلطاً� أْن َيصريوا أبناَء هللاِ أّما الذي‘‘
ُ
 ’’.َن قَِبلوُه، امل

 مادة مرجعيَّة للطالب .3

املشروع األوَّل من دليل مع هذا الدرس، كما يتناسب  من دليل الطالب 9-4الصفحات تتناسب 
 ع هذا الدرس.م’’ كيف ميكنك أن تصبح مؤمًنا؟‘‘ان الدراسة حتت عنو 

حتضري مسبق  .4

 مقابلة مع مؤمن .أ
 أن جتري مقابلة مع شخص مؤمن. ، عليكهذا من بر�مج الدرس 17القيام ابلنشاط  هبدف

إذا و قبل أن جتري املقابلة. الفصل األول منه يقرأ  ميكنك أن تعطي دليل الطالب هلذا الشخص لكي
تسجيل املقابلة. ُقم بوإالَّ ف طالب،مباشرة أمام ال معه قابلةامللكي جتري ه احلضور أمكن، اطلب من

حاول أن حتصر ا صديقك. ة اليت يعطيهواألجوبواحرص على أن يلتقط امليكروفون بوضوح أسئلتك 
ك انتقاء أجزاء معيَّنة من ، ميكنإذا مل يكن األمر ممكًناو دقيقة.  15و 10وقت املقابلة مبدَّة ترتاوح بني 

 الصّف.كي ُتسمعها ل املقابلة

ب لكي يقارنوا وتوزيعها على ا 17ن األسئلة املعطاة يف النشاط نسخ عميكنك استخراج  لطالَّ
 ملقابلة.اختباراهتم ابلقصة الواردة يف ا

1  
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 جدول احلقائق الثمانية  .ب
تشكِّل احلقائق الثمانية اليت جيب على اإلنسان أن يعرفها ويؤمن هبا لكي يصبح مؤمًنا إحدى 

النقاط الرئيسيَّة اليت سنتناوهلا يف هذه احلصَّة األوىل. قد جتد أنَّه من املفيد خالل املناقشة يف الصف أن 
بتطبع هذه احلقائق الثمانية على مل . ويساعدك كثريًا أن يف الصف صق كبري لكي تعرضها أمام الطالَّ
 الصفحةبرامج الدرس. وميكنك أن جتد احلقائق الثمانية يف  ضمن 17جتري مقابلة حيَّة للقيام ابلنشاط 

 . من دليل الطالب 6

 دقائق) 10-5(     التحضري للدرس .5

 اخَرت أحد األنشطة اآلتية لتستهّل به درس اليوم.

 املرَّة األوىل اليت سألك فيها أحدهم ما إذا كنت مؤمًنا .أ
ب أن خيربوا أمام الصف عن املرَّة األوىل اليت سأهلم فيها أحدهم ما إذا اطلب من بعض كانوا   الطالَّ

ب مبعظمهم قد نشأوا يف عائالمؤمنني. ِمبَ أجابوا ما إذا كان مؤمنة، فقد ال يتذكَّرون  ت؟ وإذا كان الطالَّ
وأصبحت لديه  ا شارك شهادة حياته مرارًا عدَّةتكلِّم شخصً  ميكنك أنؤال قد طُرِح عليهم. هذا الس

 حول كيفيَّة جتاوب الناس مع هذا السؤال.خيربها قصص كثرية 

 الذي جيعل اإلنسان مؤمًنا؟ برأيك، ما .ب
ب قراءة أجوبتهم على  اده راسة، ومفالسؤال األوَّل من املشروع األوَّل من دليل الداطلب من الطالَّ

مثَّ خصِّص بعض الوقت ملناقشة أجوبتهم متفادً� الدخول يف  ’’برأيك، ما الذي جيعل اإلنسان مؤمًنا؟‘‘
ب.  ال تكن متطلًِّبا. يف هذا الصدد مناقشات مطوَّلة األفكار  صحيحت ميكنكيف ما يتعلَّق أبجوبة الطالَّ

 اخلاطئة يف أثناء املناقشة اليت ستجريها يف وقت الحق من احلصَّة.

 من دليل الطالب 5صفحة دقائق)  5-3(    كيف يصبح اإلنسان مؤمًنا؟  .6

بك أتثريًا كبريًا على طريقة تعليمك هذا الدرس. إذا تبنيَّ لك أنَّ  يؤثِّر النضوج الروحي لدى طالَّ
أن يسلِّم حياته للمسيح، احرص على ختصيص وقت لتوضيح األسئلة اليت قد البعض منهم مل يقّرِر بعد 

 مؤمنون. هم مجيًعا ال تفرتض أنَّ الطالبيطرحو�ا. و 

عهم على دراسة هذا  ب مبعظمهم قد سّلموا حياهتم للمسيح، شجِّ وإذا كنت متأكًِّدا من أن الطالَّ
يبحثوا  بينما يراجعون هذه النقاط، ميكنهم أنو اجلزء من الدرس لكي يتحضَّروا ملشاركة شهادة حياهتم. 

 غري مؤمنني.أشخاص مع عن طرق لالستعانة هبا خالل نقاشاهتم 

1  
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ب إىل مشاركة أجوبتهم على  من املشروع  3السؤال وميكنك أن تستهّل النقاش بدعوة بعض الطالَّ
فتجد بعض األفكار ’ ’؟ملسيحما الذي تؤمن به يف ما يتعلق ببيسوع ا‘‘ن دليل الدراسة، ومفاده ماألوَّل 

امللهمة يف ما يتعلَّق بكّم التفاصيل اليت حتتاج إليها لدى مناقشة احلقائق الكتابيَّة املتعلِّقة هبذا اجلزء من 
و اثنني إذا كان لدى طالب أ الدرس. يف هذه املرحلة، ال تدخل يف نقاشات مطوَّلة بشأن هذا السؤال.

 الزمة ملناقشتها معهم بشكل أكثر تفصيًال بعد انتهاء احلصَّة.، قُم ابلرتتيبات الأسئلة مهّمة

ب لرفع أيديهم لإلجابة على  أالَّ تدعو من املستحسن من املشروع األوَّل من دليل  2السؤال الطالَّ
شخصّي قد يضع  فهذا سؤال ’’حياتك للمسيح؟)هل أنت مؤمن؟ (هل سلَّمت ‘‘ الدراسة، ومفاده

ب أن يش. الطالب يف موقف حرج هذا الدرس عروا ابحلرية لدراسة املواضيع الواردة ضمن فنحن نريد للطالَّ
م غري مؤمنني.أب�َّ بدون أن يشعروا   م يف مأزق أل�َّ

من دليل  5الصفحة  يف، املقطع الوارد يف بداية الفصل األوَّل شدِّد على النقاط الرئيسيَّة من
االلتزام الذي يقوم به اإلنسان لكي . أِشر إىل أّن ؤمًنامأحد لكي يصبح  على هللا ال يتحايل الطالب.

 .يتّم على ثالثة مستو�تيصبح مؤمًنا 

قبل أن تتأكَّد من إميانك، جيب أن تعرف كيف ميكنك أن تصبح مؤمًنا. ما من إنسان يصبح مؤمًنا 
تصبح مؤمًنا، عن طريق الصدفة.  ال يتحايل هللا عليك لكي تصبح واحًدا من أتباعه. إذا أردت أن 

 :عليك أن تعلن التزامك ابملسيح. وتشمل هذه اخلطوة االلتزام على ثالثة مستو�ت
 التزام على صعيد الذهن    
التزام على صعيد اإلرادة      
 التزام على صعيد املشاعر   

 من دليل الطالب 5كيف أأتكَّد من أنَّين مؤمن فعًال، صفحة 

 دقائق) 5-3(    ما هو االلتزام؟  .7

يف الدرسني األوَّلني من هذا املقرَّر التعليمي، سنتحدَّث عن إميان املرء ابملسيح عرب االلتزام به على 
جزًءا صعيد ذهنه وإرادته ومشاعره. خصِّص بعض الوقت للتحدُّث عن االلتزامات. يشكِّل هذا األمر 

. فهم ال ميانعون أن ينكثوا الوعد إذا اضطرُّوا إىل فعل ذلك. �ِقش إبجياز ما يريده عضة البضئيًال من حيا
 هللا عندما نتحدَّث عن تسليم حياتنا له.

ب أسئلة بشأن الدور الذي تلعبه مشاعر�  ر أنَّك يف إمياننا ابملسيح. قد يطرح بعض الطالَّ فسِّ
 يف احلصَّة املقبلة.ستتحدَّث عن هذا املوضوع 

1  
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تعلِّقة اباللتزام على صعيد ذهنك امل الثمانية قائقاحل .8
 من دليل الطالب 6 ص.دقيقة)،  10-15(

ب فتح من دليل الطالب 6احلقائق الثمانية الواردة يف الصفحة استعرض جدول  . واطلب من الطالَّ
أن يفهموا احلقيقة كتبهم املقدَّسة على املراجع الكتابيَّة املتناسبة مع كّل خطوة وقراءهتا. واحرص على 

 الرئيسيَّة املتعلِّقة بكّل واحدة من احلقائق اآلتية.

 هذه هي احلقائق اليت جيدر بك أن تعرفها وتؤمن هبا لكي تصبح مؤمًنا
 6: 11هللا موجود. عربانيني  .1

 16: 3تيمواثوس  2الكتاب املقدَّس صحيح.  .2

 23: 3 أ� أخطأت حني عصيت �موس هللا. رومية .3

 16: 3. يوحنا كثريًا حىتَّ أرسل ابنه الوحيد، يسوع، لكي حييا وميوت ألجلي  هللا أحبَّين .4

 12: 4يسوع وحده قادر أن يغفر خطا�ي. أعمال  .5

 23: 6 عقاب اخلطيَّة موت (موت أبدي). رومية .6

 9: 1يوحنا  1 ميكنين أن أجنو من عقاب اخلطيَّة عرب االعرتاف خبطا�ي ليسوع وطلب غفرانه. .7

 10-9: 10. رومية مؤمًنا عرب السماح ليسوع أبن يصبح قائد حيايت اآلن ميكنين أن أصبح .8

 من دليل الطالب 6مقتبس من الصفحة 

 .بعض األسئلة اإلضافيَّة اليت ميكنك االستعانة هبا ملناقشة هذا اجلزء من الدرسإليك 

 ما معىن االلتزام على صعيد الذهن؟ .1

لكي يصبح املرء مؤمًنا ابملسيح؟ إذا كان  هل جتد أ�ًّ من احلقائق الثمانية غري ضروري .2
ر جوابك.غري الضروريَّة األمر كذلك، فما هي هذه احلقائق  ؟ فسِّ

 ؟’’خطوة إميان أعمى‘‘ما معىن القيام ب .3

 ؟’’خطوة إميان أعمى‘‘كيف خيتلف اتِّباع النمط الكتاّيب لإلميان ابملسيح عن القيام ب .4

1  
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 دقائق) 5-3(   هل الكتاب املقدَّس دقيق؟  .9

ب  لكتاب املتعلِّقة اب منظرًا ملعتقداهتاملوافقة على هذه احلقائق الثمانية قد يصعب على بعض الطالَّ
 ه من املشروع األوَّل من دليل الدراسة، ومفاد 4السؤال قراءة أجوبتهم على  املقدَّس. أطلب منهم

إذا كان لدى ’ ’؟ه الصعوبة اآلنهل واجهت صعوبة يف اإلميان بصحَّة الكتاب املقدَّس؟ هل تواجه هذ‘‘
ب أسئلة  متعلِّقة هبذه املسألة، ميكنك ختصيص بعض الوقت ملناقشة الطريقة اليت  جوهريَّةبعض الطالَّ

 ميكننا أن نعرف من خالهلا أنَّ الكتاب املقدَّس دقيق. 

يعة على نظرة سر ‘‘سيتّم تناول هذا املوضوع بشكل أكثر تفصيًال يف مقرَّر تعليمّي حتت عنوان 
إذا ، وهو املقرَّر التعليمّي املقبل إذا كنت تتبع التسلسل املقرتح لتعليم هذه الدروس. ’’الكتاب املقدَّس

ب يرتدَّدون يف اإلميان ابملسيح،  الذي كبريالعائق الكانت هذه املسألة تشكِّل  فاحرص على جيعل الطالَّ
  استلزم األمر ختصيص حصَّة إضافيَّة ملعاجلتها. لوحىتَّ  اآلن مناقشتها

روا سبب شعورهم  ب يعتقدون أنَّ الكتاب املقدَّس غري دقيق، امنحهم احلريَّة ليفسِّ إذا كان الطالَّ
بذلك. فأحياً� تكمن املشكلة يف تعدُّد ترمجات الكتاب املقدَّس. لذا، سارع إىل اإلشارة إىل عدم وجود 

للكتاب املقدَّس. إن عدًدا كبريًا من الرتمجات املتوافرة لدينا اليوم ممتاز، لكن لديها كّلها ’’ مثاليَّة‘‘ترمجة 
جيب أالَّ خنشى أن تكون اخلطَّة اخلالصيَّة قد ُحرَِّفت يف الرتمجات املختلفة للكتاب و نقاط ضعف. 

يكن هللا قادًرا على حفظ الرتمجة يف الواقع، إذا مل املقدَّس. أ� أحثُّهم دائًما على التفكري يف عظمة هللا. 
 من حتريف املرتمجني، فاملشكلة الفعليَّة تكمن يف كونه إهلًا ضعيًفا.

هنا، ميكنك مناقشة مسألة اإلميان والثقة ابهلل. علينا أن ندرس احلقائق بدقَّة وأن نشغِّل أذهاننا. 
نسان إىل مرحلة نيل اخلالص. جيب لكن يف مرحلة معيَّنة، يعجز التفكري املنطقي والواضح عن قيادة اإل

اذ خطوة إميان  ليست هذه . حىتَّ إذا مل نفهم كل ما تنطوي عليه هذه اخلطوةأن نكون على استعداد الختِّ
ا خطوة إميان مبين على أساس تعاليم كتابيَّة واضحة. إذا كان أحدهم يواجه ’’ خطوة إميان أعمى‘‘ وإمنَّ

عه على االعرتاف ابألمر هلل وطلب مساعدته.صعوبة يف اإلميان ابلكتاب املقدَّس  ، شجِّ

 واسع املعرفة لكي تصبح مؤمًنا؟ تكونإىل أي مدى جيب أن  .10
 من دليل الطالب 6ص. دقائق)،  3-5(

لهاكمَّ أالَّ نصبح متزمِّتني يف ما يتعلق ب جيب أن ننتبه بشأن  املعرفة اليت جيب على اإلنسان أن حيصِّ
يع أن يصبح مؤمًنا. إنَّ احلقائق الثمانية الواردة هنا هي مبادئ توجيهيَّة عامة. قبل أن يستط خطَّة اخلالص
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وقد ال يفهم املرء إحدى هذه النقاط أو البعض منها إالَّ بعد أن يصبح مؤمًنا. وهللا حرٌّ أن خيلِّص َمن 
 إليه بقلب صادق. �يتيشاء عندما 

خالله حبدوث شيء ما يف داخلهم، ’’ عرواش’’ ‘‘اختبار ديينّ ‘‘لكّن بعض األشخاص مرُّوا يف 
ر أنَّ اإلنسان يصبح مؤمًنا، ليس فقط  م أصبحوا مؤمنني يف تلك املرحلة. فسِّ واعتربوا األمر إثبااًت على أ�َّ
بفضل الصلوات اليت يرفعها، بل إنَّ اخلالص احلقيقي يتّم عندما يغفر هللا خطا� اإلنسان و�يت ليسكن 

 من دليل الطالب. 6الصفحة ناقشة هذه املسألة أيًضا يف يف روحه. وقد ّمتت م

 من دليل الطالب 9-7ص. دقائق)  5-3(  مقدِّمة عن االلتزام على صعيد إرادتك   .11

ب املقصود بكلمة  إنَّه اجلانب الصانع للقرار ضمن ’’. إرادتك‘‘احرص على أن يفهم الطالَّ
’’ الوالدة الثانية‘‘نها وبني تظهر التباين بيوأن ل والدة الطفل ثَ شخصيَّتك. ميكنك أن تستخدم مَ 

من دليل الطالب للمزيد من املعلومات حول  7راِجع أسفل الصفحة عائلة هللا هذه املرَّة.  إىل لالنضمام
 .هذا املثل التوضيحي

 القرارقبل أن تتَّخذ  مقدم على فعله جيب أن تعرف جيًِّدا ما أنت .12
 من دليل الطالب 7ص. دقائق)  3-5(

حتت عنوان  1النقطة الفرعيَّة  من دليل الطالب ضمن 7 الصفحةاعرض إبجياز املعلومات الواردة يف 
تناسب هذه املعلومات مع ما ورد يف اجلزء األوَّل من هذا ت’’. جيب أن تفهم ما يعنيه أن تصبح مؤمًنا‘‘

قرارًا  أن َّ هللا ال يقبل عليها هنا هيالدرس حول االلتزام على صعيد ذهنك. النقطة اليت جيب التشديد 
 مبنيًّا على أساس اجلهل التام.

 دقائق) 5(    كيف تتَّخذ قرارات مهمَّة؟ .13

ب على ملشروع األوَّل من دليل الدراسة إنَّ السؤال اخلامس من ا عبارة عن نشاط يساعد الطالَّ
اذ قرارات مهمَّة. اطُلب من االيت ميكنهم اتِّباعهحتديد العمليَّة  الطّالب مشاركة أجوبتهم على  لدى اختِّ

اذ القراراتجعل  هذا النشاط. أِشر إىل أمهيَّة هذا املوضوع يف ابلنسبة إىل بعض  سهًال أو صعًبا اختِّ
 األشخاص، وإىل كيفيَّة ارتباطه اباللتزام ابملسيح.

اذ  بك ال يّتبع العمليَّة نفسها يف اختِّ ا للتقبُّل كمعلِّم أنَّ عدًدا كبريًا من طالَّ جيب أن تكون مستعدًّ
اذ القرارات لدى االلتزام ابملسيح. فكِّر يف النتائج  القرارات. فكِّر مليًّا يف نتائج اتِّباع أمناط خمتلفة الختِّ

اإلجيابيَّة والسلبيَّة لكّل طريقة. 
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هل ، ميكن إقناعه بسهولة اباللتزام ابملسيح. لكن كم سيدوم هذا االلتزام؟ املندفع، مثًال فالشخص 
’’ للتفاصيلّب احمل‘‘اإلنسان قرار؟ هل يوشك من احلكمة أن يتَّخذ هذا السريًعا يف ما إذا كان  سيشكّ 

ر يف النتائج احملتملة تام أبسئلته الكثرية؟ إذا كان لديك طالب مماثل، فكِّ الحباط على أن يسبِّب لك اإل
ا أالَّ يسارع هذا اإلنسان إىل الرجوع عن قراره بعد أن يتَّخذه. قرار إجياّيب يتَّخذه. من املرجحألّي   جدًّ

إذا كان لديك وقت كاٍف يف آخر احلصَّة، قد ترغب يف مناقشة هذا املوضوع بشكل أكثر تفصيًال. 
ليل الدراسة هذا املوضوع على املستوى الشخصي. من املشروع األوَّل من د 8و 7يتناول السؤاالن 

ب مراجعة هذه األسئلة عندما تضع عالمات على املشروع األوَّل لتحدِّد َمن من هاحرص على  ؤالء الطالَّ
 توضيح هذا املوضوع.ل ةشخصيَّ  حيتاج إىل مساعدة

 من دليل الطالب 8ص. دقائق)  5-3(   جيب أن تتَّخذ قرارًا  .14

أنَّ معرفة احلّق  مفرتضنيإىل أنَّه ال ميكنهم دراسة احلقائق الواردة يف الكتاب املقدَّس ببساطة أِشر 
متَّ تناول هذا وقد هي كّل ما حيتاجون إليه. عليهم أن خيتاروا َمن سيكون قائد حياهتم: هللا أم الشيطان؟ 

جيب أن تقّرِر أن تصبح ‘‘نوان حتت ع 2من دليل الطالب ضمن النقطة الفرعيَّة  8الصفحة املوضوع يف 
. ’’مؤمًنا

 من دليل الطالب 9-8ص. دقائق)  5-3(    قرارك االلتزام ب  .15

حتت عنوان  3من دليل الطالب ضمن النقطة الفرعيَّة  9و 8الصفحتني متَّ تناول هذا املوضوع يف 
الوعود وصعوبة االلتزام طع كنك أن تبنيِّ مدى سهولة قمي’’. بفضل مساعدة هللا، جيب أن تلتزم بقرارك‘‘

فاألمر ’’. أريد أن أصبح مؤمًنا‘‘ا وعدَت ابلقيام به. من السهل أن يقول املرء: تنفيذ مأي  -هبا أحيا�ً 
 ا أن يفي بوعده وأن ينفِّذ ما التزمقول بضع كلمات. لكن جيب على كّل واحد منّ  جمرَّد يقتصر على
 ابلقيام به.

ر   قرارك.ما ينطوي عليه تنفيذ فسِّ

 عليك أن تعرتف خبطا�ك هلل وأن تطلب منه أن يغفر لك. .1
 قائًدا حلياتك. هذا يعين أن تسلِّمه حياتك ابلكامل.عليك أن تدعو يسوع ليكون  .2
 أن ترجع عن طرقك اآلمثة وأن تبدأ بطاعة �موس هللا وتعاليمه. عليك .3

د قول كالم بل إنَّه لى جمرَّ ال يقتصر ع ، وهو أّن اخلالص24: 2رسالة يعقوب  �ِقش ما جاء يف
 .أيًضا القيام أبمور عمليَّة يستلزم
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إىل يسوع وسأله كيف هذا احلاكم جاء . ميكنك أن تستعني ِمبََثل احلاكم الغّين يف الكتاب املقدَّس
، 30-16: 19، وإجنيل مىتَّ 30-23: 18ميكنه أن ينال احلياة األبديَّة. أنظر ما جاء يف إجنيل لوقا 

أِشر إىل أّن يسوع مل يطلب من الرجل أن يرفع صالة ببساطة. بل دعاه  .31-17: 10رقس وإجنيل م
اذ  يكمل’’.  وتَعاَل اَتبَـْعين ِبْع ُكّل ما َمتِلكُ ‘‘: . قال لهإىل القيام أبمور عمليَّة أيًضا ن الرجل مستعدًّا الختِّ

 حياته للمسيح.  عندما سلَّم جّد�ًّ  كان  الالزمة ليثبت أنَّه اخلطوات

 دقائق) 5-3(    ؟أخفقت وارتكبت اخلطيَّةماذا لو  .16

 مىت يشاء، كما أنَّه ال حيتاج إىل أن هللا أِشر إىل أن التزام املرء ابملسيح ال مينحه احلرية لينقض قوانني
ليَّاته كافة خيلص من جديد يف كّل مرَّة يرتكب اخلطيَّة. �ِقش أمهية بذل املرء كّل ما يف وسعه لتتميم مسؤو 

املتعلِّقة ابلتزامه ابملسيح. لقد َوَعَد هللا مبنحنا القوَّة ملقاومة التجارب والعيش ألجله. لكْن أِشر إىل أّن َمن 
نفشل مجيًعا. لكنَّ الفشل مينحنا الفرصة لنتعلَّم يقّرِر أن يصبح مؤمًنا ال يصبح كامًال بشكل تلقائّي. حنن 

 من أخطائنا ونقرتب إىل هللا.

 دقيقة) 15-10(   مقابلة مع مؤمن  .17

يف هذه احلصَّة، نسعى إىل تطبيق املعلومات بشكل عملّي. وقد يكون إجراء مقابلة مع مؤمن أفضل 
ب على فهم كيفيَّةطريقة مل االلتزام على صعيد الذهن واإلرادة يف حياة املؤمن. وقد اقرتحنا  ساعدة الطالَّ

الشخص الذي  لرتتيبات الالزمة مسبًقا لتعينيالدرس أن تقوم اب يف املالحظة الواردة يف بداية بر�مج
  ستجري املقابلة معه.

إذا أمكن، أجِر املقابلة مباشرًة أمام الصف. هبذه الطريقة تتمكَّن من حتديد مدَّة املقابلة استناًدا إىل 
واطلب من الشخص واحرص على أن تكون أنت قائد املقابلة. الوقت الذي خصَّصته هلذا النشاط. 

للجواب الواحد. وإذا أردت  الثالث قائقالددقيقتني أو الأجوبة وجيزة، ال تتجاوز مدَّهتا  يعطياملعّين أن 
ر لنا األمر بشكل أكثر ‘‘: قول لهاحلصول على املزيد من التفاصيل، ميكنك أن ت هل ميكنك أن تفسِّ

 ’’تفصيًال؟
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 أسئلة املقابلة
األوىل اليت مسعت فيها ابحلقائق األساسيَّة الثمانية اليت تبنيِّ كيف ميكن ما تعليقك على املرَّة  .1

 لإلنسان أن يصبح مؤمًنا؟

 أن تصبح مؤمًنا؟ قبلمتَّ تفسريها لك بوضوح  من دليل الطالب) 6(ص. احلقائق الثمانية من  أ�ًّ  .2

بحت مؤمًنا؟ هل تسبَّب أ�ًّ من هذه احلقائق الثمانية مل يتّم تفسريها لك بوضوح إالَّ بعد أن أص .3
 بشأن ما يعنيه فعًال أن يصبح املرء مؤمًنا؟األمر بتشويش يف ذهنك 

 كم كان صعًبا عليك أن تصدِّق أنَّك خاطئ وأنَّك حتتاج إىل مساعدة هللا لكي تصبح مؤمًنا؟ .4

 هل كان صعًبا عليك أن تؤمن بصحَّة الكتاب املقدَّس؟ ملاذا؟ .5

 وكيف ميكنك أن تصبح مؤمًنا، كم استغرقت من الوقت لتتوصَّل إىل بعد أن علمت أنَّك خاطئ .6
 ’’.نعم، أريد أن أصبح مؤمًنا‘‘القول:  مرحلة

، هل صلَّيت فورًا طالًبا من هللا أن خيلِّصك؟ إذا مل ’’نعم، أريد أن أصبح مؤمًنا‘‘عندما قلت:  .7
 رقت من الوقت لتصّلي هذه الصالة؟يكن األمر كذلك، كم استغ

صّليت هذه الصالة، هل راودتك تساؤالت أو شكوك بشأن ما إذا كنت مؤمًنا فعًال؟  بعد أن .8

 بعد أن صّليت هذه الصالة، هل واجهت صعوبة يف االلتزام بقرارك؟ .9

هل شعرت ابالختالف بعد أن صّليت وطلبت من يسوع أن يصبح قائد حياتك؟ إذا شعرَت  .10
 بتحسُّن كبري، فكم دامت هذه املشاعر؟

ب يف الصّف مقارنة اختباراهتم ابختبار الشخص الذي متَّ إجراء مقابلة ميكنك أن  تطلب من الطالَّ
بك.  معه. وإذا أردت، ميكنك أن تستخرج نسًخا عن هذه األسئلة لطالَّ

ب بطرح أسئلة على الشخ كاٍف   وقتص الذي جتري مقابلًة معه، إذا كان لديك امسح للطالَّ
 .ة بنشاط التطبيق الشخصيّ  الوقت احملدَّد، لكي ختتم احلصَّ ذلك. واحرص على إ�اء املقابلة يفل

خالل عمليَّة إمياننا جيب أن تكون قد أوضحت من خالل النقاش أنَّنا منّر مجيًعا يف اختبارات خمتلفة 
 لقد وجد� أنفسنا أمام. اليت تقود املرء ليصبح مؤمًنا ابملسيح. وقد تعلَّم كّل واحد منَّا نوًعا ما احلقائق

من الواضح أن أذهاننا وإرادتنا تلعب دورًا يف ’’ واآلن، ماذا سأفعل خبطَّة هللا اخلالصيَّة؟‘‘القرار اآليت: 
 هذه العمليَّة.
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 دقائق) 10-5(    تطبيق شخصيّ  .18

ب نقل  والتجاوب مع كّل  من دليل الطالب، 6 الصفحةحلقائق الثمانية الواردة يف ااطلب من الطالَّ
 حقيقة: واحدة منها عرب تدوين أحد التعليقات اآلتية أمام كلّ 

 أ� أؤمن بذلك •
 أ� ال أؤمن بذلك •
 لسُت متأكًِّدا •

ب على أن يقيِّموا ما إذا كانوا قد التزموا ذ  .هنيًّا مبعتقدات اإلميان هذهيساعد هذا النشاط الطالَّ

 فروض .19

 ’’كيف ميكنك أن تصبح مؤمًنا؟‘‘دليل الدراسة حتت عنوان املشروع األوَّل من على  َضع عالمات .أ

 اطلب منهم أن حيفظوا احلقائق الثمانية لكي خيضعوا الختبار قصري يف آخر احلصَّة. .ب

 تقييم املعلِّم بعد انتهاء الدرس .20

ة دوِّن مالحظات وجيزة بشأن األجزاء األكثر إفادًة يف الدرس. إىل أّي مدى استطعت االلتزام ابملدّ 
 لكّل نشاط؟ الزمنيَّة املقرتحة اليت حدَّدهتا

ات اليت جيدر بك القيام هبا يف من بر�مج الدرس)؟ ما  17نشاط املقابلة (#ب ما يتعلَّق ما هي التغريُّ
 الدرس؟هذا هي األسئلة اليت ستلغيها أو تضيفها لتجعل املقابلة أكثر جناًحا يف املرَّة املقبلة اليت تعلِّم فيها 
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 الثاينالدرس 
 االلتزام على صعيد املشاعر

 رئيسيَّةالكتابيَّة القيقة احل .1

 جيب أن أفهم بوضوح الدور الذي تلعبه مشاعري يف عمليَّة إمياين ابملسيح.

 9: 1يَّة: يعقوب آية رئيس .2

(ليفتخر األخ املؤمن الذي يفتقر إىل ثروات هذا العامل مبا لديه.  ’’لَيفَتِخِر األُخ املِسكُني ِبرِفَعِتهِ ‘‘
فهو عظيم يف عيين هللا). 

ب .3  مادة مرجعيَّة للطالَّ

ابملشروع الثاين من مع هذا الدرس. وستتّم االستعانة  من دليل الطالب 17-9الصفحات تتناسب 
 يف هذا الدرس. ’’شاعرامل‘‘دليل الدراسة حتت عنوان 

 مسبق حتضري .4

 حّصتان اختياريّتان .أ
ميكن أن يقود هذا الدرس إىل مناقشة مواضيع عدَّة مرتبطة بدور املشاعر يف حياة املؤمن. ميكنك 

ختصيص حصَّتني لتناول املواد الواردة يف هذا الدرس، إذا كان بر�جمك يسمح بذلك. ومباشرًة بعد بر�مج 
ميكنك مناقشتها يف  ’’ ات اخلاصة ابملعلِّماملالحظ‘‘فقرة  ضمنمات إضافيَّة و معلتجد س، هذا الدرس

  من دليل املعلِّم. 37و 36الصفحتني هذا الوقت. راجع 

 من بر�مج الدرس 10شرائح أو صور للنشاط  ب.
من هذا الدرس أن حتصل على صور أو شرائح لبيت يف مراحل البناء  10ّمت االقرتاح يف النشاط 

د االنتهاء والبيت كامًال بعصور األساس والقاعدة واجلدران والسطح إىل املختلفة، مع إيالء أمهية كبرية 
ا مع لموقدة. إذا مل تتمكَّن من احلصول على صور بيت حديث البناء، فقد صورة مفصَّلة ل من بنائه، ورمبَّ

 تتمكَّن من إجياد كتب عن البناء يف املكتبة العامة.
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 دقائق) 10-5(   حتضري الدرس  .5

 شاعراختبار قصري حول امل .أ
ب ال ملوجود بني من دليل املعلِّم ا 25الصفحة ختبار قصري يف بداية احلصَّة. راِجع أخِضع الطالَّ

ب إنَّ األجوبة يديك للحصول على االختبار القصري.  لن يتّم إنَّه على هذه األسئلة شخصيَّة و وُقل للطالَّ
عليها. اهلدف منها هو منحهم فرصة للتفكري يف مشاعرهم وحتديد مكانتها يف حياهتم  اتوضع عالم

 اليوميَّة.

ب عرضها على  كميكن ، كما ميكنك استخراج نسخ عن هذا االختبار القصري وتوزيعها على الطالَّ
 جهاز عرض الصور الشفافة.

ب االختبار القصري، �ِقش أجوبتهم إبجياز. وإذا كانت أجوبتهم خمتلفة، ُقل هلم  بعد أن ينهي الطالَّ
روا إبجياز سبب اختيارهم  ها. فالفكرة الرئيسيَّة اليت إنَّه ال توجد مشكلة يف األمر. واطلب منهم أن يفسِّ إ�َّ

نوّد إيصاهلا من خالل هذا النشاط هي ضرورة التفكري يف مشاعر� ويف مكانتها يف حياة املؤمنني اجلدد. 
وابلتايل لن نتفاعل مجيًعا ابلطريقة  ،ا أن ندرك أّن هللا جعل كّل إنسان فريًدا ومميـَّزًايف الوقت نفسه، علين

 نفسها، من الناحية العاطفية، مع االختبارات املتشاهبة يف احلياة.

 ل الطفل املولود حديثًاثَ مَ  .ب
ب  مبعظمهم الكبار واألطفال يعربِّ  عن مشاعرهم عندما يرون طفًال مولوًدا حديثًا. اطلب من الطالَّ

التظاهر بلعب دور األّم أو األب أو الطبيب أو املمّرِضة أو اجلّد أو اجلدَّة أو األخ التفكري يف والدة طفل و 
ة األوىل اليت أو األخت ابلنسبة إىل الطفل املولود حديثًا. ما هي املشاعر اليت ميكن أن تعربِّ عنها يف املرَّ 

ب   أمام الصف.مشاركة أجوبتهم تصادف فيها طفًال مولوًدا حديثًا؟ اطلب من الطالَّ

ختتلف مشاعرهم على الرغم من حضورهم احلدث قد أِشر إىل أن األشخاص املعنيِّني بوالدة الطفل 
 نفسه.

يبدأون معظم األطفال ف. بطرق متعدَّدةتشبه الوالدة اجلسديَّة للطفل الوالدة الروحية للمؤمن اجلديد 
كما أّن األسابيع واألشهر األوىل من حياهتم مليئة بشىت أنواع قصري من والدهتم.   ابلبكاء بعد وقت

االختبارات اجلديدة اليت تكون مبعظمها غري ممتعة، وخصوًصا تغيري احلفاضات الوسخة. وغالًبا ما تكون 
م يف غري حملِّهم وابلربد الشديد واحلّر الشديد و حياة الطفل مليئة ابلبكاء  األمل واإلحباط والشعور أب�َّ

ات احلياة اجلديدة. ويطلق الكبار التكيُّف والبؤس بكل ما يف الكلمة من معىن! فيصعب عليه  مع تغريُّ
 ’’. النمو‘‘احمليطون ابلطفل على هذه االختبارات تسمية 
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ولني التأقلم مع حياة اإلميان حما ،شاهبةتد يف اختبارات إحباط وأمل مأحياً� كثرية، ميرُّ املؤمنون اجلد
فمن املؤكَّد أّن هذه احلياة ليست مليئة ابلفرح املستمر. يف حصَّة اليوم، سنلقي نظرة فاحصة اجلديدة. 

 على الدور الذي تلعبه مشاعر� يف إمياننا، وعلى املكانة اليت جيب أن حتتلَّها يف حياتنا اجلديدة.

 اختبار قصري حول املشاعر

 املؤمن القريب فعًال من هللا يشعر ابلفرح طوال الوقت. .1صح      خطأ     

 كبت غضبك يف قلبك أفضل من التعبري عنه ابندفاع. .2صح      خطأ     

الروحيَّة يف حياته ملؤمن ابإلحباط دليل على وجود مشكلةشعور ا .3صح      خطأ     
 ابهلل).(عالقته 

الروحي الذي يتبع اختبار ’’ االنتعاش‘‘ميكن للمؤمن اجلديد أن حيافظ على  .4صح     خطأ     
 .الص إذا أطاع قوانني هللا بدقَّةاخل

أِجب على األسئلة األربعة اآلتية عرب وضع دائرة حول اإلجابة اليت تصفك وتعربِّ عن مشاعرك. مثَّة 
 يحة واحدة.أسئلة عدَّة هلا أكثر من إجابة صح

 عندما يؤذيين أحدهم أو يغضبين، يصعب علّي أن أعربِّ له عن مشاعري. .5
 هذه حاليت تقريًبا     ليست هذه حاليت إطالقًاهذه حاليت      

 أ� عادًة سريع جدًّا يف التعبري عن مشاعري.  .6
هذه حاليت      هذه حاليت تقريًبا     ليست هذه حاليت إطالقًا

 عادًة أكبت مشاعري يف داخلي وال أعربِّ عنها.أ�  .7
 هذه حاليت      هذه حاليت تقريًبا     ليست هذه حاليت إطالقًا

 صعب علّي أن أعربِّ هلل عن مشاعري عندما ينتابين احلزن أو اإلحباط. .8
 هذه حاليت      هذه حاليت تقريًبا     ليست هذه حاليت إطالقًا
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 من دليل الطالب 9-5ص.  دقائق)  5-3(     الذهن واإلرادة مراجعة لاللتزام على صعيد .6
ب صعوبة يف تذكُّر املواضيع الرئيسيَّة اليت عرضَتها يف جماالت االلتزام الثالثة  جيد عدد كبري من الطالَّ

 جماَيل االلتزام اللَذين هذه. خالل احلّصتني أو احلصص الثالث املقبلة، خصِّص بضع دقائق ملراجعة
االلتزام على صعيد الذهن، وااللتزام على صعيد اإلرادة. واطلب من  -خالل احلصَّة األوىل عرضتهما

ب تفسري  ولتكن هذه مرحلة انتقاليَّة إىل جمال االلتزام الثالث الذي جمال.  ما ينطوي عليه كلّ الطالَّ
 سنتحدَّث عنه اليوم، وهو االلتزام على صعيد املشاعر.

 دقائق) 3-2(   املشاعرمقدِّمة لاللتزام على صعيد  .7

جيب أن حيوِّل نشاط التحضري للدرس انتباههم حنو املشاعر. إليك بعض األسئلة اليت نرجو أن تتّم 
ب لتعطيهم  اإلجابة عليها خالل حصَّة اليوم. (ال حتاول اإلجابة عليها يف هذه املرحلة. شارِكها مع الطالَّ

 تناوهلا اليوم). يع اليت نرجو أن نتمكن منبعض املواضفكرة عن 

 ما هو الدور الذي تلعبه مشاعر� يف اختبار اإلميان؟ .1
 ما أمهية مشاعر�؟ .2
 هل جيب أن أشعر ابالختالف بعد أن أصبح مؤمًنا؟ .3
 بعد أن أصبح مؤمًنا؟هل جيب أن أشعر حبضور هللا يف حيايت  .4

ملسيح؟ ابما الدور الذي تلعبه مشاعرك يف عملية إميانك  .8
 من دليل الطالب 11-9ص. دقائق)  5-10(

 ارجع إىل 
َ
ية كيفيف نشاط التحضري للدرس والذي يبنيِّ  ت االستعانة به الذي متّ التوضيحي ل ثَ امل
الناس العاطفية للوضع نفسه. ينطبق األمر أيًضا على قرارهم أن يصبحوا مؤمنني  تاختالف استجااب

 ابملسيح.

واحرص  من دليل الطالب. 10 الصفحةوارد يف وال’’ هالة‘‘ق بملثل التوضيحي املتعلِّ استِعن اب
سالم الفرح و البَّة و حملابملؤمنني، ومنها أنَّ هللا ميأل قلبك على مناقشة الوعود اخلاطئة اليت يعطيها بعض ا

ما إن تصبح مؤمًنا. ليست هذه الوعود مبنيَّة على أساس الكتاب املقدَّس. خيترب الكثري من املؤمنني هذه 
يَّة عندما يسلِّمون حياهتم للمسيح. وهذا أمر جيِّد. لكن الكتاب املقدَّس ال يضمن أن املشاعر اإلجياب

 أبنَّنا خملَّصون فور انتهائنا من قول الصالة اخلالصيَّة.’’ نشعر‘‘
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م واألسابيع وأتقلم وشدِّد على أنَّه مثلما ميّر الطفل املولود حديثًا يف مرحلة تغيري  صعبة خالل األ�َّ
الروح القدس  بكِّتهأن ي لة تغيري صعبة. وجيب أن يتوقَّعالوالدة، هكذا أيًضا ميّر املؤمن يف مرحاليت تلي 

 يؤّدي إىل شعوره ابلذنب.غالًبا ما على خطا�هم؛ األمر الذي 

 من دليل الطالب 10ص. دقائق)  5-3(   توقَّع أن تتغريَّ مشاعرك .9

الطالب، ضمن النقطة الفرعيَّة ب، حتت عنوان من دليل  10الصفحة ّمت تناول هذا املوضوع يف 
ر أنَّه من الطبيعي أن متّر يف تقلُّبات عاطفيَّة. ومن املؤكَّد أن تستمّر هذه احلالة . ’’تتغريَّ مشاعرك‘‘ فسِّ

عندما يصبح اإلنسان مؤمًنا. وإذا شعر بنهضة عاطفيَّة كبرية عندما أصبح مؤمًنا، فيجب أن يشكر هللا 
 يفقد األمل عندما تفارقه هذه املشاعر.فس على ذلك، وأالَّ 

ًا عاطفيًّا عندما أصبح مؤمًنا،  جيب أن يبحث عن حضور هللا يف حياته إذا مل خيترب اإلنسان تغريُّ
ات إجيابيَّة. القيام ب ليقوده إىل تغريُّ

أن يُدخل احملبَّة هللا يريد  ، جيب أن يعلم أنَّ اليصبح مؤمنً لَّى عندما ص تكن استجابته العاطفيَّةأ�ًّ 
ليست هذه االستجاابت العاطفيَّة األمر الرئيسي الذي جيب أن تطلبه يف و والسالم والفرح إىل حياته. 

ا الفوائد اجلانبيَّة الناجتة عن بناء عالقة شخصيَّة بيسوع. سنتناول هذا املوضوع يف  عالقتك ابهلل. بل إ�َّ
. ضمن دليل الطالب’’ الشخصية بيسوع املسيح عالقيت‘‘الفصل الثالث حتت عنوان 

جيب أن أتيت مشاعرك يف املرتبة الثالثة عندما تصبح مؤمًنا  .10
 من دليل الطالب 11ص. دقيقة)  5-15(

إذا أردت أن تظهر مكانة املشاعر يف عمليَّة اإلميان، ارِجع إىل املوضوَعني اللَذين ّمت تناوهلما يف 
عمليَّة اإلميان  ضوح ما جاء يف الكتاب املقدَّس بشأنواألهّم هو أن تفهم بو  األمر األوَّلالدرس األخري. 

ابملسيح. اثنًيا، جيب أن تتَّخذ قرارًا واضًحا اباللتزام على صعيد إرادتك. هنا، مينحك هللا إمياً� وقوَّة لتلتزم 
 حلقيقّي حلياتنا.نسلِّم مشاعر� للمسيح أيًضا، مدركني أنَّه هو اآلن القائد ابقرارك. جيب أن 

جتد رمسًا إيضاحيًّا لبيت يبنيِّ العالقة بني هذه اجلوانب الثالثة.  من دليل الطالب، 11الصفحة يف 
 إليك تفسريًا أكثر تفصيًال هلذا الرسم اإليضاحي.

حقائق الكتاب املقدس اليت تبنيِّ لك كيف ميكنك ما تشعر به عندما تصبح مؤمًنا ليس أبمهية فهم 
 ؤمًنا وطاعتها.أن تصبح م
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 بناء بيتك .أ
صور بيت مبيًِّنا مراحل البناء املختلفة  (إذا أمكن، أعرض هذا املثل التوضيحي الذي يتضمَّن

 املتناسبة مع هذا املثل).

إذا أردت أن تبين منزًال جديًدا، جيب أن تكون لديك جمموعة من اخلرائط قبل أن تبدأ اخلرائط: 
ا أن تتبع هذه اخلرائط خالل عمليَّة البناء. وإذا مل يسبق لك أن بنيت منزًال  عمل البناء. من املهم جدًّ

 فأنت حتتاج إىل مساعدة خبري يف هذا اجملال. 

تقوم به هو احلفر لوضع أساس متني مبا فيه الكفاية  لل عمأردت أن تبين بيًتا، فأوَّ إذا األساس: 
 حيمل البناء لسنوات طويلة.كي ل

ال تستخدم مواًدا قدمية للبناء بل إنَّك أنت . وضع أساس متني، تبدأ عمليَّة البناءبعد البيت: 
ستلزم اخلرائط حترص على استعمال أفضل املواد املناسبة اليت ميكنك شراؤها هلذا املشروع، تلك اليت ت

تبدأ ببناء اجلدران، يليها السقف، ومن مثَّ تركيب أنت ف وقد تستغرق عملية البناء بعض الوقت. وجودها.
 النوافذ واألبواب.

بعد االنتهاء من عمليَّة البناء، يتم إشعال املوقدة فينبعث الدفء يف أرجاء البيت كلِّه. من التدفئة: 
عمليَّة البناء. وعندما تعمل املوقدة ابلشكل الصحيح، ميأل الدفء  الغباء إشعال املوقدة قبل اكتمال

البيت وجيعله مكاً� يلّذ العيش فيه. لكن الدفء ال جيعل البيت متيًنا، بل البناء الصحيح هو ما جيعله 
يصمد بصرف النظر عمَّا إذا كانت املوقدة مشتعلة أو مطفأة. 
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 تطبيق املثل التوضيحي  .ب
تصبح مؤمًنا �جًحا، جيب بيت. إذا أردت أن الة بناء إميان املرء ابملسيح بعمليَّ  ميكن تشبيه عملّية

طَّة هللا. أنت حتتاج إىل مساعدة الروح القدس لكي تصبح مؤمًنا. وهو خبري يف جمال مساعدة الناس أن خت
 (حياهتم املسيحيَّة).’’ بناء بيوهتم‘‘على 

ضع أساًسا متيًنا أوًَّال. ميكن تشبيه هذا اجلزء من إذا أردت أن تصبح مؤمًنا، جيب أن تاألساس: 
وطاعتها. توفِّر هذه  ،كيف ميكنك أن تصبح مؤمًنا  ق الكتاب املقدَّس اليت تعلِّمكالبيت بفهم حقائ

يسوع أبّن هذه احلقائق لن تتغريَّ  دَ عَ احلقائق أساًسا متيًنا ميكن أن تبين حياتك املسيحيَّة عليه. وقد وَ 
 . 18: 5ىتَّ ما جاء يف إجنيل م أبًدا. راِجع

كِّل أساًسا يعتقد البعض أنَّه ميكن أن تكون مشاعرهم أساس حياهتم املسيحيَّة. لكنَّ مشاعرك تش
واستقرارها من  ، فستتغريَّ قوهتا’’املشاعرأساس ‘‘على  يت حياتك الروحيَّةإذا بنو ابملسيح.  هشًّا إلميانك

، لكن عندما يوم آلخر. فيوم تشعر ابلفرح، تكون م ’’ بيتك‘‘ تفارقك املشاعر اإلجيابيَّة، يتزعزعؤمًنا قو�ًّ
 ويصبح قابًال للسقوط.

ه هللا، وهو كلمته أي الكتاب  إًذا، األساس املتني الوحيد حلياتك الروحيَّة هو ذاك الذي منحك إ�َّ
 املقدس.

ها هللا لكي تبين البناء:  أنت تبين حياتك املسيحيَّة ابإلميان. فاإلميان هو القوَّة اليت مينحك إ�َّ
أن تصبح مؤمًنا �جًحا بقوَّتك اخلاصَّة. أنت حتتاج  كعلى أساس متني وهو كلمة هللا. ال ميكن حياتك

علِّمك كيفيَّة بناء حياتك إىل الروح القدس، قائدك ومعلِّمك. وهو يزوِّدك ابملواد اليت حتتاج إليها وي
 املسيحيَّة. 

حلياهتم. ’’ يضعون األساس املتني‘‘ال بّد من اإلشارة إىل أن بعض األشخاص يصبحون مؤمنني و
م يتبعون حقائق الكتاب املقدَّس ويصبحون مؤمنني. لكنَّهم يرتكبون خطأ عندما حياولون عيش حياة  إ�َّ

ا ال تركِّب ’’سقًفا متيًنا‘‘أو ’’ جدراً� حصينة‘‘تبين  املشاعر الفاإلميان على أساس املشاعر.  ، كما أ�َّ
 طات) الكتاب املقدَّس.خرائط (خمطَّ  املطلوبة وفق’’ املواد‘‘يست إًذا، هي ل’’. أبوااًب أو نوافذ‘‘

إذا أردت بناء حياة مسيحّية قويَّة، جيب أن تتبع خمططات هللا الواردة يف الكتاب املقدَّس. وجيب أن 
ابلطريقة اليت يريدها. وعليك أن تسلِّمه ’’ بيتك‘‘اليت يوصيك ابستعماهلا، وأن تبين ’’ املواد‘‘تستعمل 

 دفَّة القيادة. 
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، فقد يكون السكن فيه خطرًا. ففي بعض ’’بيتك‘‘املواد اليت تبين هبا ’’ مشاعرك‘‘أمَّا إذا جعلت 
م تكون جدرانه متينة م أخرى تتداعى. لذا، جيب أن يكون منوُّك املسيحّي مبنيًّا بقوَّة الروح  ،األ�َّ ويف أ�َّ

 وليس أبعمالك اخلاصَّة وقوَّة إرادتك.القدس ومساعدته 

ابلدفء الذي ميأل البيت. إنَّ مشاعرك هي  أتيت مشاعر� يف املرتبة الثالث. وميكن تشبيههاالتدفئة: 
ها الصحيح يف حياتك اليوميَّة كمؤمن، تبقليل. وإذا أدركت مكان ما جيعل حياتك املسيحيَّة أكثر متعةً 

 مشاعرك. فإنَّك تظّل يف أمان مهما تقلَّبت

فأنت مؤمن هذه هي حالك أنت أيًضا كمؤمن. يظل البيُت بيًتا حىتَّ إذا مل تكن فيه وسائل تدفئة. 
ها’’ بيتك‘‘ألنَّك وضعت األساس الصحيح وبنيت  هللا وبفضل مساعدته.  بواسطة املواد اليت أعطاك إ�َّ

فاملشاعر اإلجيابّية ال جتعل منك إنساً� مؤمًنا. وابلتايل، إذا فارقتك املشاعر اإلجيابيَّة، ومل تعد تشعر أبنَّك 
.  اصامدً ’’ بيتك‘‘مؤمن، فال أبس يف ذلك. سيظّل  قو�ًّ

 ما هي املشاعر اليت تنتابك عندما تصبح مؤمًنا  .11
 من دليل الطالب 11ص. دقائق)  5-10(

ب االستعانة أبجوبتهم  الواردة يف اجلزء األوَّل من املشروع الثاين من دليل الدراسة أطلب من الطالَّ
ه ميكن أن تنتاب اإلنسان لدى مناقشة هذا املوضوع. الفكرة الرئيسيَّة اليت نريد إيضاحها هنا هي أنَّ 

 اختبار اإلميان. ميكنك قراءة اآل�ت الواردة يف املشروع الثاين. أثناءمشاعر خمتلفة يف 

 دقائق) 5-3(     اختبارات شخصيَّة متعلِّقة ابالستجاابت العاطفيَّة لدى نيل اخلالص  .12

. واحرص على نيمؤمن من بعض الطالب مشاركة االختبارات اليت مرُّوا فيها عندما أصبحواأطلب 
أن حيصروا وصفهم ابملشاعر اليت اختربوها يف ذلك الوقت. ميكنهم االستعانة أبجوبتهم الواردة يف اجلزء 

 من املشروع الثاين من دليل الدراسة. الثاين 

’’ تعلَّم كيف يريد هللا منك أن تعربِّ عن مشاعرك كّل يوم‘‘حتت عنوان  3-النقطة تعن  ثحتدَّ  .13
 من دليل الطالب 12) ص. دقائق 3-5(

فرص كثرية للتعبري عن مشاعره. ميكنه أن يتعلَّم إخضاع عندما يصبح اإلنسان مؤمًنا، تُتاح أمامه 
 متجاهًال كالم هذه الناحية من حياته للمسيح، أو االستمرار يف التجاوب عاطفيًّا ابلطريقة اليت يريدها،

، فنحن ال نشري ببساطة إىل ما كجزء من إميانك به   تسليم مشاعرك للمسيح املسيح. عندما نتكلَّم عن
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تشعر به عندما تصبح مؤمًنا. بل يشمل األمر تسليم هذه الناحية من حياتك للمسيح كّل يوم. فااللتزام 
 الذي تقوم به عندما تنال اخلالص ليس سوى نقطة االنطالق يف مسرية التزامك ابملسيح.

ات العاطفيَّة ابنقاشنا  جلزء من الدرس، جيب أن حنصرذا الدى مناقشة النقاط املختلفة يف ه لتغريُّ
إذا كان ميكنك توسيع النقاش بسهولةو واحلفاظ على عالقة متينة ابملسيح. املرتبطة بعمليَّة نيل اخلالص 

 .الوقت يسمح بذلك

ب جروح عاطفيَّة عميقة �جتة عن اختبارات ماضية. ينطبق هذا األمر  قد يكون لدى بعض الطالَّ
إىل عائالت الذين ينتمون  وأبشكل خاص على األشخاص الذين تعرَّضوا العتداءات جسدية أو جنسيَّة 

دقيقة كفيل إبعطائهم كّل  15حمطَّمة. جيب أن حنرص على عدم إعطائهم انطباًعا أبنَّ جمّرد نقاش مدَّته 
عهم على أن يناقشوا معك  على حدة املشاكل الكبرية األجوبة اليت حيتاجون إليها حلّل مشاكلهم. شجِّ

 اليت يعانون منها يف هذا اجملال من حياهتم.

 ’’أخِضع مشاعرك لقيادة يسوع املسيح‘‘النقطة الفرعية أ حتت عنوان حتدَّث عن  .14
 من دليل الطالب 13-12ص. دقائق)  3-5(

عظمنا االستجاابت العاطفيَّة جزًءا شخصيًّا جّدا من حياته: من أنَت لكي متلي علّي ما يعترب م
ا رب، أ� أعطيك احلرية لتقول يل ‘‘عندما نسلِّم مشاعر� للمسيح فنحن نقول له: جيب أن أشعر به؟ 

يك عندما كيف جيب أن أشعر وأالَّ أشعر عاطفيًّا. أريد أن أكون على طبيعيت، لكنَّين أريد أن أرض
 ’’.أستجيب عاطفيًّا لظروف احلياة كافة

هذا ال يعين أنَّ املسيح سيجعل مشاعر معيَّنة تنتابنا. فنحن ال نصبح رجاًال آليني. بل إن مشاعر� 
، وإذا أ� سلَّمت مشاعري للمسيح‘‘تالزمنا وحنن نتحمَّل مسؤوليَّة استجاابتنا العاطفيَّة. ال ميكننا القول: 

 ’’.ذا ألن هللا يريد مين أن أفعل ذلكغضبت منك، فه

شدِّد على أمهية تعلُّمهم التعامل مع مشاعرهم بنضج. ال ميكن ملشاعر� أن تتحكَّم حبياتنا بل جيب 
ال يعين تسليم مشاعرك هلل أن تتوقَّف أن تكون على طبيعتك. بل إنَّه يعين عادًة و للمسيح. عها أن ُخنضِ 

يف ما يتعلَّق ابلتعبري عن مشاعرك. وأِشر إىل أن عمليَّة النمو هذه تتم أن تغريِّ اجتاه قلبك وتصرفاتك 
 بشكل تدرجيي وتستغرق أسابيع وأشهر بل سنني. 
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 ’’تعلَّم أن حتسن متييز مشاعرك‘‘النقطة الفرعية ب حتت عنوان حتدَّث عن  .15
 من دليل الطالب 14-13ص. دقائق)  3-5(

موا مبشاعرهم. لكن إذا سألت شخًصا ما عمَّا شعر به يصعب على الكثري من األشخاص أن يتحكَّ 
ا أن تتعلَّم متييز مشاعرك.  يف حلظة معينة، فقد ال يتمكَّن من وصف مشاعره. لذا، من املهم جدًّ

ب ذكر مشاعر خمتلفة. بعد ذلك، فليصفوا ظرفًا انتاهبم فيه شعور حمدَّد.  أطلب من الطالَّ

 تعلَّم أن تتحرَّر من وطأة املشاعر من خالل الصالة‘‘عنوان  النقطة الفرعيَّة ت حتتحتدَّث عن  .16
 من دليل الطالب 14ص دقائق)  5-10(

ث هللا عن مشاعره، فهو على إذا استطاع أن حيدِّ  .جديد مؤمن هذه خطوة مهمًّة جدًّا يف حياة كلّ 
ب على قراءة املزامري لريوا كيف كان امللك داود يفضي مبكنو�ت قلبه هلل.  الدرب ع الطالَّ الصحيح. شجِّ

عهم على أن خيربوا هللا بذلك.كان يشعرون ابوإذا    إلحباط، شجِّ

حثَّهم على أن يطلبوا من هللا أن ميأل حياهتم ابالستجاابت العاطفيَّة اليت يريدها. فعلى سبيل املثال، 
املراس، وأن مينحهم راحة البال  يطلبوا منه أن يساعدهم على الشعور ابحملبَّة حيال شخص صعبجيب أن 

يتسرَّب إىل حياهتم بسهولة، وأن جيعلهم يشعرون ابحلزن بدًال من الغضب حيال  بدًال من القلق الذي
 الشخص الذي أخطأ إليهم.

 ’’ث اآلخرين عن مشاعركتعلَّم أن حتدِّ ‘‘النقطة الفرعيَّة ث حتت عنوان حتدَّث عن  .17
 من دليل الطالب 15ص. دقائق)  5-10(

بك أنَّنا نريد  ر لطالَّ يعربِّ معظمنا عن مشاعره لآلخرين من خالل ردود الفعل اليت يبديها حياله. فسِّ
ب منهم التدرُّب على القيام . ميكن أن تطليًّا وبدون انفعالمنهم أن يتعلَّموا التعبري عن مشاعرهم لفظ

روا لآلخر بذلك . أعرض عليهم بعض الظروف اليت قد تثري غضبهم واطلب منهم متثيل الوضع، وأن يفسِّ
 .ابلقول أو الفعلما يشعرون به بدًال من إظهار غضبهم 

بك عن أمهية إ خبار اآلخرين مبا يشعرون به، وذلك هبدف جتنُّب الدخول يف جدال. حتدَّث مع طالَّ
هم إىل القيام بذلك فهو متتني العالقة بصديق أو أبحد أفراد العائلة. أمَّا السبب اآلخر الذي قد يدفع

 شدِّد على أمهية تعّلمهم القيام بذلك مع أفراد العائلة وخصوًصا أطفاهلم.

لكّن التوازن ضروري يف هذا الصدد. ال جيوز أن نطلق العنان ملشاعر� دائًما. ففي بعض األحيان، 
إذا كنت تشعر ابإلحباط، ليس عليك أن خترب اجلميع عن مشكلتك. يتطلب النضوج أال نعربِّ عنها. 
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لكن إذا مل تتمكَّن من التغلُّب على مشاعرك بنفسك، فمن املفيد أن تناقش هذا املوضوع مع صديق أو 
 مع أحد أفراد العائلة، بينك وبينه وحدكما.

 ’’بشكل أفضل تعلَّم أن تعربِّ عن مشاعرك‘‘النقطة الفرعية ج حتت عنوان حتدَّث عن  .18
 من دليل الطالب 16-15ص. دقائق)  3-5(

الفكرة الرئيسيَّة اليت نوّد إيصاهلا هنا هي أن هللا يريد لك أن تستمتع ابجملموعة الكاملة من املشاعر 
اليت أوجدها فيك. فهناك إمكانية كبرية أبن ختترب كمؤمن مستو�ت أعمق من السالم والفرح واحملبَّة مبعونة 

 القدس.الروح 

 ’’توّخ احلذر من املؤمنني املدمنني على السلوك ابملشاعر‘‘النقطة الفرعيَّة ح حتت عنوان حتدَّث عن  .19
 من دليل الطالب 17-16ص. دقائق)  3-5(

مشاعر ‘‘على كثريًا تكمن مشكلة فعليَّة يف التعاليم اليت يتلقَّاها املؤمنون اليوم، حيث يتم التشديد  
ها هللاليت مينحك إ االنتعاش بفيض من احملبة والفرح والسالم. يقولون إنَّك إذا كنت يعدونك  مفه’’. �َّ

ع الطّالب على أن  تفتقر إىل هذه املشاعر يف حياتك فألنَّك تسمح للشيطان أبن يسلبها منك. شجِّ
ب وأال يكتفوا آبية أو اثنتني من الكتا يدرسوا بدقَّة ما جاء يف الكتاب املقدس حول هذا املوضوع

 املقدَّس.

أبن يكون معهم طوال الوقت هو وعد ’’. ابنتعاش عاطفي‘‘ال يعد هللا املؤمنني أبن يشعروا يوميًّا 
وأبن يساعدهم على مواجهة الصعوابت وختطِّيها. ُقل هلم أن يتوقعوا أن تكون مشاعر االنتعاش متقلِّبة. 

هذا جزء طبيعي من حياهتم. 

 دقائق) 5(    تطبيق شخصي .20

ر التطبيق الشخصي حول تقبُّل تبدُّل املشاعر وعدم االعتماد عليها لتثبت أنَّك مؤمن. فليتمحو 
 إليك بعض املشاريع اليت تساعدك على النمو يف هذه الناحية من حياتك.

 صلِّ ألجل مشاعرك .أ
عربِّ عن مشاعرك هلل يف الصالة. واحرص على إخباره مبا تشعر به حتديًدا حيال الظروف الصعبة 

وأخربه أيًضا مبا شعرت به حيال االختبارات اإلجيابيَّة اليت مررت فيها اليوم. يف الواقع، اليت تواجهها. 
ت قلبك تتخلَّص من التوتر ميكنك أن تتكلَّم مع هللا يف وسط الظروف الصعبة. فعندما تفضي له مبكنو�

 الذي يرتاكم يف داخلك.
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 خصِّص مفكِّرة أو دفرت يوميَّات ملشاعرك  .ب
أن حتدِّد بدقَّة خصِّص مفكِّرة أو دفرت يوميَّات لتدوين مشاعرك ملّدة أسبوع على األقل. وحاول 

حالتك عرب اإلجابة يف الظروف املختلفة اليت واجهتها خالل اليوم. وميكنك تقييم  املشاعر اليت انتابتك
مشاعر مرضية هلل؟ ماذا عن الطريقة اليت عرب إظهار مع هذا الظرف  هل جتاوبتُ ‘‘على السؤال اآليت: 

ُت فيها عن هذا الشعور؟ هل كانت هذه الطريقة مرضية هلل؟  ’’عربَّ

 دراسة عن املشاعر يف الكتاب املقدس  .ت
أفضل الطرق للتعبري عن مشاعرك. واحبث أجِر دراسة يف الكتاب املقدَّس الكتشاف ما يقوله عن 

 عن أفكار عمليَّة تساعدك على استخدام مشاعرك ابلطريقة اليت ترضي هللا.

 اتفاق مع صديق أو قريب .ث
يراها اتَّفق مع شريك/ة احلياة أو صديق على مواجهة واحدكما اآلخر يف ما يتعلَّق ابملشاعر اليت 

املشاعر اليت يبديها اآلخر . فمن شأن تبادل اآلراء هذا أن يتيح لالثنني فرصة تعلُّم كيفيَّة حتديد ابدية عليه
شخص تثق به. إذا وجدمتا التحدث عن مشاعرك بصدق مع ابلطريقة الصحيحة. كما أنَّه ميكِّنك من 

 وتسليمه لآلخر. وجًها لوجه، ميكن لواحدكما تدوين التقييم على ورقة إعطاء تقييم شفهيصعوبة يف 

 دراسة حالة .ج
قيِّم دراسة احلالة اآلتية مبيًِّنا ما قد تعتربه الطريقة املثلى ملساعدة هذا الشخص على أن يفهم بشكل 

 أفضل كيف يريد هللا منه أن يعربِّ عن مشاعره، وكم جيوز له أن يعتمد عليها.

 كان الطّالب نساء.إذا  ميكنك تبديل اسم الرجل الوارد يف هذا املثل ابسم امرأة 

م، آمن شادي ابملسيح وطلب منه أن يصبح قائد حياته. وعاش بعد ذلك يومني َمَثل : منذ ستة أ�َّ
رائعني. وكان كل من يلتقي به يالحظ الفرح والسالم اللذين يفيضان يف حياته. 

ا مل تعد  عندما َعِلَم أنَّ زوجته ختطِّط لرتكه.لكن البارحة، شهدت حياته احندارًا اتمًّا  فهي تقول إ�َّ
م، وغرق يف الكآبة يشادي السالم واحملبَّة اللذ دَ قَ فَـ عندئٍذ، حتبُّه.  ن كا� ميألان حياته قبل بضعة أ�َّ

لو كان هللا حيبُّين فعًال، َلَما مسح حبدوث هذا األمر يف حيايت. إذا كان هذا ما تنطوي ‘‘واليأس. وقال: 
 ’’.دهاعليه حياة اإلميان، فأ� ال أري

ماذا ميكن أن تقول له؟ ما هي اآل�ت الكتابيَّة اليت ميكنك االستعانة هبا لتساعده على رؤية عمل 
كيف ميكنك إقناعه أبنه ال يزال مؤمًنا وأبّن هللا حيّبه فعًال؟ ما هي النصيحة اليت ميكن أن هللا يف حياته؟  

ها بشأن املكانة اليت جيب أن يوليها للمشاعر   يف حياته املسيحيَّة؟تعطيه إ�َّ
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 فروض .21

يف آخر احلصَّة، أخِضع الطالب الختبار قصري حول احلقائق الثمانية اليت حيتاجون إىل معرفتها واإلميان  .أ
. من دليل الطالب 6راِجع الصفحة هبا ليصبحوا مؤمنني. 

 هذه هي احلقائق اليت جيدر بك أن تعرفها وتؤمن هبا لكي تصبح مؤمًنا
 6: 11عربانيني هللا موجود.  .1
 16: 3تيمواثوس  2الكتاب املقدَّس صحيح.  .2
 23: 3أ� أخطأت حني عصيت �موس هللا. رومية  .3
 16: 3هللا أحبَّين كثريًا حىتَّ أرسل ابنه الوحيد، يسوع، لكي حييا وميوت ألجلي. يوحنا  .4
 12: 4يسوع وحده قادر أن يغفر خطا�ي. أعمال  .5
 23: 6مية عقاب اخلطيَّة موت (موت أبدي). رو  .6
 9: 1يوحنا  1ميكنين أن أجنو من عقاب اخلطيَّة عرب االعرتاف خبطا�ي ليسوع وطلب غفرانه.  .7
 10-9: 10ميكنين أن أصبح مؤمًنا عرب السماح ليسوع أبن يصبح قائد حيايت اآلن. رومية  .8

 .’’املشاعر‘‘املشروع الثاين من دليل الدراسة حتت عنوان َضع عالمات على  .ب

ر إبجياز خصِّص وقًتا  .ت أعِطهم بعض الوقت للعمل . ’’اكُتب قصَّتك‘‘حتت عنوان  5املشروع لتفسِّ
على هذا املشروع، لكن عليهم أن يبدأوا به يف احلال. واحرص على يكتبوا قصَّة وليس جمرَّد تقرير 

 مليء ابملعلومات.

 مواد إضافيَّة .22
ميكن لإلنسان أن يتعلَّم فعًال أن  هلتتضمَّن الصفحتني التاليتني موضوعني متعلَِّقني ابملشاعر: 

 ؟كيف تتعامل مع مشاعرك حيال حياة اخلطيَّة املاضية؟ و يشعر حبضور هللا

 إذا كان لديك وقت كاٍف، ميكنك تناول هذين املوضوعني يف إحدى احلصص.

 تقييم الدرس .23
 من فضلك، اطرح أفكارك لتحسني هذا الدرس. 

 أّي أجزاء كانت �جحة؟ 
أّي أجزاء كانت األصعب على الطالب ليفهموها؟ 

ب؟  ما هو اجلزء الذي بدا األكثر إفادًة للطالَّ
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 مالحظات خاصَّة ابملعلِّم
 هل ميكن لإلنسان أن يتعلَّم فعًال أن يشعر حبضور هللا؟

ؤمنون القدامى عن عالقتهم ابهلل. ابلتشويش بسبب الطريقة اليت يتكلَّم هبا امل حديثو اإلميانأحياً� يصاب 
أال تشعرون حبضور الرب هنا يف هذا الصباح؟ أليس ‘‘إىل الكنيسة ويسمع الراعي يقول: يذهب حديث اإلميان 

من حوله متسائًال كيف جيدر به أن يشعر. حديث اإلميان فينظر ’’ حضوره رائًعا؟

ا لدى مسايف هذه احلالة عه على أن يكون حذرًا جدًّ عه هذا النوع من التعليقات. وعلِّمه أن يتمسَّك ، شجِّ
سواء يف املكان وهو حاضر بوعود هللا الواردة يف الكتاب املقدَّس. فاهلل وعد أبن يكون معنا عندما جنتمع لنعبده. 

يف  فعًال هو حقيقة كون هللا حاضرًا فعًال  ما يهمّ بل أو مل تشعر به. فاملشاعر غري مهمَّة إطالقًا. ضوره شعرت حب
 . املكان

أِشر إىل أّن بعض األشخاص ينجرفون عاطفيًّا بسهولة وراء اجلماعة. املصطلح التقين الذي ميكن استعماله 
 ’’ اهليستري� اجلماعيَّة‘‘) أو Crowd Psychology’’ (علم نفس احلشود‘‘هنا هو 

)Mass Hysteria .أوِضح أنَّه ال ميكن تفسري ذلك ). فبعض املتكلِّمون ابرعون جدًّا يف إاثرة مشاعر احلشود
 ’’.شعور حبضور هللا‘‘على أنَّه 

ميكن ملثل توضحي آخر أن يساعد على توضيح هذا املوضوع. عندما تكون جالًسا يف البيت مع العائلة، 
حبضور سائر أفراد العائلة؟ لنفرض أنَّك جالس يف غرفة اجللوس مثَّ يدخل واحد منهم. أنت تعلم ’’ تشعر‘‘هل 

ه موجود ألنَّك تستطيع أن تراه أو أن تسمعه. هل تفور مشاعرك جملرَّد دخوله إىل الغرفة؟ قد حيدث ذلك أنَّ 
ميكن أن تفور . يف هذه احلالة أحياً�. لنفرض أّنك حتاول أن تراتح وها هو يدخل حمداًث شّىت أنواع الضجيج

قتك إىل املكان، فقد تنتابك فورًا مشاعر أمَّا إذا كنت يف سن املراهقة ووصلت صديمشاعر الغضب يف داخلك. 
 حّب قويَّة.

لكن توقَّف قليًال وفكِّر يف األحداث املختلفة اليت جرت اليوم. لقد كانت مبعظمها طبيعيَّة جدًّا. هل شعرت 
ا ال. وال أبس يف ذلك.  بتغريُّ عاطفّي كبري كلَّما دخل أحدهم إىل املكان أو خرج منه؟ رمبَّ

إذا مل تشعر حبضور هللا كلَّما دخلت إىل الكنيسة. أحياً� كثرية، ميكنك القيام أبمور تسهِّل إًذا، ال تتفاجأ 
عليك الشعور حبضور هللا. فالصالة هلل والتفكري فيه وقراءة الكتاب املقدَّس هي بعض األمور اليت ميكن أن 

 تساعدك على الرتكيز عليه ابلكامل والشعور حبضوره.
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 حيال حياة اخلطيَّة املاضية؟ كيف تتعامل مع مشاعرك
غالًبا ما حياول الشيطان تثبيط عزمية حديث اإلميان عرب الشكاية عليه. فيذكِّره أبخطاء املاضي أو احلاضر 

أنت أخطأت فعًال. جيب أن تشعر ابلذنب بسبب األخطاء الرهيبة اليت ارتكبتها. أنت تعلم أن هللا ‘‘قائًال: 
 ’’.خطا�ك! أنظر إىل شّر أفعالك! ال ميكن أن ترتقي أبًدا إىل مستوى قداسة هللاقدُّوس وكامل. لكن أنظر إىل 

ميكن هلذه الدينونة اآلتية من الشيطان أن تثبط عزمية حديث اإلميان بسهولة وأن جتعله يشعر أبنَّه ختّلى عن 
عه على التمسُّك بوعود هللا، وخصوًصا تلك الواردة يف رس . 9: 1يوحنا األوىل الة هللا. يف هذه احلالة، شجِّ

يكفي فعندما تعرتف خبطا�ك، يغفر لك هللا. وليس عليك االستمرار يف االعرتاف ابخلطيَّة نفسها يوًما بعد يوم. 
 أن تكون صادقًا لدى اعرتافك هبا للمرَّة األوىل لكي حيفظ هللا وعده ويغفر لك. 

قد غفر لك، فلماذا ما زلت تشعر ابلذنب حيال إذا كان هللا ‘‘سيبذل الشيطان كل ما يف وسعه ليضلِّلك. 
ب أبن ’’ هذه اخلطيَّة؟ من املؤكَّد أنَّك ما زلت تشعر ابخلزي والعار حيال ارتكابك تلك اخلطيَّة الرهيبة! ُقل للطالَّ
عهم على أن يقولوا له إّن هللا غفر  م ارتكبوا خطيَّة فعًال. لكن شجِّ م هلم تلك يوافقوا الشيطان الرأي أب�َّ اخلطيَّة وإ�َّ

م يعلمون أّن هللا ال يزال حيبُّهم. واآلن، جيب أن يركِّزوا على هللا وأن يشكروه على حمبَّته  ينعمون ابلسالم اآلن أل�َّ
ًدا. لكن حىتَّ إذا عادوا  وغفرانه. وْليغتنموا هذه الفرصة ليطلبوا منه أن يقوِّيهم لئّال يرتكبوا اخلطا� نفسها جمدَّ

 فهم يعلمون أّن هللا سيغفر هلم إذا اعرتفوا هبا بقلب صادق. وارتكبوها،

ع  ميكن لبعض اجلروح العاطفيَّة الناجتة عن حياة اخلطيَّة املاضية أن تستلزم مشورة مرشد مؤمن. شجِّ
 األشخاص الذين عانوا من مشاكل خطرة يف املاضي أن يطلبوا املشورة لكي يتخلَّصوا من هذه املشاكل.
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 لثالدرس الثا
 أدلَّة: الكتاب املقدَّس والروح القدس

 حقيقة كتابيَّة رئيسّية .1

 أن أصغي إىل الروح القدس عندما يكلِّمين.جيب أن أتعلَّم 

 9: 8رومية اآلية الرئيسيَّة:  .2

يكوُن َله ال َتسُلكوَن َسبـيَل اجلَسِد، َبْل َسبـيَل الّروِح، ألّن ُروَح ِهللا َيسُكُن فيُكم. وَمْن ال أّما أنُتم ف‘‘
سيحِ 

َ
سيِح، فما هَو ِمَن امل

َ
 ’’.ُروُح امل

ب .3  مادة مرجعيَّة للطالَّ

ابملشروع مع هذا الدرس. وستممَّ االستعانة  من دليل الطالب 24-18الصفحات تتناسب 
 يف هذا الدرس. ’’البحث عن أدلَّة‘‘السادس من دليل الدراسة حتت عنوان 

 *معلومات حول ختطيط مسبق خاص ابملعلِّم
اذ  8-4من فضلك راِجع النقاط  م من تعليم هذا الدرس. هنا، عليك اختِّ الواردة أد�ه قبل بضعة أ�َّ

 قرارات رئيسيَّة عدَّة تؤثِّر على طريقة ختطيطك للدرس.

 نيخيار تقسيم احلصَّة إىل حصَّتَ * .4

األوىل األدلَّة إذا كان الرب�مج يسمح، ميكنك تقسيم هذا الدرس إىل حصَّتني. فتتناول يف احلصَّة 
اليت يتضمَّنها الكتاب املقدَّس واليت تثبت كون اإلنسان مؤمًنا. فيما تتناول يف احلصَّة الثانية األدلَّة اليت 

ميكنك ’’ آية رئيسيَّة‘‘و’’ حقيقة كتابيَّة رئيسيَّة‘‘يعطيها الروح القدس على كون اإلنسان مؤمًنا. إليك 
 صة ألدلَّة الكتاب املقدَّس.االستعانة هبما ضمن احلصَّة املخصَّ 

حقيقة كتابيَّة رئيسيَّة: جيب أن أتعلَّم أن أستخدم الكتاب املقدَّس كوسيلة جلمع أدلَّة تثبت أنَّين 
 مؤمن.

 15: 2تيمواثوس  2اآلية الرئيسيَّة: 
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 بر�مج درس خاص ابحلصَّة الواحدة* .5

قرتحة لتعليم هذين املوضوَعني (أدلَّة من يتضمَّن بر�مج الدرس الوارد يف الصفحات التالية أوقااًت م
الكتاب املقدَّس، وأدلَّة من الروح القدس) ضمن حصَّة واحدة. فإذا علَّمت املوضوَعني ضمن حصَّة 

 واحدة، احرص على تنظيم وقتك بدقَّة لكي تقدر أن تفي االثَنني حقَّهما.

 طريقَتني لتناول موضوع أدلَّة الكتاب املقدَّس* .6

ف األوَّل من هذا الدرس حول أدلَّة الكتاب املقدَّس. إليك طريقَتني لتناول هذا يتمحور النص
بك.  املوضوع اعتماًدا على مستوى النضوج الروحي لدى طالَّ

 الطريقة البسيطة .أ
تتمثَّل الطريقة األبسط ابعتبار الكتاب املقدَّس كتااًب مرجعيًّا يتضمَّن معلومات تبنيِّ ما إذا كان املرء 

ر كيف ميكننا أن نعرف ما إذا كانت هذه مؤمًنا  أو العكس. خصِّص وقًتا ملناقشة هذه اآل�ت، وفسِّ
 اآل�ت تنطبق على حياتنا. 

 الطريقة األكثر صعوبةً   .ب
تتمثَّل الطريقة األصعب لتناول النصف األوَّل من الدرس ابستكشاف كيفيَّة استخدامنا الكتاب 

تثبت كون شخٍص ما مؤمًنا. واحرص على أن يتمحور احلديث حول املقدَّس كوسيلة جلمع األدلَّة اليت 
ضرورة دراسة الكتاب املقدَّس ابلشكل الصحيح. بنيِّ كيف ميكننا تفسري وعود هللا ابلشكل الصحيح 

 وتطبيقها على حياتنا واحلصول على نتائج.

ب للروح القدس .7  * تقييم معرفة الطالَّ

ها الروح القدس، قبل أن تبدأ بتعليم النصف الثاين من ا لدرس الذي يتناول األدلَّة اليت يعطينا إ�َّ
ب عن الروح القدس. وإذا أمكن، حاول القيام هبذا األمر  أجِر تقييًما دقيًقا للمعلومات اليت يعرفها الطالَّ

قبل بدء احلصَّة. 

هلل اآلب واحرص على أن يفهموا أنَّ الروح القدس شخص وليس شبًحا. إنَّه هو هللا. وهو مساٍو 
وهللا اإلبن. وجيب أن يدركوا أيًضا هدف الروح القدس وخدمته اليوم. وإذا مل يتّم القيام أبي إجناز آخر يف 

 هذه احلصَّة، يكفي أن يفهموا هذه احلقائق األساسيَّة املتعلِّقة ابلروح القدس.

’’ املسيحيَّة الناجحة احلياة‘‘سيتّم تناول خدمة الروح القدس ومواهبه بشكل أكثر تفصيًال يف درس 
 .’’حلياة جديدةاجملموعة دراسات ‘‘ضمن 
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 هل ميكن ألدلَّتك أن تقنع غري املؤمنني؟* .8

لدى التحضري هلذا الدرس، جيب أن نكون على دراية اتمة مبوقف املشكِّكني من هللا واملؤمنني. هل 
ا مل ننجح يف ميكننا تقدمي أدلَّة تكون ذات قيمة فعليَّة حىتَّ للمشكِّكني؟ إذا مل  نتمكَّن من فعل ذلك، فرمبَّ

تقدمي أدلَّتنا. صحيح أنَّه ال بّد للروح القدس من إثبات صحَّة هذه احلقائق لكّل إنسان، لكن جيب علينا 
م أدلَّة دامغة تثبت وجهة نظر�.  أيًضا أن نؤدي دور� وأن نقدَّ

 دقائق) 5(     حتضري للدرس .9

َمَثل قضيَّة احملكمة
ب استعمال خميِّلتهم بينما تصف املثل التوضيحي اآليت: فلنذهب سو�ًّ إىل قاعة اطلب من ال طالَّ

تقدمي األدلَّة. ما هي حمكمة حيث تتّم املرافعة وحياول احملامون إثبات وجهة نظرهم يف القضيَّة من خالل 
 األدلَّة؟

أي املعلومات  -سماعيَّةامنح الطالب فرصة إلعطاء أجوبتهم. وميكنك إظهار الفرق بني األدلَّة ال
هل هي أدلَّة موثوقة؟ يتطلب  ة احمللفني على اختاذ قرارها.واإلثبااتت. تساعد األدلَّة هيئ -غري املباشرة

ا ال ترتك جماًال للشك.  إثبات أمر ما أدلَّة واضحة جدًّ

ب:  وح أنَّه مؤمن. عندما يصبح شخص ما مؤمًنا، تكون لديه أدلَّة مقنعة تبنيِّ بوض‘‘مثَّ ُقل للطالَّ
 مها إلثبات ذلك؟تقدَّ مؤمن؟ ما هي األدلَّة اليت إذا كنت تتعرَّض للمحاكمة، هل ميكنك أن تثبت أنَّك 

ب أجوبة على هذا السؤال، استمع إليها لكن ال تُقم مبناقشتها مطوًَّال.  وإذا مل إذا أعطى الطالَّ
عن بعض هذه األدلَّة اليت ميكن االستعانة  حثسنباليوم، ‘‘يشاءوا أن جييبوا على السؤال، ُقل ببساطة: 

 ’’.هبا إلثبات كون هذا الشخص مؤمًنا

 دقيقة للنشاط بكامله) 25-15(   البحث عن أدلَّة  -نشاط اجملموعة .10

 دقائق) 10-7(  نشاط دراسة الكتاب املقدَّس ضمن اجملموعة الصغرية  .أ
أدلَّة يف لبحث عن القيام ابلنشاط املتمثِّل اب ’’أ‘‘اجملموعة  اقسم الصّف إىل جمموعَتني واطلب من

يبنيِّ كيف أن الروح القدس يظهر أدلَّة الذي نشاط لابالقيام  ’’ب‘‘اجملموعة من  الكتاب املقدَّس. واطلب
ب كبريًا، ميكنكم تقسيمهم إىل جمموعات عدَّة.  على كون شخص ما مؤمًنا. إذا كان عدد الطالَّ
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من دليل  24-18الصفحات واردة يف الكتابيَّة الراجع املن اطلب من كّل جمموعة البحث ع
ا ستساعده ا. وزوِّدهاتتناسب مع النشاط اخلاص هب واليت الطالب . وأعِط امبراجع كتابيَّة إضافيَّة تشعر أب�َّ

تدوين تقريرهم على هذه الورقة. ة الطّالب علجيب كّل جمموعة ورقة كبرية وقلم خطَّاط. 

أن جتيب على هذا السؤال: ما هي األدلَّة اليت يتضمَّنها الكتاب املقدَّس واليت  أ اجملموعةجيب على 
 من دليل الطالب) 20-18، 6الصفحات تثبت أنَّين مؤمن؟ (استِعن ابملراجع الكتابّية الواردة يف 

أن جتيب على هذا السؤال: ما هي األدلَّة اليت يعطيها الروح القدس لتثبت  اجملموعة بجيب على 
. من دليل الطالب) 24-21الصفحات بوضوح أنَّين مؤمن؟ (استِعن ابملراجع الكتابيَّة املدوَّنة يف 

 دقائق) 10-5(    تقارير يتم تقدميها للصفّ  .ب
مشاركة النتائج اليت توصَّلت إليها أمام الصف كلِّه. مثَّ امَنح الصّف فرصة ’’ أ‘‘اطلب من اجملموعة 

ب الذين يودُّون طرح أسئلة إىل توجيهها أوًَّال إىل أعضاء اجملموعة التحدُّث عن هذا املوضوع.  وادُع الطالَّ
ب مشاركة أجوبتهم على السؤال  من  2اليت عملت على هذا املشروع. كما ميكنك أن تطلب من الطالَّ

املشروع السادس الذي يدعوهم إىل ذكر آيَتني ساعدهتما على فهم اخلطوات األساسيَّة اليت ميكنهم 
 اتِّباعها لكي يصبحوا مؤمنني.

مشاركة ما توصَّلت إليه من نتائج أمام ’’ ب‘‘ويف وقت الحق من احلصَّة، أُطلب من اجملموعة 
من بر�مج  43الوارد يف الصفحة  16راجع النشاط الصف عندما تبدأ ابلتحدُّث عن الروح القدس. 

 الدرس هذا.

 )دقائق 5(   راِجع جماالت االلتزام الثالثة  .11

من عرض النتائج اليت توصَّلت إليها، وبعد أن تقوموا مبناقشة هذه ’’ أ‘‘بعد أن تنتهي اجملموعة 
النتائج، انتهز هذه الفرصة ملراجعة جماالت االلتزام الثالثة اليت ّمت تناوهلا يف احلصص السابقة. وأِشر إىل 

هن عندما يصبح املرء مؤمًنا. كما ميكنك وجود عالقة وثيقة بني األدلَّة الكتابيَّة وااللتزام على صعيد الذ
ب على التفكري مليًّا يف جمال االلتزام الثالثة.  االستعانة بدراسة احلالة اآلتية ملساعدة الطالَّ

 دراسة حالة: املؤمن اجلديد املندفع
م، مسع  خبطَّة هللا اخلالصيَّة للمرَّة األوىل. وهو مل يكن قد حتدَّث مع مؤمن ’’ بيرت‘‘منذ بضعة أ�َّ

حقيقّي عن هذا املوضوع من قبل. فكان األمر برمَّـته جديًدا ابلنسبة إليه. فأحّب الكالم الذي مسعه وقرَّر 
اذ القرارات.  أن يصبح مؤمًنا. فهو مشهور بتسرُّعه يف اختِّ
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م على صالته صالة اخلالص، بدأ يواجه مشاكل ومتاعب مل يعهدها من قبل.  وبعد مرور أربعة أ�َّ
سيعطيين حياة أفضل. لكن يبدو يل أّن اإلميان ليس سوى خدعة كبرية. لو ظننت أّن هللا ‘‘فقال لنفسه: 

 ’’.كانت املسيحيَّة حقيقيَّة لسارت األمور بشكل أفضل بكثري يف حيايت

 قاش:أسئلة للن
أبن يصبح ’’ بيرت‘‘استناًدا إىل جماالت االلتزام الثالثة اليت �قشناها يف احلصَّتني األخريَتني، قيِّم قرار  .1

 مؤمًنا.

اذ القرارات على التزامه الذهين أبن يصبح مؤمًنا؟’’ بيرت‘‘ما هو أتثري اندفاع  .2  يف اختِّ

 ما هي النصيحة اليت تسديها لبطرس لكي تساعده اآلن؟ .3

 من دليل الطالب 20-18ص. دقيقة)  15-5(    تعلَّم كيفيَّة دراسة الكتاب املقدَّس .12

سبق أن ذكر� أّن الكتاب املقدَّس يتضمَّن احلقائق اليت تبنيِّ لك كيف ميكنك أن تصبح مؤمًنا. 
إذا أراد هؤالء ونريد أن نوضح أنَّه يتضمَّن أيًضا آ�ت كثرية أخرى توفِّر أدلَّة على كون اإلنسان مؤمًنا. 

املؤمنون اجلدد أن يتمكَّنوا من إجياد هذه احلقائق الكتابيَّة واالستعانة هبا بشكل فعَّال، عليهم أن يعتمدوا 
 طرقًا عمليَّة لدراسة الكتاب املقدَّس.

 ’’كيفيَّة دراسة الكتاب املقدَّس‘‘مت تناول هذا املوضوع بشكل أكثر تفصيًال يف درس حتت عنوان 
ب بعض إذا كان لديك متَّسع من الوقت، . ’’حلياة جديدةاجملموعة اسات در ‘‘ضمن  �ِقش مع الطالَّ

الطرق األساسيَّة لدراسة الكتاب املقّدس. وأتكَّد من كو�م جييدون استعمال فهرس الكلمات لكي 
 يبحثوا عن اآل�ت املتعلِّقة ابملوضوع الذي يقومون بدراسته.

ر ما قد يؤّدي إليه ذلك وأعِط مثًال توضيحيًّا عن وحذِّرهم من خطر فهم اآل�ت خ ارج سياقها. فسِّ
 من دليل الطالب. 20-18الصفحتني األمر. للحصول على معلومات إضافيَّة، راِجع 

لدى تلخيص هذا اجلزء من الدرس، شدِّد على أمهية دراسة الكتاب املقدَّس لتكتشف ما يقوله هللا 
والده. لقد أعطا� هللا األدلَّة. واآلن يتوجَّب علينا إجياد هذه األدلَّة عن عالقتنا به، وهي عالقة أب أب

 وتطبيقها على حياتنا.

 من دليل الطالب 19الصفحة دقائق)  5-3(   جيب أن تطيع تعاليم الكتاب املقدَّس .13

 جيب أن نوضح أنَّ الكتاب املقدِّس ال يتضمَّن احلقائق اليت تبنيِّ كيف ميكن لإلنسان أن يصبح
النقطة الفرعيَّة الثانية الواردة يف مؤمًنا فحسب، بل إنَّه يزوِّد� ابألدلَّة اليت تثبت ذلك أيًضا. وتبنيِّ 
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أنَّه عندما يصبح اإلنسان مؤمًنا، جيب عليه أن يطيع تعاليم الكتاب  من دليل الطالب 19الصفحة 
شخصيَّة إضافيَّة على كون الكتاب املقدَّس  املقدَّس. وبينما تطيع هذه التعاليم، فإنَّك جتمع لنفسك أدلَّة

ا حنتاج إىل  هو حقًّا كلمة هللا. يعجز معظمنا عن االستمرار يف طاعة هذه التعاليم بقوَّته اخلاصة. وإمنَّ
 معونة هللا للقيام بذلك.

ب على البحث عن اآل�ت اليت تتناول اجملاالت اليت حيتاجون فيها إىل النمّو يف  ع الطالَّ شجِّ
حياهتم. وُحثَّهم على حتديد أهداف يسعون إىل حتقيقها بفضل مساعدة هللا. فتشكِّل هذه النجاحات 
أساًسا لشهادة حياة شخصيَّة مؤثِّرة يبيِّنون من خالهلا أنَّ كلمة هللا حقيقيَّة وفاعلة يف حياهتم. واطلب 

عندما خيربون أشخاًصا غري منهم مشاركة هذه األمثلة عندما يدلون بشهادة حياهتم يف الكنيسة أو 
 مؤمنني عن الرب.

 من دليل الطالب 20-19ص. دقائق)  10-3(   احلقائق الواردة يف الكتاب املقدَّس مل تتغريَّ  .14

للحصول  من دليل الطالب 20-19لصفحتني ايزوِّد� الكتاب املقدَّس أبدلَّة دامغة موثوقة. راِجع 
قد متَّ تناول هذا املوضوع بشكل أكثر تفصيًال يف درس على معلومات إضافيَّة بشأن هذا املوضوع. و 

وهو الدرس  ،’’حلياة جديدةاجملموعة دراسات ‘‘ضمن ’’ نظرة سريعة على الكتاب املقدَّس‘‘حتت عنوان 
 التايل الذي سيتم تعليمه ضمن هذه السلسلة إذا تبعت التسلسل املقرتح للدروس.

 دقائق) 10-2(    أدلة تستلزم حكًما .15

ؤلف جوش ماكدويل كتًبا عّدة تتضمن كمًّا وافرًا من األدلة على موثوقيَّة املسيح والكتاب املكتب 
ب على هذه الكتب مبيًِّنا هلم كيفيَّة االستعانة  املقدس. إليك قائمة ببعض الكتب. ميكنك تعريف الطالَّ

 هبا جلمع أدلَّة شخصيَّة إضافيَّة على كو�م مؤمنني.
Evidence that Demands a Verdict 
More Evidence that Demands a Verdict 
More than a Carpenter (نجار وأعظم)     
Reasons Skeptics Consider Christianity 
The Resurrection Factor 
Evidence for Faith 

 دقائق) 10-5(  حول الروح القدس ’’ ب‘‘تقرير اجملموعة  .16

ين من الدرس مشريًا إىل أنَّ الروح القدس قادر أيًضا على تزويد� أعِط مقدِّمة وجيزة عن اجلزء الثا
عرض النتائج اليت توصَّلت إليها أمام ’’ ب‘‘أبدلَّة على كون شخص ما مؤمًنا. واطلب من اجملموعة 
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من بر�مج  40الوارد يف الصفحة  10راِجع النشاط الصف كلِّه. ملزيد من التفاصيل حول هذا املوضوع، 
 الدرس.

ب من عرض النتائج، انتِقل إىل احلديث عن النقاط الرئيسيَّة اليت متَّت مناقشتها  بعد أن ينتهي الطالَّ
. وإذا جنحت اجملموعة يف تغطية بعض هذه النقاط، انتقل إىل من دليل الطالب 24-21الصفحات يف 

 تلك اليت تريد مناقشتها بشكل أكثر تفصيًال.

 من دليل الطالب 21ص. دقائق)،  5(     الروح القدس �يت ويسكن فيك .17

. وميكنك قراءة بعض اآل�ت املدرجة من دليل الطالب 21 الصفحةّمت تناول هذا املوضوع يف 
ضمن هذا املوضوع ومناقشتها لكي تفيد الصّف كلَّه. وأوِضح مىت �يت الروح القدس ليسكن يف 

ر أين توجد روحك (استمتع ابلقيام هبذا وأين يسكن؟ يف أرواحنا. فسِّ  -عندما ينال اخلالص -اإلنسان
أين يسكن الروح  األمر!) استِعن هبذا السؤال األخري لكي يكون مبثابة مدخل إىل النقطة الرئيسيَّة التالية:

 القدس يف داخلك بعد أن تصبح مؤمًنا؟

 من دليل الطالب 22-21ص. دقائق)  10-5(     الروح القدس يكون معلًِّما لك .18

 مسؤوليَّات الروح القدس يف حياة املؤمن.�ِقش إبجياز 

بنا  أشر� يف بداية بر�مج الدرس إىل أنَّه من الضروري أن نكون واعني على مستوى املعرفة لدى طالَّ
ب هلذا املوضوع ضئيًال أو معدوًما، احرص على  وأن حندِّد مفهومهم للروح القدس. إذا كان فهم الطالَّ

ر هل م هوية الروح القدس ابختصار. واحرص على أن يفهموا جيًِّدا أنَّه هو ختصيص الوقت الكايف لتفسِّ
 هللا.

  كيف يقوم الروح القدس بتعليمك؟  وميكنك أن تناقش تفصيًال اجلواب على السؤال اآليت:
دوِّن أجوبتهم على اللوح أو على جهاز عرض الصور الشفافة. وهو ال يقدِّم لنا حماضرة، وال يرسل إلينا 

ة، بل إنَّه غالًبا ما يستخدم الكتاب املقدَّس واألشخاص احمليطني بنا لكي يرشد� إىل احلّق رسائل خاص
’’. صوته اهلادئ واخلفيف‘‘كلِّه من خالل 

 من دليل الطالب 24-22ص. دقائق)  10-5(     كيف يكلِّمنا الروح القدس؟ .19

ب إىل مناقشة أفكارهم حول الروح القدس ومتييزه حني  صوت كيفيَّة استماعهم إىل  ادُع الطالَّ
جهاز عرض الصور الشفافة وإدراج  عرضه على يكلِّمهم. ميكنك تدوين السؤال اآليت على اللوح أو
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 5و 4السؤالني ؟ يف هذه املرحلة، ميكنك مناقشة أجوبتهم على كيف يكلِّمك الروح القدسأجوبتهم: 
  من املشروع السادس من دليل الدراسة؟

 الروح القدس لإلنسان أنَّه مؤمن؟كيف يؤكد :  4السؤال 

 كيف جيب أن تتفاعل مع كالم الروح القدس لك؟:  5السؤال 

ب إبعطاء أجوبة خمتلفة. وشدِّد على أّن الروح القدس يشهد ألرواحنا أنَّنا أوالد هللا. من  امسح للطالَّ
يف ما بينهم. يف الواقع،  النادر أن يسمع املؤمنون الروح القدس يكلِّمهم بصوٍت عاٍل مثلما يتواصل الناس

 يكلِّمنا الروح القدس من خالل أرواحنا؛ وتتّم عمليَّة التواصل هذه يف قلوبنا.

ميكنك مناقشة هذا السؤال مع خدَّام آخرين أو مع راعي كنيستك للحصول على أفكار أخرى 
 .الروح القدس هبا حول الطريقة اليت يكلِّمنا

دد شكوك يف كو�م مؤمنني حقيقيِّني. وتتوارد أفكار كثرية إىل أحياً� كثرية، تراود املؤمنني اجل
أذها�م. ميكنك مناقشة هذه األسئلة اآلن إذا كان الوقت يسمح بذلك. وإال فاذكر هذا املوضوع إبجياز 

يف الفصل الرابع من هذا الدرس عندما تتحدَّث عن الشكوك.  ستقوم بتوسيعه مشريًا إىل أنَّك 

كان الروح القدس هو َمن يكلِّمين أو ما إذا كانت هذه أفكاري كيف أعرف ما إذا   .1
 اخلاصَّة؟

هل توجد طريقة مضمونة تؤكِّد يل أّن الروح القدس هو َمن يكلِّمين على النقيض من  .2
 األفكار األخرى اليت تتوارد إىل ذهين وهي ليست من الروح القدس؟

أن �مكان الشيطان أن يغريِّ كيف أعرف مىت يزرع الشيطان أفكاره يف ذهين؟ (تذكَّر  .3
 شكله إىل شبه مالك نور).

مساع صوت هللا خالل  �مكا�م النمّو يف لدى مناقشة هذه األسئلة، جيب أن نساعدهم أن يروا أن
للحصول على معلومات إضافيَّة حول  من دليل الطالب 24و 23راِجع الصفحتني السنوات املقبلة. 

 األفكار اخلمسة اليت ميكنك االستعانة هبا لتحدِّد ما إذا كان الروح القدس هو َمن يكلِّمك.

وشدِّد على ضرورة إجياد التوازن بني االستماع إىل أفكار� والتأمُّل يف نواٍح أخرى من حياتنا 
ضحة من هللا ال تتأثَّر بقدرتنا على االستماع إىل أفكار�. لدينا الكتاب املقدَّس وهو رسالة واسيحيَّة. امل

 ميكننا أن نقرأ الكتاب املقدَّس عاملني أنَّه كلمة هللا.
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 كيف ميكنك أن تصبح أكثر حساسيَّة لصوت الروح القدس؟ .20
 من دليل الطالب 24-22ص. دقائق)  5-10(

ب �ضجني مبا فيه الكفاية لالستفادة من احلديث،  إذا كان لديك متَّسع من الوقت وكان الطالَّ
�ِقش معهم كيف ميكنهم أن يصبحوا أكثر حساسيَّة لصوت الروح القدس. واحرص على أن يفهموا 

ئر�. هنا، السبب الذي جيعل الروح القدس يكلِّمنا. أحياً� كثرية، يكلِّمنا الروح القدس من خالل ضما
ميكنك أن حتدِّد ماهية ضمائر� وكيفيَّة أتثُّرها ابخلطيَّة. وشدِّد على ضرورة تعلُّمنا، كأبناء هللا، أن نكون 

 حسَّاسني ألصوات ضمائر�. 

 دقائق) 5(    تطبيق شخصي .21

ثر تشعر . اخَرت مشروًعا واحًدا أو أكاشخصيًّ ا تطبيقً  اليت تستلزم جتد يف ما يلي جمموعة من املشاريع
بك.  أبنّه يعود ابلفائدة على طالَّ

 دقائق) 10-5(   اكُتب فقرة عن الروح القدس  .أ
ب كتابة فقرة يصفون من خالهلا عالقتهم ابلروح القدس. وادُعهم إىل التفكري يف  اطلب من الطالَّ

 هذه األسئلة واألجابة عليها بينما يقومون ابلكتابة.

 ؟يوًما أن كلَّمين الروح القدس هل .1
وإذا كان قد فعل، أعِط مثاًال على ذلك. أذكر أيًضا هل علَّمين الروح القدس شيًئا؟  .2

 جماالت يف حياتك تودُّ أن يعلِّمك أمورًا تتعلَّق هبا.
 الروح القدس؟ صوت كيف ميكنين االستماع عن كثب إىل .3

 دقائق) 10-5جديد (ؤمن متعلِّقة مب حالةدراسة  .ب
ب تدوين أجوبتهم على ورقة.أعرض احلالة اآلتية واطلب من   الطالَّ

اهتماًما كبريًا يف أن يصبح مؤمًنا. فصّلى معك طالًبا من يسوع  مؤخرًا أبدى أحد أصدقائك اجلدد
م القليلة األخرية،  ال أعتقد أّين ‘‘فقال لك: واجه مشاكل كثرية. بدأ يأن يدخل حياته وخيلِّصها. ويف األ�َّ

، ال أظّن أّن هللا كان ليسمح أبن أمّر يف هذه املشاكل كلِّها. كيف ميكن مؤمن، ألين لو كنت مؤمًنا فعًال 
ع صديقك الذي   مل يعد متأكًِّدا من كونه مؤمًنا؟أن تشجِّ

ب أجوبتهم، ميكنك ختصيص وقت ملناقشة هذه األسئلة مع الصّف كلِّه.  بعد أن يدوِّن الطالَّ
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 دقائق) 5(مذكِّرات تتضمَّن أدلَّة شخصيَّة على كونك مؤمًنا  .ت
بحثَّ  على امتحان وعود هللا لريوا ما إذا كانت تعمل يف حياهتم. اطلب منهم االحتفاظ  الطالَّ

بدفرت يوميَّات أو مذّكرات يتضمَّن األمور املميَّزة اليت صنعها هللا ألجلهم. جيب أن يدوِّنوا أمثلة رأوا خالهلا 
صوا وقًتا اآلن لتدوين أوَّل اختبار يف دفرت هللا حيفظ وعوده ألجلهم. وميكنك أن تطلب منهم أن خي صِّ

 يوميَّاهتم. 

 دقائق) 5قائمة ابملشاكل احلاليَّة ( .ث
يتضمَّن هذا املشروع تطبيًقا شخصيًّا يعلِّمك أن تكون أكثر اعتماًدا على الروح القدس يف أنشطتك 

ال سيَّما تلك اليت ال يستطيعون  اليوميَّة. اطلب منهم إعداد قائمة ابملشاكل اليت يواجهو�ا هذا األسبوع ،
حلَّها بقوَّهتم أو حكمتهم اخلاصة. مثَّ اطلب منهم البحث عن آ�ت مرتبطة مبشاكلهم والصالة للروح 

 القدس لكي مينحهم حكمة فيعرفوا أين جيب أن يبدأوا ابلتصّدي لكّل مشكلة.

 فروض .22

ب الختبار متعلِّق مبا جاء يف .1  .16: 8رسالة رومية  يف آخر احلصَّة، أخِضع الطالَّ

 16: 8رومية 
 .هذا الرُّوُح َيْشَهُد مَع َأرواحنا َأنّنا َأبْناُء هللاِ 

 (هذا الروح القدس يكلِّمنا يف أعماق قلوبنا قائًال إنَّنا حقًّا أبناء هللا).

 .’’االلتزام بيسوع املسيح‘‘حتت عنوان  3املشروع َضع عالمة على   .2

إمَّا اليوم أو بعد احلصَّة  ،’’عرض جماالت االلتزام الثالثة‘‘عنوان حتت  4على املشروع َضع عالمة  .3
 املقبلة.

 تقييم الدرس .23

 من فضلك، اطرح أفكارك لتحسني هذا الدرس.
 أّي أجزاء كانت �جحة؟ 

أّي أجزاء كانت األصعب على الطالب ليفهموها؟ 
ب؟  ما هو اجلزء الذي بدا األكثر إفادًة للطالَّ
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 الدرس الرابع
ات يف حياتك  أدلَّة: تغريُّ

 حقيقة كتابيَّة رئيسيَّة .1

 جيب أن أتعاون مع هللا لكي ُحيدث تغيريات يف حيايت اليوميَّة تساعدين على االقرتاب إىل هللا.

 6: 1فيلّيب اآلية الرئيسيَّة:  .2

سيحِ 
َ
 . َيسوعَ فأ� واِثٌق أِبّن الذي بَدأَ فيُكم عَمالً صاِحلًا سَيسُري يف إمتاِمِه إىل يوِم امل

ب .3  مادة مرجعيَّة للطالَّ

مع هذا الدرس. وستتم االستعانة ابملشاريع اآلتية  من دليل الطالب 32-24الصفحات تتناسب 
 من دليل الدراسة يف هذا الدرس.

 ، االلتزام بيسوع املسيح3املشروع 

 ، عرض جماالت االلتزام الثالثة4املشروع 

 ، البحث عن أدلَّة6املشروع 

 دراسة حالة مؤمنني آخرين حبثًا عن أدلَّة، 7املشروع 

 دقائق) 5(    حتضري الدرس .4

 قصَّة شاب جمنَّد يف اجليش .أ

أحًدا أبنَّه مؤمن. متَّ استيحاء هذه القصَّة من مل خيرب و  ملدَّة سنتني اجليش جتنَّد يف إقرأ قصَّة شاب
 .’’The Mind Changers‘‘حتت عنوان ’’ إمي غريفني‘‘كتاب ل

ا قصَّ ‘‘ ة مضحكة مبكية، قصَّة شاب من والية فريجينيا الغربيَّة اجلبليَّة نشأ يف كنيسة صغرية إ�َّ
خروجه إىل العامل بفقدانه أن يتسبَّب  . عندما جتنَّد يف اجليش، خشي هو وسائر أعضاء الكنيسة ومنعزلة

وخالل سنَيت اخلدمة، مل إميانه. فأقاموا سهرة صالة طوال الليل ألجله قبل أن ينطلق إىل خميَّم التدريب. 
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يكتب الشاب أي رسالة ألهله. وابلتايل، كان من الطبيعي أن يتجمَّعوا حوله بكّل شوق واهتمام لدى 
فأجاب الشاب ’’ كيف أمضيت هاتني السنَتني؟ هل متكَّنت من التمسُّك إبميانك؟‘‘عودته. سألوه: 
ا. لكنَّ ‘‘بكّل محاسة:  أمضيت سنَتني فتين وحوَّلت األمور إىل اخلري. صلواتكم ساعد لقد كنت خائًفا جدًّ

 ’’يكتشف أحد أّنين مؤمن!بدون أن يف اخلدمة 

ر ابختصار  نَّنا سننحدَّث اليوم عن التأثري الذي جيب أن يكون حلياتنا اجلديدة مع املسيح على أفسِّ
أفكار� ومشاعر� وتصرُّفاتنا. 

 راِجع جماالت االلتزام الثالثة .ب

ب تقييم مستوى التزام هذا الشاب بعالقته ابهلل. بعد مشاركة الق صَّة الواردة أعاله، اطلب من الطالَّ
من دليل الدراسة حتت  4املشروع أن يشاركوا أمام الصف أجوبتهم على مثَّ اطلب من طالَبني أو ثالثة 

ب مجيًعا قد بدأوا ’’عرض جماالت االلتزام الثالثة‘‘عنوان  بفهم معىن التزامهم ، على أمل أن يكون الطالَّ
 يف هذه النواحي الثالث من حياهتم.

ات احلياة حول  مقدِّمة ملوضوع اليوم .5  قائق)د 5(   تغريُّ

بغية االنتقال إىل اجلزء التايل من الدرس، أِشر إىل أنَّه جيب على االلتزام الذي يقوم به اإلنسان 
ات اليت جيب أن حتدث يف  أن ينعكسعندما يصبح مؤمًنا  على حياته اليوميَّة. اليوم، سنتحدَّث عن التغريُّ

 حياته بعد أن يصبح مؤمًنا.

ميكنك مشاركة األسئلة األربعة اآلتية أمام الصف. ال حتاول اإلجابة عليها اآلن. خالل هذه 
 التحدُّث عن املواضيع اآلتية. ، سنحاولاحلصَّة

ات اليت جيب أن •  حتدث يف حيايت؟ ما هي التغريُّ

ات؟ •  ملاذا جيب أن حتدث هذه التغريُّ

ات أدلَّة على   •  كوين مؤمًنا؟كيف توفِّر هذه التغريُّ
ات يف حيايت؟•  كيف ميكنين أن أحقِّق هذه التغريُّ

ميكنك تدوين هذه األسئلة األربعة على ملصق كبري وتعليقه على احلائط لكي ترجع إليها خالل 
 الدرس.
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 دقائق) 10-5(     يف الكتاب املقدَّس دراسة قصَّة زكَّا .6

ب قراءة قصَّة زكَّا الواردة يف إجنيل  د ل أن تطلب من أح. قب10-1: 19لوقا اطلب من الطالَّ
ب قراءة القصَّة  كيف تغريَّ زكَّا بعد أن أصبح مؤمًنا.  الحظوابصوت عاٍل، اطلب منهم أن ي الطالَّ

 :القصَّةمناقشتها بعد قراءة إليك أسئلة ميكن 

 القصَّة؟ هذه ما الذي أثَّر فيك لدى قراءة .1
ات اليت وعد زكَّا  .2  ابلقيام هبا بعد أن أصبح مؤمًنا.حدِّد التغريُّ

يرا� نقوم بتلك أُذكر أن ال أحد بيننا ميرُّ يف الوضع نفسه الذي مرَّ فيه زّكا. لكنَّ هللا يريد أن 
ات اليت توفِّر أدلَّة واضحة لنا   مؤمنني. على كوننا أصبحنا حقًّا ولآلخرينالتغريُّ

ات .7  دقائق) 10-5(    َأِعّد قائمة ابلتغريُّ

ب تزويدك بقائمة اب أعُرض أن أصبحوا مؤمنني.  لتغّريات اليت حدثت يف حياهتم منذأطلب من الطالَّ
هذه القائمة على اللوح أو على جهاز عرض الصور الشفافة. مثَّ اطلب منهم الرجوع إىل أجوبتهم على 

من املشروع الثالث والسؤال الثامن من املشروع السادس. جتنَّب الدخول يف مناقشة  7و 6السؤالني 
ب كافةً  تكون القائمة مناسبةمطوَّلة لكّل فكرة مدرجة ضمن القائمة. واحرص على أن  لكي يبدأوا  للطالَّ

 بفهم القضا� العمليَّة اليت نريد مناقشتها اليوم.

ات يف ‘‘، 6، السؤال 3املشروع  إذا كنت قد أصبحت مؤمًنا، فهل الحظت حدوث تغريُّ
 حياتك؟ نعم ______ ال_____ لست متأكًِّدا_______

ات؟  ’’إذا كان اجلواب نعم، فما هي هذه التغريُّ

هل جتعل منك التغريات اليت حتدث يف حياتك إنساً� مؤمًنا؟ ‘‘، 7لسؤال ، ا3املشروع 
ر جوابك  ’’.نعم_____  ال _______  لست متأكًدا__________ فسِّ

ات اليت شهدهتا يف حياتك منذ أن أصبحت ‘‘، 8، السؤال 6املشروع  ما هي التغريُّ
 ’’مؤمًنا؟
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 دقائق) 5(    ؟أبدأ ابلقيام بتغيريات يف حيايتمىت جيب أن  .8

جيب أن يبدأ فيه اإلنسان ابلقيام بتغيريات تتعلَّق املسألة اليت قد تكون مثرية للجدل ابلوقت الذي 
ضمن القائمة، على ’’ التوقف عن التدخني‘‘معيَّنة يف حياته. فعلى سبيل املثال، إذا أدرج أحدهم عبارة 

ا أحد التغيريات اليت جيدر به القيام هبا، ميكنك اال ستعانة هبذه الفكرة إلعطاء مثل توضيحي يف هذا أ�َّ
 اإلطار.

 أن تصبح مؤمًنا؟ قبلهل جيدر بك أن تتوقَّف عن التدخني  .1

 هل جيدر بك أن تتوقَّف عن التدخني خالل يوم واحد أو يومني بعد أن تصبح مؤمًنا؟ .2

 هل ميكنك االستمرار يف التدخني طوال أشهر أو سنوات بعد أن تصبح مؤمًنا؟ .3

 مرحلة يطلب هللا أن نقوم بتغيري تصرُّف معّني؟ يف أيّ  .4

ال تشعر أبّنك مرغم على إعطاء جواب كتاّيب واضح على هذه األسئلة املتعلِّقة مبوضوع التدخني. 
 أِشر إىل أن الفكرة اليت نوّد إيضاحها هي اآلتية:

مّين أن أسعى إىل  هل يرى هللا أنَّه من الضروري أن ُأحدث هذا التغيري يف حيايت؟ أم إنَّه يريد .1
 حتقيق تغيريات أخرى أوًَّال؟

  أن أبدأ ابلعمل على تغيري هذه الناحية من حيايت؟مىت يريد هللا مّين  .2

ميكننا أن جيب أن نكتشف أولو�َّت هللا. كيف ميكننا أن نفعل ذلك؟ 

 نصّلي ونقرأ الكتاب املقدَّس ونطلب مشورة مؤمنني أكثر نضوًجا.

ت زمنيَّة خمتلفة ينبغي التفكري فيها لدى القيام هبذه التغيريات. وقد ّمتت ة فرتاثالثيبدو أّن هناك 
 مناقشة كّل واحدة منها بشكل أكثر تفصيًال أد�ه.

 تغيريات قبل نيل اخلالص أو لدى نيل اخلالص .1
 تغيريات جيب أن حتدث مباشرًة بعد أن يصبح اإلنسان مؤمًنا. .2
 املؤمن.تغيريات حتدث الحًقا يف حياة  .3
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 دقائق) 5-3(    خاللهنيل اخلالص أو  اختبار تغيريات قبل .9

 التغيري خالل اختبار نيل اخلالص. وما مل حيدث هذامن اختبار أحياً�، يشّكل التغيري جزًءا ضرور�ًّ 
 حقيقيًّا.ا يف ما إذا كان هذا االختبار شّك فعليًّ نأن  الص أو حىتَّ قبله، ميكناخل

 حتدث قبل اختبار نيل اخلالص أو خالله: املتعلَّقة ابلتغيريات اليت غالًبا ماإليك بعض األمثلة 

 39-26: 8رجل من كورة اجلدريِّني يف إجنيل لوقا  -طرد روح جنس من رجل فيه شياطني .1

 22-1: 9لرسل ني، أعمال اتوقَّف عن اضطهاد املسيحيِّ بولس  .2

يتوقَّف عن تعاطي املخدِّرات، لكن إذا كان إنسان حتت أتثري املخدِّرات. ليس عليه ابلضرورة أن  .3
 املرء حتت أتثري املخدِّرات، فهناك شّك يف أن يكون مدرًكا فعًال ملا يفعله. فعندما نتحدَّث عن القيام

أن يكون يف حالة ذهنية  يه، أعتقد أنَّه ميكن القول إنَّ علأبن يصبح مؤمًنا ابلتزام على صعيد الذهن
 املخدِّرات.حتت أتثري س سليمة، ولي

حاله  حال الواقع حتت أتثري بشكل أساسي، تشبه عندما يكون اإلنسان مثًال جراء شرب الكحول.  .4
بيت  املخدِّرات. توجد مستو�ت خمتلفة من الثمالة، وابلتايل ال ميكن أن نكون جازمني هنا. لكنَّ 

 هذا النوع من احلاالت قلَّما يثبت يف اإلميان. القصيد هو أنَّ 

، جيب أن ختطِّط ملناقشة أو الكحوليصبح مؤمًنا وهو حتت أتثري املخدِّرات ى أحدهم أن إذا صلَّ 
ًدا  ليس من املقبول حماولة التالعب ابآلخر ودفعه إىل فعندما يزول أتثري املخدرات. املسألة برمَّتها معه جمدَّ

ا شجِّ  جد�ًّ يف حاجته إىل نيل اخلالص،  عه على التفكريرفع صالة معيَّنة وهو حتت أتثري املخدِّرات. وإمنَّ
ه قبل ساعات أو أ�م.معه مثِّ صلِّ  ًدا ملعاودة التأكيد على ما صالَّ  جمدَّ

 دقائق) 5-3(    تغيريات جيب أن حتدث مباشرًة بعد أن يصبح اإلنسان مؤمًنا .10

أبسرع يف حياته تغيري بعض العادات من ال بّد للمرء من السعي إىل التخلُّص من بعض املشاكل و 
على ئها احتمال قضامن حياته، زاد  نواٍح معيَّنة يف تغيري هذهفكلَّما أتخَّر نيله اخلالص. وقت ممكن بعد 

هبذه التغيريات، لكن كلَّما  احلياة اجلديدة اليت وجدها يف يسوع املسيح. قد يكون من الصعب القيام
 رع.القيام هبا، استطاع أن ينمو روحيًّا بشكل أسإىل املرء  سارع
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إذا مل تكن ‘‘ويف ما يتعلَّق ببعض هذه املشاكل، ميكن أن يتوصَّل املرء إىل مرحلة يقول له هللا فيها: 
ا للتخلِّي عن هذا األمر يف حياتك، فأنت تقول إنَّ يسوع ليس فعًال رابًّ على حياتك كلِّها  وإذا’’. مستعدًّ

 مل يكن املسيح سيًِّدا على حياتك كلِّها، فلن يكون سيًِّدا عليها إطالقًا. إليك بعض األمثلة:

طلب يسوع من احلاكم الغين أن يتخلَّى عن أمواله كلِّها ويتبع يسوع. راجع ما جاء يف إجنيل  .1
ال ميكننا القول إنَّه جيب على كّل إنسان أن يتخلَّى عن أمواله لكي يتبع  .30-16: 19مّىت 

، ميكن أن يكون 19بعض األشخاص، مبن فيهم هذا الرجل يف إجنيل مّىت  لكنَّ يسوع. 
 إهلًا يف حياهتم.’’ املال‘‘

 10-1: 19لوقا زكَّا رّد األموال اليت سرقها يف املاضي.  .2
 .كحولإنسان يتعاطى املخدِّرات أو ال .3
ل انتهاًكا لقوانني بالده، وعصياً� مباشرًا ألمر هللا إنسان متوّرِط يف أعمال غري مشروعة (تشكِّ  .4

 أبن نطيع السلطات املدنيَّة).
 حقد كبري جتاه إنسان معنيَّ أو جمموعة معيَّنة من األشخاص. .5

 دقائق) 5-3(   تغيريات حتدث الحًقا يف حياة املؤمن  .11

وحثّه رور أشهر أو حىتَّ سنوات على نيل أحدهم اخلالص قبل أن يبدأ بتبكيتهأحياً�، ينتظر هللا م
بتغيريات معيَّنة. فعندما ميضي املرء فرتة طويلة يف خدمة يسوع املسيح، يعلِّمه الروح القدس على القيام 

 األمثلة:أمورًا كثرية. وأحياً�، ينتظر هللا فرتة طويلة قبل أن يبدأ حبثّه على التغيري. إليك بعض 

ع ما جاء يف سفر الكرازة هلم ابإلجنيل. راجِ  ليهود واحلاجة إىلحتيُّز بطرس ضد غري ا .1
 .18: 11حىتَّ أعمال  1: 10أعمال الرسل 

مثَّة مشاكل ال تُعترب ابلضرورة خطيَّة، لكن ميكن هلا أن جتعلك تتهاوى روحيًّا وأن تسلب منك الفرح  .2
،ه، ومنها: الذي يريد هللا أن ختترب  عدم  القلق، الغضب، عدم التعايش مع أفراد العائلة، التكربُّ

، كأنحياتك. يف بعض احلاالت، قد يطلب منك هللا القيام بتغيريات إجيابيَّة يف أسلوب ..الغفران
 اآلخرين.تكون لطيًفا ومتساًحما ورؤوفًا مع 

فقد يبكِّت الروح القدس شخًصا . احلاالت مجيعيف  إنَّ الفرق بني الفئتني الثانية والثالثة ليس نفسه
قد ميتنع الروح و أشهرًا أو سنوات عدَّة ليبكِّت شخًصا آخر.  على التغيري فورًا، فيما يتمهَّل ما وحيثّه

. ليس علينا القيام بعمل الروح القدس. وال جيوز أن  القدس كليًّا عن تبكيت شخص ما على خطأ معنيَّ
ب  .نفرض قناعاتنا الشخصيَّة على الطالَّ
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ت فهل  .12  دقائق)5(    ؟’’هوييت الذاتيَّة‘‘أحافظ على سإذا تغريَّ

م يشعرون أبنَّك حتاول إرغامهم  يكونوا ما ليسوا على أن قد يقاوم بعض املؤمنني اجلدد التغيري أل�َّ
عليه. ال يطلب هللا منهم أن يكونوا مزيَّفني وأن يتظاهروا بكو�م شخًصا آخر. ال يريد هللا من كّل مؤمن 

خالل عمليَّة ’’ هويَّة الذاتية‘‘ما هو املكان الذي يُرتَك للإًذا، ’’. بيلي غراهام‘‘جديد أن يصبح مثل 
 القيام هبذه التغيريات كلِّها؟

هذا املوضوع بشكل ممتاز يف كتابه حتت عنوان ’’ غاري كولينز‘‘ر الدكتو  يعاجل
‘‘How to be a People Helper ’’ يبنيِّ ’’. كيف ميكنك أن تكون معيًنا للناس‘‘ما ترمجته
املسيح قيادة حياتك ابلكامل، لكنَّه يعمل من خالل ذاتك على  جيب أن يتوّىل  هكيف أنَّ ’’  غاري‘‘

تك. أحياً�، يكون املرء قد ربط هويته بشكل وثيق بعادة معيَّنة أو بنشاط معنيَّ إظهار مثر الروح يف حيا
أ� أعلم أنَّين ممتاز يف اإلدمان على املخدِّرات. وإذا ‘‘وقد يقول لنفسه: كاإلدمان على املخدِّرات. 

’’ احلقيقيَّة‘‘تك أِشر إىل أن هللا يريد أن تكتشف ذا’’ عن هذه العادة فماذا يبقى يل يف احلياة؟ ختلَّيت
 ظهر ذاتك احلقيقيَّة.وأن تتعلَّم أن تُ مبا لست عليه، داخل شخصك، وأن تكف عن التظاهر 

 دقائق) 10-5(   أ� أم هللا؟  -َمن الذي يقوم بعمليَّة التغيري .13

لها لدى القيام تحديد أخرى يصعب فهمها بمسألة تتعلَّق  الدور الذي يلعبه هللا وابملسؤوليَّة اليت أحتمِّ
ميكنك أن أتخذ حالة أو اثنَتني على سبيل املثال وأن تناقش دور هللا ودورك ابلتغيريات الالزمة يف حيايت. 

احيتني يف إحدى الن’’ دور هللا‘‘يف عمليَّة التغيري. ارسم خطًّا على طول اللوح يف املنتصف. ودوِّن عبارة 
 يف الناحية األخرى.’’ دوري‘‘كلمة و 

التجربة مشكلة سائدة ميكنك االستعانة هبا يف هذا املثل التوضيحي. تتضمَّن مراجع كتابيَّة تشكِّل 
أمورًا كثرية جيب أن   8-7: 4يعقوب كثرية أجوبة ميكن تدوينها يف إحدى الناحيتني. وتعدِّد رسالة 

ملزيد من األفكار اليت ا 13: 10األوىل هللا به. وتتضمَّن رسالة كورنثوس تقوم أنَت هبا، وأمر واحد يقوم 
 ميكن إدراجها يف إحدى الناحيتني.

ات أساسيَّة يف حياة املؤمن اجلديد 6 .14  من دليل الطالب 32-24ص. دقيقة)  20-10(     تغريُّ

ات األساسيَّة الستَّة الواردة يف  ذكريف هذه املرحلة، ميكنك  من دليل  32-24الصفحات التغريُّ
ب إعطاء أمثلة عن الطالب . حاول إعطاء أمثلة عن كّل نقطة من حياتك اخلاصة أو أن تطلب من الطالَّ

ر السبب الذي جيعل حدوث هذه التغيريات ضرور�ًّ يف حياة املؤمن.و واحدة منها.  كلّ   حاول أن تفسِّ
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ستواجه املزيد من ‘‘حتت عنوان  ةالرابعالتغيري  نقطة جيب مناقشة مسألة مرتبطة ابخلطيَّة ضمن
أوِضح الفرق بني ارتكاب اخلطيَّة والعيش يف اخلطيَّة. يتناول مقطعان . ’’االمتحا�ت والتجارب واملشاكل

فَمن يرتكب اخلطيَّة عمًدا، وهو  .10-5: 3يوحنا  1و 9: 1يوحنا  1كتابيَّان هذا املوضوع، ومها 
اه قلبه على مر ’’وله هللاال يهمَّين ما يق‘‘يقول يف قلبه  ، يقع يف مأزق كبري، ال سيَّما إذا مل يتغريَّ اجتِّ

األشهر. ختتلف حاله عن حال َمن يرتكب اخلطيَّة يف حلظة ضعف، كما فعل بطرس يف الليلة اليت ُصلب 
ة القيام أبي فيها يسوع. حنن نتحدَّث عن الفرق بني الزلَّة واالستمرار يف ارتكاب اخلطيَّة عمًدا بدون حماول

 تغيري.

 دقائق) 10-5(   مسرحيَّة احملكمة  .15

ب متثيل مسرحيَّة متعلَّقة مبحاكمة يف قاعة احملكمة. إفِرض أّن مؤمًنا يتعرَّض أطلُ  ب من الطالَّ
للمحاكمة. اطلب منه تقدمي أدلَّة تثبت بشكل قاطع أنَّه مؤمن. واطلب من املدَّعي العام أن حياول 

ب كافة: اإلثبات أنَّه ليس م لو متَّ جرَُّك ‘‘ؤمًنا. واختم هذا اجلزء من الدرس بطرح السؤال اآليت على الطالَّ
امَك أبنََّك مؤمن، هل ستوجد أدلَّة كافية إلدانتك؟  ’’إىل قاعة احملكمة واهتِّ

 دقائق) 10-3(    �ِقش نتائج دراسات املشروع السابع .16

ب أن يرووا ما تعلَّموه لدى إكماهلم  إذا كان لديك متَّسع من الوقت، أُطلب من بعض الطالَّ
 ’’.دراسة حالة مؤمنني آخرين حبثًا عن أدلَّة‘‘املشروع السابع من دليل الدراسة حتت عنوان 

 دقائق) 5(   تطبيق شخصي  .17

 شخصيّ التغيري للخطَّة  .أ
ب قد قاموا هبذه اخلطوة بعد، أُطلب منهم إعداد قائمة  .1 تتضمَّن جماالت إن مل يكن الطالَّ

وا فيها.عدَّة   جيب أن يتغريَّ

ا األهمَ نواٍح جماالت  أُطلب من كّل طالب أن يصّلي لتحديد ثالث .2 لكي  رئيسيَّة يشعر أب�َّ
ت. مثَّ اطلب من  1، واضًعا رقم 3حىتَّ  1يتغريَّ فيها أوًَّال. قُم برتقيمها من  على رأس األولو�َّ

تغيري عملّية الليؤدي دوره يف كّل طالب تدوين أمر واحد أو اثنني سيقوم هبما هذا األسبوع 
 لتغيريات.لقيام هبذه اطلب مساعدة هللا ليف هذه الناحية من حياته. شدِّد على ضرورة 
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 زيد من التفكري والدراسة:افيَّة اليت ميكنك تزويدهم هبا ملإليك بعض األسئلة اإلض

 ملاذا جيب أن أغريِّ هذه الناحية من حيايت؟ .1
 هذه املسألة؟ يقول هللا يف الكتاب املقدس بشأنماذا  .2
 التغيري؟حتقيق ما هو دوري يف عمليَّة  .3
 تغريُّ يف هذه الناحية؟ما الذي وعد هللا بفعله ليساعدين على ال .4
 ؟ثِّر هذا التغيري على منّوي كمؤمنكيف سيؤ  .5
 يف حيايت؟ ويستمرّ  ما الذي جيب علي فعله ألجعل هذا التغيري يدوم .6
 كيف سيؤثِّر هذا التغيري على عالقيت أبصدقائي (املؤمنني وغري املؤمنني)؟ .7

 حياة أمام شخص آخر متثيل شهادة  .ب

مبشاركة شهادة حياته أمام صديق غري مؤمن. فيسأله صديقه: اطلب من أحد الطالب التظاهر 
واطلب من الطالب أن جييب على ’’ ما هي التغيريات اليت حدثت يف حياتك منذ أن أصبحت مؤمًنا؟‘‘

 سؤاله.

 أين جيب أن يبدأوا ابلتغيري؟ .ت

ب أن يقّرِروا أين جيب أن يبدأوا  عهمبتحقيق الإذا كان يصعب على الطالَّ على جتربة  تغيري، شجِّ
 هذه الطريقة:

األكرب من الضغوطات (غضب،  النسبةبدأ ابلظروف يف حياتك اليوميَّة اليت تسبِّب لك ا .1

 مشاكل)
 حدِّد النواحي اليت جيب أن تنمو فيها واليت تتعرَّض للظروف الضاغطة هذه. .2
 أذُكر آ�ت تعلِّمك ما جيب عليك القيام به لكي تنمو يف هذه الناحية من حياتك. .3
حدِّد هدفًا يتضمَّن أمًرا أو أمرين ميكنك القيام هبما خالل األ�م القليلة املقبلة للنمو يف هذه  .4

 الناحية من حياتك.
بعد أن تعمل على حتقيق هدفك، قيِّم النتائج لتحدِّد مدى مساعدهتا لك. مثَّ َضع هدفًا جديًدا  .5

 يساعدك على النمو.
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 فروض .18

 12: 1تبار قصري حول ما جاء يف يوحنا احلصَّة، أخِضع الطالب الخ آخريف  .1

 ’’أّما الذيَن قَِبلوُه، املُؤِمنوَن اَبِمسِه، فأعطاُهم ُسلطاً� أْن َيصريوا أبناَء هللا‘‘ 12: 1يوحنا 

، إذا مل تكن قد فعلت ’’عرض جماالت االلتزام الثالثة‘‘، حتت عنوان 4املشروع َضع عالمات على  .2
 ذلك يف آخر احلصَّة السابقة.

 ’’.البحث عن أدلَّة‘‘، حتت عنوان 6املشروع َضع عالمات على  .3

قد حتتاج . ’’دراسة حالة مؤمنني آخرين حبثًا عن أدلَّة‘‘، حتت عنوان 7املشروع َضع عالمات على  .4
ب فرصة التواصل مع إىل وضع عالمة على هذا املشروع يف وقت الحق  إذا مل تتسنَّ للطالَّ

 ع.األشخاص الالزمني هلذا املشرو 

 تقييم الدرس .19

 من فضلك، اطرح أفكارك لتحسني هذا الدرس.
 أّي أجزاء كانت �جحة؟ 

أّي أجزاء كانت األصعب على الطالب ليفهموها؟ 
ب؟  ما هو اجلزء الذي بدا األكثر إفادًة للطالَّ
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 الدرس اخلامس
 عالقيت الشخصيَّة بيسوع املسيح

 حقيقة كتابيَّة رئيسيَّة .1

 دية لبناء عالقة شخصيَّة وثيقة بيسوع املسيح.جيب أن أكتشف طرقًا جم

 16: 4عربانيني اآلية الرئيسيَّة:  .2

َد نِعَمًة تُعيُننا ِعنَد احلاَجةِ   .فْلنَـتَـَقّدْم بِِثَقٍة إىل َعرِش واِهِب الّنعَمِة لَنناَل َرَمحًة وجنَِ

 مادة مرجعيَّة للطالب .3

املشروع الثامن من دليل ، كما يتناسب يتناسب الفصل الثالث من دليل الطالب مع هذا الدرس
 مع هذا الدرس. ’’بناء عالقة شخصيَّة بيسوع‘‘الدراسة حتت عنوان 

 املعلِّم إعداد .4

ليس من السهل تقسيم . 6و 5بينما تعّد هذه احلصَّة، قد تفيدك قراءة بر�مج الدرس للدرسني 
بناء عالقة شخصيَّة بيسوع نقرتح أن تتّم تغطية مفهوم  لذا، الفصل الثالث من الدرس إىل حصَّتني.

ًدا من خالل االستعانة  بكامله يف الدرس اخلامس. ويف احلصَّة املقبلة، قُم مبراجعة املفاهيم نفسها جمدَّ
أبمثلة كتابيَّة من حياة املسيح. وال ترتدَّد يف إعادة تصميم برامج هذين الدرسني إذا وجدت طريقة أفضل 

 الدرس.لتعليم 

ب أن يفهموا بعض هذه املواضيع، فكِّر يف ختصيص ثالث حصص  إذا كان من الصعب على الطالَّ
للفصل الثالث من هذا الدرس. وميكنك ختصيص حصَّتني لتناول املواضيع األساسيَّة الواردة يف بر�مج 

 .6. ويف احلصَّة الثالثة، ميكنك تناول املواد الواردة يف بر�مج الدرس 5الدرس 
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 دقائق) 10-5(    خصائص الصداقة الناجحة -حتضري للدرس .5

ب أنكم ستبدأو  ر للطالَّ مبناقشة كيفيَّة بناء عالقة شخصيَّة بيسوع. لكن بدايًة، فلنلِق نظرة  نفسِّ
 على صداقاتنا أبشخاص آخرين.

ب إعداد قائمة تتضمَّن عشر خصائص أو صفات يبحثون عنها يف صديق قريب.  أطلب من الطالَّ
ت.  بعد االنتهاء من إعداد و مثَّ اطلب منهم اختيار األربعة األهم بينها وترقيمها وفق ترتيب األولو�َّ

ملصق، أو بعرضها على  قُم بتدوينها على لوح، أومثَّ ، أُطلب منهم قراءة اخلصائص اليت دوَّنوها. القائمة
 جهاز عرض الصور الشفافة.

ت.  اخلق جوًّا يشعرون فيه حبرية التعبري عن و �ِقش إبجياز اخلصائص اليت وضعوها على رأس األولو�َّ
ت اليت اختارها هتم حىتَّ لو كانت خمتلفة عن األولو�َّ ب.ال سائر أولو�َّ  طالَّ

 دقائق) 5-3(  تعريف العالقة الشخصيَّة  .6

ب مشاركة تعريفاهتم للعالقة الشخصيَّ  ة، أو وصف ما يعنيه بناء عالقة شخصيَّة أطلب من الطالَّ
 بشخص ما.

�ِقش إبجياز املقصود ابحلديث عن بناء عالقة شخصيَّة بيسوع. حنن نقصد بشكل أساسّي بناء 
 صداقة بيسوع. علينا أن نعرفه معرفة شخصيَّة. واليوم، سنتحدَّث عن كيفيَّة القيام بذلك.

هها يف هذا اإلطار فهي اآلتية: كيف ميكنك بناء صداقة أمَّا إحدى املشاكل الرئيسيَّة اليت نواج
عدم تكلُّمه بصوت عاٍل وعدم متكُّنك من ملسه. حقيقة بشخص غري منظور؟ أِضف إىل هذه املشكلة 

 .معرفة هللا وأنَّه يريد بناء صداقة مع كّل واحد منهماحرص على أن توضح هلم أّن إبمكا�م 

  ’’؟اذا جيب أن تبين عالقة شخصّية بيسوعمل‘‘ حتت عنوان احتدَّث عن النقطة  .7
 من دليل الطالب 35-33ص. دقائق)  5-10(

ملاذا جيدر يب ‘‘جيب أن جنيب على سؤالني آخرين قبل أن نتمكَّن من اإلجابة على السؤال اآليت: 
 والسؤاالن مها:’’ أن أبين صداقة شخصيَّة بيسوع؟

 هل تؤمن أبن هللا موجود؟

 يسوع املسيح هو هللا؟هل تؤمن أبّن 
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ب أسئلة متعلِّقة هبإذا كان ال  ذين املوضوَعني، احرص على توضيحها قبل يزال لدى بعض الطالَّ
اليت تتناسب مع السؤال  6: 11عربانيني ما جاء يف االنتقال إىل املوضوع التايل. وادُع الطّالب إىل قراءة 
 كون يسوع إهلًا.األوَّل. �ِقش أيًضا بعض اآل�ت اليت تتحدَّث عن  

. توضح من دليل الطالب 35-33الصفحتني مثَّ تناول السؤاَلني اللَذين متَّت مناقشتهما يف 
 يدفعنا إىل بناء عالقة شخصيَّة بيسوع. جيب أن األجوبة على هذين السؤاَلني السبب الذي

 ملاذا خلقك هللا؟ .1

 ما الذي جيعلك تشعر ابالكتفاء احلقيقي يف احلياة؟ .2

، ’’معرفة هللا‘‘، ما ترمجته ’’Knowing God‘‘يف كتابه حتت عنوان ’’ جي آي ابركر‘‘د يشدِّ 
على ضرورة وضع معرفة هللا معرفة شخصيَّة  من دليل الطالب، 35الصفحة والذي ورد اقتباس منه يف 

بشأن إجياد املعىن احلقيقي للحياة.  الرجوع إىل ما جاء يف سفر اجلامعة على رأس أولو�تنا. كما وميكنك
إىل ما هو مهّم فعًال يف احلياة، أال وهو مهابة هللا وطاعة  القليلة األخرية يف هذا السفر وتشري اآل�ت

وصا�ه أظِهر التباين بني هذه احلقائق الكتابيَّة والرسالة اليت يعطيها العامل بشأن ما يعطي معًىن حلياة املرء. 

معرفة‘‘ترمجته  ، ما’’Knowing God‘‘يف كتابه حتت عنوان ’’ جي آي ابركر‘‘يذكر 
معرفة هللا، فتحكم على نفسك ابلتعثُّر والتخبَّط  لْ جتاهَ ‘‘، خماطر جتاهل هللا. قال: ’’هللا

إذا جاز التعبري، فاقًدا حّس القيادة وفهم ما حييط بك.  وأنت معصوب العينني، يف احلياة،
 ’’فإنَّك هتدر حياتك وختسر نفسك ،وابلتايل

 من دليل الطالب. 35مقتبس من الصفحة 
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 61 املواقف

   ’’ال تسَع وراء اختبار ابطينّ ‘‘حتت عنوان  1-حتدَّث عن النقطة ب .8
 من دليل الطالب 36-35ص. دقائق)  3-5(

موضوع حتت لدى تناول  من دليل الطالب 35الصفحة يف  ا متَّت إاثرهتيتال هذه هي النقطة األوىل
بك قد تعاطوا السحر  ’’أي نوع من العالقات ميكن أن يربطك بيسوع؟‘‘عنوان  إذا كان بعض طالَّ

ا حدث هلم أن رأوا أرواًحا. لذا، ال فوالتنجيم يف املاضي،  اختبارات مماثلة مع اثِنهم عن السعي وراء رمبَّ
 يسوع.

عندما قال  44: 6يوحنا ء يف إجنيل ميكننا أن نبين صداقة حقيقيَّة بيسوع. �ِقش معىن ما جا
 ’’.إالّ إذا َاجَتَذبَُه اآلُب الذي أرَسَلين ما ِمْن أحٍد َجييُء إيلّ ‘‘يسوع: 

   ’’؟خسر هوييتأب أن هل جي‘‘حتت عنوان  2-حتدَّث عن النقطة ب .9
 من دليل الطالب 36ص. دقائق)  3-5(

وا أو أن و املؤمنني اجلدد صورة ضعيفة عن ذواهتم.  لدى بعض يف كّل مرَّة تطلب منهم أن يتغريَّ
يشعرون أبّنك تطلب منهم التخّلي عن هويَّتهم الشخصيَّة. يتخّلوا عن نشاط معنيَّ يعتربه هللا خطيَّة، 

لكن هذا سوء فهم للواقع. قارِن هذا األمر أبي ’’. سأخسر هويَّيت إذا ختلَّيت عن هذا األمر‘‘فيقولون: 
 . صداقة وثيقة بني شخصني

ما يعدِّالن  عندما يصبح شخصان صديَقني مقرََّبني، حيتفظ كلٌّ منهما هبويَّته اخلاصة. صحيح أ�َّ
 سلوكهما لئالَّ يسيء واحدهم إىل اآلخر. لكنَّهم يفعالن ذلك بدافع احملبَّة ال اإلجبار.

ه الصداقة ال ، لكن هذبك صداقة مميَّزةأن جتمعه يريد هللا ‘‘حتت عنوان  3-حتدَّث عن النقطة ب .10
 من دليل الطالب 38-36دقيقة) ص.  15-5(     ’’جتعلك مساوً� له

الناس جمموعة واحدة تربطه يعترب  أي نوع من الصداقات ميكن أن جيمعنا بيسوع؟ أِشر إىل أّن هللا ال
ال جتعلين  صداقة هبا بل إنَّه يعامل كل إنسان معاملة مميَّزة ويعريه اهتماًما خاصًّا. لكّن صداقيت ابهلل

 و فبإمكانه أن يطلب مّين ما يشاء.على هللا، أمَّا همطاليب  مساوً� له. ال ميكنين أن أفرض

ر املراحل أو املستو�ت الثالثة لعالقتنا بيسوع.  استِعن ابجلدول أد�ه لتفسِّ

 إنّه يغفر خطا�ك -يسوع هو خملِّصك .1
 جيب أن يتوّىل قيادة حياتك -يسوع هو قائدك .2
 يريد عالقة مبنيَّة على أساس احملبَّة -أن يكون صديقك يسوع يريد .3
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 ثالث مراحل لبناء عالقة شخصيَّة بيسوع
دوري يف هذه  عملي

 العالقة
دور يسوع يف  عمل يسوع نقطة اتصال

 هذه العالقة
 املراجع الكتابيَّة

 االعرتاف خيطيَّيت
تسليم حيايت ليسوع 
والسلوك وراءه طيلة 

م حيايت  أ�َّ

 دفع مثن خطا�ي خطيَّيت اخلاطئ
 يغفر خطيَّيت

9: 1يوحنا  1 املخلِّص  
2-1: 2يوحنا  1  

12: 4أعمال   

 معرفة �موسه
 طاعة �موسه
 معرفة مشيئته
 تتميم مشيئته

 اتبع
 خادم
 عبد

�موس هللا 
وتعاليمه املتعلقة 

 بسلوكي

 يتوّىل دور القائد
 واملعلِّم

حياته يف الكتاب 
املقدس مثال 

 حيتذى به

 الرب
 القائد اخلادم

3: 2يوحنا  1  
21: 2بطرس  1  

13: 16يوحنا   
20-19: 6كورنثوس   1  

 حمبَّته
 مشاركة ابنفتاح

كّل عمل يف  صديق
 حيايت اليوميَّة

 حمبيت
 مشاركة ابنفتاح

14-12: 15يوحنا  صديق  
15:15يوحنا   

 من دليل الطالب 38املصدر: الصفحة 

يف الصف خالل احلصص اليت تعلِّم فيها عن بناء  ميكنك طباعة هذا اجلدول على ملصق وعرضه
 عالقة شخصيَّة بيسوع.

. ستتّم مناقشته املوضوع الرئيسي الذي ’’نقطة اتصال‘‘يشكِّل العمود األوسط حتت عنوان 
تتمحور العالقة الشخصيَّة بيسوع حول القضا� احلياتيَّة املذكورة يف هذا العمود. جيب على املرء أن يعاجل و 

اخلطيَّة قبل أن يتمكَّن من االنتقال إىل املستوى التايل املتعلِّق بطاعة �موس هللا بعد أن يصبح  مشكلة
 يسوع قائًدا حلياته. 

ال ميكننا جتاوز املرحلة الثانية يف هذه العالقة. ال ميكننا أن نكون أصدقاء ليسوع وأن نتجاهل 
الشرطة، فهذا ال مينحك احلرية لتنتهك  ا لرئيس�موسه وسلطانه يف حياتنا. هكذا أيًضا، إذا كنت صديقً 

 األمر مناسًبا لك. مىت وجدتالقوانني 

. فيسوع لن يستغّل مكانته وسلطانه (كما يفعل ميكن لصداقتنا بيسوع أن تكون حقيقيَّة ومحيمة
 ’’.نَّين متفوِّق عليه يف السلطةاالقرتاب كثريًا من هذا الشخص ألال ميكنين ‘‘البعض) قائًال: 
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�ِقش بعض الصور اليت استخدمها يسوع لوصف هذه العالقة، ومنها عالقة األب اببنه، وهي صورة 
أيًضا، بعالقة الراعي بقطيعه. عالقته بنا يف أسفار الكتاب املقّدس كافة. كما شبَّه يسوع  جدًّا شائعة

األمثال إبجياز يف هذه يشبِّه العهد اجلديد عالقتنا ابملسيح بعالقة العريس بعروسه. ميكنك ذكر هذه 
 املرحلة من الدرس ومناقشتها بشكل أكثر تفصيًال يف الدرس التايل.

 ث سنناقش بشكل أكثر تفصيًال موضوعميكن أيًضا االستعانة هبذا اجلدول يف الدرس السادس، حي
 شكِّل أساًسا لبناء عالقة شخصيَّة أكثر عمًقا بيسوع.يي ذالشخصي الالتواصل 

  ’’تعرَّف إىل هللا يف الكتاب املقدَّس‘‘ حتت عنوان 1-تة حتدَّث عن النقط .11
 من دليل الطالب 40-39ص. دقائق)  5-10(

اذها لبناء عالقة بيسوع؟ اطلب  األوىل يشكِّل التعلُّم عن هللا إحدى اخلطوات اليت جيدر ابإلنسان اختِّ
ب الرجوع إىل السؤال الثاين من املشروع الثامن من دليل الدراسة الذي  التقييم على  يدعوهم إىلمن الطالَّ

مثَّ اطلب منهم قراءة تقييمهم بصوٍت عاٍل، إذا مل يكن مدى معرفتهم عن يسوع.  10إىل  1مقياس من 
نتائج بصمت. الابلنسبة إليهم. وإالَّ فيمكنك ببساطة االنتقال من طالب إىل آخر وقراءة  األمر مزعًجا

 فتكوِّن فكرة عن تقييمهم ملعرفتهم اإلمجاليَّة ابهلل.

ب يف صفِّك غري مؤمنني عهم على دراسة حياة املسيح. وال ، وإذا كان بعض الطالَّ حتملهم على شجِّ
 ا وسيًِّدا علىقائدً قبل أن يتمكنوا من معرفته. وإن كان املسيح سيصبح يف تسليم حياهتم للمسيح  التسرُّع
. فكّلما لقيام ابلتزام سطحي وهشّ يف ا التسرُّع فال حتملهم على ،ممن اآلن حىتَّ يوم مماهت كلِّها،  حياهتم

 تعلَّموا عن يسوع، استطاعوا أن يروا بوضوح أكرب أنَّه اخليار الصائب حلياهتم.

لإلشارة إىل أن األقانيم الثالثة اإلهلية: هللا اآلب، وهللا  11-9: 14يوحنا استِعن مبا جاء يف إجنيل 
ا ليست لديهم شخصيَّات خمتلفة متاًمااإلبن، وهللا الروح القدس  لديهم مجيًعا الصفات األساسيَّة ، وإمنَّ

اآلب حيال األمور احلياتيَّة  هللا ر بهإذا أردمت أن تعرفوا ما يشع‘‘نفسها يف احلياة. ولقد قال يسوع: 
 ’’.املختلفة، ما عليكم سوى أن تروا شعوري أ� حياهلا. فكال� متشاهبان من حيث التفكري والشعور
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  ’’ال تفرتض أنَّ هللا يفكِّر مثلك‘‘ حتت عنوان 2-تحتدَّث عن النقطة  .12
 من دليل الطالب 39ص. دقائق)،  3-5(

طرقه وأفكاره إلبراز هذه احلقيقة املهمَّة املتعلِّقة ابهلل.  9-8: 55إشعياء جاء يف سفر استعن مبا 
يف مسألة اختار أن يلزم الصمت فيها. علت عن طرقنا وأفكار�، وابلتايل ال جيوز أن نستبق أفكار هللا 

 ميكن أن نعرف عن هللا لكن ال ميكننا أن نعرفه معرفة كاملة.

 9-8: 55إشعياء 

، ال‘‘  كما َعَلِت السَّماواُت عِن األرِض،  .وال طُرُقُكم طُُرقي أفكاري أفكارُُكم يقوُل الّربُّ
 ’’.وأفكاري عَلت عْن أفكارُِكم عَلت عْن طُُرِقُكم طُُرقي،

تكون هذه الفرصة مناسبة لتشري إىل أن احلياة مليئة أبسئلة مل تتم اإلجابة عليها. ال تنتظر حىت قد 
وجيب أن تضع بعض تتم اإلجابة على هذه األسئلة كلها قبل أن تسلِّم حياتك للمسيح وتصبح مؤمًنا. 

لُّم حمبة هللا وطاعته. لكي تتمكن من الرتكي على املسائل األهم يف احلياة وهي تع’’ على الرف‘‘املسائل 

ب من استخدام اسم هللا كمصدر للمعلومات قائلني كما وميكنك اغتنام هذه الفرصة  لتحذير الطالَّ
ا كلَّم هللا هذا الشخص أبمر ما، لكن ليست هذه احلال دائًما. جيب أن يكون ’’. الرب قال يل...‘‘ رمبَّ

هو فعًال كالم هللا أو كالم ’’ الكالم الذي من الرب‘‘  الكتاب املقدَّس مقياًسا يبنيِّ لك ما إذا كان هذا
 اإلنسان.

  ’’معرفة معلومات عن هللا أم معرفة هللا‘‘ حتت عنوان 3-تحتدَّث عن النقطة  .13
 من دليل الطالب 41-40ص. دقائق)،  5-10(

تتحدَّث عنه ميكنك بسهولة ختصيص وقت طويل هلذا املوضوع. لكنَّين أعتقد أنَّه من األفضل أن 
 ابختصار وأن تنتقل إىل النقطة التالية اليت تتناول اخلطوات املؤدية إىل بناء عالقة شخصيَّة وثيقة بيسوع.

، املشروع الثامن من دليل الدراسةاطلب من الطالب مشاركة أجوبتهم على السؤال الثالث من 
 إىل ما جاء يف  كيف ميكن ألحدهم أن يعرف هللا استناًدا  الذي يطلب منهم التفسري

ذلك لتعطي مثًال عن املشكلة اليت كانت لدى بعض ب االستعانةميكنك  .10-9: 1رسالة كولوسي 
م يسوع.  الكتاب املقدَّس لكن مل تكن هلم عالقة مطَّلعني على مضمون كانوا فهم  الفريسيني يف أ�َّ

 .23-21: 7مىت يل مبا جاء يف إجن االستشهاد أيًضاشخصيَّة بيسوع. يف هذا الصدد، ميكنك 
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ب خلفيَّة أكادمييَّة وروحيَّة مناسبة جتعلهم مييِّزون الفرق بني كلمات خمتلفة تعين  قد تكون للطالَّ
يف اللغة اليو�نيَّة. يف اللغة اإلنكليزيَّة، توجد كلمة واحدة حتمل هذا املعىن. أمَّا اللغة اليو�نيَّة يف ’’ يعرف‘‘

م يسوع فكانت تتضمَّن كل وتشري إىل املعرفة ’’ oida‘‘األوىل هي  الكلمة متني حتمالن معىن املعرفة.أ�َّ
وهي غالًبا ما  ،’’ginoski‘‘ا الكلمة اليو�نيَّة األخرى فهي أن تعرف عن أمر ما. أمَّ أي  -الواقعيَّة

 حتمل معىن املعرفة عن طريق اخلربة الشخصيَّة.

ع الطالب  على دراسات الكلمات الواردة يف املراجع الكتابيَّة. ويزوِّدك الفهرس التحليلي شجِّ
من اآل�ت اليت ورت بقائمتني  Young’s Analytical Concordanceللكلمات اخلاص ابلشبيبة 

 هاتني الكلمتني. فيها هااتن

 ’’يسوعما هي اخلطوات األساسيَّة لبناء عالقة شخصيَّة ب‘‘النقطة ث حتت عنوان أعرض  .14
 من دليل الطالب 41ص. دقائق)  3-5(

عندما تصل إىل هذه املرحلة يف احلصَّة، قيِّم الوقت املتبّقي لديك لتتناول هذا اجلزء ابإلضافة إىل 
نشاط التطبيق الشخصي لدرس اليوم. إذا مل يكن لديك مّتسع من الوقت، ميكنك قراءة هذه النقاط 

 عنها بشكل أكثر تفصيًال يف احلصَّة املقبلة.إبجياز مشريًا إىل أنَّك ستتحدَّث 

ليل الطالب بضع نقاط قد ترغب يف مناقشتها من د 41الصفحة وتتضَّمن املقدِّمة الواردة يف 
عهم  حىتَّ األطفال يستطيعون أن يبنوا صداقة شخصيَّة عميقة  -هذا اهلدف واقعيًّا أن يرواإبجياز. شجِّ

 ’’.يسوع هو أفضل صديق يل‘‘ميكننا التوصُّل إىل مرحلة القول: قد ال نرى يسوع أبًدا، لكن بيسوع. 

بينما تناقش كل واحدة من النقاط األربع املتعلِّقة ببناء عالقة شخصيَّة بيسوع، ميكنك إعطاء أمثلة 
توضيحيَّة عن كل وحدة منها، تستوحيها من أي صداقة بني شخصني. تنطبق هذه املبادئ مبعظمها على 

 التحدُّث عنها. أّي صداقة تودّ 

 ’’ال بّد أّن االثنني يريدان هذه الصداقة‘‘حتت عنوان  1النقطة حتدَّث عن  .15
 من دليل الطالب 41ص. دقائق)  3-5(

ب أّن هللا ال يرتدَّد يف رغبته يف بناء صداقة شخصيَّة بكّل واحد منهم. وهو يريد أن  أوِضح للطالَّ
الون يعيشون يف اخلطيَّة. وهو عربَّ هلم عن حمبَّته بطرق يكون على صداقة وثيقة ابألشخاص الذين ال يز 

 ’’؟ما مدى رغبيت يف بناء صداقة وثيقة ابهلل‘‘عدَّة. أمَّا السؤال الذي ينبغي طرحه هنا فهو اآليت: 
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سلِّط الضوء على الرابط بني  .11-7: 7مّىت ما جاء يف إجنيل يف هذا الصدد، ميكنك مناقشة 
ثنا عنها يف هذا املقرَّر التعليمي وهي متعلِّقة بتسليم حياتنا ليسوع  هذه اخلطوة واألمور األوىل اليت حتدَّ

 املسيح.

  ’’تعلَّم كيفيَّة التواصل مع يسوع‘‘حتت عنوان  2النقطة حتدَّث عن  .16
 من دليل الطالب 42ص. دقائق)  5-10(

 وقت على ضرورة استغراقكيفيَّة التواصل مع يسوع حمور بناء عالقة شخصيَّة به. شدِّد يشكِّل تعلُّم  
ب حديثي اإلميان، خصِّص بعض الوقت للتحدث عن املبادئ يف ا جمدٍ  لصالة كّل يوم. وإذا كان الطالَّ

ارسات مم‘‘وقد متَّ تناول هذا املوضوع بشكل أكثر تفصيًال يف درس حتت عنوان األساسيَّة للصالة. 
 ’’.حلياة جديدةاجملموعة دراسات ‘‘ ضمن’’ مسيحيَّة

ب  أُدعُ  من املشروع الثامن من دليل الدراسة. يطلب  5و 4شاركة أجوبتهم على السؤاَلني ملالطالَّ
م قريبون إىل يسوع. أمَّا السؤال اخلامس وصف إحدى املرَّات اليت شعروا  منهم السؤال الرابع خالهلا أب�َّ

شعورهم حيال األوقات اليت يستغرقو�ا يف الصالة. وإذا مل يكن لديك وقت كاٍف، فيطلب منهم تقييم 
 اكتِف مبناقشة السؤال اخلامس فقط يف هذه املرحلة، على أن تقوم مبناقشة السؤال الرابع يف احلصَّة املقبلة.

عهم على أن يتحدَّثوا مع هللا بشأن شدِّد على ض رورة التواصل مع هللا بكّل انفتاح وصدق. وشجِّ
قبل أن ’’ صواًت من السماء‘‘األحداث املختلفة كافة اليت ميرُّون فيها خالل اليوم. ال داعي ألن يسمعوا 

ا جيب أن يكوِّنوا عادة التفكري يف هللا بشكل منتظم خ ل ثَ الل اليوم. ويوضح مَ يقوموا أبّي عمل اليوم. وإمنَّ
والعشَّار الفرق بني رفع صلوات تركِّز على الذات والتواصل مع هللا بكّل انفتاح. راِجع ما  صالة الفريسيّ 
 .14-9: 18لوقا جاء يف إجنيل 

 ’’تعلَّم أن تكلِّم هللا بثقة وصدق‘‘حتت عنوان  3النقطة حتدَّث عن  .17
 من دليل الطالب 43-42ص. دقائق)  5-10(

كيفية مرتبطان ارتباطًا وثيًقا لكنَّهما خمتلفان. شدِّد على ضرورة االختيار بوضوح   األمرانان هذ
 .وختتار أن تكون صادقًا معهالتجاوب يف هاتني الناحيتني. فأنت ختتار أن تثق بشخص ما 

نا إىل يعطينا أي سبب يدفع، وال طوال الوقت هو صادق متاًما معنافهللا كامل يف هاتني الناحيتني. 
 عدم الثقة به. علينا حنن (وليس هللا) أن ننمو يف هاتني الناحيتني. وأِشر إىل أن طاعتنا هلل جتعله يثق بنا.
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 ’’تعلَّم أن حترتم هللا وحتبَّه‘‘حتت عنوان  4النقطة حتدَّث عن  .18
 من دليل الطالب 43ص. دقائق)  5-10(

ب إىل التأمُّل يف  يعلن الكتاب املقدَّس بوضوح أنَّ هللا حيّب اإلنسان حمبَّة عميقة وحيرتمه. أدُع الطالَّ
 وا كم واحدة منها تصف طريقة تعامللري  ،8-4: 13األوىل خصائص احملبَّة الواردة يف رسالة كورنثوس 

احلصَّة املقبلة لكي تتأمل يف  حيني موعدحىتَّ  هللا معنا. إذا مل يكن لديك متَّسع من الوقت اليوم، انتظر
 .13كورنثوس األوىل مضمون رسالة  

شدِّد على ضرورة جتاوبنا مع هللا مبحبَّة واحرتام. فمقدار احملبة الذي نبديه هلل حيدِّد مدى عمق 
جعلته  كما وميكنك مناقشة األسباب اليتعالقتنا به. حتدَّث عن أمهية وصيَّة هللا العظمى، وهي أن حنبَّه.  

اجلدول الوارد يف يوصينا أبن حنبَّه، فضًال عن اآل�ت اليت تذكر أنَّ َمن حيّب هللا يطيعه. وارِجع إىل 
عالقتنا بيسوع. وشدِّد على ضرورة أن والذي يعرض املستو�ت الثالثة ل، من دليل الطالب 38الصفحة 

 نعامل يسوع مبحبَّة واحرتام ألنَّه قائد�.

 دقائق) 5(    تطبيق شخصي  .19

حّث الطّالب على إطالع هللا بصدق عمَّا ينوون فعله يف ما يتعلَّق بعالقتهم الشخصيَّة بيسوع. 
 وادفعهم إىل القيام خبطوات عمليَّة كلَّ يوم جتعلهم يزدادون اقرتااًب  إىل يسوع.

 قيِّم عالقتك الشخصيَّة بيسوع .أ

ب على أن يقيَّموا عالقتهم الشخصيَّة  ع الطالَّ (يشري الرقم  10إىل  1بيسوع على مقياس من شجِّ
م ابلكاد يعرفون يسوع فيما يشري الرقم  1 م يتمتَّعون بعالقة شخصية محيمة وعميقة  10إىل أ�َّ إىل أ�َّ

 بيسوع).

الصغرية. مثَّ  اتواطُلب منهم االنقسام إىل جمموعات من اثنني ومشاركة أجوبتهم ضمن اجملموع
هم لآلخر لكي يتمكَّن من بناء عالقة شخصيَّة وثيقة بيسوع. وإذا مل تكن حثَّهم على أن يصّلي واحد

ب إىل جمموعات من اثنني والصالة مًعا، اطلب منهم ببساطة كتابة صالة هلل  مراتًحا لفكرة انقسام الطالَّ
يه ، وإخباره مبا يريدون أن تؤول إل)10إىل  1على مقياس من (بعد أن ينتهوا من تقييم عالقتهم بيسوع 

م واألسابيع املقبلة.  عالقتهم الشخصيَّة بيسوع خالل األ�َّ
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 من دليل الدراسة 10املشروع  -نقاط االنطالق للتمتُّع بعالقة شخصّية عميقة بيسوع .ب

من دليل الدراسة  10ما هي نقطة االنطالق لبناء عالقة شخصيَّة وثيقة بيسوع؟ يتضمَّن املشروع 
ب ببعض األفكار حول القيام خبطوات عمليَّة يف هذا  جمموعة من املبادئ التوجيهيَّة اليت تزوِّد الطالَّ

 اإلطار.

ب إىل الرجوع إىل هذا املشروع وقراءة التعليمات الواردة فيه. وإذا كان موعد احلصَّة  وادُع الطالَّ
حصَّة املقبلة. املقبلة سيحني بعد أكثر من يوم واحد، اطُلب منهم إمتام ما ال يقّل عن تقييم يومّي واحد لل

 فتتمكَّن من االستعانة ابختباراهتم ملناقشة كيفيَّة تعزيز عالقتهم بيسوع.

 فروض .20

 ’’بناء عالقة شخصيَّة بيسوع‘‘من دليل الدراسة حتت عنوان  8املشروع َضع عالمة على  .1

ب قراءة الفصل الثالث من دليل الطالب ملراجعة املناقشة اليت أجريتموها يف  .2 الصف اطلب من الطالَّ
 اليوم والتحضري للحصَّة املقبلة.

دراسة حالة مؤمنني آخرين حبثًا عن ‘‘املشروع السابع من دليل الدراسة حتت عنوان َضع عالمة على  .3
 .اليوم، إذا مل تكن قد فعلت ذلك بعد احلصَّة السابقة ’’أدلَّة

ب قد فهموا كيفيَّة إمتام  .4 املشروع التاسع من دليل الدراسة حتت عنوان أتكَّد من أنَّ الطالَّ
جيب أن يتمكَّنوا من إمتامه قبل يوم واحد على األقّل من موعد . ’’تعزيز عالقيت الشخصيَّة بيسوع‘‘

 احلصَّة املقبلة.

 تقييم الدرس .21

 من فضلك، اطرح أفكارك لتحسني هذا الدرس.
 أّي أجزاء كانت �جحة؟ 

ب ليفهموها؟ أّي أجزاء كانت األصعب على الطال
ب؟  ما هو اجلزء الذي بدا األكثر إفادًة للطالَّ
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 الدرس السادس
 بناء صداقة بيسوع

 حقيقة كتابيَّة رئيسيَّة .1

 ن أتعاون مع هللا للقيام بتغيريات يف حيايت اليوميَّة تساعدين على االقرتاب إىل هللا.جيب أ

 6: 1فيلّيب اآلية الرئيسيَّة:  .2

سيِح َيسوعَ  فأ� واِثٌق أِبنّ 
َ
 .الذي بَدأَ فيُكم عَمالً صاِحلًا سَيسُري يف إمتاِمِه إىل يوِم امل

ب .3  مادة مرجعيَّة للطالَّ

يتناسب الفصل الثالث من دليل الطالب مع هذا الدرس. وميكن االستعانة ابملشاريع اآلتية من دليل 
 الدراسة يف هذا الدرس.

    ، بناء عالقة شخصيَّة بيسوع8املشروع 

 ، تعزي عالقيت الشخصيَّة بيسوع9املشروع 

 ، اختباري الشخصي يف التعرُّف إىل يسوع10املشروع 

 دقائق) 10-5(     حتضري للدرس: كيف تبين صداقة عن بعد؟ .4

بك)(إاملشكلة  .أ  قرأ أمام طالَّ

ا أنَّك لن تتمكن أبًدا من رؤيته ألنَّك ال 
ً
تستطيع أن تريد أن تبين صداقة بشخص يف بلد آخر عامل

 تسافر إليه. كيف ستبين صداقة به؟

 نشاط اجملموعة الصغرية  .ب

ب االنقسام إىل جمموعات صغرية تضّم ما بني  ب.  5و 3اطلب من الطالَّ امنحهم أربع دقائق طالَّ
عليهم أن يصغوا خطَّة عمل حمدَّدة. أطلب منهم أيًضا ذكر بعض املشاكل اليت قد لوضع قائمة ابألفكار. 

 تدوين أفكارهم.يف أثناء حماولتهم التعرُّف إىل هذا الشخص. عليهم  يواجهو�ا
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 تقدمي التقارير  .ت

جمموعة تقدمي تقرير أبفكارها للصف. �قشوا إبجياز املشاكل اليت قد يواجهو�ا لدى  أطلب من كلّ 
حماولتهم بناء هذه الصداقة. 

بناء صداقة بيسوع. فمعظمنا لن عندما حناول ميكنك مقارنة هذه املشاكل بتلك اليت نواجهها 
لكن ميكننا أن نتعلَّم التواصل معه اآلن. إليك  ،يتمكَّن من رؤية يسوع إالَّ عندما يذهب إىل السماء

 بعض األسئلة اليت جيب اإلجابة عليها يف هذه احلصَّة:

 أّي نوع من العالقات تريد أن جيمعك بيسوع؟ .1

 ؟كيف ستتمكَّن من معرفة يسوع معرفة شخصيَّة .2

 كم حتتاج من الوقت لبناء عالقة شخصيَّة وثيقة بيسوع؟ .3

 ماذا ميكنين أن أفعل هذا األسبوع لتوطيد عالقيت الشخصيَّة بيسوع؟ .4

 دقائق) 10-5(   مراجعة النقاط الرئيسيَّة يف الدرس اخلامس  .5

 ما الذي جيعلك‘‘من دليل الطالب حتت عنوان  35-34 الصفحتنيراِجع النقطة الواردة يف 
ب ما إذا كانت لديهم أسئلة بشأن املواضيع اليت متَّ تناوهلا يف  اسأل ’’تشعر ابالكتفاء يف احلياة؟ الطالَّ

احلصَّة السابقة. شدِّد على ضرورة التزام املرء على صعيد الذهن واإلرادة واملشاعر لدى سعيه إىل بناء 
 عالقة شخصيَّة بيسوع.
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اد بيسوع .6  دقيقة) 15-5(    االحتِّ

من دليل  38ورد اجلدول يف الصفحة راِجع اجلدول الذي يتناول املراحل الثالثة يف عالقتنا بيسوع. 
 .الطالب

 ثالث مراحل لبناء عالقة شخصيَّة بيسوع
دوري يف هذه  عملي

 العالقة
دور يسوع يف  عمل يسوع نقطة اتصال

 هذه العالقة
 املراجع الكتابيَّة

 االعرتاف خيطيَّيت
ليسوعتسليم حيايت 

والسلوك وراءه طيلة 
م حيايت  أ�َّ

 دفع مثن خطا�ي خطيَّيت اخلاطئ
 يغفر خطيَّيت

9: 1يوحنا  1 املخلِّص  
2-1: 2يوحنا  1  

12: 4أعمال   

 معرفة �موسه
 طاعة �موسه
 معرفة مشيئته
 تتميم مشيئته

 اتبع
 خادم
 عبد

�موس هللا 
وتعاليمه املتعلقة 

 بسلوكي

 يتوّىل دور القائد
 واملعلِّم

حياته يف الكتاب 
املقدس مثال 

 حيتذى به

 الرب
 القائد اخلادم

3: 2يوحنا  1  
21: 2بطرس  1  

13: 16يوحنا   
20-19: 6كورنثوس   1  

 حمبَّته
 مشاركة ابنفتاح

كّل عمل يف  صديق
 حيايت اليوميَّة

 حمبيت
 مشاركة ابنفتاح

14-12: 15يوحنا  صديق  
15:15يوحنا   

38املصدر: دليل الطالب، ص.   

يتناول العمود األوسط نقاط االتصال بيننا وبني يسوع يف كّل مرحلة. ميكنك توسيع هذا املفهوم 
 عرب مشاركة املعلومات اآلتية.

ال ُأصّلي ألجِلِهم وحَدُهم، بل ُأصّلي أيًضا ألجِل َمْن ‘‘ 21-20: 17يوحنا صلَّى يسوع يف إجنيل 
إجَعْلُهم ُكّلُهم واحًدا لَيكونوا واحًدا فينا، أيّها اآلُب ِمثَلما أنَت ّيف وأ� فيَك،  .21فآمنوا بـيقَِبلوا كالَمُهم 

فهو توسيع هلذا  17أمَّا اجلزء املتبقي من الصالة الواردة يف إجنيل يوحنا . ’’فُيؤِمَن العاَملُ أّنَك أرَسْلَتين
 املفهوم. يريد يسوع أن خنترب النوع نفسه من الوحدة اليت له ابآلب. هذا هو هدفنا الرئيسّي. 

واحلّد األدىن املطلوب لتطوُّر أي عالقة بني شخصني هو االتصال. (أرسم دائرَتني ابلكاد 
 تتالمسان).
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صيَّة وثيقة بينهما. (أرسم دائرتني االتِّصال بينهما، زاد احتمال بناء عالقة شخ ت بقعةكلَّما زاد
 متداخلَتني جزئيًّا). كلَّما زاد االتِّصال بينهما، استطاع واحدمها أن يعرف اآلخر بشكل أفضل.

ادمها قريًبا. (أوِضح هذه الفكرة عرب رسم دائرَتني  على مراحل وكلَّما زاد التداخل بينهما، كان احتِّ
 مرتاكبَتني).شبه د التداخل بينهما تدرجييًّا إىل أن تصبحا خمتلفة من التداخل، واحرص على أن يزدا

اد ال  اد ابآلخر، ازدادت عالقتك الشخصيَّة به عمًقا. فعمليَّة االحتِّ كلَّما اقرتبت من مرحلة االحتِّ
ا حيتفظ كلٌّ منهما ابستقالليَّته وشخصيَّته. لكنَّهما   انخيوضتعين أن خيسر أحدمها هويَّته الشخصيَّة. وإمنَّ

ت نفسها واالهتمامات نفسها. يعرف  مًعا احلياة ويتشاركان األهداف نفسها والقيم نفسها واألولو�َّ
مبيًِّنا  14: 3واحدمها اآلخر جيًِّدا ويتواصل معه بكّل انفتاح. هنا، استشهد مبا جاء يف رسالة كولوسي 

اد بيسوع.  كيف أنَّ احملبَّة تساعد� على االحتِّ

) الذي يصف املراحل الثالثة يف عالقتنا بيسوع. من دليل الطالب 38ص. ( ارِجع إىل اجلدول
 يسوع للمرّة األوىل، تشبه عالقتنا ارسم هرًما ميتّد من أعلى اجلدول وصوًال إىل أسفله. عندما نتعرَّف إىل

نا. ومتكِّننا حمبَّتنا قمَّة اهلرم. وعندما تزداد حمبَّتنا ليسوع عمًقا، حتتّل عالقتنا به حيِّزًا أكرب من حيات به
 اآلخذة يف التوسُّع من متتني عالقتنا الشخصيَّة بيسوع. 

 ’’ما هي اخلطوات األساسيَّة لبناء عالقة شخصيَّة بيسوع؟‘‘النقطة ث حتت عنوان حتدَّث عن  .7
 من دليل الطالب 43-41ص.     دقيقة) 5-15(

إذا كنت قد تناولت هذا املوضوع تفصيًال يف احلصَّة السابقة، راِجع إبجياز النقاط األربع الواردة يف 
أمَّا إذا كنت قد علَّقت إبجياز على هذا اجلزء من الدرس،  من دليل الطالب. 43-41الصفحات 

رس اخلاص ابملعلِّم من بر�مج الد 18-14األنشطة فناِقشه بشكل أكثر تفصيًال يف هذه احلصَّة. راِجع 
 .67-65يف الدرس اخلامس، وهو وارد يف الصفحتني 

 من دليل الطالب 43-41ص. دقيقة)  20-10(     أمثلة توضيحيَّة من حياة املسيح .8

بغية تطبيق هذه األفكار بشكل عملّي، ميكنك التأمُّل يف عالقة يسوع أبشخاص خمتلفني يف العهد 
خلطوات األساسيَّة األربع الالزمة لبناء عالقة شخصّية بيسوع والواردة يف اجلديد. ركِّز بشكل خاص على ا

 من دليل الطالب. 43-41الصفحات 
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 دقيقة) 15-5(    كيف يصوِّر الكتاب املقدَّس عالقتنا ابهلل؟  .9

آ�ت أو �ِقش الصور املختلفة الواردة يف الكتاب املقدَّس لوصف عالقتنا ابهلل. وال ترتدَّد يف إضافة 
 صور أخرى واردة يف الكتاب املقدَّس

 12، عربانيني 12: 1وحنا اإلبن؛ ي-اآلب .1
 10يوحنا اخلراف؛ -الراعي .2
 25مىت العريس؛ -العروس .3
 39-37: 23مىت فراخها؛  -الدجاجة .4

 -للحصول على معلومات إضافيَّة حول هذا املوضوع من دليل الطالب 37-36 الصفحتنيراِجع 
إذا حتدَّثت . ’’هللا أن جتمعه صداقة مميَّزة بك لكن هذه الصداقة ال جتعلك مساوً� لهيريد : ‘‘3النقطة 

ميكنك حذف هذا  )،61يف الصفحة  10راِجع النشاط ( الدرس اخلامس،عن هذا املوضوع تفصيًال يف 
 النشاط أو ذكره إبجياز. 

 دقائق) 10-5(     21-14: 3�ِقش ما جاء يف رسالة أفسس  .10

من  6ذهلة بشأن عالقتنا ابهلل. إن السؤال املقائق بعض احل 21-14: 3رسالة أفسس  تتضمَّن
ب إعداد  ’’بناء عالقة شخصيَّة بيسوع‘‘املشروع الثامن من دليل الدراسة حتت عنوان  يطلب من الطالَّ

أجوبتهم أمام كيفية بناء عالقة شخصيَّة أكثر عمًقا بيسوع. أطلب منهم مشاركة قائمة ابألفكار املتعلِّقة ب
 الصف. وميكنك عرض نتائجهم على اللوح أو على جهاز عرض الصور الشفافة.

 دقيقة) 15-5(    أمثلة جديدة واترخييَّة عن أشخاص بنوا عالقة شخصيَّة وثيقة بيسوع  .11

ب عن شخصيَّات اترخييَّة خمتلفة وعن إذا كان الوقت يسمح،  ميكنك أن تتحدَّث مع الطالَّ
 مؤمنني خمضرمنيت عالقة شخصيَّة وثيقة بيسوع. كما وميكنك إجراء مقابالت مع نَ يَّة بَـ شخصّيات عصر 

ب. فكِّر  يف منطقتك وأن تسأهلم كيف متكَّنوا من بناء عالقة وثيقة بيسوع. شارِك هذه األمثلة مع الطالَّ
 أيًضا يف تسجيل هذه املقابالت لكي تتمكَّن من تشغيل أجزاء منها أمام الصّف. 
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 دقيقة) 15-5(    10و 9تقارير عن املشاريع  .12

ب ت قد تسنَّت لإذا كان اطلب منهم من دليل الدراسة،  10و 9العمل على املشروَعني فرصة لطالَّ
ب يف املرة ف وإالَّ  مشاركة أمثلة من عملهم، يمكنك مشاركة أمثلة عدَّة مقتبسة من مشاريع قام هبا طالَّ

الدرس. إذا كانت هذه املرَّة األوىل اليت تعلِّم فيها هذا الدرس، ميكنك  علَّمت فيها هذاالسابقة اليت 
االحتفاظ بنسخ عن عملهم على هذه املشاريع لكي تستعني هبا يف املرَّة املقبلة اليت تعلِّم فيها هذا الدرس. 

ب قبل أن تفعل ذلك.  واحرص على احلصول على إذن من الطالَّ

 دقيقة) 15-5(    8-1: 13رسالة كورنثوس األوىل  تعبري عملّي عن احملبَّة من .13

 . لكّن خصائص احملبَّة الواردة هلل يف التعبري عن حمبَّتنا كبرية  غالًبا ما جند صعوبة
تشكِّل نقطة انطالق لألشخاص الذين يبحثون عن طرق عمليَّة  8-1: 13يف رسالة كورنثوس األوىل 

، أذُكر كّل واحدة من خصائص احملبَّة و�ِقش السبل املمكنة إذا كان الوقت يسمح إلظهار حمبَّـتهم هلل.
 للتعبري عنها هلل.

ما هي بعض الطرق اليت ميكن أن نُظهر من خالهلا صربًا يف ’’. احملبة تصرب: ‘‘4جاء يف العدد 
ا يطلب البعض من هللا أن يصنع معجزة يف حياهتم.  ري عن هللا هو تعب السلوك بصرب أمامعالقتنا ابهلل؟ رمبَّ

ويف كلِّ مرَّة ُتظهر صربًا يف أنشطتك اليوميَّة فإنَّك بذلك تعربِّ عن حمبَّتك هلل. احملبَّة. 

 قال يسوع يف إجنيل  .حمبَّتنا هلل، فهو يرى عمل حمبَّتنا هذا مدى إذا حتلِّينا ابلصرب بدافع إظهار
يرى ذلك، وأجره لن يضيع. إنَّ َمن سقى أحًدا ولو كأس ماء ابرد ابمسه، فهو  42-40: 10مّىت 

 .يف رسالة يوحنَّا األوىل، متَّت إاثرة موضوَعني يتناسبان متاًما مع هذا املوضوع
 ، نقرأ عن العالقة بني حمبَّة هللا وكره أخيك. 11-3: 2يف رسالة يوحنا األوىل  

كنك أن تبنيِّ أيًضا أّن طاعتنا نقرأ عن حمبَّة هللا أو العامل، وليس االثنني. مي 15: 2ويف رسالة يوحنَّا األوىل 
 لناموس هللا هي تعبري عن حمبَّتنا له.

 ما هي نتائج معرفة هللا معرفة شخصيَّة؟‘‘النقطة ج حتت عنوان حتدَّث عن  .14
 من دليل الطالب 45-44ص. دقائق)  5-10(

 اليوميَّة؟حتدَّث عن نتائج معرفة هللا معرفة شخصيَّة. ما أتثري هذه الصداقة على حياتك 
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 دقائق) 5(    تطبيق شخصي .15

مترُّ كلُّ عالقة يف فرتة اسرتاحة للتفكري والتقييم. فيتوقَّف الزوج ويسأل نفسه ما إذا عالقته بزوجته 
تسري على خري ما يرام. وتفعل الزوجة األمر نفسه أيًضا. جيب أن نفعل األمر نفسه يف عالقتنا بيسوع. 

 نفسنا ما إذا كان كّل شيء يسري على خري ما يرام.فنتوقَّف أحياً� ونسأل أ

ب ختصيص بعض الوقت اآلن للتفكري يف عالقتهم بيسوع. واخَرت إحدى هذه  أطلب من الطالَّ
 األنشطة لتختم هبا هذا الدرس.

 شعرال أتليف أو مجع الصورتقييم شخصي من خالل  .أ
استِعن هبذه األسئلة ملساعدتك على تقييم عالقتك الشخصيَّة بيسوع. (أعرض األسئلة على جهاز 

 .)على شكل نشرة للتوزيعأو قُم إبعدادها قبل موعد احلصَّة عرض الصور الشفافة 

 هل تنمو عالقيت بيسوع؟ .1
 ال يشكِّل جزًءا من عاملي؟ يبدو يسوع بعيًدا،هل  .2
 مدى حمّبيت له؟أحّب يسوع فعًال؟ ما  أ� هل .3
 هل أحاول أن أحبَّه أكثر؟ .4
 ماذا ميكنين أن أفعل لتحسني عالقيت بيسوع؟ .5

ب اختيار أحد  بعد مرور بضع دقائق (ما تعتربه مقدارًا كافًيا من الوقت للتفكري)، أطلب من الطالَّ
 األنشطة اآلتية:

ا تشعر به حيال جمموعة من الصور، أو األشياء األخرى، أو الكلمات اليت تعربِّ عمّ  أِعدّ  .1
 عالقتك بيسوع.

 يعربِّ عمَّا تشعر به حيال عالقتك بيسوع. اشعرً  ألِّف .2

 تقييم مصادر التوتر يف حيايت .ب
ب حتديد �حية واحدة تسبِّب هلم التوتُّر أو الغضب أو اإلحباط يف حياهتم. ليس  أُطُلب من الطالَّ

كيف ميكن هلذا الوضع أن يشكِّل فرصة جتذهبم عليهم أن يُطلعوا الصف عليها. واطلب منهم أن يفكِّروا  
 إىل هللا.

ا  ون من خالهلا عن حمبَّتهم هلل من خالل هذا الوضع الصعب. رمبَّ أطلب منهم تدوين طريقة يعربِّ
 ميكنك إعطاء أمثلة مستوحاة من حياتك الشخصيَّة أوًَّال.

 ا بيسوع.اختم احلصَّة بصالة تكريس والتزام ببناء عالقة شخصيَّة أكثر عمقً 
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 فروض .16

مل تكن قد فعلت ذلك يف احلصَّة  نإ اليوم، َضع عالمة على املشروع الثامن من دليل الدراسة .1
 السابقة.

 ’’.أكُتب قصَّتك‘‘املشروع اخلامس من دليل الدراسة حتت عنوان حتقَّق من التقدُّم الذي أحرزوه يف  .2
م ال يقومون بتأجيل العمل على هذا املشروع حىتَّ اليوم الذي يسبق موعد التسليم.  وأتكَّد من أ�َّ

 تقييم الدرس .17

 من فضلك، اطرح أفكارك لتحسني هذا الدرس.
 أّي أجزاء كانت �جحة؟ 

أّي أجزاء كانت األصعب على الطالب ليفهموها؟ 
ب؟ما هو اجلزء الذي بدا األكثر إفادًة   6 للطالَّ
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 الدرس السابع
 أسباب الشكوك

 احلقيقة الكتابيَّة الرئيسيَّة .1

 جيب أن أكتشف األمور اليت حتدث يف حيايت اليوميَّة واليت تزرع يف ذهين الشكوك يف كوين مؤمًنا.

 6-5: 1يعقوب اآلية الرئيسيَّة:  .2

 .َن ِهللا ينَـْلها، ألّن َهللا يُعطي ِبسخاٍء وال يـَُلومُ وإذا كاَن أَحٌد ِمنُكم تَنُقُصُه اِحلكَمُة، فلَيطُلْبها مِ ‘‘
 ’’.وْلَيطُلْبها إبمياٍن ال اَرتياَب فيِه، ألّن الذي يَراتُب ُيشِبُه َموَج البحِر إذا َلِعَبت ِبه الرّيُح فَهّيَجْتهُ 6

ب .3  مواد مرجعيَّة للطالَّ

من  11ملشروع ن االستعانة اب. كما ميكيتناسب الفصل الرابع من دليل الطالب مع هذا الدرس
 يف هذا الدرس. ’’ماذا عن الشكوك؟‘‘دليل الدراسة حتت عنوان 

 إعداد مسبق .4

يتناول الفصل الرابع من هذا الدرس موضوع الشكوك. اعتماًدا على الوقت املتاح لديك وعلى 
ب، قّرِر ما إذا كنت ستخصِّص حصَّتني أو ثالث حصص للتحدُّث عن الشكوك. وقد  اهتمامات الطالَّ

 متَّ إعطاء ثالثة برامج درس يف هذا اإلطار.

 يتناول الدرس السابع أسباب الشكوك.

يتضمَّن الدرس الثامن منطًا حلّل املشاكل اليت تسبِّب الشكوك. ويشكِّل اختبار توما، تلميذ يسوع، 
 حمور هذا الدرس.

 من الشكوك وأتثريها على حياة املؤمن. يتضمَّن الدرس التاسع تدريًبا إضافيًّا حول كيفيَّة التخلُّص
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 دقائق) 10-5(    تساؤاليتتقييم شكوكي و حتضري للدرس  .5

  لبدء حّصة اليوم ’’تساؤاليتتقييم شكوكي و ‘‘استِعن ابالختبار القصري حتت عنوان 
ب. امنحهم ما بني ). 79 الصفحة(  5و 3استخرج نسًخا عن هذا النشاط التقييمّي ووّزعها على الطالَّ

ا  دقائق لتقييم أنفسهم. أِشر إىل أن التعليمات ال تدعوهم إىل تقييم شعورهم حيال هذه النواحي. وإمنَّ
املتعلِّقة هبذه  أو التساؤالت ،جيدر هبم تقييم الشكوك، إذا كانت موجودة (يف املاضي أو يف احلاضر)

 النواحي.

ئج بطرق خمتلفة. تتمثَّل الطريقة األوىل بعد أن ينتهوا من تقييم أنفسهم، ميكنك احلصول على النتا
والطلب منهم أن يرفعوا أيديهم إذا كان اجلواب ينطبق على حالتهم. وتتمثَّل بقراءة القائمة على مسمعهم 

بعد ’’. كثرية‘‘ تلفة اخترب فيها شكوًكا أو تساؤالتالطريقة األخرى ابلطلب من كّل طالب ذكر نواح خم
ب من اإلجا بة على هذا السؤال، أُطلب من كّل واحد منهم ذكر �حية واحدة أو اثنتني أن ينتهي الطالَّ

 أو شكوك. فيها أي تساؤالت راودهتمأن ’’ من النادر‘‘ذا كانت موجودة) كان (إ

ر املواضيع اليت ستتناوهلا يف هذا  يف هذه املرحلة، أعط مقدِّمة عن الفصل الرابع من الدرس. فسِّ
هم حنو  احلصَّة املقبلة أو يف احلصَّ الدرس، وما ستتحدَّث عنه يف الطريقة اليت تني املقبلتني. فبذلك أنت توجِّ

 ستتناول هبا هذه املواضيع.
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 تقييم شكوكي وتساؤاليت
 إليك ورقة تقييم تساعدك على تقييم نفسك. يستلزم كّل سؤال جوااًب شخصيًّا. 

 وال جيدر بك تسليم األجوبة للمعلِّم.’’. خطأ‘‘أو ’’ صح‘‘ال توجد أسئلة ميكن اإلجابة عليها ب
يف هذه  تساؤالتيف حيايت، لدّي شكوك و إقرأ كّل مجلة وقيِّم نفسك من خالل هذه اجلملة: 

 النواحي.
 َضع عالمة يف املربَّع الذي يصف حالتك.

 �درًا قليًال  كثريًا
 أنَّ هللا موجود .1
 أنَّ يسوع هو هللا .2
 أنَّ اجلحيم موجود فعًال  .3
 أنَّين سأذهب إىل السماء عند ممايت .4
 أنَّين أجد لدى كنيسيت األجوبة على تساؤاليت ومشاكلي الروحيَّة كافة .5
 أنَّ املسيحيَّة تلّيب فعًال احتياجات املراهقني والكبار اليوم .6
أّن هللا يعرف جيًِّدا َمن هو الشخص األفضل يل للزواج وأنَّه سريشدين إليه  .7
 أنَّين مؤمن حقيقيّ  .8
 أنَّه ميكنين أن أطيع قوانني هللا وأن أظّل �جًحا يف حيايت .9

 . أنَّ هللا يهتّم فعًال يب وابحتياجايت10
 . أنَّ هللا سيستجيب صلوايت11
 . أن سائر أعضاء كنيسيت هم مؤمنون فعليُّون12
 . أنَّ هللا راٍض على أسلوب حيايت اآلن13
 . أمور أخرى تسبِّب يل الشكوك14
 .أ

  .ب
  .ت
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 دقائق) 5-3(   تعريف الشكوك  .6

ب ’’. شكّ ‘‘خصِّص بعض الوقت يف بداية احلصَّة ملناقشة ما تعنيه كلمة  مثَّ اطلب من الطالَّ
من دليل الدراسة الذي يدعوهم إىل كتابة تعريف  11مناقشة أجوبتهم على السؤال الثاين من املشروع 

’’. شكوك‘‘لكلمة 

ب إىل أمثلة توضيحيَّة عدَّة لفهم ما نتحدَّ  ث عنه. يف هذه املرحلة، نستخدم قد حيتاج بعض الطالَّ
ابملعىن العام للكلمة. ونشري هبا بشكل أساسي إىل أّي شكوك أو تساؤالت قد تراود ’’ شكوك‘‘كلمة 

ذهن اإلنسان. 

 دقائق) 5(   املؤمنني اجلدد  تراودأذكر بعض الشكوك اليت  .7

ب مشارك  وإميا�م. من املفيد بشأن هللا ة بعض الشكوك اليت سبق أن راودهتمأُطلب من الطالَّ
نشاط التحضري للدرس. كما وميكنهم مشاركة أجوبتهم   بعض املواضيع اليت ّمت طرحها ضمنالرجوع إىل

من دليل الدراسة الذي دعاهم إىل ذكر بعض الشكوك والتساؤالت اليت  11من املشروع  5على السؤال 
 تنتاهبم بشأن هللا أو الكتاب املقدَّس أو إميا�م. 

ن حناول تركيز انتباهنا على الشكوك املتعلِّقة ابهلل وبعالقتنا به. لكن ميكن لبعض املشاكل اليت جيب أ
تبدو للوهلة األوىل غري مرتبطة بعالقة املرء ابهلل أن تكون السبب املباشر وراء الشكوك اليت تنتابه بشأن 

 هللا وضمانة خالصه. 

ا لتحويل وجهة النقاش إىل احرص على عدم جتاهل األسئلة اليت يطرحها الطال ا ُكن مستعدًّ ب. وإمنَّ
ع الطّالب الذين يوّدون طرح أسئلة أخرى على التحدث معك بعد انتهاء  املواضيع اليت توّد تناوهلا. وشجِّ

احلصة. 

حول مسائل شائكة تسبِّب انقساًما يف يتمحور إىل نقاش الهويت كبري وجتنَّب أن تتحوَّل احلصَّة 
 مفيًدا للجميع. جعله العملّي وعلى ابملستوى النقاش  على حصراحرص و الطوائف. 

الشكوك؟!  ال ‘‘من احملتمل أن يتسرَّب الر�ء الروحي لدى تناول الفصل الرابع من هذا الدرس. 
ا  ال ’’. تراود املؤمنني الضعفاء فقط. لكنَّين إنسان روحي. ال تراودين الشكوك أبًدامكان هلا يف حيايت! إ�َّ

ب. ت ال يتصارع اجلميع مع الشكوك. لكّن سمح أبن يكون هذا اجتاه قلبك أو اجتاه قلب أيٍّ من الطالَّ
على حممل اجلد، ومفادها  22يهوذا الشكوك تراود كثريين وجيب علينا أن �خذ الوصية الواردة يف رسالة 

 ’’.وتراَّفوا ابملرتدِّدين‘‘
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 دقائق) 15-10(   ؟ ما الذي زرع الشكوك يف ذهن احلاكم الغين .8

ا  .22-17: 10مرقس ما جاء يف إجنيل اطلب من الطالب قراءة  قصَّة احلاكم الغّين الذي جاء إ�َّ
 إىل يسوع. إليك بعض األسئلة اليت ميكنك االستعانة هبا ملناقشة هذا املثل الكتاّيب:

 ؟ على يسوعالرجل طرحه  ما هو السؤال الذي .1
 ’’)ذا أعمل ألرث احلياة األبديَّة؟أيها املعلِّم الصاحل، ما(‘‘

 يسوع على سؤال الشاب الغين؟ جاء جوابكيف  .2
 الوصا� العشر) قائمة ببعض الوصا� ضمن ذكَّره(

 ذكَّره يسوع ابلوصا� العشر؟ عندما الرجل الغينّ  ماذا قال .3
 ’’). ُمَعّلُم، ِمْن أّ�ِم ِصباَي َعِملُت هِبِذِه الوصا� ُكّلها�(‘‘

 ومع ذلك، ظلَّت لديه شكوك يف ما إذا كان سيذهب إىل السماء.تعليق: 
 الكثري من املؤمنني، وليس اجلدد فحسب، تراودهم الشكوك أحياً�. أِشر إىل أنَّ 

ا تسبِّب الشكوك للرجل؟ وما هو احلّل الذي اقرتحه  .4 ما هي املشكلة اليت أشار إليها يسوع على أ�َّ
  يسوع على هذا الرجل؟

اَذَهْب ِبْع ُكّل ما َمتِلُكه وَوزّْع َمثَنُه على الُفَقراِء، ‘‘ملال) (احلّل الذي اقرتحه يسوع: ا -(مشكلته
ٌز يف الّسماِء، وتَعاَل اَتْـَبعين  ’’).فيكوَن لَك َكنـْ

كيف جاء رّد الرجل الغين على نصيحة يسوع؟  .5
 ).(فَحزَِن الّرُجُل ِهلذا الكالِم وَمضى َكئيًبا

الرجل كان صادقًا يف إميانه ابهلل. كان من احلكمة أن �يت إىل يسوع، وهو هللا  هذا أِشر إىل أنّ 
اجلزء احملزن من القصَّة هو رفضه احلّل الذي اقرتحه يسوع. نفسه، ليحصل على إجابة على سؤاله. لكن 

الذي يف هذه املرحلة، جيب الرتكيز على السبب الكامن وراء شكوكه، وهو حبُّه للمال. وهو رفض احلّل 
 قدَّمه يسوع والذي يتضمَّن دعوة إىل حياة جديدة، حياة مليئة ابلفقر.

ما نريد توضيحه يف هذا اإلطار هو أّن املشكلة ال تكمن يف الشكوك، بل إّن الشكوك هي نتائج 
ال بّد من وجود أسباب هلا. وميكن فاملشكلة أو أعراضها. يف الواقع، عندما تراود الشكوك اإلنسان، 

أمَّا األسباب الكامنة وراء شكوك الرجل الغين نواع املشاكل أن تتسبَّب ابلشكوك يف حياة املؤمن. لشّىت أ
 فلم تكن ببساطة األموال، بل اجتاه قلبه حيال هذه األموال. 
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  ’’َمن يدخل هذه الشكوك إىل ذهنك؟‘‘حتدَّث عن النقطة أ حتت عنوان  .9
 من دليل الطالب 49-47ص. دقيقة)  10-15(

نقطة جيًِّدا وإعطاء أمثلة  من السهل أن تسبِّب هذه املسألة التشويش. لذا احرص على تفسري كلّ 
الكتشاف مصادر نقطة انطالق جّيدة  من دليل الطالب 49-47الصفحات توضيحيَّة عنها. وتوفِّر 

 الشكوك األربعة.

. اقتبس بعض اآل�ت اليت تصف يشكِّل الشيطان مصدر الشكوك األسهل لتحديده الشيطان:
الشيطان ابلكذاب واملخادع. ومن املؤكَّد أنَّه سيبذل كّل ما يف وسعه ليثبط عزمية املؤمنني اجلدد. ارجع إىل 

وبنيِّ كيف ميكن للشيطان أن يستخدم البعض  ،يف بداية الدرسقائمة األمور الواردة يف االختبار القصري 
 منها ليجلب الشكوك إىل ذهنك. 

يجلبوا يفعلها  الناس ف خمتلفة ميكن أنأمورًا  من دليل الطالب 48 الصفحةتتضمَّن  الناس:
عن شكوك راودت الشكوك إىل ذهنك. أطلب من بعض الطالب إعطاء أمثلة من حياهتم اخلاصة 

 أذها�م بسبب الناس.

أِشر إىل أنَّ الشكوك هي بشكل أساسي أفكار تراود أذهاننا. وأحياً�، أتيت أفكار الشّك أنت: 
م يشكُّون ابهذه من آخرين. لكن مثَّة أشخاص جيلبون أبنفسهم الشكوك إىل أذها�م.  هلل وطرقه. إ�َّ

 أطلب من الطالب مشاركة أمثلة شخصيَّة على ذلك.

. قد يكون األمر صحيًحا أحياً�. لكن أحياً� همكشكو البعض إنَّ الشيطان هو مصدر يقول 
. وهذا ما فعله بنو اسرائيل عندما تركوا أرض مصر اخليار هلمأخرى، هم يرفضون أن يصدِّقوا هللا وكلمته. 

 وانطلقوا يف طريقهم إىل أرض املوعد.

  10-8: 95مزمور 

حيُث َجرَّبين آابؤُُكم  ،يف الربِّيَّةِ  ليوِم ِعنَد َمسَّةَ كما يف ذِلَك ا  ،ال تـَُقسُّوا قُلوَبُكم كما ِعنَد مرِيـبةَ ‘‘
ُم شاهدوا أفعايل ْمَتحنوينوا ُهم  :ذِلَك اجليَل وقُلُت فيِهم أبَغضُت فيها أربعَني سَنةً  .مَع أ�َّ

 ’’.وُهْم ال يعرِفون طُُرقي شعٌب قُلوهُبُم يف ضالٍل،
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 من دليل الطالب 49ص. دقيقة)  15-10(     هل يزرع هللا الشكوك يف ذهنك؟ .10

يصعب على الكثري من املؤمنني أن يصدِّقوا أنّه ميكن هلل أن يزرع شكوًكا يف أذها�م. وميكن إدراج 
من الناس، مع أن الكتاب املقدس ال ضمن هذه الفئة لذي جاء إىل يسوع بتساؤالته ال احلاكم الغين ثَ مَ 

السبب الذي جعل هللا �يت  ويشرح بوضوح. يتضمن دليل الطالب تفسريًا هلذا احلدث يذكر هذا األمر
 ابلشكوك إىل ذهنه. 

ا فعل  مه. هنا، ميكن االفرتاض أنَّه رمبَّ يف بعض املناسبات، تكلَّم يسوع بقسوة مع رجال الدين يف أ�َّ
ذلك لكي يزرع بذور الشك يف أذها�م. فهو أراد أن خيلِّصهم من الضالل الذي يعيشون فيه. لقد سلَّط 

أن تراود أذها�م  أرادواثق من أنَّه يسوع الضوء على طريقة خمتلفة متاًما لتقييم األمور الروحيَّة. وأ� 
 .كوك بشأن طريقة تفكريهمالش

ل البعض أن يطلقوا على عمل هللا هذا تسمية  من املؤكَّد أنَّ الروح ’’. تبكيت الروح القدس‘‘يفضِّ
، احرص على حتديد أنواع الشكوك اليت قد جيلبها هللا إىل ذهن اإلنسان. هناالقدس يبكِّتنا على خطا��. 

فعًال. ليس من املرجح أن  امؤمنً  لكنَّه جيعله يشكُّ يف ما إذا كان، هللا يف وجود املرء يشكّ  ال جيعل فهو
مقتنًعا أبنَّه غري مؤمن، فمن املتوقَّع أن جيلب هللا  إذا كان أحدهم يفعل هللا ذلك مع مؤمن صادق. لكن

سيحاول فهو املؤدي إىل اهلالك الروحي، الشكوك إىل ذهنه. عندما يرى هللا إنساً� يسري يف الدرب اخلطأ 
 .أن يفتح عينيه على شّر طرقهحتًما 

إدراكه هو عليك جتنَّب الدخول يف نقاش الهويتّ عميق يف هذا اإلطار. فاألمر الرئيسي الذي جيب 
الشيطان ليس املصدر املباشر لكّل شّك يراود ذهنك. وعندما نبحث عن سبل للتخلُّص من  أنّ 

حتديد مصدر هذه الشكوك. فلألمر أتثري على احلّل الذي يتّم اعتماده للتخلُّص من  شكوكنا، علينا
 الشّك.

 من دليل الطالب 51-50ص. دقيقة)  15-10(     ثالثة أنواع من املشاكل املتسبِّبة ابلشكوك .11

 فئات:ى ثالث توزيع هذه املشاكل علسنلقي نظرة فاحصة على املشاكل املتسبِّبة ابلشكوك. ميكن 

 ثغرة يف املعرفة .1
 ثغرة يف الفهم .2
 ثغرة يف السلوك .3
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أن تسبِّب دِّد املشاكل اليت متَّت مناقشتها يف هذه احلصَّة وبنيِّ كيف ميكن إلحدى هذه الثغرات ع
ل احلاكم الغين يف الكتاب ثَ ثغرات يف اجملاالت الثالثة. ُخذ مَ أن ترتبط بعض املشاكل ب الشكوك. وميكن
ّن شكوكه كانت �جتة عن ثغرة يف املعرفة. لكن بعد أن قدَّم له يسوع حالًّ واضًحا املقدَّس. يبدو أ

 ملشكلته، ارتكب الشاب خطأ يف السلوك. فهو عرف احلّل وفهمه جيًِّدا، لكنَّه اختار عدم القيام به.

�تيه  يرتبط أحد األسباب الشائعة للشكوك ابلتجارب. فعندما يستسلم املرء لتجربة آمثة، غالًبا ما
بوابل من الذنب والدينونة ويزرع الشكوك يف ذهنه. إًذا، سبب هذه الشكوك هو مشكلة يف الشيطان 

ابلكاد السلوك. فبعد أن يرتكب اإلنسان اخلطيَّة، غالًبا ما تكون الشكوك أعظم من تلك األوقات اليت 
 خالهلا يف التجربة. فكَّر

ب أن يبدأ ذه اجملموعات الثالث، فال بّد أن يساعدهم األمر يف هبوا بربط الشكوك إذا استطاع الطالَّ
حلول املشاكل املتسبِّبة ابلشكوك. إذا واجهوا مشكلة �جتة عن ثغرة يف احلصَّة املقبلة اليت سنناقش فيها 

الشكوك �جتة عن ثغرة يف السلوك،  تاملعرفة، ميكن حلُّها عرب تقدمي معلومات صحيحة. لكن إذا كان
  الوضع بشكل تلقائي.ومات اإلضافيَّة أن تغريَّ فال ميكن للمعل

 ’’؟كيف ميكنك اكتشاف السبب الكامن وراء شكوكك ‘‘حتت عنوان  ثحتدَّث عن النقطة  .12
 من دليل الطالب 57-56ص. دقائق)  5-10(

ارجع يتضمَّن دليل الطالب أربعة مبادئ تساعدك على اكتشاف األسباب الكامنة وراء شكوكك. 
 من دليل الطالب. 57-56إىل الصفحتني 

إذا كان لديك متَّسع من الوقت يف هذه احلصَّة، حتدَّث عن هذه املبادئ األربعة. فهذا األمر يشكِّل 
جزًءا من عمليَّة التخلُّص من شكوكك. إذا أردت التغلُّب على شكوكك، جيب أن حتدِّد املشكلة املتسبِّبة 

 هبا.

 دقائق) 10-5(     ثيليَّةيف مت شكوك يوسف .13

ب أبنَّ  ن الشكوك عندما يتقدَّمون يف حياة اإلميان متاًما مثلما كانوا و املؤمنه غالًبا ما يواجه ذكِّر الطالَّ
واجه يوسف يف العهد القدمي ظروفًا صعبة كثرية كان من السهل أن جتعله ية إميا�م. لقد يفعلون يف بدا
 يشّك يف هللا. 

يت جرت يف حياة يوسف موضًحا السبب الذي دفع بفوطيفار إىل زّجه يف خلِّص األحداث ال
. ّمت اقتباس اثنني من الطالب متثيل هذين الدورين). أطلب من 39و 37السجن (أنظر سفر التكوين 
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، بعد 13، صفحة ’’مارلني ليفيفر‘‘ل Turnabout Teachingمن كتاب  تمثيليةهذه ال
 احلصول على إذن املؤلِّف.

 يف السجن. الوضع: يوسف متَّهم ظلًما وقابع

د األفكار ال ا راودت ذهن يوسف خالل جسِّ ب دور يت رمبَّ سنوات السجن.  يلعب أحد الطالَّ
 يوسف وهو يشّك يف نفسه، واآلخر دور يوسف وهو يثق بنفسه.

أهبذه الطريقة  : لكن � رب، أ� تبعتك.الشّك يف الذاتميكن أن تبدأ التمثيليَّة على النحو اآليت: 
 تكافئين؟ أ� ال أفهم!

لكنَّين أتذكَّر كيف أنَّك قدَت ابراهيم يف وسط الصعوابت. وأ� واثق : أ� ال أفهم. الثقة ابلذات
 أبنَّك ستقودين أ� أيًضا.

 دقائق) 5(   تطبيق شخصي  .14

له الشكوك يف يتمحور التطبيق الشخصي حول  الطلب من كّل طالب حتديد املشاكل اليت تسبِّب 
 حياته. كما ميكنهم أن يذكروا مشكلة جتعلهم يشعرون ابالبتعاد عن هللا.

ب التفكري يف الفئة اليت تنتمي إليها هذه  إذا كان لديك متَّسع من الوقت، أطلب من الطالَّ
 املشكلة.

 ثغرة يف املعرفة .1
 ثغرة يف الفهم .2
 ثغرة يف السلوك .3
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 فروض .15

ب الختبار قصري حول ما جاء يف رسالة يعقوب يف آخر احلصَّة، أخِضع  .1  .6-5: 1الطالَّ

 6-5: 1يعقوب 
 .وإذا كاَن أَحٌد ِمنُكم تَنُقُصُه اِحلكَمُة، فلَيطُلْبها ِمَن ِهللا ينَـْلها، ألّن َهللا يُعطي ِبسخاٍء وال يـَُلومُ 5
 .البحِر إذا َلِعَبت ِبه الّريُح فَهّيَجْتهُ وْلَيطلُْبها إبمياٍن ال َارتياَب فيِه، ألّن الذي يَراتُب ُيشِبُه َموَج 6

 من دليل الدراسة اليوم أو يف آخر احلصَّة املقبلة. 11و 10و 9على املشاريع  اتَضع عالم .2

ب قراءة الفصل الرابع من دليل الطالب ملراجعة املواضيع اليت تناولناها اليوم  .3 أطُلب من الطالَّ
 والتحضري للحصَّة املقبلة.

 الدرستقييم  .16

 من فضلك، اطرح أفكارك لتحسني هذا الدرس.
 أّي أجزاء كانت �جحة؟ 

أّي أجزاء كانت األصعب على الطالب ليفهموها؟ 
ب؟  ما هو اجلزء الذي بدا األكثر إفادًة للطالَّ
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 الدرس الثامن
 ختلَّص من الشكوك

 حقيقة كتابيَّة رئيسيَّة .1

 أتعلَّم التغلُّب على املشكلة املتسبِّبة هبذه الشكوك. ميكنين التخلُّص من شكوكي يف إمياين عندما

 6: 1فيلّيب سيَّة: اآلية الرئي .2

سيِح َيسوعَ 
َ
 .فأ� واِثٌق أِبّن الذي بَدأَ فيُكم عَمالً صاِحلًا سَيسُري يف إمتاِمِه إىل يوِم امل

 مواد مرجعية للطالب .3

 الفصل الرابع من دليل الدراسة مع هذا الدرس.يتناسب 

 حتضري املعلم .4

ملناقشة بعض األمثلة الكتابيَّة املتعلِّقة أبشخاص اليوم خطِّط لتخصيص اجلزء األكرب من حصَّة 
كانت لديهم شكوك. ال تشعر أبنَّك جمرب على مناقشة احلاالت الثالث تفصيًال. كما ميكنك ختصيص 

احلاالت  ث عنهم يف احلصَّة املقبلة.اجلزء األكرب من الوقت لقصَّة توما وذكر اآلخرين إبجياز أو التحدُّ 
 الثالث املدرجة ضمن بر�مج الدرس هي:

 31-19: 20يوحنا شّك توما يف كون يسوع حيًّا؛  .أ
 33-22: 14مىت عندما سار على املاء؛ شكوك بطرس  .ب
 21-18: 1مىت شكّ يوسف يف تفسري مرمي حلملها؛  .ت

ب مسبًقا  القصص الثالثإبعطاء هذه ويتمثَّل اخليار اآلخر لتعليم هذا الدرس  لكي  كفرض للطالَّ
 للصّف يتناول املواضيع اليت توّد مناقشتها يف هذه احلصَّة. اتقريرً يعدُّوا 

نك اختيار طالب واحد ليعطي التقرير أو الطلب من مجيع الذين أمتُّوا هذه القصَّة املشاركة يف ميك
 هذا اجلزء من احلصَّة.
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 دقائق) 10-5(   حتضري للدرس: دراسة حالة  .5

يُدعى شادي. اآلن  يف املدرسة قدمي صديقبفضل أتثري آمن مسري ابملسيح منذ شهرين تقريًبا، وذلك 
وهو متحمِّس للنمّو  لشركة بني اإلخوةينتمي شادي ومسري إىل اجملموعة نفسها يف الكنيسة. حيّب شادي ا

 يف حياة اإلميان.

ًسا حلياة اإلميان كما كانت حاله قبل شهرين. وبدأ يشعر أبنَّ دراسة   ،لكّن مسري مل يعد متحمِّ
ن حيِّزًا كبريًا من وقته، وكانت بعض العادات القدمية اليت ختلَّى عنها عندما الكتاب املقدس والصالة  حتتالَّ

ابة ابلنسبة إليه. فبدأ يتساءل ما إذا كان مؤمًنا فعًال. وهو مل يكن قد  سلَّم حياته للمسيح ال تزال جذَّ
 أ�ًّ من أفراد عائلته أو أصدقائه عن التغيري الذي جرى يف حياته. وهو واثق من أنَّ سرَّه مل يُفَضح أخرب

 إذمل يذكر أيٌّ من أفراد عائلته أنّه الحظ حدوث تغيريات يف حياته.

ه . فأعضاء اجملموعة اليت ينتمي إليها يف الكنيسة يعرفون أنَّه سلَّم حياتاآلن يشعر ابإلحباط هووها 
للمسيح لكنَّه يشعر أبنَّه أقّل منهم شأً� ألنَّه ليس ضليًعا مثلهم يف معرفة الكتاب املقدَّس. فهو ال 

يستطيع أن يصّلي مثلهم كما أنَّه ال يتكلَّم عن الرب كما هم يفعلون. واآلن تراوده الشكوك بشأن ما إذا 
 كان مؤمًنا فعًال.

 أسئلة للنقاش:
 ؟’’شادي‘‘أن يناقش شكوكه مع ’’ مسري‘‘بهل تعتقد أنَّه جيدر  .1
 وأخربه عن شكوكه؟ ’’ مسري‘‘إذا جاء  أن يقول’’ شادي‘‘جيدر بماذا  .2
 ؟’’مسري‘‘برأيك، ما هو السبب الرئيسي لشكوك  .3
 مسري جذور شكوكه حماوًال التغلُّب عليها. مل يكتشفبرأيك ما الذي سيحدث إذا  .4

ب لدى وصوهلم  انسخً استخرج  عن دراسة احلالة هذه مع أسئلة النقاش األربعة. ووّزِعها على الطالَّ
 تبدأ مبناقشة دراسة احلالة.إىل الصّف. واطلب منهم تدوين أجوبتهم قبل أن 

 دقائق) 5(    راِجع احلصَّة السابقة إبجياز .6

 صَّة السابقة.راِجع إبجياز بعض النقاط الرئيسيَّة اليت متَّت مناقشتها يف احل

 ما هي الشكوك؟ •
 َمن يزرع الشكوك يف ذهنك؟•

8



 89 املواقف

ا من أعراض أو نتائج املشكلة. •  ليست الشكوك هي املشكلة بل إ�َّ

 ثالثة أنواع من املشاكل اليت ميكن أن تتسبَّب ابلشكوك: •
 ثغرة يف املعرفة .أ

 ثغرة يف الفهم .ب
 مشكلة يف السلوك .ت

 دراسات احلاالت الكتابيَّة اليت سنتأمَّل فيها يف حصَّة اليوم.سنستعني هبذه احلقائق الرئيسيَّة لتقييم 

 دقائق) 10-5(   أعرض دراسة حالة توما  .7

ب قراءأطلب  ). قبل أن تطلب 31-19: 20يوحنا (ة قصَّة شّك توما بصوت عاٍل من الطالَّ
 منهم قراءة القصَّة، أطلب منهم التأمُّل يف طريقة تعامل توما مع شكوكه.

 يقرأوا املقطع الكتاّيب إطرح عليهم السؤال اآليت: ما الذي أثَّر فيك يف هذا احلدث؟بعد أن 

ب مشاركة انطباعاهتم حول هذه القصَّة.   هل يتعاطفون مع توما وشكوكه؟أطلب من الطالَّ

 دقائق) 10-5(   ما هي األسباب الكامنة وراء شكوك توما؟  .8

ا كامنة وراء شكوك توما؟ حاول إبقاء النقاش  ب عن األسباب اليت يعتقدون أ�َّ مفتوًحا إسأل الطالَّ
ب إىل الدخول إىل العمق يف أفكارهم. فتوما قال يف هذه املرحلة.   خليارات خمتلفة وحاول أن تدفع الطالَّ

توجد مشكلة  هل سبب احلقيقي؟إنَّه شّك يف كون يسوع حيًّا ألنَّه مل يره بنفسه. لكن هل هذا هو ال
 توما يعاين من مشكلة عدم الثقة ابآلخرين وبكالمهم. رمبا كانأعمق من ذلك لدى توما؟ 

ب: برأيكم، ما هو نوع املشكلة اليت    ؟ هل هي:يعاين منها توما كانإسأل الطالَّ

 ثغرة يف املعرفة؟

 ثغرة يف الفهم؟

 ثغرة يف السلوك؟

أعتقد أنَّ مشكلته تعود بشكل أساسي إىل نقص يف املعرفة. فهو  أطلب منهم تفسري سبب جواهبم.
معرفة مباشرة.  وملَّا رأى آاثر املسامري يف  -أراد أن يكون لديه نوع معنيَّ من املعرفة لكي تزول شكوكه

 يدي يسوع وملس اجلرح يف جنبه، آمن أبّن يسوع حّي.
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ا مشكلة مرتبطة على مستوى أعمق، كانت مشكلته تكمن يف انعدام الثقة ل . ابلتصرُّفديه.  إ�َّ
أنت تعربِّ عن ثقتك بشخص ما من خالل تصرفاتك. كان إبمكانه توما فعل ذلك عرب تصديق 

 املعلومات اليت أوصلها إليه الطالب الذين سبق هلم أن رأوا يسوع.

      شكوكه؟لتخلُّص من ما احلّل الذي قدَّمه توما ل .9
 دليل الطالب من 59-57ص. دقائق)  10-15(

ب حتديد احلّل الذي قال توما إنَّه سيجعله يتخلَّص من شكوكه. بعد مناقشة حلِّه،  أطلب من الطالَّ
 خصِّص وقًتا للتحدُّث عن اخلطَّة املؤلَّفة من مخس خطوات للتخلُّص من الشكوك.

أعمال توما لتحدِّد اخلطوات اليت  لتحّدث عن اخلطوات اخلمس للتخلُّص من الشكوك، قيِّمبعد ا
من الواضح أنَّه اتَّبع اخلطوة األوىل. ال يذكر الكتاب املقدَّس ما إذا كان قد اتَّبع اخلطوات الثانية اتَّبعها. 

هذه ). هل كانت 5أو الثالثة أو الرابعة. من املؤكَّد أنَّه اعتمد خطَّة واضحة للتخلُّص من شكوكه (خطوة 
يف أنشطة  ناقش املواضيع الواردة؟ سنعرف اجلواب على هذا السؤال بينما نلُّص من شكوكهطريقة هللا للتخ
 .11و 10بر�مج الدرس 

ال بّد من اإلشارة أيًضا إىل أن توما أراد من يسوع أن يساعده على التخلُّص من شكوكه. علينا حنن 
، كان احلّل الذي أعطاه تسبِّبة ابلشكوكأيًضا أن حنذو حذوه. ابلعودة إىل األنواع الثالثة من املشاكل امل

توما مناسًبا للحصول على املعلومات اليت أرادها. لكن مل يكن هذا احلّل كفيًال حبّل مشكلته األكرب، 
 وهي عدم الثقة ابآلخرين.

مل يعرتف توما أبنه يعاين من مشكلة عدم الثقة ابآلخرين. ومبا أنَّه رفض االعرتاف بوجود هذه 
ًدا يف املستقبل. �قش أنواع التغيريات اليت كان يفرتض املشكلة لدي ه، كان من املؤكَّد أنَّه سيواجهها جمدَّ

 لو أنّه أراد أن يزداد ثقة ابملؤمنني اآلخرين.بتوما القيام هبا 

) دقائق 10-5(    كيف ساعد يسوع توما على التخلُّص من شكوكه؟ .10

ب ألسئلة. واطلب منهم دعم أجوبتهم آب�ت من الكتاب أجوبتهم على هذه املناقشة  أدُع الطالَّ
 املقدَّس، إذا أمكن.

 كيف ساعد يسوع توما على التخلُّص من شكوكه؟ .1
 هل متاشى يسوع مع خطَّة توما للتخلُّص من شكوكه؟ .2
 كيف جاء رّد فعل توما على ما فعله يسوع؟ .3
 التخلُّص من شكوكه؟ما الذي يكشفه لنا رّد فعل توما بشأن مدى صدقه يف رغبته يف  .4
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وهو فعل ذلك بطريقة ’’. ربّ ‘‘توما هو أوَّل شخصيَّة يف العهد اجلديد تنادي يسوع بكلمة 
ا. قال:  هو مل يصارع بشأن ما إذا كان سيخدم هللا. بل متحورت شكوكه ’’. رّيب وإهلي‘‘شخصيَّة جدًّ

 حول ما إذا كان يسوع حيًّا.

 دقائق) 10-5(   ؟ توما وكشك هو سببما حبسب ما قاله يسوع،  .11

 شكوكفلنكتشف أسباب التخلُّص من شكوكه. رأينا أّن توما كان مستعدًّا ملساعدة توما على 
 على شكوكه. لكن يف إجنيل  بقسوة . الحظوا أّن يسوع مل ينتهر توماتوما، وفق ما قاله يسوع

ا، قال يسوع إنَّه مشكلة أعمق يف حياة توما. وبطريق وجود أشار يسوع إىل 29: 20يوحنا  ة إجيابيَّة جدًّ
أدلَّة  هطلبيقل يسوع إنَّ توما أخطأ بمن األفضل أن يؤمن املرء بدون أن يرى أدلَّة مادية طوال الوقت. مل 

 ماديَّة. بل إنَّه كان مستعدًّا وجاهزًا إلعطائه هذه األدلَّة.

. ماذا لو طلب كّل مؤمن اليوم أدلَّة لكن حياة املؤمن تستلزم إمياً� غري مدعوم دائًما أبدلّة مادية
ماديَّة كما فعل توما؟ هل سيكون يسوع على استعداد للظهور شخصيًّا لكّل مؤمن جديد لكي يلمس 

 اجلروح يف يديه وجنبه؟

تتطّلب حياة اإلميان أن نتعلَّم أن نثق ابهلل وابملؤمنني اآلخرين. يبدو أن مشكلة عدم الثقة لدى توما 
عمق اليت أراد منه يسوع التعامل معها. وال بّد من اإلشارة أيًضا إىل أن توما مل يكن هي املشكلة األ

 التلميذ الوحيد الذي شّك يف ما قاله له آخرون بشأن قيامة يسوع.

مبيًِّنا أنَّ التالميذ مجيًعا شكُّوا يف بداية األمر. حىت بعد أن  12-9: 24لوقا إقرأ ما جاء يف إجنيل 
اس أَ�ما التقيا يسوع، ظلُّوا يشكُّون. ومل يؤمنوا أبّن يسوع حي إّال بعد أن ظهر هلم أخربهم رجال عمو 

 .43-36: 24وقا وبدَّد خماوفهم. أنظر ل

 دقيقة) 20-5(   دراسة حالة يسوع وبطرس وهو ميشي على املاء  .12

توما ملناقشة الشكوك يف حياة بطرس.  اختبار طرحناها بشأنسنستعني بسلسلة األسئلة نفسها اليت 
أطلب من الطالب حتديد املشكلة املتسبِّبة ابلشكوك، ومناقشة نتائج هذه الشكوك، مبيًِّنا كيف ساعده 

 يسوع على التخلُّص منها. 

 33-22: 14مىت إقرأ ما جاء يف إجنيل  .1

 ما الذي أثَّر فيك يف هذه القصَّة؟ .2
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 ك بطرس؟و ما هي أسباب شك .3

 الشكوك يف ذهنه؟ (هو نفسه) من زرع هذه .4

 ما هي نتائج شكوك بطرس؟ .5

 باشرةاملنتائج ال -

 بطرس بعد أن عاد إىل القارب وواجه سائر التالميذ؟ كيف كان شعور  برأيك، -

 ما الذي فعله بطرس للتخلص من شكوكه؟ .6

(يف البداية، كان عليه التعامل مع نتائج شكوكه. فهو كان خياف من الغرق بدون مساعدة 
خوف، شك،  -والحًقا، كان سيجد الوقت للتعامل مع املشاكل املتسبِّبة بشكوكه يسوع.

 عدم إميان).

ما الذي فعله يسوع ملساعدة بطرس؟  .7

هل ساعد يسوع بطرس على التخلُّص من شكوكه، أم إنه ساعده على التعامل مع نتائج 

 شكوكه؟

ومثلما كّلم يسوع توما، هكذا أيًضا هو أعطى نصيحة واضحة لبطرس بطريقة لطيفة وحازمة. هو مل 
 .31: 14مىت ينتهره بقسوة بل أطلعه على طريقة أفضل ملواجهة الظروف الصعبة. أنظر 

 دقيقة) 15-5(   شكوك يوسف بشأن محل مرمي  .13

ه كانت لدى يوسف شكوك بشأن ضوح أنَّ بو  25-18: 1مىت ال تذكر القصَّة الواردة يف إجنيل 
خطَّط فلو أّ�ا أخربته قصة محلها.  -أثبتت أنه مل يصدق قصتها لكّن اإلجراءات اليت اّختذهامرمي. محل 

 يوسف حلّل زواجهما أو ارتباطهما ألنه كان يعرف جيًدا أ�ا ليست حامًال منه.

حالًّ لشكوكه  دهللا أوج لكنّ  ،وكشكاليوسف يتصارع مع  كان  ال يذكر الكتاب املقدس ما إذا
كان إبمكان يوسف أن جيد أسبااًب جتعله يشّك يف حلمه. ويف و وأطلعه بوضوح على ما جيدر به فعله. 

ابًنا تسمّيه يوحنَّا. وملَّا شّك زكر�َّ  له ستنجبأّن زوجته  له معلًنالزكر�  الرب وضع مماثل، ظهر مالك
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مل يقَو على ظّل لسانه مربوطًا و فتؤكِّد أّن رسالة املالك هي من هللا.  ’’عالمة‘‘بكالم املالك، أعطيت له 
 الكالم إالَّ بعد والدة يوحنَّا املعمدان.

ر له قصَّة محلها، لكان من  حاولتكان مشكلة يوسف تكمن يف عدم املعرفة. لو  مرمي أن تفسِّ
ى يوسف املعلومات اليت السبب الذي منع يوسف من تصديقها. لكن هللا أعط السهل جّدا أن نرى

، وأعماله دليل على ذلك. إًذا، كانت مشكلته بسيطة، هذه املعلومات فَقِبَل يوسفحيتاج إليها يف حلم. 
ه ابملعلومات الالزمة. ويبنيِّ تصرُّف يوسف  وهي النقص يف املعرفة. وكان احلّل بسيطًا، وهو تزويد هللا إ�َّ

 اجلديدة.أنَّه جتاوب سريًعا مع هذه املعلومات 

 مرمي.و إليك بضعة أسئلة ميكنك االستعانة هبا ملناقشة هذا احلدث يف حياة يوسف 

 ما الذي أثَّر فيك يف هذا احلدث؟ .1

ق ما الذي جعل يوسف يشّك يف تفسري مرمي؟ َضع نفسك مكان يوسف. هل كنت لتصدِّ  .2
ا حامل بقوَّة هللا وليس من َرُجل ا قالت لك إ�َّ  ؟خطيبتك لو أ�َّ

اذها واليت بيَّنت ما هي .3  .أنَّه مل يصدِّق تفسري مرمي حلملها اإلجراءات اليت قرَّر يوسف اختِّ

 كيف ساعد هللا يوسف على حّل مشكلته؟ .4

 كيف جتاوب يوسف مع احللم؟ هل يبنيِّ جتاوبه أنَّه كانت ال تزال لديه شكوك؟ .5

 قائق)د 10-5(    األشخاص الذين تراودهم الشكوك؟ مع عامل هللا تكيف ي .14

صورة واضحة عن كيفيَّة تعامل هللا مع األشخاص الذين تراودهم  ةتعطي هذه األمثلة الكتابيَّة الثالث
مباشرًة مع كّل شك. كما أنه مل ينتقد األشخاص بقسوة ومل الشكوك. مل يتجاهل هللا شكوكهم بل تعامل 

املرء. يف الواقع، يتصارع الكثري من  ميكن أن يرتكبها’’ أسوأ خطيَّة‘‘يدن قلَّة إميا�م. فالشكوك ليست 
األشخاص مع الشكوك. ويف هذه احلاالت الثالث، اختار األشخاص املعنيني التخلِّي عن شكوكهم 

 وقبلوا مساعدة هللا. مل يتمسَّكوا بكّل عناد بتساؤالهتم بعد أن أعطاهم هللا اجلواب املطلوب.

كان موجًَّها حنو األشخاص الذين رفضوا   لكن جيب أن حنرص على عدم رفض مساعدة هللا. فغضبه
الثقة به وظلُّوا يشكُّون ابستقامته. هذا هو نوع الشّك الذي كان لدى بين اسرائيل يف طريقهم من مصر 

 .10-8: 95مزمورانظر  إىل أرض املوعد.
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 كيف أأتكَّد من أنَّين مؤمن فعًال  94

 تطبيق شخصي .15

ب تدوين بعض الشكوك اليت تراودهم. وقبل موعد احلصَّة املقبلة،  شّك واحد أو اطلب من الطالَّ
. من دليل الطالب 59-57الصفحات أطلب منهم مراجعة اخلطَّة املؤلَّفة من مخس خطوات الواردة يف 

ملزيد ، وأن جيلبوها معهم إىل احلصَّة املقبلة 5و 3عليهم تدوين أجوبة لكّل خطوة، وخصوًصا اخلطوات 
 ة التخلُّص من الشكوك.من النقاش حول كيفيَّ 

وإذا مل يكن لديهم أي شكوك يف الوقت احلايل، أطلب منهم أن يكتبوا عن شّك كان لديهم يف 
 املاضي. ما الذي سبَّب هذا الشك؟ كيف ختلَّصوا منه؟

 فروض .16

من دليل الدراسة اليوم إذا مل تكن قد فعلت ذلك يف احلصَّة  9و 8َضع عالمات على املشروعني  .أ
 السابقة.

 ’’.اكتب قصَّتك‘‘من دليل الدراسة حتت عنوان  5املشروع َضع عالمات على   .ب

 تقييم الدرس .17

 من فضلك، اطرح أفكارك لتحسني هذا الدرس.
 أّي أجزاء كانت �جحة؟ 

أّي أجزاء كانت األصعب على الطالب ليفهموها؟ 
ب؟  ما هو اجلزء الذي بدا األكثر إفادًة للطالَّ
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 95 املواقف

 التاسعالدرس 
 التخلُّص من الشكوك

 احلقيقة الكتابيَّة الرئيسيَّة .1

 ميكنين التخلُّص من شكوكي يف إمياين عندما أتعلَّم التغلُّب على املشكلة املتسبِّبة هبذه الشكوك.

 19: 94مزمور اآلية الكتابيَّة الرئيسيَّة:  .2

 .تعز�ُتكَ أنَعَشت نْفسي  (الشكوك) وحَني تكاثـََرت يفَّ اهلُُمومُ 

ب .3  مواد مرجعيَّة للطالَّ

من دليل  12يتناسب الفصل الرابع من دليل الطالب مع هذا الدرس. وميكن االستعانة ابملشروع 
يف هذا الدرس. وإذا كان الوقت يسمح، ميكنك أيًضا  ’’التخلُّص من الشكوك‘‘الدراسة حتت عنوان 
 .’’اكتب قصَّتك‘‘ حتت عنوان 5االستعانة ابملشروع 

 حتضري للدرس: إذا متُّ الليلة .4

بدعوة كّل طالب لإلجابة على السؤال اآليت. ليس عليهم اإلجابة بصوت عاٍل أمام  احلصَّةإبدأ 
أبلغهم و الصّف كلِّه. ميكنك استخراج نسخ عن هذه األسئلة وتوزيعها عليهم لكي ميألوا الفراغ سرًّا. 

 تسليمك أجوبتهم.مسبًقا ما إذا كنت تنوي أن تطلب منهم 

ر جوابك ابختصار.فإذا متَّ الليلة،   هل أنت واثق من أنَّك ستذهب إىل السماء؟ فسِّ

 نعم، أ� أشعر ابألمان يف عالقيت ابهلل، وأ� واثق من أنَّين سأذهب إىل السماء.  .1__
 أحياً� تراودين الشكوك بشأن ما إذا كنت سأذهب إىل السماء.  .2__
 من ذهايب إىل السماء إذا متُّ الليلة. لست واثًقا  .3__
 ال أريد التفكري يف األمر  .4__

9



 كيف أأتكَّد من أنَّين مؤمن فعًال  96

ب على فتح قلوهبم واملشاركة يف النقاش.  غالًبا ما يهدف نشاط التحضري للدرس إىل مساعدة الطالَّ
قد يكون هذا السؤال خميًفا جدًّا لألشخاص غري الواثقني من عالقتهم بيسوع. لكن ميكنك التخفيف من 

رهم عرب إخبارهم كيف كنت لتجيب على هذا السؤال يف مراحل خمتلفة من حياتك. أخربهم مىت كنت توتُّ 
 لتختار كّل واحد من األجوبة املختلفة، وأطلعهم على كيفيَّة وسبب انتقالك من مرحلة إىل أخرى.

ب ما إذا كانوا يودُّون  أجوبتهم على هذا النشاط أمام الصف، إذا  مشاركةوميكنك أن تسأل الطالَّ
ر  م. دعههذه اخلطوة ستكون مفيدة للجميع شعرت أبن  .هم أجوبتهمإبجياز سبب اختيار  ونيفسِّ

راِجع خطَّة اخلطوات اخلمس للتغّلب على الشكوك  .5
 من دليل الطالب 59-57ص. دقائق)   5-10(

 راِجع خطّة اخلطوات اخلمس املتعلِّقة بكيفيَّة التخلُّص من الشكوك والواردة يف 
. وأعِط مثًال أو اثنني من حياتك اخلاصَّة حول كيفيَّة اتِّباعك هذا من دليل الطالب 59-57الصفحات 

النمط. واحرص على مشاركة النتائج. هل كانت حلولك �جحة؟ كم دام هذا النجاح؟ ال ختف أن 
 على حد سواء. ارك إخفاقاتك وجناحاتكتش

 دقيقة) 15-10(   * 12�ِقش أسباب الشكوك يف احلالة األوىل من املشروع  .6

ب يف  ميكنكمالحظة خاصة:  تدوين مالحظات دقيقة حول األجوبة املختلفة اليت يعطيها الطالَّ
أن تكون مفيدة خالل املرّة املقبلة  هذا اجلزء من الدرس. ميكن ألفكارهم املتعلِّقة بدارسة هاتني احلالتني

 اليت تعلِّم فيها هذا الدرس.

اًب خمتلفني ملشاركة أجوبتهم على السؤال األوَّل املتعلِّق ابحلالة األوىل يف املشروع  من  12أدُع طالَّ
حرية. وبعد مناقشة  دليل الدراسة. حاول إبقاء النقاش مفتوًحا لكي تتم مشاركة أجوبة خمتلفة بكلّ 

بتهم، خصِّص بضع دقائق ملراجعة خطَّة اخلطوات األربع املتعلِّقة بكيفيَّة اكتشاف أسباب الشكوك. أجو 
ب مناقشة كيفيَّة  من دليل الطالب. 57و 56الصفحتني وقد وردت هذه اخلطَّة يف  واطلب من الطالَّ

 من حتديد أسباب شكوكها عرب االستعانة هبذه اخلطّة.’’ ليلى‘‘متكُّن 

لشكوك ليلى، حدِّد الفئة اليت تنتمي إليها املشاكل.  د األسباب املرجَّحةأن حتدّ بعد 
 مشكلة يف املعرفة •
 مشكلة يف الفهم •
 مشكلة يف السلوك•
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. وإذا أحسنوا فهم أسباب كل جوابواطلب من الطّالب دعم أجوبتهم عرب تفسري سبب اختيارهم  
. هاص منتخلُّ ملساعدهتا على ال فعالةشكوك ليلى، فيجب أن يكون من األسهل عليهم إجياد طرق 

 دقيقة) 15-10( .   12�ِقش حلوًال للتخلُّص من الشكوك يف احلالة األوىل من املشروع  .7

ب اقرتاحأطلب  حلول ملساعدة ليلى على التخلُّص من شكوكها يف احلالة األوىل من  من الطالَّ
يف السؤال األول من وها مع املشاكل اليت ذكر  هم متوافقةمن دليل الدراسة. قد تكون أجوبت 12املشروع 

دراسة احلالة. وقد يكون جزًءا كبريًا من حلوهلم عبارة عن أهداف طويلة األمد. إذا كانت هذه احلال، 
م القليلة املقبلة للتخلُّص من هذه  أطلب منهم اقرتاح أهداف حمدَّدة ميكن ل ليلي أن تضعها يف األ�َّ

 املشاكل.

يفكِّرون يف نتائج األهداف املختلفة اليت يقرتحو�ا هل هي أهداف واقعيَّة؟ هل  حاول أن جتعلهم
ابلغوا يف روحنة املشكلة؟ 

 دقائق) 15-10(   * 12�ِقش أسباب الشكوك يف احلالة الثانية من املشروع  .8

اًب خمتلفني ملشاركة أجوبتهم على السؤال األوَّل املتعلِّق ابحلالة الثانية من  12يف املشروع  أدُع طالَّ
واطلب منهم دليل الدراسة. حاول إبقاء النقاش مفتوًحا لكي تتم مشاركة أجوبة خمتلفة بكّل حرية. 

 مناقشة كيفيَّة متكُّن مسري من حتديد أسباب شكوكه عرب االستعانة خبطَّة اخلطوات األربع الواردة يف
  من دليل الطالب. 57و 56الصفحتني 

، حدِّد الفئة اليت تنتمي إليها املشاكل. مسرياملرجَّحة لشكوك  بعد أن حتّدد األسباب

 مشكلة يف املعرفة •

 مشكلة يف الفهم •

 مشكلة يف السلوك•

جواب. وإذا أحسنوا فهم أسباب  واطلب من الطّالب دعم أجوبتهم عرب تفسري سبب اختيارهم كلّ 
على التخلُّص منها.  ملساعدته ، فيجب أن يكون من األسهل عليهم إجياد طرق فعالةوك مسريشك
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 دقيقة) 15-10(     12�ِقش حلوًال للتخلُّص من الشكوك يف احلالة الثانية من املشروع  .9

ب اقرتاح حلول ملساعدة مسري على التخلُّص من شكوكه يف احلالة الثانية من  أطلب من الطالَّ
املشاكل اليت ذكروها يف السؤال األول من  من دليل الدراسة. قد تكون أجوبتهم متوافقة مع 12املشروع 

دراسة احلالة. استِعن ابالقرتاحات نفسها املعطاة يف دراسة حالة ليلى لدى تقييم احللول املقدَّمة للتخلُّص 
 من شكوك مسري.

ب  �ِقش .10  دقيقة) 15-10(   الشكوك اليت تراود الطالَّ

ب كتابة تقييم ألحد ابحلصة األخري خالل نشاط التطبيق الشخصي املتعلق  ة، أطلب من الطالَّ
مع احللول  وكالشكوك اليت كانوا يواجهو�ا يف حياهتم. جيب أن يكونوا قد ذكروا املشكلة املتسبِّبة ابلشك

واطلب من  املقرتح أمام الصف. أحد الطالب لقراءة مشكلته مع احللّ  ليتطوَّع . و اللتخلص منهاحملتملة 
ب.الصّف تقييم األمثلة اليت   يعطيها الطالَّ

 ؟هل تعتقد أن الطالب استطاع أن حيدِّد بدقَّة املشكلة املتسبِّبة ابلشكوك .1
 هل توجد أسباب حمتملة أخرى؟ .2
 ص من شكوكه؟ذ الطالب خطوات واقعية للتخلُّ هل اختَّ  .3
 هل األهداف بسيطة وحمدَّدة مبا فيه الكفاية لكي يبدأ ابلعمل على حتقيقها هذا األسبوع؟ .4
 ألهداف؟اياس هل ميكن ق .5
 ما هو الدور الذي يلعبه هللا يف عملية احلّل؟ .6
 هل يعتمد الطالب كثريًا على هللا أم إنَّه يبقيه خارج املعادلة؟ .7

. ابلطريقة نفسها ، امسح لعدد من الطالب مبشاركة شكوكهم وتقييمهاكافٍ   وقتكان لديك إذا  
واحرص على أن يبقي . ’’ترأفوا ابملرتدِّدين‘‘ 22رسالة يهوذا وذكِّرهم ابلعمل ابلنصيحة الواردة يف 

ب تعليقاهتم إجيابيَّة ومفيدة.  الطالَّ

 دقائق) 10-5(    راِجع املشاكل املتسبِّبة ابلشكوك  .11

ا  من دليل الطالب. 56-51الصفحات قد يكون من املفيد مراجعة املشاكل العشر الواردة يف  إ�َّ
إىل أذهان املؤمنني. �ِقش كيف ميكن هلذه املشاكل أن تتسبب غالًبا ما جتلب الشكوك مشاكل شائعة 

 ابلشكوك وكيف ميكن حلُّها.
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ب آخرين حضروا هذا الصف سابًقا مظهرًا كيفيَّة تعاملهم مع الشكوك.  مشاركة أمثلةميكنك  طالَّ
اخلاصة أمام  ال سيَّما إذا كان يوجد بني الطّالب َمن ال يراتح ملشاركة أمثلة من حياته هذا األمر مفيد

 الصف.

يف ما يتعلَّق يف مجيع احلاالت اليت متَّت مناقشتها، شدِّد على أمهية الدراسة الشخصيَّة للكتاب 
املقدَّس هبدف التخلُّص من الشكوك. يكمن احلّل يف اكتشاف طريقة هللا للتخلُّص من الشكوك. فطرقه 

عهم  على اكتشاف ما يقوله هللا بشأن املشاكل أفضل بكثري من أي فكرة ميكن أن ختطر يف ابلنا. شجِّ
 املتسبِّبة بشكوكهم. وأرِهم كيف ميكنهم القيام هبذا األمر.

 دقائق) 10-5(    األشخاص الذين يتصارعون مع الشكوك مساعدة  .12

ب على مساعدة األشخاص الذين يتصارعون مع شكوكهم.  ع الطالَّ فأحياً� كثرية، ميكن شجِّ
. إذا كان الوقت اعاطف مع مؤمن حديث اإلميان مثله يف الصراعات اليت ميّر فيهحلديث اإلميان أن يت

 .يسمح، قُم مبراجعة الطريقة اليت تعامل هبا يسوع مع األشخاص الذين جاءوا إليه بشكوكهم

 30-18: 18لوقا احلاكم الغين؛ 

 33-22: 12مىت بطرس حني مشى على املاء؛ 

 31-19: 20يوحنا األموات؛  توما حني شّك يف قيامة يسوع من بني

بميكنك أن تقسم الصف إىل ثالث جمموعات وأن تطل مراجعة هذه األمثلة الكتابيَّة  ب من الطالَّ
من جديد. وادُعهم إىل إعداد قائمة أبفكار مفيدة ميكن أن نتعلَّمها من طريقة مساعدة يسوع األشخاص 

 :الذين يتصارعون مع الشكوك. ميكنهم أن يعدُّوا قائمتني

 أمور مفيدة ميكن فعلها لألشخاص الذين يتصارعون مع الشكوك .1

 أمور ال جيب فعلها لألشخاص الذين يتصارعون مع الشكوك .2

يتعامل مع الشخص املعين ابلطريقة نفسها. هو مل يعترب يف احلاالت الثالث، نرى يسوع 
اعرتاف اآلخر  حقلكلَّمه بلطف وبدون فوقيَّة. ومل يُ وهو  شكوكه سخيفة أو عدمية األمهية. 
نصيحة بسيطة ومباشرة حول كيفيَّة التخلُّص  لكنَّه أعطىبشكوكه بعظات طويلة ومسهبة. 

 من الشكوك.
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م ليسوا جمربين على مساعدة اجلميع على التخلُّص من شكوكهم. حىتَّ  ب إ�َّ ُقل للطالَّ
أوًَّال، ميكنهم االستماع إذا مل يكن لديهم حّل للمشكلة، ميكنهم القيام أبمرين مهمَّني جدًّا. 

إىل اآلخر برأفة. فأحياً� كثرية، حيتاج َمن يتصارع مع الشكوك إىل من يطمئنه إىل أّن صراعاته 
أ� ال أملك احلّل ملشكلتك لكّنين ‘‘ليست �اية العامل. اثنًيا، ميكنهم تشجيع اآلخر قائلني: 
أعلم أنَّك تستطيع االتِّكال على هللا  أريد أن تعلم أنَّين أهتّم ألمرك. وسأصّلي ألجلك. فأ�

 ’’.ليساعدك، وأ� سأبذل كّل ما يف وسعي ملساعدتك

عهم  على توخي احلذر لدى حماولتهم حّل شكوك مؤمنني آخرين. واثِنهم عن إعطاء شجِّ
الصالة تشكِّل جزًءا مهمًّا  من املؤكَّد أنَّ ’’. صلِّ فتتبدَّد شكوكك كلُّها‘‘أجوبة مبسَّطة مثل: 

اكتسابنا ثقة بعالقتنا بيسوع. لكن ميكن هلذا النوع من األجوبة السطحية أن يكون من عمليَّة 
مؤذً� أكثر ممَّا هو مفيد. لكن إذا أصغوا إىل اآلخر ابنتباه وشجعوه بصدق فإنَّ هذا النوع من 

 املساعدة سيكون مفيًدا حتًما.

 دقائق) 10-5(    خامتة  .13

ت لديهم أسئلة بشأن هذا املقرَّر التعليمي. وإذا كان لديك وقت إضاّيف، اسأل الطّالب ما إذا كان
املشروع اخلامس من دليل الدراسة حتت عنوان أُطلب من طالب أو اثنني مشاركة العمل الذي قاما به يف 

ب من إخبار .  ’’أكتب قصَّتك‘‘ إذا ّمت القيام هبذه املشاريع ابلشكل الصحيح، جيب أن يتمكَّن الطالَّ
 شخص آخر كيف ميكنه أن يصبح مؤمًنا.

 دقائق) 5(    تطبيق عملّي  .14

حثَّهم على االستمرار يف العمل على حتقيق أهداف حمدَّدة للتغّلب على املشاكل املتسبِّبة ابلشكوك  .أ
 يف حياهتم.

ب االنقسام إىل جمموعات من اثنني  .ب وليخرب كّل واحد منهم اآلخر ضمن اجملموعة أطلب من الطالَّ
 الصغرية كيف ساعده هذا الدرس ليعرف أنَّه مؤمن. وليصلِّ الواحد ألجل اآلخر.

9
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 فروض .15

وعلى أّي  ’’التخلُّص من الشكوك‘‘من دليل الدراسة حتت عنوان  12املشروع َضع عالمات على 
 مشاريع أخرى مل تضع عالمة عليها بعد.

 تقييم الدرس .16

 الدرس.من فضلك، اطرح أفكارك لتحسني هذا 
 أّي أجزاء كانت �جحة؟ 

أّي أجزاء كانت األصعب على الطالب ليفهموها؟ 
ب؟  ما هو اجلزء الذي بدا األكثر إفادًة للطالَّ

9
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 الدرس العاشر
 امتحان

 مقدِّمة عن املقرِّر التعليمي التايل الذي ستقوم بتعليمه .1

قبل موعد احلصَّة األوىل من  هوزِّع على الطالب دليل الدراسة أو أي مشروع جيب عليهم إكمال .أ
 املقّرِر التعليمي التايل.

أطلب من الطالب الذهاب إىل الصفحة األخرية من دليل الدراسة اجلديد. جيب أن جيدوا ورقة  .ب
زوِّدهم بتواريخ كّل اختبار من دليل الدراسة.  ةاخللفيعند اجلهة  بقائمة فروض الصفبيضاء خاصة 

 قصري، ومشروع، امتحان.
ب دليل الطالب اجلديد وأطلعهم على الصفحات اليت تريد منهم قراءهتا قبل بداية وزّع ع .ت لى الطالَّ

 احلصَّة املقبلة.

 وزِّع عليهم االمتحان اخلاص هبذا املقرَّر التعليمي .2

ب كل االختبارات القصرية واملشاريع اليت وضعت عالمات عليها، إذا مل تكن قد  .3 أرّجع إىل الطالَّ
 عد.فعلت ذلك ب
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 103 املواقف

 دليل الطالب
 ليس دليل الطالب مدرًجا ضمن هذه الوثيقة، لكنَّه متوافر كوثيقة منفصلة.

من دليل املعلِّم للحصول على املزيد من املعلومات حول كيفية استخدام  5راجع الصفحة 
 دليل الطالب.
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 دليل الدراسة

 لكنَّه متوافر كوثيقة منفصلة.ليس دليل الدراسة مدرًجا ضمن هذه الوثيقة 

من دليل املعلِّم للحصول على املزيد من املعلومات حول كيفية استخدام  5راجع الصفحة 
 دليل الدراسة.
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 امتحان

 دليل أجوبة االمتحان

 شهادة يف الدرس

من دليل املعلِّم للحصول على املزيد من املعلومات حول كيفية استخدام االمتحان  5راجع الصفحة 
 والشهادة.
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 ؟ مؤمن فعًال ينكيف أأتكَّد من أنَّ   اإلسم 
 الطبعة اخلامسة االمتحان  التاريخ
 الصف _____  الصفّ 

 (نقطتان لكّل سؤال)’’ خطأ‘‘أو ’’ صحّ ‘‘ب أجب على األسئلة اآلتية
 إذا كان اجلواب صحيًحا.  X  َضع عالمة تعليمات:

 إذا كان اجلواب خطأ.  0  َضع عالمة
 أن يكون املرء  مؤمًنا. من كونك مؤمًنا، جيب أن تفهم ما يعنيهتستطيع التأكُّد قبل أن  .1
 إذا أردت أن تصبح مؤمًنا، جيب أن تكون على استعداد لطاعة هللا. .2
 تكون مؤمًنا إذا كنت تشعر أبنَّك مؤمن. .3
 دَّس.حقائق مدوَّنة يف الكتاب املق -اخلالص يستند إىل حقائق .4
 ليس من الضروري أن يكون لديك إميان ابهلل لكي تصبح مؤمًنا. .5
ات حقيقيَّة  .6 إذا كنت قد أصبحت مؤمًنا، فأنت حتتاج إىل سنتني قبل أن تتمكَّن من رؤية تغريُّ

 يف أسلوب عيشك ومواقفك.
ا مباآلخرين إخبار  هي عدم رغبته يفإحدى العالمات األوىل على كون اإلنسان مؤمًنا حقيقيًّا  .7

 يصنعه املسيح يف حياته.
 إذا كان املسيح سيًِّدا على حياتك، عندئٍذ، تصبح حياتك كاملة. .8
، جيب أن تطلب من يسوع أن يدخل إىل قلبك كلَّ ذا أردت أن تكون واثًقا من كونك مؤمًناإ .9

 يوم أو يف كّل اجتماع كنيسة.
 إذا أردت أن تذهب إىل السماء، كّل ما عليك فعله هو أن تؤمن أبّن يسوع كان رجًال صاحلًا. .10

 يعلَّمنا الكتاب املقدَّس كيف ميكننا أن نصبح مؤمنني. .11

 الروح القدس خيربك ما إذا كنت مؤمًنا. .12

 نفسه. عندما تصبح مؤمًنا، تزول مشاكلك كلُّها يف اليوم .13

 إذا أصبحت مؤمًنا، يساعدك الروح القدس ويعلِّمك أن تصبح مؤمًنا أقوى. .14

 يريد يسوع أن يكون أفضل صديق لك. .15

 جيب أن تطلب من يسوع أن يغفر لك خطا�ك إذا أردت أن تصبح مؤمًنا. .16
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 سئلة متعددة اخلياراتأ
 على السطر. (نقطتان) حلرف اخلاص بهيح عرب تدوين ااخَرت اجلواب الصح

 إذا كانت لديك شكوك يف كونك مؤمًنا، جيب عليك .1
 ن تنسى شكوككأ .أ

 أن تستسلم هلل .ب
 أن تقمعها أو تتجاهلها  .ت

 أسئلة ذات أجوبة وجيزة
  أعّد قائمة ابحلقائق اليت حتتاج إىل معرفتها لكي تصبح مؤمًنا. .1

ا حقا  نقاط، نقطة واحدة لكّل جزء) 8( ئق من الكتاب املقدس) (إ�َّ
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  

  ما هي األماكن الثالثة اليت ميكن لإلنسان أن يبحث فيها عن أدلَّة على كونه مؤمًنا؟ .2
 نقاط لكّل جزء) 3نقاط،  9(
  _______________________________________________________  .أ

  _______________________________________________________  .ب
  _______________________________________________________  .ت

 نقطة) 21(  دوِّن اآل�ت واملراجع الكتابيَّة اليت جيب حفظها .3
  
  
  
  
  
  
  



اختبار الطبعة اخلامسة االمتحان  3  

ر ما يعنيه أن تكون لك عالقة شخصيَّة بيسوع  .4  نقاط) 4( فسِّ
  
  
  
  
  
  

 ما هي نصيحتك؟
يف كو�م مؤمنني. كيف ميكنك مساعدهتم على حّل مشاكلهم والتخلُّص من شكوك معظم املؤمنني أحياً� تراود 

 شكوكهم؟
 مؤمنة. وهي تريد منه االنفصال عن  غري ةصديقلديه و  Teen Challengeعادل طالب يف خدمة  .1

ا تريد منه أن يعود إىل البيت. ال يعرف عادل ما اخلدمة بر�مج . ويف كّل مرَّة يتَّصل هبا، تقول له ابكيًة إ�َّ
ا جزء من حياته مل يسلِّمه ليسوع املسيح؛ األمر الذي جيعله يشّك يف كونه  جيدر به فعله حياهلا. يبدو أ�َّ

 نقاط). 4( يحة توّد أن تعطيه؟ . أي نصمؤمًنا
  
  
  
  
  
  

يوسف الذي أصبح مؤمًنا األسبوع املاضي يشّك يف كونه ال يزال مؤمًنا. ولديه مشكلة أخرى. فهو ال  .2
ا ال جيدر به ’’القدمية‘‘يزال يستخدم لغة الشوارع  استخدام لغة  اليت كان يتَّبعها. وهو يشعر أبنَّه رمبَّ

 نقاط) 4( الشوارع ألنَّه أدرك أن التفوُّه ابلشتائم خطيَّة. ما هي نصيحتك له؟ 
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لت ليلى يسوع خملًِّصا شخصيًّا حلياهتا بينما كانت تستقل الباص لتذهب إىل العمل. بِ األسبوع املاضي، قَ  .3
 نقاط) 4(  ة إليها. لكنَّها مل تعد متأكِّدة من إميا�ا اآلن.يف ذلك الوقت، كان األمر اختبارًا حقيقيًّا ابلنسب

   ما هي مشكلتها؟ .أ
  

   ماذا جيدر هبا أن تفعل حيال األمر؟ .ب
  
  

ت للتو يسوع املسيح خملًِّصا شخصيًّا حلياهتا. وملَّا أطلعت والدها لَ بِ تكره سعاد والدها ألنَّه يضرهبا. وهي قَ  .4
ت نفسه؟ ففكَّرت يف األمر  يف الوقينتكرهين تِ أن تكوين مؤمنة وأن كيف ميكنكِ ‘‘على اختبارها قال هلا: 

 نقاط) 4( ’’ هل أ� مؤمنة فعًال؟‘‘وراحت تتساءل: 

  ما هي مشكلتها؟ .أ
  

  ما هو احلّل؟  .ب
  
  

. لكنَّه يرفض ا، بدأ يشعر ابلذنب بسبب فعلته$ من والده. وبعد أن أصبح مؤمنً 300سرق هاين مبلغ  .5
 نقاط). 4(  ف. ماذا جيدر به أن يفعل؟مزيَّ  مؤمن. وهو يعتقد أنَّه تسوية األمر مع والده

  
  
  
  

ا بشعره الطويل حىتَّ  .6 ًئا حيال مشكلة ل شي خصره. إذامل يفعبعد أن أصبح عادل مؤمًنا، أدرك أنَّه فخور جدًّ
 نقاط)  4(، فما الذي قد حيدث الختبار اإلميان لديه؟  الكرب�ء

  
  
  
  



 املواقف
 الطبعة اخلامسة

 دليل أجوبة االمتحان

 1الصفحة 
 صح أم خطأ

 (نقطتان لكّل سؤال)

1. X خطأ 
2. X صح 
 خطأ 0 .3
4. X خطأ 
 خطأ 0 .5
 خطأ 0 .6

 
 خطأ 0 .7

 
8. X خطأ 
 خطأ 0 .9

 
 خطأ 0 .10
11. X خطأ 
12. X خطأ 
 خطأ 0 .13
14. X خطأ 
15. X خطأ 
16. X خطأ 

 2فحة ص
 (نقطتان لكّل سؤال)أسئلة متعددة اخليارات 

 ب .1

 أسئلة ذات أجوبة وجيزة
 نقاط (نقطة واحدة لكل سؤال) 8 .1

 كل  يف الكتابية اآلية ذكر الطالب من مطلوب غري
 اً إضافي اً رصيد متنحهم ميكنك ان ، ذلك ومع. خطوة

 املزيد ومنحهم ، املقدس الكتاب رجعم إبدراج قاموا إذا
 ايضاً . اآلية كتبوا  إذا اإلضافية الدرجات من

 6: 11هللا موجود. عربانيني  .1
 16: 3تيمواثوس  2الكتاب املقدَّس صحيح.  .2
 23: 3رومية أ� أخطأت حني عصيت �موس هللا.  .3
هللا أحبَّين كثريًا حىتَّ أرسل ابنه الوحيد، يسوع، لكي حييا  .4

 16: 3وميوت ألجلي. يوحنا 
 12: 4يسوع وحده قادر أن يغفر خطا�ي. أعمال  .5
 23: 6عقاب اخلطيَّة موت (موت أبدي). رومية  .6
ميكنين أن أجنو من عقاب اخلطيَّة عرب االعرتاف خبطا�ي  .7

 9: 1وحنا ي 1ليسوع وطلب غفرانه. 
ميكنين أن أصبح مؤمًنا عرب السماح ليسوع أبن يصبح قائد  .8

 10-9: 10حيايت اآلن. رومية 
 



 املواقف
 الطبعة اخلامسة

 دليل أجوبة االمتحان
 نقاط لكّل سؤال) 3نقاط ( 9 .2

 الكتاب املقدَّس ا.
 الروح القدس .ب
 يغريِّ حيايت .ت

 آية) نقاط لكلّ  7نقطة ( 21 .3
 6-5: 1يعقوب            12: 1يوحنا           16: 8رومية 

 :3صفحة 

نقاط (ميكن للطالب مقاربة هذا السؤال بطرق خمتلفة. ُكن مرً� يف وضع العالمات. إليك بعض  4 .4
 اخلطوات الواردة يف دليل الطالب حول بناء عالقة شخصيَّة بيسوع).

 .ال بّد أن االثنني يريدان هذه الصداقة .1
 تعلَّم كيفيَّة التواصل مع يسوع .2
 هللا بثقة وصدقتعلَّم أن تكلِّم  .3
 تعلَّم أن حترتم هللا وحتبَّه .4

 ما هي نصيحتك؟
 (أجوبة مقرتحة على األسئلة الستَّة)

 نقاط) عليه أن يسلِّم هذا اجلزء من حياته (صديقته) هلل. 4( .1

 نقاط) عليه أن يتخّلى عن هذه اخلطيَّة 4( .2

  



 املواقف
 الطبعة اخلامسة

 دليل أجوبة االمتحان
 :4صفحة 

 نقاط (جواب من جزءين) 4 .3

ا تتكّتم على إميا�ما.  .أ  واآلن هي تشّك يف ما إذا كانت مؤمنة فعًال.إ�َّ

 أن خترب اآلخرين أب�ا أصبحت مؤمنة .ب

 نقاط (جواب من جزءين) 4 .4

 لديها مرارة .أ

 جيب أن تغفر ألبيها .ب

 نقاط) أن يُطلع والده على الوضع ويطلب غفرانه 4( .5

 قد خيسر حظوة هللانقاط)  4( .6





هتانينا
_________________________________  إن الطالب 

 قد أمتَّ املتطل ِّبات األكادمييَّة اخلاصةَّ ابلدرس 

 حنن نقد ِّر التزامك ابلصفوف التعليميَّة ونتمَّنَّ لك النجاح الدائم يف تطبيق املبادئ
 الكتابيَّة اليت تعلَّمته يف هذا الدرس يف حياتك الشخصيَّة.

____________________________
_____________________________  املعل ِّم 
 التاريخ 

هتانينا
 سردلاب َّصةاخلا ةَّيميداكألا تابطل ِّتملا َّمتأ دق 

_________________________________ لبإن الطا 

.ةيَّصخشلا كتايح يف سردلا اذه يف تهمَّعلت يتلا ةيَّباتكلا 
املبادئ قيبطت يف مئادلا حاجنلا كل َّنَّمتنو ةيَّميعلتلا فوفصلاب كمازتلا ردِّ قن نحن 

خيتارلا 
_____________________________ م لِّعملا 

____________________________ 

كيف أأتكَّد من أنَّين مؤمن فعًال

كيف أأتكَّد من أنَّين مؤمن فعًال
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