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. edition thSuccessful Christian Living, 5ّمت نشر هذا الدرس ابللغة اإلنكليزية حتت عنوان، 

ويف برامج مماثلة  Teen Challengeتم االستعانة هبا ضمن خدمة ميكن استنساخ هذه املواد  وتوزيعها لت
وكنائس حملية ويف املدارس وسائر املنظمات واألفراد. كما وميكن تنزيلها من شبكة اإلنرتنت على املوقع اإللكرتوين 

 .www.iTeenChallenge.orgاآليت: 

إذن خّطي من خدمة ويتعني على كل من يرغب يف نشر هذه املواد أو بيعها احلصول على 
Global Teen Challenge. 

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

 لطالب ودليل الدراسة واالمتحان والشهادة املتعلقة هبذا الدرس.وميكن احلصول على دليل املعلم ودليل ا

 ملزيد من املعلومات حول هذه الدروس، ميكنك مراسلتنا على العناوين اآلتية:

Global Teen Challenge 
PO Box 511 

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

Web: www.globaltc.org  and     www.iTeenChallenge.org 

2020-12اتريخ آخر تنقيح    
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 احلياة املسيحيَّة الناجحة
جحة من خالل قوَّة الروح القدس. وهو حياة �فيَّة عيش هذا الدرس هو تعليم املؤمنني كي اهلدف الرئيسي من

بار منّو روحي حقيقّي.تيكشف اخلطوات املختلفة اليت تساعد املؤمن على اخ  

 الفصل األوَّل. من أ�؟  1
� صنع هللا يَّةيكشف هذا الفصل كيف جسد�  يَّة تغريُّ فكره حيالنا. كما أنَّه يبنيِّ كيفو  إ�َّ

ضمري ودوره يف ال. وقد ّمت إيالء اهتمام خاص إىل وشخصيَّتنا وروحنا عندما نصبح مؤمنني
 مؤمن جديد. منّو كلّ 

 الفصل الثاين: مخس خطوات لتصبح مؤمًنا �جًحا 2
 مخس خطوات لتصبح مؤمًنا �جًحا. 

 اخلطوات اخلمس اليت متَّت مناقشتها هي اآلتية:
 املسيح خملًِّصا شخصيًّا حلياتك اقَبل .1
 اد مواقف جديدةطريقة تفكريك عرب اعتم غريِّ  .2
 ضع أهداف جديدةو  تعلَّم .3
 التحكُّم يف مشاعركم تعلَّ  .4
 اآلخرين مبا صنعه املسيح يف حياتك أخِرب  .5

 الفصل الثالث: الروح القدس 3
� مساعدتيَّة الروح القدس وكيف هويَّةيكشف هذا الفصل  على عيش حياة مسيحيَّة ه إ�َّ

 �جحة.

 مضمون دليل املعلِّم
 علِّم الذي بني أيديكم أربعة أجزاء. وقد متَّ إعطاء عنوان لكّل جزء. يتضمَّن دليل امل

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

م كّل جزء من األجزاء املذكورة ميكنك أن جتد مباشرة بعد املقدِّمة الواردة يف الصفحة التالية تفسريًا لكيفية استخدا
 أعاله.



 دليل املعلِّم 4

مة  مقدِّ
يشكِّل هذا الدرس جزًءا من سلسلة خمصَّصة لتدريب املؤمنني اجلدد. فنحن نرى أّن هناك حاجة كبرية 

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

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 Challengeللجنة املسؤولة عن املناهج الدراسيَّة التابعة خلدمة وختطِّط ا
األمريكيَّة لالستمرار يف تنقيح هذه الدروس. كما أنَّنا جاهزون لتقبُّل أي انتقادات أو أفكار متعلِّقة بكيفيَّة حتسني 

 هذه املواد التعليميَّة.

 كيفية استخدام دليل املعلِّم
 �مج الدرس اخلاص ابملعلِّمبر  .1

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

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

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 
ّم إعطاؤمها يف بداية كّل حصَّة. فهما تساعدان على إبقاء احلديث موجًَّها حنو اهلدف احملدَّد رئيسيَّة وآية رئيسية يت

 خالل احلصَّة. 

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

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

 الشخصي هذه. على البدء بعمليَّة التطبيق

ب.  يف �اية كّل بر�مج درس، توجد قائمة ابلفروض املعطاة للطالَّ
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متَّ تقسيم معظم الدروس إىل مخس حصص، مدَّة كّل واحدة منها ساعة واحدة، على أن يتم ختصيص 
شهر أ 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 عك أن تدعو الطالَّ يف الصّف حىتَّ بعد تزويدهم بدليل الطالب. فمن شأن  نشجِّ
املالحظات الشخصيَّة والنقاش داخل الصف أن تساعد على توضيح بعض املسائل اليت يتم تناوهلا يف دليل 

 الطالب.

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

 ملشاريع على حتضريه للنقاش يف احلّصة املقبلة.ا

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

 يوميَّة.احلقائق الكتابيَّة يف حياهتم ال

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

متحان الدرس. وقد وردت األجوبة على هذه االمتحا�ت مباشرًة بعد الصفحة األخرية من النسخة النموذج ال
 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 ا . وقد متَّ إدراج حلياة جديدةاجملموعة دراسات يف سلسلة  14لدروس الشهادة إجناز للطالَّ
 .دراسات اجملموعة حلياة جديدةتعريف املعلِّمني على منوذج 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 

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

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

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

يف بروكلني يف نيويورك من  Teen Challengeلعمل يف خدمة ألنَّه أاتح يل فرصة ا’’ 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 Challengeيتم استخدامها ضمن خدمة وتوزيعها ل
وغريها من املنّظمات وعلى صعيد فردّي أيًضا. ميكنك تنزيل  هذه املواد عن املوقع اآليت على اإلنرتنت 

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

 دايف ابيت
  

http://www.iteenchallenge.org/


 7  احلياة املسيحيَّة الناجحة

 

 التسلسل املقرتح لتعليم الدروس
. وقد ّمت إدراج ديدةحلياة جاجملموعة 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  14الدروس بشكل مستمر. وقد يكون من األفضل تصوُّرها كعجلة هلا 

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

 كيف أأتكِّد من أّينِ مؤمن فعًال؟ .1
 نظرة سريعة على الكتاب املقدَّس .2
 املواقف .3

 التجربة .4
 احلياة املسيحيَّة الناجحة (وتشمل دراسات متعلقة خبدمة الروح القدس) .5
 شلالنمو من خالل الف .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 ت إضافيَّة حول تعليم هذه الدروس، ميكنك مراجعة الكتاب إذا أردت احلصول على معلوما

 .دراسات اجملموعة حلياة جديدةاملعلِّمني على 
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 برامج الدرس
 خاصة ابملعلِّم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

من دليل املعلِّم للحصول على املزيد من املعلومات حول كيفية استخدام برامج  4راجع الصفحة 
 م.اصة ابملعلِّ اخلالدرس 
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 حملة عامة عن الدرس
ب وتسليمهمقبل يوم  أو اثنني من موعد احلصَّة األوىل، ميكنك إعطاء مقدِّم .1  ة عن هذا الدرس للطالَّ

 فروضهم األوىل. إذا أمكن، وزِّع عليهم دليل الدراسة قبل يوم أو اثنني من البدء بتعليم هذا الدرس.

، وزِّع نسخة )3صفحة  -دليل املعلِّم -سيحيَّة الناجحةامل نظرة عامة عن الدرس (احلياة تقدميمباشرًة بعد  .2
ب تدوين التواريخ املناسبة  عن قائمة فروض الصف اليت تتضمَّن مواعيد إمتام كّل فرض. اطلب من الطالَّ

 مستخدًما نسخة فارغة عن قائمة فروض الصف على اجلهة اخللفيَّة من دليل الدراسة. 

ب أنَّه جيدر هب .3 م أن يكونوا قد أمتُّوا العمل على املشروع األوَّل من دليل الدراسة حتت عنوان أبِلغ الطالَّ
 عندما �تون حلضور احلصَّة األوىل من الدرس.  ’’ ضمريي‘‘

ب يف الوقت نفسه الذي تعطي فيه مقدِّمة ع .4 ن الدرس وتوزِّع فيه دليل ميكن توزيع دليل الطالب على الطالَّ
ب قر  لالستعداد للحصَّة األوىل  2و 1اخلطواتن  -اءة الفصل األوَّل والفصل الثاينالدراسة. اطلب من الطالَّ

 من الدرس.

س ألربع حصص. لكن و كم حصَّة تنوي أن ختصِّص لتعليم هذا الدرس؟ تتضمَّن الصفحات اآلتية برامج در  .5
ألوَّل اجلزء ميكن توزيع مضمون هذا الدرس على حصص إضافيَّة. فعلى سبيل املثال، يغّطي بر�مج الدرس ا

مخس خطوات لتصبح مؤمًنا ‘‘مع اخلطوَتني األوليني من ’’ َمن أ�؟‘‘الرئيسي األوَّل من الدرس حتت عنوان 
وحصَّة كاملة لكّل ’’ َمن أ�؟‘‘كما ميكنك ختصيص احلصَّة األوىل للفصل األوَّل حتت عنوان ’’.  �جًحا

 واليت ّمت تناوهلا يف الفصل الثاين من دليل الطالب.  خطوة من اخلطوات اخلمس اليت جتعل منك مؤمًنا �جًحا

يف بر�مج فصل بكامله هذا الت مناقشة يتناول الفصل الثالث من هذا الدرس موضوع الروح القدس. وقد متَّ 
الدرس الرابع ضمن دليل املعلِّم. لكن إذا أردت ختصيص وقت إضاّيف هلذا املوضوع، ميكنك بسهولة تقسيم 

 تني أو ثالث أو أربع حصص.مضمونه على حص

 

ىل أربع حصص، عليك أن حتدِّد األجزاء اليت ستتناوهلا بشكل سريع وتلك اليت إذا قررت تقسيم هذا الدرس إ .6
كّل حصَّة. وقد ّمت تناول عدد من املواضيع الواردة يف هذا الدرس بشكل أكثر تفصيًال تركيز   حمور  ستشكِّل

 كيف أأتكَّد من‘‘، ’’املواقف‘‘س و ، وخصوًصا در حلياة جديدةاجملموعة دراسات يف دروس أخرى ضمن 
 ’’. كيفيَّة دراسة الكتاب املقدَّس‘‘، و’’القوَّة الروحيَّة والعامل الفائق للطبيعة‘‘، ’’؟أّين مؤمن فعًال 
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. يف هذا ا�جحً ا مؤمنً اإلنسان  جعلهللا يف  دورم التوازن بني اجملهود البشري و على بعض املؤمنني فهيصعب  .7
الدرس، جيب أن نشدِّد على الدور الرئيسي الذي يضطلع به هللا ملساعدتنا على النمو روحيًّا. لكن جيب أن 

 نشري أيًضا إىل ضرورة بذل كّل إنسان جمهوًدا لكي ينمو كّل يوم.

 
عدَّة بعض الكنائس. وقد مت ختصيص صفحات  ة الروح القدس أن ختلق انقساًما داخلميكن ملسألة معمودي .8

. إذا كانت معتقدات كنيستك خمتلفة متاًما عن تلك املعتمدة يف هذا  دليل الطالب لتناول هذه العطيَّةيف
حاولنا أن نكون حسَّاسني  هذا الدرس يف كنيستك. لقدتعليم  نافعيف معيد النظر الكتاب،  فعليك أن ت

ك مشكلة كبرية يف الطريقة اليت متَّت هبا معاجلة املتعلِّقة هبذه املسألة. وإذا كانت لدي املختلفة وجهات النظرل
، على العنوان املدرَج على Teen Challengeهذا املوضوع يف دليل الطالب، يُرجى االتصال ابلناشر، 

 اجلهة الداخليَّة من غالف هذا الكتاب.
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 قائمة فروض الصفّ 
 

  احلياة املسيحيَّة الناجحة عنوان الدرس 

 التاريخ      آ�ت للحفظ                      اختبارات قصرية
  الثالثاليوم    29: 10كورنثوس   1  .1

  الرابع اليوم   13: 16يوحنا   .2

3.       

 اتريخ االستحقاق                       املشاريع 

  ضمريي اليوم األول  .1

  أهداف يف الكتاب املقدَّس اليوم الثاين  .2

  حتقيق األهدافالعمل على  ليوم الثالث أو الرابع  .3

  مشاعري اليوم الثالث  .4

  ؟من هو الروح القدس اليوم الرابع  .5

  الروح القدس يف حيايت الرابعاليوم   .6

    

  اليوم اخلامس التاريخ               االمتحان
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 الدرس األوَّل
 َمن أ�؟

 حقيقية كتابيَّة رئيسيَّة .1

 مريي.جيب أن أستمع إىل صوت هللا عندما يكلِّمين من خالل ض

 27: 20آية رئيسيَّة: أمثال  .2

 .ويـَُفتُِّش مجيَع َدواِخِلهِ  الّربُّ يُنُري ضمَري اإلنساِن،

 مادة مرجعيَّة للطالب .3

من الفصل الثاين من دليل الطالب مع هذا الدرس.  16-12يتناسب الفصل األوَّل والصفحات 
مع هذا الدرس. ’ ’ضمريي‘‘كما يتناسب املشروع األوَّل من دليل الدراسة حتت عنوان 

 دقائق) 10-5(    ’’ما هو النجاح؟‘‘حتضري للدرس  .4

 هذا الدرس. عرضمن األنشطة اآلتية ل ااخَرت واحدً 

 اخليار أ. ما هي نظرتك للنجاح؟
 خصِّص بضع دقائق ملناقشة هذه األسئلة:

 كيف يقيس العامل النجاح؟ .1
 يف أّي �حية من نواحي حياتك يعتربك العامل �جًحا؟ .2
 أوجه الشبه أو االختالف بني نظرتك للنجاح ونظرة غري املؤمنني املقيمني ابلقرب منك؟ ما هي .3
ت نظرتك للنجاح احلقيقي خالل السنوات اخلمس األخرية؟ .4  هل تغريَّ

 اخليار ب: كيف ينظر العامل إىل التجاح؟
ب البحث يف عدد من اجمل ت الشعبيَّة وقصّ اطلب من الطالَّ رة العامل الصور اليت تعكس نظ الَّ

ى احلائط خالل هذه للنجاح. ميكنك أن تطلب منهم لصق هذه الصور على أوراق كبرية وتعليقها عل
 لإلشارة إىل نظرة العامل للنجاح.احلصَّة، فرتجع إليها خالل الدرس 

1  
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 حملة عامة عن الدرس .5

وان ما ال يقّل عن نصف احلصَّة للتحدث عن الفصل األوَّل من دليل الطالب حتت عنخصِّص 
نظرة كتابيَّة عن الذات. ساسيَّة يف النمو الروحي ابعتماد تتمثَّل واحدة من أهّم اخلطوات األ’’. َمن أ�؟‘‘

ضمن ’’ احملبَّة وقبول الذات‘‘تناول هذا املوضوع بشكل أكثر تفصيًال يف درس حتت عنوان  وقد متَّ 
 .حلياة جديدةاجملموعة دراسات 

ب إىلجيب أن يتوصَّ  اجلسدي  انباملختلفة لدى اإلنسان، وهي اجل  فهم واضح للجوانبل الطالَّ
 يف جناح املؤمن. انبالروحّي. عندئٍذ، يتمكَّنون من فهم كيفيَّة إسهام كّل ج انبالنفسي واجل انبواجل

يتني إىل نظرة وجيزة على اخلطوتني األوليني املؤدّ  سيتّم إلقاء النصف الثاين من حصَّة اليوم وخالل
طريقة  غريِّ ‘‘واخلطوة الثانية هي ’’ املسيح خملًِّصا شخصيًّا حلياتك اقَبل‘‘ؤمن. اخلطوة األوىل هي جناح امل
 ’’.تفكريك

بالهلذه املواضيع الثالثة املختلفة على مستوى النضوج الروحي لدى  اتكّرِسه يتال دَّةعتمد املوت  طالَّ
ك. يف صفِّ 

 )6-5دليل الطالب، الصفحتان  دقائق   10-5(    ’’.ما يقوله هللا عّين ‘‘حتدَّث عن النقطة  أ،  .6

ر ما يقوله هللا  ،من دليل الطالب 6-5الصفحتني  دَّث عن النقاط السبع الواردة يفحت وهي تفسِّ
ب فتح كتبهم املقدَّسة على املراجع املختلفة املدرجة ضمن كلّ  نقطة  وقراءهتا.  عنَّا. اطلب من الطالَّ

 من دليل الطالب) 7دقائق   صفحة  5-3(    إلنساندى الاملختلفة  اعرض اجلوانب .7

 انباجلسدي، واجل ، وهي اجلانب الثالثة اليت تكوِّن اإلنسان ول اجلزء التايل من الدرس اجلوانبيتنا
الروحي. عندما تعرض هذا الرسم التوضيحي، أوِضح أنَّ الكتاب املقدَّس  انبالنفسي (الشخصيَّة)، واجل

الثالثة اليت تكوِّن شخصيَّة اإلنسان إىل وانب وهتدف نظرتنا إىل هذه اجل. بكليَّتهيتحدَّث عن شخصنا 
 مساعدتنا لنفهم بشكل أفضل الطريقة اليت صنعنا هبا هللا.

ا الثالثة اليت يتكوَّن منها اإلنسان. وليس الشخص املصوَّر شبيهً  ليست هذه تعاريف كاملة للجوانب
ارتباطًا وثيًقا واحدها  -اجلسد، والشخصية، والروح -الثالثة هذه اجلوانب مثاليًّا لإلنسان. يرتبط كلٌّ من

كلُّها جمتمعًة شخصك. هذه األبعاد (أو   وهي تشكِّل. ابآلخر، لكن كلُّ واحد منها مستقّل عن اآلخر
 شخص آخر. ) الثالثة تكوِّن شخصك. وقد جعلك هللا خمتلًفا متاًما عن أيّ اجلوانب

1  
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 َمن أ�
 لدّي جسد  .ب

 مخس حواس .1
 البصر 
 السمع 
 الشمّ  
 التذوُّق 
 اللمس 

 حاجات جسديَّة .2
 ماء 
 طعام   
 هواء 

 لدّي شخصيَّة .ت
 (جوانب نفسيَّة)

 أفكاري .1
 مشاعري .2
 قرارايت .3
 يضمري  .4

 لدّي روح .ث
 حيث يسكن هللا

 9: 8روميه 

وأوِضح أنَّه مل يتّم إدراج الكلمَتني ’’. نفس‘‘حاول جتنُّب الدخول يف نقاش مفصَّل حول كلمة 
إالَّ قبل بضع املئات من السنني. مل تكن هااتن الكلمتان ضمن اللغة ’’ نفسعلم ‘‘و’’ شخصيَّة‘‘

املختلفة لشخصيَّتنا،  وانبس. وال حيدِّد  الكتاب املقدَّس اجلمستخدمَتني خالل فرتة وضع الكتاب املقدَّ 
 ضمري�.و إرادتنا، و مشاعر�، و وهي أفكار�، 

1  
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 من دليل الطالب) 8دقائق   الصفحة  5-3(    ’’لدّي جسد‘‘، حتدَّث عن النقطة ب .8

د من إذا أردت احلصول على املزي’’. لدّي جسد‘‘النقطة ب حتت عنوان حتدَّث بشكل وجيز عن 
دليل الطالب. كما ميكنك أن تذكر إبجياز احلاجات من  8املعلومات حول هذا األمر، ارجع إىل الصفحة 

اجلسديَّة اليت وضعها هللا يف اإلنسان. ال يناقش دليل الطالب هذا املوضوع تفصيًال. إنَّ حاجتنا إىل الطعام 
 واهلواء وامللجأ مرتبطة ارتباطًا مباشرًا  أبجساد�.

ك أن تذكر إبجياز أنَّه جيدر بنا االعتناء ابجلسد الذي منحه هللا لكّل واحد منَّا. ويشكِّل وميكن
حسن أتدية أجساد�  لى مدىالنظام الغذائي والتمارين الر�ضيَّة جماَلني حمدََّدين هلما أتثري مباشر ع

 وظائفها.

 )11-8 .الب، صدقيقة   دليل الط 2-1(    ’’لدّي شخصيَّة‘‘حتدَّث عن النقطة ت،   .9

املختلفة للشخصية:  ةاألربعوانب من دليل الطالب اجل 11-8تتناول املواد الواردة يف الصفحات 
ب الفرق بني هذه اجل  وانباألفكار، واملشاعر، والقرارات (اإلرادة)، والضمري. احرص على أن يفهم الطالَّ

كتاب املقدَّس يف الكالم عن كّل واحد من هذه اليت متارس أتثريًا كبريًا على شخصيَّتهم. يستفيض ال ةاألربع
 لدى اإلنسان. ةاألربع وانباجل

لكن قد ال ’’. اجلانب النفسي لدى اإلنسان‘‘كان إبمكاننا أن نطلق العنوان اآليت على هذا اجلزء 
ب مطَّلًعا على املفاهيم األساسيَّة لعلم النفس، لذا اخرت� أن نعتمد العنوان اآل لدّي ‘‘يت يكون بعض الطالَّ

ابملعىن العام للكلمة، وليس ابملعىن النفسي الدقيق. ’’ شخصيَّة‘‘حنن نستخدم كلمة ’’. شخصيَّة

 )9دليل الطالب، الصفحتان دقائق   5-3(    ’’أفكاري‘‘، 1حتدَّث عن النقطة الفرعيَّة  .10

ر الفرق بني دماغك وأفكارك. دما تتكوَّن فهي أفكارك  غك هو عضو مادي يف جسدك. أمَّافسِّ
د العالقة الوثيقة بني اجلانب اجلسدي واجلانب النفسي لدى  وتُعاَجل وُختَزَّن يف دماغك. األمر الذي جيسِّ

ضمن ’’ املواقف‘‘. وقد متَّ تناول موضوع األفكار بشكل أكثر تفصيًال يف درس أبفضل طريقة اإلنسان
’’. حلياة جديدةاجملموعة دراسات ‘‘

 )9دقائق  دليل الطالب، صفحة  5-3(    ’’مشاعري‘‘، 2رعيَّة حتدَّث عن النقطة الف .11

حتدَّث عن هذه النقطة بشكل وجيز ألنَّنا سنتناول هذا املوضوع بشكل أكثر تفصيًال ضمن اخلطوة 
لكي تصبح مؤمًنا �جًحا. أوِضح أنَّ مشاعر� ’’ تعلَّم كيفيَّة التحكُّم يف مشاعرك‘‘الرابعة حتت عنوان 

ا واحًدا من أبعاد شخصيَّتنا، لكنَّها ليست ملموسة. ال ميكنك أن تشق جسدك وتستخرج منه تشكِّل بُعدً 
ا ليست ملموسة. وعندما خلقنا هللا، وضع  ا، على الرغم من أ�َّ الغضب واخلوف. فمشاعر� حقيقيَّة جدًّ

 هذه املشاعر فينا، وهو يريد منَّا أن نستخدمها بنضوج.

1  
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 )9دقائق   دليل الطالب، صفحة  5-3(    ’’قرارايت‘‘، 3ة حتدَّث عن النقطة الفرعيَّ  .12

هذا اجلانب من شخصيَّتنا عندما خلقنا. إنَّ نا هللا وهبحنن نّتخذ قرارات بواسطة إرادتنا. وقد 
ها جتعل كلَّ واحد منَّا فريًدا ومميـَّزًا. سنلقي نظرة أكثر تفصيًال  اذ� إ�َّ على  القرارات اليت نتَّخذها وكيفيَّة اختِّ

ضمن ’’ َضع أهدافًا جديدة‘‘هذه املسألة يف الدرس الثاين عندما نتناول اخلطوة الثالثة حتت عنوان 
 اخلطوات اليت جتعل من اإلنسان مؤمًنا �جًحا.

 )10 .دقيقة   دليل الطالب ص 20-10(    ’’ضمريي‘‘، 4حتدَّث عن النقطة الفرعيَّة  .13

وكيفيَّة أتثريه على  لفقرة للتحدُّث عن ماهية الضمريكرِّس احليِّز األكرب من وقتك ضمن هذه ا
عندما ’’ ضمريي‘‘شخصيَّتنا. استِعن ابألنشطة الواردة ضمن املشروع األوَّل من دليل الدراسة حتت عنوان 

 تتناول هذا املوضوع. وتساعد األسئلة املختلفة على تكوين نظرة واسعة حول هذا املوضوع.

الذي حنتاج إليه يف ما يتعلَّق بضمري�. فضمري� يشكِّل دليًال  التوازن احرص على التحدث عن
ميكننا اإلصغاء إليه بينما حناول أن نتمِّم مشيئة هللا. لكن مثَّة أشخاص ختتلط عليهم األمور بينما حياولون 

ضمائرهم. فهم جيدون صعوبة يف التمييز بني التبكيت احلقيقي للروح القدس وأي أفكار  إىل اإلصغاء
 خرى ختطر يف ابهلم. أ

شدِّد على ضرورة االستعانة ابمتحا�ت أخرى ملعرفة ما إذا كان هللا هو من يكلِّمنا من خالل 
ضمائر� أو ما إذا كانت األفكار اليت تتوارد إىل أذهاننا �بعة من مصدر آخر. يف هذا اجملال، ميكن اللجوء 

 وأتكيد مؤمنني �ضجني آخرين. إىل مصدرَين المتحان أفكار� ومها الكتاب املقدَّس

ر  أعِط أمثلة تبنيِّ كيف أنَّ ضمريك خيربك ما إذا كنت حمقًّا أو خمطًئا يف قيامك ببعض األمور. وفسِّ
ب كيف أنَّ هللا يكلِّمك من خالل ضمريك. شارِكهم أفكارًا تعلِّمهم كيف ميكنهم أن يكونوا أكثر  للطالَّ

 حساسيَّة ألصوات ضمائرهم. 

أ آخر يقع فيه بعض املؤمنني وهو االفرتاض أنَّ ضمائرهم ستبنيِّ هلم دائًما ما إذا كانوا حمّقني مثَّة خط
ن، فأ� ال يف أن ال أبس يف أن أشرب الكحول و ‘‘أو خمطئني يف قيامهم بعمل ما. يقول البعض منهم  أدخِّ

ل ضمائر�. أو بتعبري آخر، ال شيء يضمن أن يكلِّمنا هللا دائًما من خال’’. أشعر ابلذنب حني أفعل ذلك
ألنَّك ال تنتبه جيًِّدا إىل ما يقوله  قد ختطئ يف مساع صوت هللا وهو يكلِّمك من خالل ضمريك‘‘

 ’’.ضمريك

ويف ما يتعلِّق مبسائل كثرية مثرية للجدال، حيدِّد الكتاب املقدِّس بوضوح ماهيَّة اخلطيَّة. إذا خالف 
مع كّل واحد منَّا  كيت كبري، أو ال يشعر بشيء أبًدا. يتعامل هللاشخص ما قوانني هللا، فقد يشعر بتب

 ، يوضح داود أنَّه شعر بتبكيت كبري بسبب خطيَّته اليت مل يقّر هبا. 51. يف املزمور  بطريقة مميَّز
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ضمريه. وإذا قال شخص ما إنَّه ال يشعر ابلذنب حيال  صوت كان امللك داود جييد االستماع إىل
تكمن املشكلة يف عدم حساسيَّة هذا الشخص لصوت ضمريه. فكلَّما ازداد املؤمن اقرتااًب إىل أمر ما، فقد 

 هللا، صار أكثر دقَّة يف مساع صوت هللا وهو يكلِّمه من خالل ضمريه.

 ’’ماذا عن الشعور اخلاطئ ابلذنب؟‘‘حتدَّث عن املوضوع  .14
 )11-10دقائق       دليل الطالب صفحة  3-5(

من املؤمنني اجلدد حتدًِّ� متمثًِّال مبحاولة اكتشاف الفرق بني الشعور الصائب ابلذنب يواجه الكثري 
ب على أن يكونوا صادقني متاًما مع هللا.  ع الطالَّ والشعور اخلاطئ ابلذنب. بينما تتناول هذا املوضوع، شجِّ

 اد على مشاعرهم. ساِعدهم ليدركوا أمهية الرجوع إىل كلمة هللا المتحان احلّق بدًال من االعتم

وهو قد يبدو متاًما مثل الشعور احلقيقي  -قد يبّث الشيطان يف داخلنا شعورًا خاطًئا ابلذنب
 لكي يوقعنا يف الدينونة والتشويش. -ابلذنب

لتشدِّد على أمهية تعلُّم استئسار كّل فكر إىل طاعة  5-3: 10استِعن برسالة كورنثوس الثانية 
ب أن فريوا ما يتعلَّموا كيفيَّة استخدام الكتاب املقدَّس كمصدر للحّق لتقييم مشاعرهم  املسيح. فعلى الطالَّ

 إذا كانت من هللا أو من مصدر آخر.

 )11 .دقيقة   دليل الطالب ص 15-5(    ’’لدّي روح‘‘حتدَّث عن النقطة ث،  .15

ب هلذه املسألة على خلفيَّ ت م. جتنَّب الدخول يف هتم الدينية أو أعمارهاتوّقف سهولة استيعاب الطالَّ
نقاش الهوّيت عميق بشأن الروح والنفس واجلسد والرتابط بينها. 

إن النقطة الرئيسيَّة اليت نريد معاجلتها هنا هي أنَّ هللا �يت ويسكن داخل أرواحنا عندما نصبح 
 مؤمنني. فتعيش أرواحنا إىل األبد فيما متوت أجساد� وتفىن.

 دقائق) 5-3’’ (�؟َمن أ‘‘ختام الفصل األوَّل،  .16

ب هويتهم يف  هو لقد قام هللا بعمل رائع حني خلقنا. وكلُّ إنسان مميَّز يف عيين هللا. إذا فهم الطالَّ
هم يفهموا بشكل أفضل  النواحي اليت يعانون فيها من مشاكل. يجب أن ف ،املسيح وكيفيَّة خلق هللا إ�َّ

 ا. وبعد حتديد املشكلة، جيب أن يبدأوا إبجياد حّل هل
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 19 احلياة املسيحيَّة الناجحة

 ’’مخس خطوات لتصبح مؤمًنا �جًحا‘‘اعرض الفصل الثاين  .17
 )12دقائق              دليل الطالب صفحة  3-5(

وتناول النقاط الرئيسيَّة يف ’’. مخس خطوات لتصبح مؤمًنا �جًحا‘‘أُعُرض إبجياز الفصل الثاين 
لفكرة الرئيسيَّة اليت جيدر بك إيضاحها هي اإنَّ من دليل الطالب.  12املواد التمهيديَّة الواردة يف الصفحة 

اذها ليصبح مؤمًنا �جًحا يف نظر  أنَّ هذه اخلطوات اخلمس ليست اخلطوات الوحيدة اليت جيدر ابملرء اختِّ
ا اخلطوات اخلمس األساسيَّة. وقد يستغرق اإلنسان أسابيع، أو أشهر، أو سنوات، أو العمر  هللا، بل إ�َّ

تبدأ خبطوة بسيطة  ألمر وقًتا، إنَّ عمليَّة النموخلطوات اخلمس. ومهما استغرق اكلَّه لكي يتقن هذه ا
 واحدة تليها خطوة بسيطة أخرى، يوًما بعد يوم.

يف هذا الصدد، ميكنك ختصيص بضع دقائق ملناقشة الفرق بني مفهوم هللا للنجاح ومفهوم العامل 
ا ميكنك إعطاء عنوان آخر هلذا الدرس، للنجاح.  ؛ األمر الذي ’’عيش احلياة املسيحيَّة أبمانة‘‘وهو ورمبَّ

 يسلِّط الضوء على أحد اجلوانب الرئيسيَّة للنجاح من منظور هللا.

’’ اقَبل املسيح خملًِّصا شخصيًّا حلياتك‘‘حتدَّث عن اخلطوة األوىل  .18
 )14-13 .دقائق      دليل الطالب ص 5-10(

اًب غري مؤمنني،  . أمَّا إذا لتناول هذا املوضوع كافٍ   وقتيف ختصيص فكِّر إذا كان الصّف يضّم طالَّ
م مجيًعا مؤمنني، ميكنك تناول هذا املوضوع إبجياز.  كنت متأكًِّدا من أ�َّ

. بنيِّ حول هذا املوضوع املعلوماتمن املزيد  للحصول على 14-13 .ارجع إىل دليل الطالب ص
لنا املسيح خملًِّصا حلياتنا. ال �يت دليل الطالب على كيف أنَّ كّل جانب من شخصّيتنا يلعب دورًا يف قبو 

دِع هللا يكلِّمك ‘‘ذكر دور الضمري، لكن ميكنك إدراج هذه النقطة بسهولة عندما تتناول النقطة الفرعيَّة أ 
 ’’.من خالل الكتاب املقدَّس

هللا ويسكن يف قلبه، أذكر ابختصار أنَّه عندما يقبل اإلنسان املسيح خملًِّصا شخصيًّا حلياته، �يت 
ويبعث حياة جديدة يف روح ميتة. ذكِّرهم أبنَّه ما إن يقبل اإلنسان املسيح خملًِّصا شخصيًّا حلياته حىتَّ يغريِّ 

 هللا روحه على الفور.

اجلسد والشخصيَّة (الذهن واملشاعر واإلرادة والضمري) ال تتغريَّ  -اإلنسانلدى  األخرى إنَّ اجلوانب
أو فورّي لدى نيله اخلالص. يريد هللا أن يغريِّ هذه النواحي فينا، لكن جيب أن نتعاون معه بشكل تلقائي 

 لكي ُحيقِّق منوًّا يف هذه النواحي األخرى.

ميكن مقارنة اخلطوة األوىل حنو جعل اإلنسان مؤمًنا �جًحا بوالدة طفل صغري. فما إن يولد الطفل 
على الوالدة الروحيَّة  نضوج هذا الطفل. ينطبق األمر نفسه ضروري لحىتَّ يبدأ بُعد جديد يف حياته. والنموّ 

 والنمو الروحّي.
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 ’’غريِّ طريقة تفكريك‘‘حتدَّث عن اخلطوة الثانية  .19
) 16-14 .دقيقة   دليل الطالب ص 5-15(

خصِّص ’’. غريِّ طريقة تفكريك‘‘ حتت عنوان إذا كان الوقت يسمح، تناول ابختصار اخلطوة الثانية
ب أبنَّه  2: 12رومية رسالة ًتا لقراءة وق ومناقشتها، وهي تتحدَّث عن ضرورة جتديد أذهاننا. وأخِرب الطالَّ

اجملموعة دراسات ضمن ’’ التجربة‘‘و’’ املواقف‘‘متَّ تناول هذا املوضوع بشكل أكثر تفصيًال يف درَسي 
 . حلياة جديدة

 دقائق) 5(    تطبيق شخصيّ  .20

جيب أن أستمع إىل صوت هللا عندما يكلِّمين من خالل ‘‘كتابيَّة الرئيسيَّة ركِّز على احلقيقة ال
 �ِقش الطرق اليت ميكن أن جتعلهم أكثر حساسيَّة لصوت الروح القدس.’’. ضمريي

 فروض .21

، يف �اية احلصَّة.’’ضمريي‘‘َضع عالمة على املشروع األوَّل من دليل الدراسة حتت عنوان  .أ

ر االختبار القصري  .ب الدرس الثالث. عليهم أن حيفظوا ما جاء يف رسالة  يفالذي سيخضعون له فسِّ
من دليل الطالب. 25وقد وردت يف الصفحة  29: 10كورنثوس األوىل 

ب قراءة الفصل الثاين من دليل الطالب للتحضري للحصَّة التالية. .ت اطلب من الطالَّ

 تقييم الدرس .22

جزاء كانت �جحة؟ من فضلك، اطرح أفكارك لتحسني هذا الدرس. أي أ
 أي أجزاء كانت األصعب على الطالب ليفهموها؟

ب؟  ما هو اجلزء الذي بدا األكثر إفادًة للطالَّ
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 الدرس الثاين
 اخلطوة الثالثة: َضع أهداًفا جديدة

  حقيقة كتابيَّة رئيسيَّة .1

جه مواقف تسبِّب خالل دراسيت اليوميَّة للكتاب املقدَّس، جيب أن أضع أهدافًا أستعني هبا عندما أوا
 يل االنفعال والتوتُّر اليوم.

 9: 16اآلية الرئيسيَّة: أمثال  .2

 .’’والّربُّ يـُثـَبُِّت َخَطواتِهِ  قلُب اإلنساِن يَرُسُم طريَقُه،‘‘

ب .3  مادة مرجعيَّة للطالَّ

من دليل الدراسة مع هذا  3و 2من دليل الطالب واملشروعان  23-12تتناسب الصفحات 
قبل بدء هذه احلصَّة. أما ’’ أهداف يف الكتاب املقدَّس‘‘املشروع الثاين حتت عنوان الدرس. جيب إمتام 

البدء به إالَّ بعد تعليم هذه  فهو فرض ال جيب ’’العمل على حتقيق األهداف‘‘املشروع الثالث حتت عنوان 
 احلصَّة.

 دقائق) 5(   حتضري للدرس  .4

 قرارات العام اجلديد  اخليار أ 
 مبناقشة قرارات العام اجلديد.استهّل احلصَّة 

هل تتَّخذ قرارات جديدة يف العام اجلديد؟ .أ
إىل أي مدى جنحت يف حتقيق هذه األهداف؟ .ب
إذا مل تكن ممَّن يتَّخذون قرارات يف العام اجلديد، فما سبب ذلك؟ .ت
أعِط بعض األمثلة على أهداف رئيسيَّة متكَّنت من حتقيقها يف حياتك. .ث
قها بعد يف حياتك؟هل لديك أهداف مل حتقِّ  .ج
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 اخليار ب.   السرية الذاتية جلون جودارد
شارِك مقتطًفا وجيزًا عن سرية حياة جون جودارد اليت ميكنك إجيادها على صفحات اإلنرتنت. أعّد 

هدفًا حلياته حني كان ال يزال يف اخلامسة عشرة من عمره. ِصف إبجياز كيفيَّة  127جودارد قائمة ب
 هدفًا. 127من أصل  106، كان قد حقَّق 29هداف. وملَّا بلغ جودارد سن الحتقيقه بعض هذه األ

ه حياتك. ميكنك أن تعيش حياتك وأن تنجز  استِعن هبذه القصَّة لتبنيِّ أنَّه ميكن لألهداف أن توجِّ
ب يف صّفك قرا ءة القليل، أو ميكنك أن تضع أهدافًا وأن حتقِّق املزيد. إبمكانك أن تطلب من أحد الطالَّ

 هذه القصَّة وإخبارها للصّف كلِّه.

 ’’...لو‘‘اخليار ت.   
ب تكملة اجلمل اآلتية. ميكنك إعطاء نسخة عنها لكّل طالب،  يف بداية احلصَّة اطلب من الطالَّ

ب االنقسام إىل جمموعات من  كما ميكنك عرضها على جهاز عرض الصور الشفافة. مثَّ اطلب من الطالَّ
ب مجيًعا من تكملة اجلمل، اطلب منهم تكملة اجلمل أشخاص. مثَّ اطلب 3-4 . بعد أن ينتهي الطالَّ

  منهم مشاركة أجوبتهم مع بعضهم البعض.

   اجلمل

 لو كان إبمكاين السفر إىل أّي مكان يف العامل فإّين أختار الذهاب إىل... .1
لو كان إبمكاين اختيار أي وظيفة لتصبح مهنيت اخلاصة، فإّين أختار أن  .2

 ..أصبح.
حصلت على منحة دراسيَّة مدفوعة ابلكامل ألدرس يف أّي جامعة أو  لو .3

مدرسة يف البالد، فإين أختار أن أدرس (اذكر اسم االختصاص)....  يف 
 (اذكر اسم اجلامعة)...

 لو كنت أملك مليون دوالر، ألنفقته على... .4

 دقائق) 3-2(    مراجعة الدرس األوَّل .5

اخلطوات الالزمة لتصبح مؤمًنا ‘‘دقائق إللقاء نظرة سريعة على يف بداية احلصَّة، خصِّص بضع 
 اليت تناولتها يف احلصَّة السابقة.’’ �جًحا

 اخلطوة األوىل، اقَبل املسيح خملًِّصا شخصيًّا حلياتك

اخلطوة الثانية، غريِّ طريقة تفكريك 
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 دقائق) 10-5(    ’’غريِّ طريقة تفكريك‘اخلطوة الثانية،  .6

خالل احلصَّة السابقة، احرص على ’’ غريِّ طريقة تفكريك‘‘اخلطوة الثانية حتت عنوان  إذا مل تناقش
’’ املواقف‘‘تناول هذا املوضوع بشكل أكثر تفصيًال يف درَسي إبجياز اليوم. وأوِضح أنَّك ست تناوهلا

 .حلياة جديدةاجملموعة دراسات ضمن ’’ التجربة‘‘و

 )17دقائق   دليل الطالب صفحة  5(    ’’ا جديدةَضع أهدافً ‘‘اعرض اخلطوة الثالثة،  .7

ب إىل ’’ التحضري للدرس‘‘إذا مل ختَرت اخليار ت ضمن أنشطة  يف بداية هذه احلصَّة، ادُع الطالَّ
لو كان إبمكانك اختيار ما تريده يف احلياة، فماذا قد ختتار أن تفعل؟ أن ‘‘التفكري يف هذا السؤال. 

طالب أن يستدير حنو الشخص اجلالس ابلقرب منه ومشاركته  لّ واطلب من ك’’ تطلب؟ أن تكون؟
 جوابه.

فمن شأن وضع أهداف عمليَّة أن يساعد� على أِشر إىل العالقة الوثيقة بني أحالمنا وأهدافنا. 
حتقيق أهدافنا. يتمحور درس اليوم حول كيفية إخضاع إرادتنا ملشيئة هللا. جيب أن ُخنضع أهدافنا ورغباتنا 

اذ قرارات ُتكرم يف احلي اة لقيادة هللا وأن نفعل األمور اليت يطلب منَّا فعلها. كما أنَّنا سنتحدَّث عن سبل اختِّ
ده هللا  .ومتجِّ

 أمثلة توضيحيَّة .8

ب  استخِدم الكثري من األمثلة التوضيحيَّة يف هذا الدرس. وإذا مل تفعل، لن يفهم الكثري من الطالَّ
ها. فاألمثلة املستوحاة من واقع احلياة حتول دون اقتصار هذا الدرس األمور الرئيسيَّة اليت حتاول ت عليمهم إ�َّ

ت. لذا، احرص على أن جتعل الدرس عمليًّا وواقعيًّا!  على النظر�َّ

 دقائق) 5-3(   حدِّد أهدافًا  .9

ا نتحدَّث عنه اليوم. وبنيِّ الرابط بشكل وجيز وأعِط بعض األمثل’’ أهداف‘‘كلمة   حدِّد  انهبية عمَّ
وبني النشاط الذي استعنَت به يف بداية احلصَّة. فاهلدف من هذا الدرس هو إلقاء نظرة على األنواع 

 املختلفة من القرارات اليت نتَّخذها يف حياتنا.
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 دقائق) 10-5(    هل يريد هللا مّين أن أضع أهدافًا؟ .10

ية من نواحي حياتنا. فهم ال بضرورة  السماح للروح القدس بقيادة  كّل �ح يؤمن بعض املؤمنني
م خيشون أن يبنيِّ وضعهم  يريدون أن يعيقوا عمل هللا عرب امتناعهم عن فعل ما يطلبه منهم. كما أ�َّ

م ال يثقون بقيادة هللا حلياهتم. هنا، شدِّد على أمهية التوازن.   5-1مثَّ ألِق نظرة على األسئلة لألهداف أ�َّ
استِعن هبذه اآل�ت الكتابيَّة لتبنيِّ ’’. أهداف يف الكتاب املقدَّس‘‘راسة، من املشروع الثاين من دليل الد

   كيف أنَّ هللا يريد منَّا أن نضع أهدافًا بينما نسعى إىل أن نصبح مؤمنني �ضجني. 

 ’’أهداف يف الكتاب املقدَّس‘‘، من املشروع الثاين من دليل الدراسة
ر أبسلوبك اخلاص م لسؤال األوَّل:ا ا تقوله هذه اآل�ت بشأن دورك ودور هللا يف وضع فسِّ

 األهداف وحتقيقها.
 1: 16أمثال 

 .وِمَن الّربِّ جواُب اللِّسانِ  لإلنساِن ما يَُدبُِّر يف قلِبِه،
 9: 16أمثال 

 .قلُب اإلنساِن يَرُسُم طريَقُه، والّربُّ يـُثـَبُِّت َخَطواتِهِ 
  دور هللا: 
 دوري: 

 ؟13: 4ما هو الوعد الذي يقطعه لنا هللا يف رسالة فيلّيب  : السؤال الثاين
 ؟ حىتَّ مىت سيساعدك هللا على النمو. 6: 1إقرأ رسالة فيلّيب  السؤال الثالث:
. ما هي األمور الثالثة اليت تتضمَّنها 11: 8اقرأ رسالة كورنثوس الثانية  السؤال الرابع:

  هذه اآلية بشأن األهداف؟
 11: 8كورنثوس   2

 هذا العمل ليكون التتميم على قدر الرغبة.متِّموا اآلن 
! حتمَّسوا إل�ائه مثلما حتمَّستم للتخطيط له، َوَلِكِن اآلَن متَُِّموا اْلَعَمَل أَْيضاً (

 وافعلوا ذلك مستعينني مبا لديكم اآلن)
 .أ

 .ب
  .ت
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. أّي جزء من هذه أد�ه) (الوارد 20: 28:اقرأ سفر أخبار األ�م األوَّل  السؤال اخلامس
ر جوابك.  اآلية هو األكثر إفادًة ابلنسبة إليك. فسِّ

م األوَّل    20: 28أخبار األ�َّ

عَمْل. ال َختْف وال َترَهْب تَشدَّْد وتَشجَّْع وا«وقاَل داُوُد ِلُسليماَن ابِنِه: ‘‘ 
حّىت تُنهَي ُكلَّ هذا ألنَّ الّربَّ إهلي مَعَك. فهَو ال يَتَخلَّى َعنَك وال يُهِمُلكَ 

.’’ العَمِل خلِِدمِة اهلَيكلِ 

  ’’اكتشف ما يريد هللا منك فعله‘‘حتدَّث عن النقطة الفرعيَّة أ:  .11
) 18-17 .دقائق   دليل الطالب ص 5(

ببغ على الوجهة اليت ستتَّخذها احلصَّة، اعرض األفكار املدرجة ضمن النقطة  ية إطالع الطالَّ
اعتماًدا على و من دليل الطالب.  17يف الصفحتني ’’ اكتشف ما يريد هللا منك فعله‘‘الفرعيَّة أ، 

ب واحتياجاهتم، خصِّص بضع دقائق لتفسري   بشكل مفصَّل.’’ مشيئة هللا‘‘اهتمامات الطالَّ

ب يف صفِّك التعليم األساسّي للكتاب املقدس ومفاده أنَّ هللا أعدَّ خطَّة لكّل  ا جيهل بعض الطالَّ رمبَّ
واحد من أوالده. يف هذه احلالة، خصِّص بعض الوقت ملناقشة احلقائق الرئيسيَّة الواردة يف رسالة أفسس 

 .11: 29ويف سفر إرميا  10: 2

 10: 2أفسس 

َحنُن َخليَقُة ِهللا، ُخِلقنا يف املَسيِح َيسوَع ِلألعماِل الّصاِحلَِة اليت أَعّدها هللاُ لنا ِمْن قَبُل ‘‘
 .’’لَِنسُلَك فيها

 11: 29إرميا 

 ‘‘.أ� أعِرُف ما نـََويُت لُكم ِمْن َخٍري ال ِمْن َشرٍّ، فيكوُن لُكُم الَغُد اّلذي َترجونَ ‘‘

 حنن لسنا أحرارًا لنعيش حياتنا فاعلني ما حيلو لنا.

ا جيب أن ندرك أّن كون هللا قائًدا حلياتنا  ا تِّم علينا أن نصغي إليه وأن نكتشف ما يريد منَّ حيوإمنَّ
دراسات ضمن ’’ طاعة هللا‘‘فعله. وقد ّمت تناول موضوع اكتشاف مشيئة هللا يف درس حتت عنوان 

 .حلياة جديدةاجملموعة 
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 ’’أنواع خمتلفة من األهداف‘‘حتدَّث عن النقطة الفرعيَّة ب،  .12
 )19-18دقائق   دليل الطالب صفحة  3-5(

ب أن يعدِّدوا أنواًعا خمتلفة  من األهداف اليت ميكن للمؤمن أن يضعها. راِجع اطلب من الطالَّ
من دليل الطالب  19-18يف الصفحة ’’ أنواع خمتلفة من األهداف‘‘النقطة الفرعيَّة ب حتت عنوان 

. لكن أعِط أمثلة عدَّة عن هذه أي مناقشات مطوَّلة يف هذا الصددللحصول على بعض األفكار. وجتنَّب 
آخرين حرًصا على أن يفهموا ما نتحدَّث عنه يف هذا  أشخاص ياةاألهداف من حياتك اخلاصة أو من ح

 اجلزء.

 ’’كيف ميكنك أن تبدأ بوضع أهداف؟‘‘حتدَّث عن النقطة فرعيَّة ت،  .13
 )21-19 .دقيقة    دليل الطالب ص 15-25(

بك معتاًدا على وضع أهداف مبساعدة هللا. ارجع إىل اآلية الرئيسيَّة يف  قد ال يكون عدد من طالَّ
). من النادر أن 9: 16(أمثال  ’’والّربُّ يـُثـَبُِّت َخَطواتِهِ  قلُب اإلنساِن يَرُسُم طريَقُه،‘‘هذا الصدد. 

يسمع املؤمنون هللا يكلِّمهم بصوٍت عاٍل ليعطيهم قائمة أبهداف يف احلياة. لكن بينما نصّلي طالبني إرشاد 
اذ قرارات ترضي  هللا.  الكتاب املقدَّس، ميكننا أن نبدأ ابختِّ

ب صعوبة يف وضع أهداف حمدَّدة يف هذه املرحلة. لكن ميكننا أن نبدأ مجيًعا بوضع  قد جيد الطالَّ
خطوات لوضع  6أهداف على املدى القصري أو أهداف يوميَّة. ويتضمَّن دليل الطالب بر�ًجما مؤلًَّفا من 

من دليل الطالب.  21-19أهداف يوميَّة. راجع الصفحات 

من دليل  21-19ريع كّل خطوة من اخلطوات السّت املدرجة يف الصفحات اعرض بشكل س .أ
 الطالب.

 آخر هذا النمط. جديد أو أي مؤمنمثَّ أعِط مثلني أو ثالثة أمثلة توضيحيَّة تبنيِّ كيف اتَّبعت أنت  .ب

احلاليَّة  الرئيسيَّة اليت نريد أن يفهموها هي كيفيَّة ربط األهداف أبنشطتهم اليوميَّة سائلواحدة من امل .ت
وابلكتاب املقدَّس. جيب أن تساعدهم أهدافهم على الربط بني هذين اجملالَّني.
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 كيف ميكنك أن تبدأ بوضع أهداف؟

 .الِحظ املشاكل يف حياتك اليوميَّة .1

ه اليوم يف هذه الناحية من حيايت ‘‘اسأل نفسك:  .2  ’’؟ما الذي حياول هللا أن يعلِّمين إ�َّ

 واحدة يف حياتك حتتاج فيها إىل النمّو اليوم. حدِّد �حية .3

 اربط دراستك للكتاب املقدَّس ابلناحية اليت تريد أن تنمو فيها .4

 عدِّد األمور اليت ميكنك إ�اؤها اليوم .5

 قيِّم النتائج .6

 21-19مقتبس من دليل الطالب، ص. 

 )21-20دليل الطالب ص.  قة  قيد 15-5(    ’’قيِّم النتائج‘‘، 6حتدَّث عن النقطة الفرعيَّة  .14

أعِط أمثلة عدَّة حول كيفيَّة تقييم ’’. قيِّم النتائج‘‘تتمثَّل اخلطوة األخرية حنو وضع أهداف يوميَّة ب
دراسات شخصّية نتائج حماوالتك إمتام أهدافك. إذا كنت مطّلًعا على املواد التعليميَّة الواردة ضمن 

، وهي تتضمَّن أسئلة ميكنك االستعانة هبا 206-201املشاريع  ، ميكنك الرجوع إىل للمؤمنني اجلدد
 لدى تقييم األهداف املنجزة.

التوازن يف وضع األهداف وحتقيقها. جيب أن حنرص على إعطاء األولويَّة لألمور شدِّد على ضرورة 
 الصحيحة. فاألهداف ليست سوى وسائل تساعد� على أن نصبح رجاًال ونساًء حبسب قلب هللا.

ب على ف ع الطالَّ ضًال عن ذلك، جيب علينا أن خنصِّص وقًتا لتقييم أهدافنا على املدى الطويل. شجِّ
وضع أهداف طويلة األمد ومراجعتها بشكل منتظم، أقّله مرَّة كّل بضعة أشهر. الحظ كيف قيَّم يسوع 

 .17أهدافه مباشرًة قبل أن ُيصَلب. راجع إجنيل يوحنا الفصل 
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 ’’ما هي خصائص اهلدف اليومّي الناجح؟‘‘ة الفرعيَّة ت، حتدَّث عن النقط .15
 )23-21 .دليل الطالب ص دقيقة   10-20(

اعرض بسرعة اخلصائص الستَّة للهدف اليومي الناجح. مثَّ ُخذ هدفني أو ثالثة على سبيل املثال 
ب تقييمها بشكل مفصَّل لريوا ما إذا كانت ترقى إىل معايري اهلدف اليومي الناجح.  واطلب من الطالَّ

 خصائص اهلدف اليومي الناجح

 .إنَّه بسيط1

 .إنَّه حمدَّد2

 .إنَّه جمدٍ 3

 ه عمليّ .إنَّ 4

 . ميكن قياسه5

 . إنَّه يساعدين6

23-21مقتبس من دليل الطالب، ص. 

ب صفِّك يستعينون أيًضا ، سيرتتب عليهم دراسات شخصّية للمؤمنني اجلدد إذا كان طالَّ
تقييم أهداف شخصيَّة عدَّة سبق هلم أن وضعوها. واطلب منهم إلقاء نظرة على األهداف الشخصيَّة اليت 

خصائص الشخصيَّة املصقولة.  ملهم لصف حفظ آ�ت الكتاب املقدَّس وصفّ وضعوها ضمن ع

ُخذ هدفني أو ثالثة واطلب من الصّف مراجعتها لكي تعكس بدقَّة خصائص األهداف اليوميَّة 
 الناجحة.
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 دقائق) 5(    تطبيق شخصي .16

وضع أهداف يوميَّة  .أ

وضع أهداف يوميَّة. ارجع إىل بكيفيَّة البدء احرص على أن يتمحور التطبيق الشخصي حول  
احلقيقة الكتابيَّة الرئيسيَّة وإىل اآلية الرئيسيَّة لدرس اليوم. واطلب منهم أيًضا الرجوع إىل املعلومات اليت 

اذكر بعض النواحي اليت تريد ‘‘دوَّنوها يف السؤال السابع من املشروع الثاين من دليل الدراسة حتت عنوان 
 ’.’أن تنمو فيها يف حياتك

 ’’العمل على حتقيق األهداف‘‘املشروع الثالث،  .ب

ر املشروع الثالث من دليل الدراسة حتت عنوان  يف هذه املرحلة ’’ العمل على حتقيق األهداف‘‘فسِّ
من الدرس، وبنيِّ الرابط بينه وبني السؤال السابع من املشروع الثاين. ليس عليهم االستعانة أبحد أجوبتهم 

 الثاين لدى إمتامهم املشروع الثالث، لكن ميكنهم فعل ذلك إذا شاءوا.الورادة يف املشروع 

 وضع أهداف حياتيَّة طويلة األمد .ت

ب نشاطًا آخر يستلزم تطبيًقا شخصيًّا ويتمثَّل إبعداد قائمة ببعض األهداف  ميكنك إعطاء الطالَّ
ع  الطويلة األمد. هذه األهدافهم على الصالة جبدية ألجل حتقيق الطويلة األمد حلياهتم. شجِّ

 فروض .17

’’.أهداف يف الكتاب املقدَّس‘‘َضع عالمة على املشروع الثاين من دليل الدراسة،  .أ

ب إمتام املشروع الثالث من دليل الدراسة حتت عنوان  .ب العمل على حتقيق ‘‘اطلب من الطالَّ
 بعد حصَّة درس اليوم.’’ األهداف

ب قراءة الفصل الثاين من دليل ال .ت طالب ملراجعة املواضيع اليت متَّ تناوهلا يف اطلب من الطالَّ
 الستعداد للحصَّة التالية.اصّف اليوم و 

 تقييم الدرس .18

من فضلك، اطرح أفكارك لتحسني هذا الدرس. أي أجزاء كانت �جحة؟ 
 أي أجزاء كانت األصعب على الطالب ليفهموها؟

ب؟  ما هو اجلزء الذي بدا األكثر إفادًة للطالَّ
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 الدرس الثالث
 حتكَّم مبشاعرك

 احلقيقة الكتابيَّة الرئيسيَّة: .1

ب أن أكتشف كيف يريد هللا مين أن أعربِّ عن مشاعري. جي

 29: 10كورنثوس   1اآلية الرئيسيَّة:  .2

(مشاعر ’’ وال َأعين َضمريَُكم أنُتم، َبْل َضمَري َغريُِكم. فِلماذا يُقّيُد َضمُري َغريي ُحرّّييت؟‘‘
 اآلخر مهمَّة. حنن لسنا أحرارًا لنقوم أبمور تؤذي اآلخرين)الشخص 

 مادة مرجعيَّة للطالب .3

دليل الطالب، واملشروع الرابع من دليل الدراسة حتت عنوان  من 30-23تناسب الصفحات ت
 مع هذا الدرس.’’ مشاعري‘‘

دقائق) 10-5(    التحضري للدرس .4

ميكنك االستعانة هبذا املثل ء منزل والسكن فيه. بدأ هذه احلصَّة عرب إعطاء مثل توضيحي عن بناا
إلظهار العالقة بني اإلميان والوقائع واملشاعر يف االختبار اليومّي للحياة املسيحيَّة. 

 كيفية االستعانة هبذا املثل
اهلدف الرئيسي من هذا الدرس هو إظهار كيفّية أتثري مشاعرك على حياتك اليوميَّة بعد أن 

 ا يلزم لعيش حياة مسيحيَّة �جحة.مب بناء البيت والسكن فيه وميكن تشبيهأصبحت مؤمًنا. 

 بناء بيت
ما مدى أمهية مشاعرك عندما تصبح مؤمًنا؟ هل يريد هللا منك جتاهلها؟ ال. لكن جيب أن أتيت يف 

تصبح مؤمًنا. املرتبة الثالثة. ففي املرتبة األوىل أتيت حقائق الكتاب املقدَّس اليت تعلِّمك كيف ميكنك أن 
هويف املرتبة الثانية، �يت اإل لكي تطيعها  -هذه احلقائقوفق هللا للسلوك  ميان (القوة) الذي مينحك إ�َّ

 وتصبح مؤمًنا.
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ابلبيت. يرمز أساس هذا البيت إىل حقائق  -احلقائق واإلميان واملشاعر -فلنقارن هذه األمور الثالثة
ميكننا أن نصبح مؤمنني. وترمز اجلدران والسقف والنوافذ، إخل، إىل  الكتاب املقدَّس اليت تعلِّمنا كيف

ه هللا لكي نصبح مؤمنني مينحنا القوَّة لكي نغريِّ حياتنا. وميكننا أن نالحظ . وهو اإلميان الذي مينحنا إ�َّ
ثلما ا مالفرق. ميكن مقارنة مشاعر� ابلدفء يف البيت. وهي تساعد� على االستمتاع بكّل يوم، متامً 

 يف أ�م الشتاء الباردة. ُيشعر� الدفء ابالرتياح

مشاعر� مهمَّة جدًّا ألنَّ هللا جعلنا أ�ًسا حسَّاسني وعاطفيني. لكن ليس ما تشعر به عندما تصبح 
مؤمًنا على القدر نفسه من األمهية كفهم حقائق الكتاب املقدس اليت تعلِّمك كيف ميكنك أن تصبح مؤمًنا 

وطاعتها. 

 اء بيتك مرًحياإبق
يف أحناء كثرية من العامل يتغريَّ املناخ من شهر آلخر. فلنفرض أنَّ بيتنا يتضمَّن جهاز تدفئة ومكيِّف 

مرحية طوال السنة. معتدلة و هواء. اهلدف الرئيسي من امتالكنا هذين اجلهازين هو احلفاظ على حرارة 
اهلواء عندما تكون احلرارة مرتفعة إىل حدٍّ ال يُطاق فنحن نستخدم جهاز التدفئة يف الطقس البارد ومكيِّف 

 يف اخلارج.

االستمتاع ببيت مريح على التحكُّم الدقيق جبهاز التدفئة ومبكيِّف اهلواء. إذا كنَت غري  ويعتمد سرّ 
مباٍل، ومسحت ابرتفاع احلرارة إىل أقصى حدود يف جهاز التدفئة، فيمكن أن يتسبَّب األمر ابندالع حريق 

بيتك. يف 
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وبغيَّة جتنُّب حدوث ذلك، ميكنك إطفاء جهاز التدفئة واالمتناع عن استعماله، فتضمن عدم 
، لكنَّك بذلك تعرِّض األ�نبيب للتجمُّد، كما أنَّك تعرِّض نفسك للتجمُّد حىتَّ املوت أبًدا احرتاق املنزل

 يف حالة الربد القارس.

 تطبيق
 . وهو محَّلك مسؤوليَّة تعلُّم التحكُّم فيها  ابلشكل املناسب.أعطاك هللا مشاعر لكي تستمتع ابحلياة

مؤمًنا. فالبيت يبقى بيًتا سواء كان دافًئا أو مل  إنسا�ً  إن الشعور ابالقرتاب إىل هللا ال جيعل منك
يكن. وينطبق األمر نفسه على اإلميان. يصبح اإلنسان مؤمًنا نتيجة وضعه  أساًسا صحيًحا حلياته اجلديدة 

ها هللا. إن املشاعر اإلجيابية ال جتعل منك’’ املواد‘‘ن خالل  م مؤمًنا. لكن إذا أردت  إنسا�ً  اليت منحه إ�َّ
 أن تكون مؤمًنا �جًحا، جيب أن تتعلَّم التحكُّم يف مشاعرك ابلطريقة الصحيحة.

رة كتلك اليت تعاين  منها نتيجة إذا تعاملت مع مشاعرك بال مباالة، فقد تعاين من عواقب مدمِّ
إذا مسحت ملشاعرك ابجلموح، فقد يؤّدي و إمهالك جهاز التدفئة يف بيتك، ما يتسبَّب ابندالع حريق فيه. 

من أحدهم فوقع شجار بينهما. بعد ’’ مسري‘‘غضب األمر إىل هدم عالقتك ابهلل. فعلى سبيل املثال، 
 .غاضًبا، فأبعدته رغبته يف االنتقام عن هللا’’ مسري‘‘الشجار، ظّل 

يف الوضع برمَّته وقال لنفسه إنَّه إذا مل حيّرِره هللا من غضبه، ’’ مسري‘‘ويف وقت الحق، فكَّر 
 فسيتخّلى عن إميانه.

إنَّ إلقاء اللوم على هللا لن حيّل املشكلة. فاملؤمن الناجح يتعلَّم كيفيَّة التحكُّم يف مشاعره ابلشكل 
 الصحيح.

فهم يعلمون أنَّه من اخلطأ أن يدعوا مشاعرهم ’’. مسري‘‘ا لرّد فعل �يت رّد فعل بعض املؤمنني معاكسً 
ال يستمتعون ابحلياة ما مل متأل مشاعر       وُيشار إىل أنَّ املؤمنني تتحكَّم يف حياهتم، فيقومون بكبتها. 

ابردة فقد دافئة قلوهبم. فيصبحون ابردين ومتحّجري القلوب. كم التقيَت مؤمنني ابردين؟ إذا ظلَّت قلوهبم 
 يتسبَّب األمر مبوت روحّي لديهم. 

املؤمن الروحي ال يعربِّ عن مشاعره علًنا. لكن يكفي أن تلقي نظرة فاحصة على  يعتقد البعض أنَّ 
 حياة يسوع لكي تكتشف مدى خطأ هذا املعتقد. ففي مناسبات عدَّة، عربَّ يسوع عن مشاعره بوضوح.

عالقتهم ابهلل من خالل مشاعرهم. فإذا شعروا ابلقرب من هللا احلفاظ على حياول بعض املؤمنني 
م ينمون روحيًّا ويزدادون قوَّة. لكن هذا النوع من األساس يفتقر إىل املتانة واالستقرار.  اليوم، اقتنعوا أب�َّ

(أو ثبات)  فمشاعر� تتغريَّ يوًما بعد يوم. وإذا كنت تبين عالقتك ابهلل على أساس املشاعر، فستتغريَّ قوَّة
 وليس مشاعرك. -عالقتك من يوم آلخر. لذا، جيب أن تبين حياتك على أساس حقائق الكتاب املقدَّس
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 اهلدف من هذا الدرس .5

ر ف وأوِضح الفرق بني هذا الدرس وذلك من هذه احلصَّة املتمحورة حول املشاعر.  اهلدف الرئيسيسِّ
اجملموعة دراسات ضمن ’’ ؟من أّينِ مؤمن فعًال  كيف أأتكِّد‘‘املتمحور حول املشاعر يف درس بعنوان 

. كان اهلدف الرئيسي من ذلك الدرس توضيح الدور الذي تلعبه املشاعر عندما نصبح حلياة جديدة
بشكل يومّي يف حياة  املشاعر هو اكتشاف الدور الذي تلعبهمن هذا الدرس فمؤمنني. أمَّا اهلدف الرئيسي 

 املؤمن الناجح.

 دقائق) 5-3(   متعلِّقة مبشاعر� حقائق أساسيَّة  .6

  هذه املرحلة، ميكنك القيام إبعال�ت عامَّة متعلِّقة ابملشاعر.يف

 املشاعر مهمَّة للمؤمن .أ

أعطا� هللا مشاعر عندما خلقنا. وهو يريد منَّا أن نتعلَّم كيفيَّة التعبري عن مشاعر� بطرق  .ب
ترضيه. 

. وأحياً� حيدث األمر  .ت ، أقلُّه بسرعة. هذا أمر طبيعي وال أبس يف ذلكمشاعر� تتغريَّ
 !لبعض الوقت

م أبن هللا على أساس مشاعر� القتنا ابهللنبين ع ال جيوز أن .ث . فقد تشعر يف بعض األ�َّ
م أخرى أبنه تركك وحدك. ،قريب منك  فيما تشعر يف أ�َّ

 يتعلَّم املؤمن الناجح أن يكون حساًسا ملشاعره وملشاعر اآلخرين أيًضا. .ج
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 دقيقة) 20-10(   كيف عربَّ يسوع عن مشاعره  .7

ب يف يف  النشاط التايل، اقسم الصّف إىل جمموعات صغرية (جاعًال ما بني طالبني وأربعة طالَّ
. يف مناسبات عدَّة يسوع عن مشاعره بوضوح كيفيَّة تعبري  اجملموعة الواحدة). اعرض هذا النشاط مبيًِّنا

 نشاط اجملموعة الصغرية .أ
أحد املقاطع الكتابيَّة اآلتية لكل جمموعة. واطلب منهم قراءة األعداد وحتديد املشاعر اليت  خصِّص

  دقيقة) 15-5عربَّ عنها يسوع يف ذلك الوضع. ملاذا عربَّ يسوع عن هذا الشعور؟ (

 احملبَّة 21عدد  احلاكم الغين 30-17: 10مرقس  1

 احلزن 35-33عدد  موت لعازر 44-1: 11يوحنا  2

يسوع يشفي صاحب اليد  6-1: 3مرقس  3
 اليابسة

 الغضب 5عدد 

 الشفقة 34عدد  5000يسوع يطعم ال 44-30: 6مرقس  4

 (ضمًنا) التأملُّ  34عدد  صلب يسوع 39-16: 15مرقس  5

 تقارير اجملموعة الصغرية .ب
أي  -إبجياز القصَّةاطلب من كّل جمموعة إطالع الصّف كّله على نتائج حبثها. أوًَّال، عليهم وصف 

(إذا كان  عربَّ عنها وكيفيَّة قيامه بذلك الوضع الذي كان فيه يسوع. كما جيدر هبم تفسري املشاعر اليت
الذي جعل يسوع يعربِّ عن هذا الشعور، جيب  السببعندما يفّسرون الكتاب املقدَّس يذكر ذلك). 

األمر بوضوح أو ما إذا كان هذا الرأي الذي عليهم أن خيربوا الصّف ما إذا كان الكتاب املقّدس يذكر 
 توصَّلت إليه اجملموعة بناًء على املعلومات الواردة يف الكتاب املقدَّس.

 ملخَّص واهلدف من هذا النشاط .ت

استِعن هبذا النشاط لتبنيِّ أّن يسوع عربَّ عن مشاعره بطرق كتابيَّة �ضجة. جيدر بنا كأشخاص  
 حديثي اإلميان أن نسعى إىل التعبري عن مشاعر� بطرق ترضي هللا.
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 ’’تعلَّم كيفيَّة التحكُّم يف مشاعرك‘‘، 4اخلطوة اعرض  .8
 )24-23دقائق           دليل الطالب ص.  3-5(

عرض وجيز للخطوات الثالث األوىل اليت جتعل من اإلنسان  من خالل 4دٍّمة عن اخلطوة عِط مقأ
من دليل  24و 23مؤمًنا �جًحا. وميكنك االستعانة ببعض املعلومات التمهيديَّة الواردة يف الصفحَتني 

هي هنا مة الرئيسيَّة إن الكل’’. تعلَّم كيفيَّة التحكُّم يف مشاعرك‘‘الطالب لعرض اخلطوة الرابعة حتت عنوان 
، ’’االستخدام أبفضل طريقة ممكنة‘‘،  و’’القيام أبفضل استخدام‘‘وتعين كلمة حتّكم ’’. حتّكم‘‘
 ’’.االستخدام يف أفضل وقت‘‘و

ال يعين التحكُّم األمثل يف مشاعرك أن تقوم بقمعها أو كبتها، بل أن تستخدمها أبفضل طريقة ممكنة. 

’’. مشاعري‘‘من املشروع الرابع حتت عنوان  3-1ق ملناقشة األسئلة ميكنك أن ختصِّص بضع دقائ
ب إىل مراجعة ما يقوله الكتاب املقدَّس عن بعض املشاعر اليت تنتابنا.  تدعو هذه األسئلة الطالَّ

مشاعر ‘‘كما ميكن االستعانة ابلسؤال الثالث لدى مناقشة ما جيدر هبم فعله عندما تنتاهبم 
ه مثلما عربَّ يسوع عن مشاعره، يريد هللا منَّا أن خنترب فوائد استخدام مشاعر� بطرق أوِضح أنَّ ’’. خاطئة
 ترضيه.

 ’’مشاعري‘‘من دليل الدراسة، املشروع الرابع، 
 . ما هو الشعور الذي جيدر بك التعبري عنه عندما تقوم بعملك؟11: 8. اقرأ رسالة كورنثوس الثانية 1

(َوَلِكِن اآلَن متَُِّموا  ’’.اآلَن هذا الَعَمَل لِـيكوَن الّتتميُم على َقْدِر الّرغَبةِ موا متّ ‘‘ 11: 8كورنثوس   2
 اْلَعَمَل أَْيضاً! حتمَّسوا إل�ائه مثلما حتمَّستم للتخطيط له، وافعلوا ذلك مستعينني مبا لديكم اآلن).

 ____________________________________________________________________________________________ 

 ؟ما هي املشاعر اليت يريد هللا للمؤمنني أن خيتربوها يف حياهتم   .2
 31-30: 12أ. مرقس 
 27: 14ب.يوحنا 

 4: 1يوحنا  1؛ 16: 1بطرس  1ت.
 ما هي املشاعر اليت ال جيوز أن تسيطر على حياة املؤمن؟ . 3

 7: 1تيمواثوس  2أ. 
 20-19: 1ب.يعقوب 

ت. الشعور ابلذنب

مشاعره مثلما حتكَّم يسوع يف مشاعره؟ وردت يف تحكَّم كن للمؤمن اجلديد أن يتعلَّم الإًذا، كيف مي
 ت)-(نقاط فرعيَّة أ 26-24ثالث نقاط انطالق يف دليل الطالب، ص. 
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تعلَّم كيفيَّة إدارة مشاعرك عرب تنمية مواقف متوافقة مع مبادئ ‘‘حتدَّث عن النقطة الفرعية أ،  .9
 )24دليل الطالب صفحة   دقائق 10-5(    ’’الكتاب املقدَّس

ب الفرق بينن املواقف واملشاعر. دى التحل دُّث عن هذا املوضوع، احرص على أن يفهم الطالَّ
 وشّدد على أمهية دراسة الكتاب املقدَّس يف هذا اجملال.

أحياً�، يعتقد  شدِّد على كون هللا هو َمن أعطا� مشاعر� وعلى كونه يريد منَّا أن خنتربها بصدق.
و املؤمنون أن  ن عن مشاعرهم عالنّيًة يظهرون عدم نضوجهم. لكن يسوع يشكِّل األشخاص الذين يعربِّ

 مثًال واضًحا يثبت العكس متاًما. فهو غالًبا ما كان يعربِّ عن مشاعره عالنيَّة.

عن مشاعر� بطرق خمتلفة. لقد جعل هللا كلَّ واحد منَّا مميـَّزًا. عندما يصبح اإلنسان مؤمًنا،  حنن نعربِّ 
 يكون إنساً� خمتلًفا متاًما. ال يريد هللا أن تتوقَّف عن التصرُّف على طبيعتك. بلليس عليه أن حياول أن 

 يريد منك أن تتخلَّص من العادات اآلمثة اليت تعيق منوَّك الروحي. إنَّه

ون عن مشاعرهم أبًدا، ال يُظهرون  إذا كنت ’’. ا حقيقيًّانضوًجا روحيًّ ‘‘إن املؤمنني الذين ال يعربِّ
قلَّما يعربِّ عن مشاعره، فاهلل يريد منك أن تصبح أكثر شبًها ابملسيح. هذا يعين أن ’’ رًدا عاطفيًّااب‘‘إنساً� 

 ’’.إنسان عاطفي‘‘تتعلَّم التعبري عن مشاعرك بشكل مبدع لكي يعرف الناس أنَّك 

وا أن ومثَّة مؤمنون يبالغون يف التعبري عن مشاعرهم ويسمحون هلا ابلسيطرة على حياهتم. إذا أراد
يصبحوا أكثر شبًها ابملسيح، عليهم أن يتعلَّموا كيفيَّة السيطرة على مشاعرهم. 

فاملشاعر ُحتفَّز من الذهن. وتعتمد ردود الفعل اليت نبديها من خالل مشاعر� على مواقفنا. إذا أرد� 
تعلَّم التعبري عن مشاعرك  أن نتعلَّم أن نشعر مبا يشعر به هللا، فال بد أن يكون لنا فكر هللا أوًَّال. لذا،

. نفسه وضع ابملشاعر نفسها اليت كان يسوع ليبديها يف هذا الوضع ابلطرق املناسبة، والتفاعل مع كلّ 

، ’’حلياة جديدةاجملموعة دراسات ‘‘ضمن ’’ املواقف‘‘إذا قد كنت علَّمت مؤخَّرًا درًسا حتت عنوان 
ميكنك أن تبنيِّ إبجياز كيف أّن املواضيع كافة اليت متَّ تناوهلا يف هذا الدرس مرتبطة هبذه اخلطوة لكي يكون 

املؤمن �جًحا. 

 ’’.أطِلقها عرب الصالة إىل هللا’’ مشاعر خاطئة‘‘عندما تنتابك ‘‘حتدَّث عن النقطة الفرعيَّة ب،  .10
 )25-24دقيقة   دليل الطالب ص.  5-15(

يف ’’. خاطًئا‘‘ص املواضيع الرئيسيَّة اليت متَّ تناوهلا يف دليل الطالب، خصوًصا ما جيعل الشعور خلِّ 
ما هي ‘‘هذه املرحلة، ميكنك االستعانة ابلسؤال الثالث من املشروع الرابع من دليل الدراسة حتت عنوان 

يف مزامري  عن مشاعره هلل عربَّ  لك داودامل أنَّ أِشر إىل ’’ املشاعر اليت ال جيوز أن تسيطر على حياة املؤمن؟
 . وهو غالًبا ما عربَّ هلل عن مشاعر الغضب واحلقد اليت انتابته جتاه أعدائه. كثرية

3 



 37 احلياة املسيحيَّة الناجحة

من النادر بل من املستحيل أن تساهم املشاعر السلبيَّة يف حتسني األوضاع. لذا، من األفضل أن 
تعتمد هذا املوقف يف األوضاع كافة، جتد أنَّه . وعندما 2: 1كما جاء يف رسالة يعقوب   ،فرحتجاوب بن

ا أن تستعيد فرحك يف كل ظرف من الظروف.  من األسهل جدًّ

 دقائق) 10-5(   مشاعر� والتجارب  .11

ب يف صفِّك لتجربة كنك ختصيص بعض الوقت ملناقشة بعض الظروف اليت تعرَّض فيها مي الطالَّ
من الظروف اليت كون تعرُّضك للتوبيخ أو االنتقاد قد يالتعبري عن مشاعر خاطئة يف الوقت اخلطأ. و 

اخلوف. وميكن ألي . يف هذه احلالة، ميكن أن تستشيط غيظًا أو أن ينتابك تشكِّل خري مثال على ذلك
القيام أبعمال تندم عليها  إىل من ردود الفعل العاطفيَّة هذه أن يتفاقم بسرعة فيدفعك إىل قول كالم أو 

 الحًقا.  

فقد يكون اجلاذب عندما نواجه جتربة تدفعنا إىل الوقوع يف اخلطيَّة.  لعكس متاًماوقد حيدث ا
ا. فعلى سبيل املثال، ميكن أن تتحوَّل ذكر�ت الشعور اب  نشوةلالعاطفي حنو تلك التجربة شعورًا إجيابيًّا جدًّ

ًدا. الناجتة عن تعاطي  املخدِّرات إىل قوَّة عاطفية قويَّة تدفع اإلنسان إىل تعاطي املخدِّرات جمدَّ

بصداقة قدمية أن جيذب قلبك، مع أن الشخص اآلخر ليس مؤمًنا.  كما ميكن للرابط العاطفي
هللا اليت تكنُّها هلذا الشخص أن تدفعك إىل بناء عالقة ال تتوافق مع مشيئة ’’ للمشاعر اإلجيابية‘‘وميكن 

 حلياتك.

يف الفصل الثالث من سفر التكوين، شعرت حواء برغبة شديدة يف تذوَّق الثمر مع أنَّ هللا كان قد 
بعيًدا عن هللا،  -أن تقود� يف االجتاه اخلطأ’’ مشاعر�‘‘�اها عن ذلك. تبنيِّ هذه األمثلة كيف ميكن ل

 . إليه بدًال من االقرتاب

  جرس إنذار ينبِّهنا عندما تدفعنا مشاعر� إىل ارتكاب اإلمث.جيب أن نتعلَّم اعتبار حّق هللا

 دقائق) 10-5(   تعلَّم التعبري عن مشاعرك ابلكالم  .12

 هذا الدرس، شدِّد على أمهية التعبري عن مشاعرك ابلكالم. فثمَّة أشخاص مل يتعلَّموا أبًدا القيام يف
خصوًصا بطريقة �ضجة.  -هبذا األمر

، ’’?Why Am I Afraid to Tell You Who I am‘‘ حتت عنوان’’ جون ابول‘‘يتضمَّن كتاب 
وهو ’’. مشاعر�التعامل مع ‘‘) حول 4فصًال ممتازًا (#’’ ملاذا أخشى أن أخربك َمن أكون؟‘‘ ما ترمجته

 عن الطرق الالئقة وغري الالئقة للتعبري عن مشاعر�.  يعطي أمثلة رائعة
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’’. تعلَّم أن تكون حسَّاًسا ملشاعر اآلخرين‘‘ت: حتدَّث عن النقطة الفرعيَّة  .13
 )26-25دقيقة          دليل الطالب صفحة  10-15(

ص النقاط الرئيسيَّة املتعلِّقة هبذا املوضوع كما ورد يف دليل الطالب. أيًضا يتناسب السؤال الرابع خلِّ 
 يف املشروع الرابع من دليل الدراسة مع هذا املوضوع.

 ’’مشاعري‘‘سة، املشروع الرابع، من دليل الدرا

وال َأعين َضمريَُكم أنُتم، َبْل َضمَري َغريُِكم. ‘‘ 29: 10جاء يف رسالة كورنثوس األوىل  . 4
مشاعر الشخص اآلخر مهمَّة. حنن لسنا أحرارًا لنقوم (’’ ؟فِلماذا يُقّيُد َضمُري َغريي ُحرّّييت

 ).أبمور تؤذي اآلخرين

م القليلة املاضية قمت فيه أبذيَّة شخص آخر؟ هل ميكنك أن تتذكَّرأ.   موقًفا خالل األ�َّ
 ِصف ذلك ابختصار. 

 ب. ما هي املشاعر اليت اختربهتا يف ذلك الوضع؟

 ت. برأيك، ما هي املشاعر اليت انتابت الشخص اآلخر قبل االختبار وبعده؟

ة الشخص اآلخر؟ث. كيف كان ميكنك التفاعل مع الوضع بشكل خمتلف لتجنُّب أذيَّ 

ب يف إعطاء أجوبتهم اخلاصة على هذا السؤال، ميكنك إعطاء بعض األمثلة  إذا تردَّد الطالَّ
ب السابقني.  املستوحاة من حياتك اخلاصَّة ومن حياة الطالَّ

عدمي البعض منَّا فلقد كان لألسف، ال توجد خطوات سحرية سريَّة تعطيك فورًا هذه احلساسيَّة. 
. هبذه الطريقة ملشاعر اآلخرين. وتبنيِّ سلسلة العالقات املنهدمة وراء� عواقب منط العيش احلساسيَّة

وتتمحور اآلية الرئيسيَّة لدرس اليوم حول هذه النقطة. خصِّص وقًتا ملناقشة الطرق اليت ميكن أن جتعلك 
أكثر حساسيَّة ملشاعر اآلخرين. 
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 دقيقة) 20-10(اختياري__     شفاء املشاعر احملطَّمة .14

�يت الكثري من املؤمنني اجلدد . طَّمةذا كان الوقت يسمح، ميكنك مناقشة مسألة شفاء املشاعر احملإ
من خلفيَّة اختربوا فيها جروًحا عاطفيَّة وخصوًصا ضمن سياق العالقات العائليَّة. قد يكون بعض هذه 

هتم على عيش حياة اإلميان. أحياً�، تكون اجلروح العاطفيَّة عميًقا جدًّا، فيكون له أتثري عميق على قدر 
 يف صفِّك. تهامسألة الشفاء الداخلي مثرية للجدل يف الكنائس. لذا جيب أن حتدِّد الطريقة املثلى ملناقش

 أفكار حلصص إضافيَّة .15

ختصيص وقت إضايف هلذا املوضوع، ميكن التحدُّث بشكل أكثر تفصيًال عن مشاعر ذا أردت إ
ملؤمنني. دى اتشكِّل صعوبة ل حمدَّدة غالًبا ما

 ‘‘حتت عنوان ’’ جاميس دوبسون‘‘ويتضّمن كتاب 
Emotions: Can You Trust Them? ’’ ،املشاعر: هل ميكنك الوثوق هبا؟‘‘ما ترمجته ’’

معلومات ممتازة حول هذا املوضوع. كما وتوجد كتب أخرى كثرية تتناول موضوع املشاعر. وقد مت ذكر 
 .www.GSNCweb.com’’ موارد إضافيَّة للدراسة‘‘الكثري منها على املوقع اإللكرتوين ضمن 

  ’’أخِرب اآلخرين مبا صنعه املسيح يف حياتك‘‘، 5طوة حتدَّث عن اخل .16
 )27-26 .دقائق   دليل الطالب ص 5-10(

أخِرب اآلخرين مبا صنعه املسيح ‘‘بيل �اية هذه احلصَّة، �ِقش إبجياز اخلطوة اخلامسة حتت عنوان ق
ا للمؤمنني اجلدد. فتعلُّم إخبار ا’’. يف حياتك ا خطوة مهمَّة جدًّ  ين مبا صنعه املسيح يف حياتكآلخر إ�َّ

يشكِّل وسيلة فعَّالة للنمو يف عالقتهم بيسوع. إذا كان الوقت يسمح، ميكنك ختصيص حصَّة كاملة 
للتحدُّث عن اخلطوة اخلامسة. إذا أردت احلصول على املزيد من املعلومات حول هذا املوضوع، راِجع 

 يف دليل الطالب.  27-26الصفحتني 

   ’’كيف تبدأ ابتِّباع اخلطوات اخلمس؟‘‘: ب النقطةعن حتدَّث  .17
 )30-27 ص.دقائق   دليل الطالب،  5-10(

كيف تبدأ ابتّباع ‘‘ينما ختتم هذه احلصَّة، حتدَّث ابختصار عن األفكار الواردة ضمن فقرة ب
مرَّتني ليس مرَّة واحدة أو  -اخلطوات اخلمس لتصبح مؤمًنا �جًحا. شدِّد على أمهية التطبيق الشخصيّ 

ا ابستمرار، يوًما بعد يوم. وكلَّما عملوا على تطبيق هذه اخلطوات، ازدادت عالقتهم  -فحسب وإمنَّ
 الشخصيَّة بيسوع متانة.
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 دقائق) 5(    تطبيق شخصيّ  .18

 ربِّ عن مشاعرك بصدقع .أ
هلل  -احرص على أن يتمحور التطبيق الشخصي لدرس اليوم على التعبري عن مشاعرك ابلكالم

. شدِّد على أمهية التعبري عن مشاعرك بصدق. فاألشخاص الروحيُّون فعًال ال ينكرون مشاعرهم. ولآلخرين
ون عنها بصدق بطرق ترضي هللا. ميكنك أن تطلب منهم الرجوع إىل جواهبم على السؤال رقم  م يعربِّ  5إ�َّ

 ضمن املشروع الرابع من دليل الدراسة. 

 تعلَّم أن تكون حسَّاًسا مع اآلخرين .ب
إنَّ الناحية املهمَّة األخرى اليت ميكن أن يتمحور حوهلا التطبيق الشخصي هي حثَّهم على أن يتعلِّموا 

أن خيتاروا شخًصا واحًدا يريدون أن أن يكونوا أكثر حساسيَّة ملشاعر اآلخرين. ميكنك أن تطلب منهم 
م القليلة املقبلة لكيام به يكونوا أكثر حساسيَّة جتاهه، وأن يدوِّنوا أمرًا أو اثنني ميكنهم الق ي خالل األ�َّ

 . ذا الشخصه يبدوا املزيد من االهتمام واحلساسيَّة جتاه

 فروض .19

ب الختبار قصري حول ما جاء يف رسالة كورنثوس األوىل يف .أ .29: 10 �اية احلصَّة، أخِضع الطالَّ

 29: 10كورنثوس   1

’’ د ضمري غريي حرييت؟وال أعين ضمريكم أنتم بل ضمري غريكم. فلماذا يقيِّ ‘‘
 (مشاعر الشخص اآلخر مهمَّة. حنن لسنا أحرارًا لنقوم أبمور تؤذي الشخص اآلخر).

 ’’.مشاعري‘‘َضع عالمة على املشروع الرابع من دليل الدراسة حتت عنوان  .ب

العمل على حتقيق ‘‘َضع عالمة على املشروع الثالث من دليل الدراسة حتت عنوان  .ت
 م أو بعد احلصَّة املقبلة.إمَّا اليو ’’ األهداف

ب قراءة الفصل الثالث من دليل الدراسة للتحضري للحصَّة املقبلة.  .ث  اطلب من الطالَّ

 تقييم الدرس .20

ن فضلك، اطرح أفكارك لتحسني هذا الدرس. أي أجزاء كانت �جحة؟ م
 أي أجزاء كانت األصعب على الطالب ليفهموها؟

ب؟ما هو اجلزء الذي بدا األكثر إفادًة   للطالَّ
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 الدرس الرابع
 الروح القدس

 احلقيقة الكتابيَّة الرئيسيَّة .1

 جيب أن أمسح للروح القدس أبن يكون معلِّمي اخلاص لكي أصبح مؤمًنا سعيًدا و�جًحا.

 13: 16يوحنا اآلية الرئيسيَّة:  .2

فَمىت جاَء ُروُح احلّق أَرَشدَُكم إىل اَحلّق ُكّلِه، ألنُّه ال يتكّلُم ِبشيٍء ِمْن ِعنِدِه، بل يتَكّلُم ‘‘
 ’’.ِمبا َيسَمُع وُخيِْربُُكم ِمبا سَيحُدثُ 

ب .3  مادة مرجعيَّة للطالَّ

عنوان يتناسب الفصل الثالث من دليل الطالب واملشروع اخلامس من دليل الدراسة حتت 
الروح القدس يف ‘‘واملشروع السادس من دليل الدراسة حتت عنوان  ’’؟من هو الروح القدس‘‘

 مع هذا الدرس.’’ حيايت

 دقيقة) 15-5(   حتضري للدرس  .4

ب مشاركة أجوبتهم على السؤالني  من املشروع السادس من  2و 1يف بداية احلصَّة اطلب من الطالَّ
ب.  دليل الدراسة مع الطالَّ

 ’’الروح القدس يف حيايت‘‘ملشروع السادس من دليل الدراسة من ا
اسرتِجع ما كنت تعرفه عن هللا منذ ستَّة أشهر. يف ذلك الوقت،  السؤال األوَّل:

 ماذا كانت أفكارك أو معتقداتك بشأن الروح القدس؟
ت أفكارك ومعتقداتك بشأن الروح القدس خالل  السؤال الثاين: ر كيف تغريَّ فسِّ

 الستَّة األخرية.األشهر 

ميكن ألجوبتهم على هذه األسئلة أن جتعلك تفهم بشكل أفضل املسائل اليت جيب أن تشكِّل حمور 
 حصَّة اليوم.
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 )32-31 .دليل الطالب ص   دقيقة 15-5(    ’’َمن هو الروح القدس؟‘‘حتدَّث عن النقطة أ:  .5

لربط األجوبة املختلفة اليت أعطاها من دليل الطالب  32و 31استِعن ابملواد الواردة يف الصفحتني 
ب يف النشاط االفتتاحي (# ب  قد حتتاج إىل تفسري مفهوم الثالوث لكي يدركأعاله).  4الطالَّ الطالَّ

إىل الروح القدس على أنَّه شيء بل  الرابط بني الروح القدس ويسوع وهللا اآلب. احرص على أالَّ يشريوا
 على أنَّه شخص.

ؤال األوَّل من املشروع اخلامس من دليل الدراسة يف هذه املرحلة. ميكن االستعانة ابلس

 ’’من هو الروح القدس؟‘‘من دليل الدراسة املشروع اخلامس، 

يف كتابك املقدَّس. ما هي  17-15: 14اقرأ إجنيل يوحنَّا  السؤال األوَّل: 
األمساء اليت متَّ استخدامها لوصف الروح القدس يف هذه اآل�ت؟ 

 قة)دقي 15-5(    عه الروح القدس يف عاملنا اليومما يصن .6

استِعن ابلسؤال الثاين من املشروع اخلامس من دليل الدراسة لبدء النقاش بشأن ما يصنعه الروح 
ب  يف ما يتعلَّق  11-6: 16حتديد اجلوانب الواردة يف إجنيل يوحنَّا القدس يف العامل اليوم. اطلب من الطالَّ

عد أن يفعلوا ذلك، أِشر إىل أن الروح القدس يعمل يف حياة كل إنسان اليوم، وليس بعمل الروح القدس. ب
 يف حياة املؤمنني فحسب.

 ’’من هو الروح القدس؟‘‘من دليل الدراسة املشروع اخلامس 

فسَّر يسوع ما سيفعله الروح القدس يف العامل بعد صعود يسوع إىل  السؤال الثاين:
مل يف حياة اإلنسان حىتَّ قبل أن السماء. إنَّ الروح القدس يع

ها الروح  يؤمن ابملسيح. ما هي األمور الثالثة اليت سريينا إ�َّ
. دوِّن اآلية اليت استوحيت 11-6: 16القدس؟ إقرأ إجنيل يوحنا 

 منها اجلواب.
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    ’’ماذا يفعل الروح القدس يف حياتك عندما تصبح مؤمًنا؟‘‘حتدَّث عن النقطة ب:  .7
 )35-32 .دليل الطالب ص   دقيقة 10-15(

ب مشاركة أجوبتهم  قبل أن تبدأ مبناقشة املسائل اليت متَّ تناوهلا يف دليل الطالب، اطلب من الطالَّ
 على السؤال الثالث من املشروع اخلامس من دليل الدراسة.

 ’’من هو الروح القدس؟‘‘من دليل الدراسة املشروع اخلامس، 

يضطلع الروح القدس مبسؤوليَّات مهمَّة يف  16: 8ية اقرأ رسالة روم السؤال الثالث:
حياتك عندما تقّرِر أن تؤمن ابملسيح. ما الذي يعد الروح القدس 

 بفعله فيك عندما تصبح مؤمًنا؟

، لتلخيص املسائل الرئيسيَّة املتعلِّقة بعمل 35-32. استِعن ابملواد الواردة يف دليل الطالب، ص
 الروح القدس يف حياة املؤمن.

 ب. ماذا يفعل الروح القدس يف حياتك عندما تصبح مؤمًنا؟

 . هو يبكِّتك على خطيَّة1

 . هو جيذبك إىل املسيح2

 . هو �يت ويسكن يف روحك3

 35-32. مقتبس من دليل الطالب، ص

ما إن يصبح مؤمًنا. لدى الروح القدس �يت ويسكن داخل اإلنسان  احرص على أن يفهموا أنَّ 
دد مفهوم خاطئ مفاده أنَّ الروح القدس ال �يت ويسكن يف داخلك إالَّ عندما تنال بعض املؤمنني اجل

معموديَّة الروح القدس. 

إذا كان يصعب على الطّالب حاول إعطاء أمثلة توضيحيَّة على كّل نقطة فرعيَّة يف هذا اجلزء.  
ن حياتك أو من حياة بعض التفكري يف أمثلة توضيحيَّة شخصيَّة، أعِطهم بعض األمثلة املستوحاة م

ب السابقني.  الطالَّ
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 ’’ماذا يفعل الروح القدس يف حياتك بعد أن تصبح مؤمًنا؟‘‘حتدَّث عن النقطة ت:  .8
 )43-35 .(دليل الطالب  ص

لديك جمموعة متنوِّعة من اخليارات املتاحة أمامك عندما تعلِّم هذا اجلزء األخري املتعلِّق بعمل الروح 
لى الطريقة اليت نظَّمت هبا وقتك للتحدُّث عن األجزاء األخرى اليت متَّ املؤمنني. اعتماًدا ع قدس يف حياةال

دقيقة للتحدُّث عن املسائل اليت متَّت إاثرهتا  30و 15تناوهلا يف هذا الدرس، جيب أن يبقى لديك ما بني 
 يف النقطة ت من هذا الدرس.

عن الروح القدس، إذا كان الوقت يسمح بذلك. وميكنك ختصيص أكثر من حصَّة واحدة للتحدُّث 
تكفي  معموديَّة الروح القدس بشكل مفصَّل، يتضمَّن دليل الطالب مواًدا مالئمة موضوع إذا أردت تناول

حصَّة أخرى لتناول موضوع كما ميكنك بسهولة ختصيص   هذا املوضوع. حصَّة كاملة للتحدُّث عن
 . ى لتناول موضوع مثر الروح القدساألخرى، وحصَّة أخر  الروح القدسمواهب 

ويتضمَّن اجلزء املتبّقي من بر�مج الدروس اخلاص ابملعلِّم مهًال زمنيَّة حمدَّدة ملناقشة كّل واحد من 
صها  الزمنيَّة هذه األنشطة. واعتماًدا على املدَّة هلذا اجلزء من الدرس، قد حتتاج إىل تغيري املدَّة اليت اليت ختصِّ

صها لكلّ    واحدة من هذه النقاط ضمن بر�مج الدروس.ختصِّ

 جوانب متعلِّقة بعمل الروح القدس. 6من دليل الطالب  43-35تتضمَّن الصفحات 

 ت. ماذا يفعل الروح القدس يف حياتك بعد أن تصبح مؤمًنا؟
 . الروح القدس يساعدك لتصبح مؤمًنا �جًحا1
 . الروح القدس يساعدك على فهم حّق هللا2
 القدس يساعدك على مقاومة التجارب . الروح3
 . الروح القدس ينّمي مثره يف حياتك4
 . ميكنك أن ختترب معموديَّة الروح القدس5
 . هو يعطي مواهب الروح القدس6

43-35 .مقتبس من دليل الطالب، ص

’’ من هو الروح القدس؟‘‘من املشروع اخلامس من دليل الدراسة حتت عنوان  9-4إن األسئلة 
تتناسب مع ’’ الروح القدس يف حيايت‘‘من املشروع السادس من دليل الدراسة حتت عنوان  6-3لة واألسئ

حدِّد اجلوانب اليت ستتناوهلا يف هذا الصف من خالل التقييم الدقيق للنضوج  .هذا اجلزء من الدرس
ب فضًال عن معرفتهم للروح القدس.  الروحي للطالَّ
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 دقائق) 10-5(    اسة�ِقش املشروع اخلامس من دليل الدر  .9

ب مشاركة أجوبتهم على السؤال السادس من املشروع اخلامس  يف بداية النقاش، اطلب من الطالَّ
 .9، و5، و4ش أجوبتهم على األسئلة مثَّ �قِ ’’. من هو الروح القدس؟‘‘حتت عنوان 

 ’’َمن هو الروح القدس؟‘‘من دليل الدراسة، املشروع اخلامس، 

 ؟الذي يفعله الروح القدس للمؤمننيما السؤال السادس: 

 (أمران) 9: 8أ.رومية 

 9: 8ب.رومية 

 13: 16ت.يوحنا 

 16: 8ث.رومية 

 ’’من هو الروح القدس؟‘‘من دليل الدراسة املشروع اخلامس، 

، كيف ميكننا أن نُقبل إىل 17: 14وفق ما جاء يف إجنيل يوحنَّا  السؤال الرابع:
 معرفة الروح القدس؟

. ما مها األمران اللذان وعد يسوع 27-25: 14إقرا إجنيل يوحّنا  سؤال اخلامس:ال
 أبن يصنعهما الروح القدس لكّل َمن يؤمن به؟

 أ.

 ب.

. ما هي بعض الطرق اليت يساعد 27-26: 8اقرأ رسالة رومية  السؤال التاسع:
هبا الروح القدس املؤمنني؟
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 دقائق) 10-5(    أ من املشروع السادس.6�ِقش السؤال  .10

� 6استِعن ابلسؤال  أ من املشروع السادس من دليل الدراسة ملناقشة كيفية قيادة الروح القدس إ�َّ
اليوم. واحرص على جعل األمر عمليًّا ابلنسبة إىل املؤمنني اجلدد، وال تعرضه من وجهة نظر مفهومة 

 للمؤمنني الناضجني روحيًّا فحسب.

 ’’الروح القدس يف حيايت‘‘السادس،  من دليل الدراسة املشروع

ماذا سيفعل الروح القدس لك؟‘‘ 13: 16إقرأ إجنيل يوحنا  أ:6السؤال 

ب مشاركة أجوبتهم  � اليوم. اطلب من الطالَّ إليك بعض األمثلة على كيفيَّة قيادة الروح القدس إ�َّ
� من خالل ما يلي:قبل إعطاء األجوبة الواردة أد�ه. أعِط أمثلة حمدَّدة حول كيفيَّة   قيادة الروح القدس إ�َّ

 الكتاب املقدَّس  •

 الصالة  •

 ضمريك  •

 أفكارك  •

 أشخاص آخرين  •

ب إىل مشاركة أجوبتهم على السؤال  ب من املشروع السادس من دليل 6ميكنك أن تدعو الطالَّ
 الدراسة أمام الصف.

 ’’الروح القدس يف حيايت‘‘من دليل الدراسة املشروع السادس، 

هل تتذكَّر موقًفا يف حياتك تعلم أنَّ الروح القدس قادك فيه إىل  ب: 6ؤال الس
ر جوابك ابختصار. احلّق بشأن أمر ما؟ فسِّ

ا جيدر بنا أن  إنَّ النقطة الرئيسيَّة يف هذا اجلزء برمَّته هي أن الروح القدس يقود� إىل احلّق كلِّه. وإمنَّ
د شخًصا يرفض التحرُّك وفق قيادته. لذا، جيب أن نسعى إىل نتحرَّك وفق قيادته. فالروح القدس لن يقو 

 تطبيق حّق هللا يف اختباراتنا اليوميَّة. وبينما نفعل ذلك، يقود� الروح القدس إىل احلّق كلِّه.
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 ’’الروح القدس يساعدك على مقاومة التجارب: ‘‘3حتدَّث عن النقطة الفرعيَّة  .11
 )37-36 .دقائق   دليل الطالب ص 5-10(

م سيتعرَّضون  احسَّاسً  موضوًعا التجارب تشكِّل ابلنسبة إىل املؤمنني اجلدد. عليهم أن يعلموا أ�َّ
لتجارب كبرية يصعب عليهم مقاومتها بقوَّهتم اخلاصَّة. لذا، جيب عليهم أن يتعلَّموا االتِّكال على الروح 

يًضا ما ينتظر هللا منهم فعله عندما القدس لكي يساعدهم يف هذه األوقات. لكن جيدر هبم أن يعرفوا أ
 36يتعرَّضون للتجارب. للحصول على املزيد من املعلومات حول هذا املوضوع املهّم، راجع الصفحتني 

 من دليل الطالب.  37و

 ’’الروح القدس ينّمي مثره يف حياتك: ‘‘4حتدَّث عن النقطة الفرعيَّة  .12
 )38-37.دقيقة         دليل الطالب، ص 5-15(

بيف بداية حديثك عن مثر الروح القدس، اطلب من ال أن يعدِّدوا الثمر املذكور يف رسالة  طالَّ
س من دليل يف املشروع الساد 4. اطلب منهم الرجوع إىل أجوبتهم على السؤال 23-22: 5غالطية 

 تعداد تسعة منها. الدراسة حيث كان عليهم

، خصِّص وقًتا لتفسري ما نقصده بثمر الروح القدس. قبل الدخول يف مناقشة مطوَّلة حول هذا الثمر

 ’’الروح القدس يف حيايت‘‘من دليل الدراسة املشروع السادس، 

عندما تسمح للروح القدس إبرشادك يف منوِّك الروحي، فهو  السؤال الرابع: 
يساعدك لتصبح مؤمًنا مثمرًا. ما هي الصفات التسع لثمر الروح 

؟ بعد أن تعدِّدها 23-22: 5غالطية  القدس املذكورة يف رسالة
فكِّر يف مدى جناحك يف التعبري عنها يف أنشطتك اليوميَّة. َضع 

 10لكّل مثر. وتشري عالمة  10إىل  1عالمة على مقياس من 
 1إىل أنَّ الثمر املعين  يشكِّل موطن قوَّة يف حياتك. أمَّا عالمة 

ذا الثمر يف حياتك. فتعين أنَّك حتتاج إىل حتسُّن كبري يف إظهار ه

ب يف  لدى مناقشة موضوع مثر الروح القدس، ُخذ يف عني االعتبار مستوى النضوج الروحي للطالَّ
صفِّك. خصِّص الوقت الذي جتده مناسًبا للتحدُّث معهم عن هذا املوضوع. للحصول على املزيد من 

 ليل الطالب. من د 38-37املعلومات حول موضوع مثر الروح القدس، راِجع الصفحتني 
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 ’’ميكنك أن ختترب معموديَّة الروح القدس: ‘‘5حتدَّث عن النقطة الفرعيَّة  .13
 )42-38 .دقيقة   دليل الطالب ص 5-15(

بينما تضع بر�ًجما هلذا اجلزء من الدرس، ُخذ يف عني االعتبار االختبارات الشخصيَّة اليت مرَّ فيها 
ب. هل �ل أيٌّ منهم هذه العطيَّةال طالًبا منهم طرح أسئلتهم ؟ ميكنك أن تعرض هذا اجلزء من الدرس طالَّ

لتحدِّد جهاز عرض الصور الشفَّافة، مثِّ استِعن هبا املتعلِّقة هبذا املوضوع. دوِّن أسئلتهم على اللوح أو على 
صه للمسائل املختلفة املتعلِّقة هبذا املوضوع. وإذا كان الوقت يسمح، ميكنك خت صيص الوقت الذي ستخصِّ

 حصَّة كاملة هلذا املوضوع. 

من دليل الطالب  لعرض هذا املوضوع. ميكنك  42-38استِعن ابملعلومات الواردة يف الصفحات 
عنوان املوقع على  (جتدالرجوع إىل بعض املوارد اإلضافيَّة الواردة على املوقع اإللكرتوين هلذا الدرس. 

 كتاب). اإلنرتنت على اجلهة الداخليَّة من غالف هذا ال

 دقيقة) 15-5(   أسئلة متعلِّقة مبعموديَّة الروح القدس  .14

ميكنك أن تدرج يف مالحظاتك إليك بعض األسئلة املطروحة يف ما يتعلَّق مبعموديَّة الروح القدس. 
ب يف هذا الشأن.  قائمة ابألسئلة اليت يطرحها الطالَّ

هل  أو  ا؟معموديَّة الروح القدس لتكون مؤمًنا �جحً  هل جيب أن تنال )1(
 ؟لكي تصل إىل السماء’’ تتكلَّم أبلسنة‘‘جيب أن 

لكن فلنتوقَّف ونتأمَّل يف هذين السؤاَلني، وخصوًصا السؤال ’’. ال‘‘اجلواب على هذين السؤالني هو 
 نصل إىل السماء؟ بدًال من أنممَّا ميكن أن خنتربه، ومع ذلك احلّد األدىن  كمؤمنني  األوَّل. ملاذا خنتار دائًما

نسأل عن مواهب هللا اليت ميكن أن نتجاهلها أو أن نستغين عنها، جيب أن نتعامل مع هذه املسألة مبوقف 
خمتلف متاًما. علينا أن نكون منفتحني وأن نتوق إىل احلصول على كّل ما أعدَّه هللا لنا. إذا كانت معموديَّة 

 صول عليها.الروح القدس ممكنة اليوم، جيب أن أطلع هللا على اهتمامي ابحل

 لكي أ�ل معموديَّة الروح القدس؟’’ أتكلَّم أبلسنة‘‘ هل جيب أن  )2(
أن اللسان هو العضو األصعب  12-1: 3جاء يف رسالة يعقوب . كليَّتكبضع له يريد هللا أن خت

 التسابيح بلغة مل تتعلَّمها قط.  ابلتحكُّم يف لسانك، فهو يستخدمه إلنشادإذا مسحت هللو للسيطرة عليه. 
 هللا، هو عمل خضوع فعلّي. مىت كان اختبارًا حقيقيًّا �بًعا منفالتكلُّم أبلسنة، 
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هل ميكنك التكلُّم أبلسنة يف أّي وقت؟ أميكنك أن تتكلَّم أبلسنة اآلن  )3(
 أمامي؟

مبقارنة التكلُّم أبلسنة بعالقة بصديق محيم أو بشريك قد تتمثَّل اإلجابة املثلى على هذا السؤال 
هناك أحاديث محيمة تتبادهلا مع هذا الصديق سرًّا. والتكلُّم أبلسنة هو حديث محيم مع هللا نفسه. احلياة. ف

. اسرتعاء انتباه اآلخرين وال جيوز التباهي به أمام اآلخرين لكسب اجملد الشخصي أو

’’ هو يعطي مواهب الروح القدس: ‘‘6عن النقطة الفرعيَّة حتدَّث  .15
 )43-42 .ب صدقيقة   دليل الطال 5-15(

إذا كان لديك وقت، ميكنك التحدُّث عن بعض املواهب األخرى للروح القدس. استِعن ابملعلومات 
من دليل الطالب للتحدُّث عن هذا املوضوع.  43و 42الواردة يف الصفحتني 

 دقيقة) 15-5(    إحزان الروح القدس .16

فرصة ملناقشة كيفيَّة أتثري أفكار� من املشروع اخلامس من دليل الدراسة  8و 7يوفِّر السؤاالن 
وتصرُّفاتنا على عالقتنا ابلروح القدس. أعِط بضعة أمثلة عن الطرق اليت ميكن أن ُحنزن هبا الروح القدس من 

 خالل أعمالنا وعدم إمياننا.

 ’’من هو الروح القدس؟‘‘من دليل الدراسة املشروع اخلامس، 

روح القدس هو هللا. لديه مشاعر . ال32-29: 3اقرأ رسالة أفسس  :7السؤال 
وميكن أن يتأثَّر أبعمالك. ما هي النصيحة اليت أُعطيت لك بشأن 

 عالقتك ابلروح القدس؟

ما هي بعض األمور اليت ميكن أن يفعلها املؤمنون واليت حتزن الروح  :8السؤال 
القدس؟
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 دقائق) 10-5(    تطبيق شخصي .17

 تقييم عالقيت احلاليَّة ابلروح القدس .أ

استِعن ابلنشاط الثالث ضمن املشروع السادس من دليل الدراسة لالنتقال إىل فقرة التطبيق 
ب تقييم عالقتهم احلاليَّة ابلروح القدس يف ستة جماالت الشخصي.  يف هذا النشاط، يتوجَّب على الطالَّ

ب مشاركة ردودهم على كّل نقطة. وإذا   كانوا أكثر حتفُّظًا، خمتلفة يف حياهتم. وميكنك أن تطلب من الطالَّ
اطلب منهم ببساطة مراجعة هذا اجلزء وحدهم أو ضمن جمموعات صغرية مؤلَّفة من شخصني أو ثالثة 

 أشخاص.

 ’’الروح القدس يف حيايت‘‘من دليل الدراسة املشروع السادس، 

فكِّر لبضع دقائق يف مكانة الروح القدس يف حياتك اآلن. اقرأ اجلمل  :3النشاط 
ع عالمة أمام اخليارات اليت تصف عالقتك احلاليَّة ابلروح اآلتية وضَ 

القدس أبفضل طريقة ممكنة.

 كثريًا قليًال  �درًا
 يبكتين على خطيَّة. .أ

يساعدين على فهم الكتاب   ب.
 املقدَّس.

يساعدين على رؤية الفرق بني   ت.
 الواقع وجتارب إبليس املضلِّلة

 ديعزّيين يف الشدائ ث. 

يبّني يل الناحية اليت جيب أن   ج.
 أمنو فيها

يساعدين على تغيري مواقفي   ح.
 جتاه املسؤولني عّين 
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 يف أي جمال أحتاج إىل معونة الروح القدس يف الوقت احلايل؟ .ب
تعلُّم كيفية السماح للروح القدس مبساعدتك يف اختباراتك حول فليتمحور التطبيق الشخصي اليوم 

ب مراجعة أجوبتهم على السؤال وميَّة. اطلب الي ت ضمن املشروع السادس من دليل الدراسة، 6من الطالَّ
هل تواجه اليوم ظرفًا أو مشكلة وحتتاج إىل أن يساعدك الروح القدس على إجياد احلّق ‘‘وقد جاء فيه 

ر جوابك ابختصار  ’’. املتعلِّق هبا؟ فسِّ

ب تدوين أمرين أو ثال ثة أمور حمدَّدة ميكنهم القيام هبا يف هذا الظرف احملدَّد وهي اطلب من الطالَّ
تساعدهم على معرفة حّق هللا. ميكنهم تدوين أفكارهم يف املشروع السادس من دليل الدراسة أو على ورقة 

 منفصلة.

 ’’.الروح القدس يف حيايت‘‘، 6من دليل الدراسة املشروع 

ة وحتتاج إىل أن يساعدك الروح هل تواجه اليوم ظرفًا أو مشكلت: 6السؤال 
ر جوابك ابختصار .القدس على إجياد احلّق املتعلِّق هبا؟ فسِّ

 فروض .18

 يف �اية احلصَّة. 13: 16أعِط اختباًرا قصريًا حول ما جاء يف إجنيل يوحنا  .أ

 13: 16يوحنا 

 ِمْن ِعنِدِه، فَمىت جاَء ُروُح احلّق َأرَشدَُكم إىل احلَّق ُكّلِه، ألنُّه ال يتكّلُم ِبشيءٍ ‘‘
 ’’.بل يتَكّلُم ِمبا َيسَمُع وُخيِْربُُكم ِمبا سَيحُدثُ 

 من دليل الدراسة. 6و 5و 4َضع عالمة على املشاريع  ب.

 تقييم الدرس .19

من فضلك، اطرح أفكارك لتحسني هذا الدرس. أي أجزاء كانت �جحة؟ 
 أي أجزاء كانت األصعب على الطالب ليفهموها؟

ب؟ما هو اجلزء الذي بد  ا األكثر إفادًة للطالَّ

4 
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 الدرس اخلامس
 امتحان

 مقدِّمة .1

 أعِط مقدِّمة عن الدرس التايل الذي ستعلِّمه.

وزِّع دليل الدراسة أو أّي واحد من املشاريع اليت جيب إجنازها قبل موعد احلصَّة األوىل من الدرس التايل  .أ
 الذي ستعلِّمه.

ب الذهاب إىل الصفحة األ .ب خرية من دليل الدراسة اجلديد، فيجدوا نسخة فارغة عن اطلب من الطالَّ
 قائمة فروض الصّف. أطِلعهم على اتريخ كّل اختبار قصري ومشروع وامتحان.

ب، وأطِلعهم على الصفحات اليت تريد منهم قراءهتا قبل موعد  .ت وزِّع دليل الطالب اجلديد على الطالَّ
 احلصَّة املقبلة.

ب االمتحان امل .2  تعلِّق ابلدرس احلايل.سلِّم الطالَّ

 وإذا مل تفعل ذلك بعد، أرِجع إليهم كافة االختبارات القصرية واملشاريع اليت وضعت عليها عالمات. .3

5 
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 دليل الطالب
 ليس دليل الطالب مدرًجا ضمن هذه الوثيقة، لكنَّه متوافر كوثيقة منفصلة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 زيد من املعلومات حول كيفية استخدام من دليل املعلِّم للحصول على امل 5راجع الصفحة 
 دليل الطالب.
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 دليل الدراسة
 

 ليس دليل الدراسة مدرًجا ضمن هذه الوثيقة لكنَّه متوافر كوثيقة منفصلة.
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 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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 احلياة املسيحيَّة الناجحة ن  اإلسم 
 االمتحان الطبعة اخلامسة  التاريخ
 الصف _____  الصفّ 

 سؤال) (نقطتان لكلّ ’’ خطأ‘‘أو ’’ صح‘‘أِجب على األسئلة اآلتية ب
 إذا كان اجلواب صحيًحا.     X    تعليمات: َضع عالمة

 إذا كان اجلواب خطأ.     O    َضع عالمة           
 ليس على املؤمن أن ينمو روحيًّا. ____  .1
  َمن يعيش يف اخلطيَّة ميٌت روحيًّا. ____  .2
 عواطفك (مشاعرك).يف  تحكَّملكي تصبح مؤمًنا �جًحا، جيب أن تتعلَّم أن ت ____  .3
 أن تكتشف ما يريد منك فعله.قبل أن تتمكَّن من تتميم مشيئة هللا، جيب  ____  .4
 املؤمن الناجح ال يرتكب أبًدا أي خطأ. ____  .5
 الروح القدس ال يقوم أبي عمل يف حياتك بعد أن تصبح مؤمًنا. ____  .6
يف هذه  جيب أالَّ يضع املؤمنون أهدافًا تفصيليَّة ألنَّ الروح القدس لن يتمكَّن من مساعدهتم ____  .7

 .احلالة
 من هللا تساعد� على أن نصبح مؤمنني أقوى وأكثر جناًحا.إنَّ معموديَّة الروح القدس عطيَّة  ____  .8
 عندما تصبح مؤمًنا، يغريِّ هللا مواقفك ومشاعرك وإرادتك فورًا. ____  .9

 الروح القدس هو اسم آخر ليسوع املسيح. ____ .10
 من خالل ضمائرهم. هللا الناس يكلِّم ____ .11
 إنسان يشعر دائًما ابلذنب عندما يرتكب اخلطيَّة. كلّ  ____ .12
وا لآلخرين عن مشاعرهم دائًما وبكّل حريَّة وانفتاح.جيب على املؤمنني  ____ .13  أن يعربِّ
ها بغضب عنهلم عرك السيئة جتاه اآلخرين أبن تعربِّ لتخلُّص من مشاتتمثَّل الطريقة املثلى ل ____ .14

 (تطلعهم حتديًدا على ما تشعر به).
 لطريقة اليت يريدها هللا.جيب على املؤمنني أن يتبنُّوا مواقف كتابيَّة إذا أرادوا التعبري عن مشاعرهم اب ____ .15
 جيب أن تقبل معمودية الروح القدس لكي تكون مؤمًنا �جًحا وتصل إىل السماء. ____ .16
 جاء يف الكتاب املقدَّس أنَّك تتمتَّع حبريّة القيام أبمور تؤذي اآلخرين. ____ .17
 الروح القدس مات على الصليب ليدفع مثن خطا��.  ____ .18
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 أسئلة متعدِّدة اخليارات
 على السطر. (نقطتان لكل سؤال) هحيح ودوِّن احلرف اخلاص باخَرت اجلواب الص

 ______ الروح القدس هو: .1
 هللا اآلب .أ

 يسوع .ب
 مساٍو هلل اآلب وهللا االبن. .ت

 
 عندما خترب عائلتك مبا صنعه املسيح يف حياتك، جيب عليك أن:_______  .2

 تتجادل معهم دائًما .أ
 تتجادل معهم أحيا�ً  .ب
 ال تتجادل معهم أبًدا  .ت

 
 يريد الروح القدس أن يقود الشعب إىل احلّق كلِّه:_____ .3

 فقط قبل أن يصبحوا مؤمنني .أ
 فقط بعد أن يصبحوا مؤمنني .ب
 طوال الوقت .ت

 
 أسئلة مطابقة

 دوِّن احلرف الصحيح أمام الكلمة املناسبة (نقطتان لكّل سؤال).
 النظر أ.  . الروح 1______
 الذهن ب. . الشخصيَّة 2______
 املشاعر (العواطف) ت.  . الشخصيَّة 3______
 السمع ث.   انب جسديّ ج. 4______
  ميت إذا مل يكن اإلنسان مؤمًنا. ج.   انب جسديّ . ج5______

 



 3   االمتحان اختبار الطبعة اخلامسة

 أسئلة ذات أجوبة وجيزة
 نقاط) 10ما هي اخلطوات اخلمس اليت جتعل منك مؤمًنا �جًحا ( .1

1.  ___________________________________________  
2.  ___________________________________________  
3.  ___________________________________________  
4.  ___________________________________________  
5.  ___________________________________________  

 نقاط) 6ماذا يفعل الروح القدس اليوم؟ ( .2
  ___________________________________________  .أ

  ___________________________________________  .ب
  ___________________________________________  .ت

 نقاط) 10يف هذا الدرس، خصَّصنا يوًما للتحدُّث عن كيفيَّة وضع األهداف ( .3
 ه هذا األسبوع.أعِط مثًال عن هدف يومّي وضعتَ  .أ

  
  

ر ابختصار ما جرى عندما حاولت إمتام هدفك. .ب  فسِّ
  
  
  
  

 نقاط) 5ملاذا جيب على املؤمنني وضع أهداف جديدة؟ ( .4
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 نقطة) 17( دوِّن اآل�ت املخصَّصة للحفظ أد�ه .5
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



 احلياة املسيحيَّة الناجحة
 الطبعة اخلامسة االمتحان

 دليل أجوبة االمتحان
 1الصفحة 

 (نقطتان لكّل سؤال) صح أو خطأ
1. O خطأ 
2. X  صح
3. X ّصح  
4. X  صّح
5. O  خطأ
6. O خطأ 
7. O  خطأ

8. X  ّصح 
9. O خطأ 

10. O خطأ 
11. X  ّصح 
12. O خطأ 
13. O خطأ 
14. O خطأ 

15. X  ّصح 
16. O خطأ 
17. O خطأ 
18. O خطأ 

 2الصفحة 
  أسئلة متعدِّدة اخليارات

 (نقطتان لكّل سؤال)
 ت .1

 ت .2

 ت .3

 (نقطتان لكّل سؤال)أسئلة مطابقة 
 ج  .1
 ب أو ت .2
 ب أو ت  .3
 أ أو ث  .4
 أ أو ث .5



 احلياة املسيحيَّة الناجحة
 الطبعة اخلامسة االمتحان

 دليل أجوبة االمتحان
 3الصفحة 

 أسئلة ذات أجوبة وجيزة
 نقاط (نقطتان لكّل سؤال) 10 .1

 آمن ابملسيح .1
 غريِّ طريقة تفكريك .2
 َضع أهدافًا جديدة .3
 م كيفيَّة إدارة مشاعركتعلَّ  .4
 أخرب اآلخرين مبا صنعه املسيح يف حياتك. .5

 نقاط (نقطتان لكّل سؤال)   أجوبة مقرتحة 6 .2
 إنه يعلِّمنا -
 إنَّه يقود� إىل احلّق كّله -
 إنَّه ينّمي مثر الروح يف حياتنا -
 إنَّه مينحنا معمودية الروح القدس -
 إنَّه مينحنا مواهب أخرى -

 صيّ جواب شخ -نقاط) 5( أ.  .3
جواب شخصّي  -نقاط) 5( ب.

 نقاط) جواب مقرتح 5( .4
 لكي نفعل ما يريد هللا منَّا فعله

 4الصفحة 
 نقطة) 17(  .5

 29: 10كورنثوس   1 -
’’ وال أَعين َضمريَُكم أنُتم، َبْل َضمَري َغريُِكم. فِلماذا يُقّيُد َضمُري َغريي ُحّرّييت؟‘‘

 مور تؤذي اآلخرين)مشاعر الشخص اآلخر مهمَّة. حنن لسنا أحرارًا لنقوم أب(

 13: 16يوحنا   -



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 

____________________________ 
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