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. edition thGrowing Through Failure, 5ّمت نشر هذا الدرس ابللغة اإلنكليزية حتت عنوان، 

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

www.iTeenChallenge.org. 

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

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

 احلصول على دليل املعلم ودليل الطالب ودليل الدراسة واالمتحان والشهادة املتعلقة هبذا الدرس.

 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 

1202-09اتريخ آخر تنقيح    

mailto:gtc@globaltc.org
http://www.globaltc.org/
http://www.iteenchallenge.org/
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 النمو من خالل الفشل
 يشكِّل الفشل أحد االختبارات األكثر شيوًعا يف حياة املؤمنني اجلدد. فغالًبا ما يتعلَّم هؤالء أنَّه 

، ال سّيما إذا كان ملتزًما متاًما ابملسيح. يف هذا الدرس، نلقي نظرة ’’لمؤمن أن يفشل أبًدال ال جيوز‘‘
ن. وقد أعطى هللا توصيات عمليًّة على الفشل الذي يشكِّل جزًءا طبيعيًّا من حياة كّل إنسافاحصة 

 جدًّا حول كيفية التعامل مع الفشل وكيفيَّة جتنُّبه أحياً�.

 الفصل األوَّل. أسباب فشلي
 . نافشلمع هللا  وِلكيفّية تعامل يتضّمن هذا الدرس دراسة ألنواع الفشل املختلفة

 1 ابلفشل.يف هذا الدرس، نلقي نظرة فاحصة على بعض املشاكل اليت تتسبَّب 
 الفصل الثاين. اخلطوات األوىل حنو التعايف من الفشل

عندما نفشل. كما أنَّنا نناقش فيه مبادئ كتابيَّة يتمحور هذا الفصل حول ما جيدر بنا فعله 
 2 حول كيفيَّة طلب الغفران والتعويض عن أخطاء املاضي. 

؟ل الثالث. كيف أمنو من خالل فشليالفص  
يستعرض هذا الفصل ثالث مراحل منو رئيسيَّة مرتبطة بفشلنا. أوًَّال، جيب أن يتمحور منّو� 

حول التغلُّب على املشاكل اليت تسبَّبت بفشلنا. اثنيًّا، جيب أن نتعلَّم كيفيَّة عيش حياة 
ًدا. الوقوع يف . اثلثًا، جيب أن نّتخذ اخلطوات الالزمة لتجبُّبسليمة   هذا الفشل جمدَّ

3 
االنتكاسالفصل الرابع.   

ملبكر من ما هو االنتكاس؟ ما الذي يسّببه؟ كيف ميكن جتنُّبه؟ ما هي عالمات اإلنذار ا
فعل إذا حدث االنتكاس؟ حنن نستكشف هذه األمور لكي نتعلَّم االنتكاس؟ ماذا جيب أن ت

 كيفيَّة التغلُّب على الفشل يف النواحي الرئيسية من حياتنا.
4 

 دليل املعلِّممضمون 
 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

 جتد تفسريًا لكيفية استخدام كّل جزء مباشرة بعد املقّدمة الواردة يف الصفحة التالية. 
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مة  مقدِّ
يشكِّل هذا الدرس جزًءا من سلسلة خمصَّصة لتدريب املؤمنني اجلدد. فنحن نرى أّن هناك حاجة كبرية 

عمليَّة. أيًضا، ميكن استخدام هذه اليوم إىل مساعدة املؤمنني اجلدد على ربط تعاليم املسيح حبياهتم بطريقة 
 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 
 ول تزويدهم بدراسة مفصَّلة هلذه املواضيع.مسائل حياتيَّة مهمَّة، بدون أن حنا

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

 املواد التعليميَّة.هذه 

 كيفية استخدام دليل املعلِّم
 بر�مج الدرس اخلاص ابملعلِّم .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 
سيتم فيه إخضاع الطالب الختبار قصري وامتحان. وجيب تزويد كّل طالب يف دليل الدراسة، والوقت الذي 

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

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

 خالل احلصَّة. 

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

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 وق ت 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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متَّ تقسيم معظم الدروس إىل مخس حصص، مدَّة كّل واحدة منها ساعة واحدة، على أن يتم ختصيص 
أشهر  4و 3من هذه السلسلة خالل مدَّة ترتاوح بني  14س الاحلصَّة األخرية لالمتحان.  ميكن استكمال الدرو 

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 

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

 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

 ا�م.أذه

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

 الطالب.

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

 املشاريع على حتضريه للنقاش يف احلّصة املقبلة.

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

 احلقائق الكتابيَّة يف حياهتم اليوميَّة.

 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 

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

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

ب الذين ينجزون الدروس ال . وقد متَّ إدراج حلياة جديدةاجملموعة دراسات يف سلسلة  14شهادة 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 

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

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

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
م وكافة مواد الطالب املتعلِّقة هبذه الدروس هي مواد حمفوظة احلقوق. ُيسمح بنسخ هذه املواد إنَّ دليل املعلِّ 

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

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

 دايف ابيت
  

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  14األفضل تصوُّرها كعجلة هلا الدروس بشكل مستمر. وقد يكون من 

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
 ملقدَّسنظرة سريعة على الكتاب ا .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
 وقبول الذاتاحملبَّة  .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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 خاصة ابملعلِّم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 وجيب إمتام املشروع األّول من دليل الدراسة للحّصة األوىل.  بعض الفروض األوىل عليهم.
 وزِّع عليهم دليل الطالب واطلب منهم قراءة الفصل األّول الذي ستتّم مناقشته يف احلصَّة األوىل.

  
وتتضمَّن قائمة فروض الصف يف إحدى الصفحات التالية من دليل املعلِّم جتد نسخة عن  .2

تواريخ إجناز  كّل فرض. اطلب منهم ملء الفراغ ابلتواريخ املناسبة عرب استخدام النسخة الفارغة 
  على اجلهة اخللفيَّة من دليل الدراسة.  لقائمة فروض الصف

 

هبا لتعليم هذا  اليت ميكنك االستعانة’’ أنشطة التحضري للدرس‘‘تضمَّن بر�مج كّل درس بعض ي .3
ب على الرتكيز على املوضوع اهلدف  الدرس. الرئيسي من هذه األنشطة هو مساعدة الطالَّ

ب مجيًعا  الرئيسي هلذا الدرس. فنحن نريد أن خنلق جوًّا من الدفء واالنفتاح حيث يشعر الطالَّ
 ابحلرية للمشاركة يف احلصَّة الدراسيَّة.

مخس  موزّع على رسحدِّد عدد احلصص اليت تريد ختصيصها لتعليم هذا الدرس. بر�مج الد .4
حصص (احلصة اخلامسة خمصَّصة لالمتحان). لكن ميكن توسيع الدرس بسهولة وتقسيمه على 

عدد أكرب من احلصص إذا كان الوقت يسمح بذلك. يتناول الدرس الثاين موضوَعي الغفران 
 لكّل واحد من هذين املوضوَعني. منفصلة والتعويض. ميكنك بسهولة ختصيص حصَّة

ب ابإلحباط بينما يفكِّرون يف بعض أخطاء املاضي. خالل الدرس .5 ، من احملتمل أن يشعر الطالَّ
اهلدف الرئيسي من هذا الدرس هو اإلظهار أّن هللا قادر على بّث الرجاء يف حياهتم على الرغم 

هم من أخطاء  من األخطاء اليت ارتكبوها يف املاضي.ونريد أن يكتشفوا سبل شفاء هللا إ�َّ
نريد تعليمهم بوضوح سبل التعامل مع املشاكل احملتملة لئال يستمروا يف الفشل،  املاضي. كما

 وخصوًصا الفشل املؤدي إىل ارتكاب خطية.
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بك. يتناول عدد  الرتكيز على ميكنك توجيه هذا الدرس بسهولة حنو .6 االحتياجات الرئيسيَّة لطالَّ
الطالب إخفاقات أشخاص مدمنني على  كبري من األمثلة التوضيحيَّة والتعاليم الواردة يف دليل

مل  عاطى املخدرات أواليم عمليَّة ألي شخص سواء تاملخّدرات. لكن هذا الدرس يتضّمن تع
وتنطبق هذه املبادئ على أي مشكلة تسيطر على احلياة وعلى مسائل قد ال يعتربها  يفعل.

 البعض مشكلة.

عمال املصطلَحني رس إليها هي كيفية استاملسألة األخرى اليت نوّد لفت انتباه معّلم هذا الد .7
اعتماًدا على خلفيتك، ميكن أن تكون تعاريف هاتني الكلمتني مرتبطة ’’. انتكاس‘‘و’’ تعايف‘‘

يُرجى األخذ ابلعلم أنّنا توخينا احلذر يف حتديد  .مبمارسات شائعة يف جمال العالج من اإلدمان
، حنن ال نشري ببساطة إىل لتعايفث عن اكيفّية استخدامنا هذين املصطلحني. فعندما نتحد

ة  إنّنا خطوات املساعدة الذاتية للتعامل مع فشل املاضي. بل نعرتف ابحلاجة إىل قّوة هللا املغريِّ
 دث تغيريًا جذر�ًّ يف حياتنا.حتُ كي ل

ألن معظم الطّالب الذين يتابعون ’’ ارتداد‘‘بدًال من ’’ انتكاس‘‘اخرت� استخدام  كلمة 
حاولنا اعتماد لغة مفهومة لدى غري ن من خلفيات متعّمقة دينيًّا. و درس ال يتحّدرو هذا ال

ج عن انتكاس الضرر الروحي النات شأن املؤمنني واملؤمنني اجلدد. وحنن ال حناول التقليل من
 أحد قوانني هللا.  وقد يشمل خمالفة -شخص ما
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 قائمة فروض الصفّ 
 

  الفشلالنمو من خالل  عنوان الدرس 

 التاريخ      آ�ت للحفظ                      اختبارات قصرية
  الثايناليوم    15-14: 6مّىت   .1

  الثالث اليوم   9-8: 32مزمور   .2

3.       

 اتريخ االستحقاق                       املشاريع 

  نظرة عامة على الفشل اليوم األول  .1

  الغفران والتعويض اليوم الثاين  .2

  فشلي الثالثاليوم   .3

  ما هي العوامل الدافعة إىل االنتكاس يف حياتك؟ اليوم الرابع  .4

    

    

    

  اليوم اخلامس التاريخ               االمتحان
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 الدرس األوَّل
 أسباب فشلي

 احلقيقة الكتابّية الرئيسّية .1
 جيب أن أكتشف جذور املشاكل يف حيايت عندما أفشل.

 ترمجة مسيث وفاندايك16: 4عربانيني ة: اآلية الرئيسيّ  .2
ْم بِِثَقٍة ِإَىل َعْرِش النِّْعَمِة ِلَكْي نـََناَل َرْمحًَة َوجنَِ ‘‘  ’’.َد نِْعَمًة َعْو�ً ِيف ِحيِنهِ فـَْلنَـتَـَقدَّ

 مادة مرجعيَّة للطّالب .3
ابملشروع الرابع يتناسب الفصل األول من دليل الطالب مع هذا الدرس. وستتم االستعانة 

يف هذا الدرس.  ’’نظرة عامة على الفشل‘‘دليل الدراسة حتت عنوان من 

 دقائق) 10-5(   نشاط حتضري للدرس  .4
من املشروع األول من دليل  6-1األسئلة مشاركة أجوبتهم على  إىل الطّالب أُدعُ 

على  همواستعن هبا أيًضا كأداة لرتكيز انتباه. ’’نظرة عامة على الفشل‘‘الدراسة حتت عنوان 
 وضوع اليوم وهو الفشل.م

 هل ميكن للمؤمن الناجح أن يفشل؟ .1
 هل ُحيسب الفشل دائًما خطيَّة؟ .2
أعِط مثًال عن فشل كبري وقع فيه شخص ما (أُذكر فشًال ارتكبته أنت شخصيًّا أو أي  .3

 .شخص آخر مثل رجل سياسة مثًال)
 هل يغضب هللا دائًما عندما يفشل املؤمن؟ .4
حياتك؟ (االنتكاس هو الوقوع جمدًَّدا يف مشكلة أو هل حدث لك أن انتكست يف  .5

 ).خطية ما بعد أن تكون قد تغلَّبت عليها

1  
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 العالمة ___________ كيف تصنِّف نفسك على سّلم النجاح والفشل. .6
إىل أّنك تعترب نفسك فاشًال  1. يشري الرقم 10إىل  1صنِّف نفسك على مقياس من 

 حياتك مليئة دائًما ابلنجاح ومل تعرف الفشل يوًما.إىل أن  10متاًما فيما يشري الرقم 
 ’’الفشل على عامة نظرة‘‘ عنوان حتت الدراسة دليل من األول املشروع من مقتبس 

تهم على هذه األسئلة. يف ما يتعلق ملناقشة أجوبدقائق  5أو  4خّصص حواىل 
ميكنك إجراء استطالع رأي لرتى عدد الطالب الذين أجابوا  5، 4، 2، 1ابألسئلة 

يف هذه املرحلة، ال داعي حلسم أي نقاش بشأن َمن قد يكون حمقًّا أو ’’. ال‘‘أو ’’ نعم‘‘ب
ر أنَّنا سنناقش هذه املسائل بشكل أكثر تفصيًال   خالل هذا الدرس.خمطًئا. فسِّ

عطائك بعض األمثلة العملّية اليت ميكنك االستعانة هبا يف خمصص للتسلية وإل 3السؤال 
 اجلزء املتبقي من الدرس اليوم.

مها سؤاالن شخصيّان أكثر من املشروع األّول من دليل الدراسة  6و 5 السؤالني ومبا أنّ 
مشاركة أجوبتهم على هذه األسئلة. عني ميكنك أن تطلب من متطوّ  ،األسئلة األخرى مما هي
روا ابختصار السبب الذي جعلهم خيتارون هذه األجوبة. وميكنك أن تطلب منهم أن يفسّ كما 

يف شرح اختباراهتم ّول هذا النقاش إىل جلسة يستفضيون خالهلا لكن احرص على عدم حت
 احلياتّية.

 أسباب الفشل -اليوم حمور حّصة .5
ر  ختصار عن كيفية ث ابتحدّ أنّنا سنناقش أسباب الفشل يف حّصة اليوم. ميكننا الفسِّ

هذا اجلزء املتعلق ابلفشل بشكل أكثر تفصيًال يف الدرسني نا سنناقش لكنّ  ،حّل البعض منها
 الثاين والثالث.

 ’’أنواع خمتلفة من الفشل‘‘ن النقطة أ حتت عنوان حتدَّث ع .6
 من دليل الطالب 8-5ص. ) دقائق......... 5-10(

من دليل  8-5الصفحات كل الوارد يف �ِقش أنواع الفشل املختلفة مستعيًنا ابلش
. أِشر سريًعا إىل أن بعض حاالت الفشل ُحتَسب خطّية خالفًا للبعض اآلخر منها. الطالب

1  
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مثّ اطلب منهم ذكر أنواع الفشل املختلفة اليت تندرج حتت العناوين الثالثة العريضة. وميكنك 
من املشروع األول من دليل  3ؤال االستعانة ببعض األمثلة اليت أعطوها لدى اإلجابة على الس

 الدراسة لتوضيح بعض هذه األنواع املختلفة من الفشل.

 أِضف مربـًّعا يتضّمن املعلومات اآلتية

 ثالثة أنواع من الفشل

 الفشل الذي ال ُحيسب خطية .1

 الفشل الذي ُحيَسب خطّية .2

 الفشل املؤدي  إىل ارتكاب خطيَّة .3
من دليل الطالب 8-5مقتبس من الصفحات 

 الفشل الذي ُحيسب خطيَّة .7
لدى التحدُّث عن الفشل الذي ُحيَسب خطّية، احرص على أن يفهموا أن كّل خطية 

هي فشل من وجهة نظر هللا. يف هذا الدرس الذي نتناول فيه موضوع الفشل، سنتحدث 
 بشكل أساسي عن أنواع الفشل اليت تندرج ضمن فئة اخلطّية.

 ’’هللا للتعامل مع فشلي الذي ُحيَسب خطيَّة؟ ماذا يفعل‘‘ ،النقطة بحتدَّث عن  .8
 من دليل الطالب 10-8ص.   دقائق) 5-10(

 جياد إل من دليل الطالب 10-8الصفحات حتدَّث عّما يفعله هللا عندما تفشل. راِجع 
إىل السؤال الرابع من املشروع األول من دليل  أيًضا بعض األفكار املتعلِّقة هبذا املوضوع. وارِجع

 اسة الذي �قشناه يف بداية احلصَّة.الدر 

فشل يف حياتك ليحّوِله إىل  شدِّد يف بداية هذا اجلزء على أّن هللا يريد استخدام كلّ 
 فرصة للنمو.

1  
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 ، وهي:املختلفة الثالثة أيًضا، أربط هذا النقاش ابجلزء السابق لدى إيضاح أنواع الفشل
ب خطيَّة، والفشل الذي يؤدي إىل ارتكاب الفشل الذي ال ُحيَسب خطيَّة، والفشل الذي ُحيسَ 

 الفشل. نوع تعامل هللا مع الفشل خيتلف ابختالف خطيَّة. وأِشر إىل أنّ 

يف هذا اجلزء من الدرس، سنرّكز بشكل أساسي على كيفية تعامل هللا مع الفشل الذي 
إلنسان يف العيش خطيَّة اإلنسان حتزن هللا دائًما، أي عندما يفشل ا ُحيَسب خطيَّة. أوِضح أنّ 

 وفق املعايري اليت أعطاها هللا.

طيَّة. ميكنك إعطاء مثل أحياً� من اإلنسان عندما يرتكب اخل وأِشر إىل أّن هللا يغضب
من الكتاب املقدس إليضاح هذه الفكرة. ويف معظم احلاالت، عندما كان يسوع  أو مثَلني

م  يغضب من األشخاص الذين يرتكبون اخلطيَّة، كان يوّجه غضبه حنو هؤالء الذين يدَّعون أ�َّ
ألن مرتكبها أتباع هللا لكّنهم يتجاهلون قوانينه بدراية منهم. هذه اخلطيَّة املتعّمدة تُغِضب هللا 

 يعرف الصواب لكنَّه خيتار عدم فعله.

 من  6و 5النقطتني احرص على التشديد على املسائل اليت ّمتت إاثرهتا يف 
ا أن هللا يعطينا سبًبا ليكون لنا رجاء يف املستقبل، ومفادمه -الطالبمن دليل  10الصفحة 

 وهو جاهز دائًما ملساعدتك على النمو بعد الفشل.

 دقائق) 5-2(   هل أنت فاشل متاًما؟  .9
متاًما. يرى هللا  أِشر يف هذا اجلزء إىل وجود فرق بني الفشل ورؤية نفسك فاشًال 

 كما أنَّه ال جيوز أن تعترب نفسك فاشًال متاًما.اشًال متاًما.  إخفاقاتك كّلها لكنَّه ال يعتربك ف

أّن هللا  10: 2. جاء يف رسالة أفسس يتمّتع إبمكا�ت كّل إنسان  أوِضح أن هللا يرى أن
ن أبرواح شريرة يف كورة يسوع الرجل املسكو  ألعمال صاحلة. عندما التقى خلق كّل واحد مّنا

رًا، فيما ا�ت جتعل منهه يتمّتع إبمكاجلدريني، رأى أنّ  رأى آخرون أنّه جمرَّد رجل جمنون  مبشِّ
 . اح شريرة وابلتايل هو خميف لآلخرينمسكون أبرو 

 مالحظة خاصة للمعلِّم .10
يبدي املعّلمون واخلدَّام مواقف ومشاعر تدّل على التقوى جتاه حديثي من املهّم جدًّا أن 

بوضوح عندما يفشلون. لكنَّنا غالًبا ما نعّرب اإلميان عندما يفشلون. جيب أن نعّرب عن حزننا 
عن غضبنا أو نعمد إىل رفض األشخاص الذين يفشلون أو إدانتهم. لكن موقف يسوع جتاه 

1  
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املرأة اليت أُمسكت بفعل الزىن مناسب جدًّا لكي نريه  حلديثي اإلميان عندما يفشلون. لذا، 
 ُتدين الشخص اآلخر. بدون أنسمِّ اخلطيَّة ابمسها 

 بقلم دايفيد ويلكرسون’’ !كّف عن إدانة نفسك‘‘ .11
يف املالحظات اخلاصة ابملعّلم الواردة مباشرًة بعد بر�مج الدرس هذا، جتد نسخة عن 

 ’’ كّف عن إدانة نفسك‘‘حتت عنوان ’’ دايفيد ويلكرسون‘‘مقالة 
). ميكنك أن تطلب من أحد الطّالب أو منهم من دليل املعّلم 31-24راِجع الصفحات (

مجيًعا قراءة هذه املقالة وإعداد تقرير مكتوب و/أو شفهي مبا تعّلموه منها. 

 من دليل الطالب 12-11ص.     ’’فهم مشاكلي‘‘النقطة ت، حتدَّث عن  .12
 ’’.فهم مشاكلي‘‘النقطة ت حتت عنوان خصِّص اجلزء األكرب من الدرس ملناقشة 

) املزيد من التفاصيل حول 16-13قاط األربع التالية من بر�مج الدرس هذا (#تتضّمن الن
 تغطية هذا اجلزء من الدرس.

مبادئ احلياة األساسيَّة. إذا معهد مقتبس من مؤمتر  12الصفحة إن اجلدول الوارد يف 
لدى كنت حاضرًا يف هذا املؤمتر، ميكنك مراجعة مالحظاتك املتعلقة هبذا اجلزء من املؤمتر 

 التحضري هلذه احلصَّة.

 من دليل الطالب 11ص   دقائق) 5-3(    مثل اجلبل اجلليدي .13
 11الصفحة مقتبًسا مثل اجلبل اجلليدي. راِجع مة عن هذا اجلزء من الدرس أعِط مقدِّ 

لالّطالع على املثل. أرسم على اللوح خط املاء على وجه احمليط. مثّ أظِهر  من دليل الطالب
 جزء اجلبل اجلليدي فوق سطح املاء. 

1  
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ميكنك أن جتلب صورة جبل جليدي لتستخدمها يف هذا اجلزء من الدرس. جتد بسهولة 
املوقع اآليت  ية على اإلنرتنت، أو علىصورًا ممتازة جلبال جليد

www.iTeenChallenge.org  ضمن قسم املناهج الدراسيَّة للطالب 
)Student Curriculum section( دراسات اجملموعة للمؤمنني اجلدد ، 
)Group Studies for New Christians( النمو من خالل الفشل ،)Growing Through Failure( ،

 . )Supplemental Materials(، مواد إضافيَّة )Teacher Materials(املواد اخلاصة ابملعّلم 
 داخل مربّع البحث على املوقع نفسه.’’ جبل جليدي‘‘ عبارةكما ميكنك ببساطة تدوين 

وكتابة  Googleمثل البحث على اإلنرتنت  من حمرّكات حمركي وميكنك االستعانة أب
لتحصل على خيارات متعدِّدة. ويساعدك إدراج هذه الصورة يف عرض ’’ صورة جبل جليدي‘‘

PowerPoint  أكرب من ذاك املوجود لتوضح للطالب أن جزء اجلبل اجلليدي حتت سطح املاء
 فوق سطح املاء.

 فوق منه مقارنة جزء اجلبل اجلليدي حتت سطح املاء ابجلزء الظاهرإىل الطالب  وادعُ 
سطح املاء من حيث احلجم. إن اجلزء املغطى ابملاء أكرب من اجلزء الظاهر فوق سطح املاء 

 مرات. 10-9ب

. سنستعني هبذا اجلبل من دليل الطالب 12الصفحة واآلن، راِجع اجلدول الوارد يف 
ة اجلليدي لإلشارة إىل األجزاء األربعة املختلفة من هذا اجلدول. ميكن تشبيه املشاكل الظاهري

 جبزء اجلبل اجلليدي الظاهر فوق سطح املاء، وابلتايل ميكن لآلخرين رؤيتها.

مواقفنا  -ويشبه جزء اجلبل اجلليدي حتت سطح املاء األسباب الظاهرية ملشاكلنا
الداخلية. غالًبا ما توقعنا أمناط التفكري هذه يف املشاكل.  تظهر مواقفنا للعلن من خالل 

 أعمالنا وكالمنا.

 من دليل الطالب 12ص.  دقائق) 5-3(    شاكلنامب املتعّلق دولاجلمة عن أعِط مقدّ  .14
ومراجعة اجلدول بكامله  من دليل الطالب 12الصفحة  الرجوع إىل إىل الطّالب أدعُ 

هي جمرد  ةياملواقف الظاهر وة ياملشاكل الظاهر األمثلة املدرجة ضمن خانة  سريًعا. أِشر إىل أنّ 
أمثلة قليلة على هذه املشاكل واملواقف. وميكنك إضافة أمثلة أخرى مرتبطة هبذه املشاكل 

 يواجهها طّالبك دائًما.اليت واملواقف 
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 جدول املشاكل الظاهرة
 املشاكل الظاهرية

ميكن لآلخرين أن 
 يروا هذه املشاكل

 (أمثلة)
 جدال
 مشاجرة
 انتقاد

 خمدِّرات
 تدخني

 (أمثلة)
 سرقة
 كذب
 أ�نيَّة
 شتم

 شرب كحول

 (أمثلة)
 خطا� جنسيَّة

 شهوة
 مثليَّة جنسيَّة

سحاقيَّة (شذوذ 
 لدى النساء)

 زىن
 سفاح القرىب

 األسباب الظاهرية
 مواقف داخليَّة

 (أمثلة)
 مترُّد

 عدم ثقة
 دونيَّة

 (أمثلة)
 خوف
 قلق

 عدم أمان
 كرب�ء

 (أمثلة)
 إحباط
 عصبيَّة
 ذنب
 عار

 املشاكل اجلذرية

صراعات أساسيَّة يف 
 الشخصيَّة

17-15: 12عربانيني 

 مرارة
 (استياء أو حقد)

 قيم ماديَّة

(إعطاء أمهية وقيمة 
لألشياء اليت ميكن 

 أن تؤخذ منك)

 الأخالقيَّة
 (خطا� جنسيَّة)

 السبب اجلذري
 طريقة جتاويب مع هللا

 6: 53إشعياء 
 7: 55إشعياء 

 يل بدًال من اتِّباع طرق هللا القيام ابألمور ابلطريقة اليت حتلو

(مقاومة ورفض الرغبة والقوة اللتني مينحهما هللا للتعامل مع احلياة 
 ابلطريقة اليت يريدها)

 ’’.معهد املبادئ احلياتيَّة األساسيَّة‘‘هذا اجلدول مبين على أساس مواد مقتبسة من كتيِّب مؤمتر 
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أي مواقف أو مشاكل ظاهرة إىل و عز وميكن . جذرية مشاكلأِشر إىل وجود ثالثة 
وهي أعمق وأكرب من املشاكل حبّد ذاهتا. فهي مشاكل ذات  اجلذريةاملشاكل هذه  ىحدإ

ميكن أن تساهم إىل حد كبري يف حتديد طريقة و جذور عميقة تؤثر على شخصية اإلنسان. 
تفكري اإلنسان ومشاعره وتصرفاته. 

أِشر إىل أنَّه ميكن   -لكامنة يف الداخلاملواقف ا -ةلدى مناقشة بعض األسباب الظاهر 
ني . ميكن أن تعود أسبابه إىل مشكلتواحدة ’’جذرية مشكلة‘‘موقف أكثر من يكون ألي أن 

هذا اجلدول.  أو ثالث مشاكل داخلية مدرجة ضمن

ملشاكلك وإخفاقاتك كّلها ابلوصف الوارد ضمن  لسبب اجلذرياوميكن اختصار 
أمَّا التعريف الثاين  ’’.ابلطريقة اليت حتلو يل بدًال من اتِّباع طرق هللالقيام ابألمور ‘‘ -اجلدول

ا بطريقة أكثر تقنية ومشولّية. وميكنك  الوارد يف اجلدول فهو طريقة أخرى لقول الكالم نفسه وإمنَّ
 رفضو ) 2( ) مقاومة1(‘‘أن تشدِّد على أمهية األمور األربعة املختلفة الواردة ضمن القائمة. 

 ’’.القوة اللتني مينحهما هللا للتعامل مع احلياة ابلطريقة اليت يريدها هللاو ) 4(الرغبة  )3(

 ، دليل الطالب12ص.   دقائق) 5-3(    أمثلة عن املستو�ت املختلفة للمشاكل .15
من السطح واآلن، ارجع إىل بداية اجلدول وأعِط أمثلة حياتيَّة عدَّة تبنيِّ مسار املشكلة 

مرحلة يف املشكلة ككّل.  . وميكنك تفسري أمهية كلّ ها اجلذريوصوًال إىل سبب

ب مركز  بعد قضاء ما بني أسبوعني وثالثة أسابيع فيه.  Teen Challengeغادر أحد الطالَّ
 ’’. مل يستطع أن يتوقَّف عن التدخني فغادر‘‘وملَّا سؤل الطالب عن سبب مغادرته، أجابوا: 

هرة. لو أّ�م أرادوا فعًال معرفة السبب الذي جعل التدخني ُحيكم مل ميّيز هؤالء إّال املشكلة الظا
قبضته عليه، الحتاجوا إىل متييز املواقف الظاهرية املتسبِّبة ابملشكلة. وميكن أن يكون ملشكلة 

  ة خمتلفة عدَّة.ظاهر  (مواقف) التدخني الظاهرة أسباب

ب إىل استكشاف هذا املثل بشكل أكثر تفصيًال  اطلب منهم حتديد . و أدُع الطالَّ
 .ملة ملشكلة التدخني لدى هذا الشاباحملتذرية واجل األسباب الظاهرة

أِشر إىل أن هللا يريد استخدام مشاكلنا كفرصة للنمّو. سنتحدَّث عن هذا األمر بشكل 
 املقبلة. ةأكثر تفصيًال يف الدروس الثالث
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 من دليل الطالب 12ص.   دقائق) 5-3(    أمثلة عن أنواع خمتلفة من املشاكل .16
أحرص على إعطاء أمثلة خمتلفة عن مشاكل تؤثِّر على حياة الناس. أحياً�، خنطئ يف 

 .هلا ةنّنا ال نرى إّال األسباب الظاهر أل أحدهمتقدير خطورة املشكلة يف حياة 

ال تدّل العالمات البسيطة دائًما على وجود مشاكل بسيطة، كما أن العالمات الكبرية 
 ائًما على وجود مشاكل كبرية.ال تدّل د

ة األمد بشكل فقدان للذاكرة القصري  أعراضزوجيت  ظهرت لدىمنذ سنوات عّدة، 
حالتها، مل يكن األمر طبيعيًّا. وبعد أن زارت لكن يف  عرضّي. حنن مجيًعا ننسى أحياً�.

الصورة  دماغ. فكشفتلل طيسياابلرنني املغن جتري صورةطلب منها أن  ،الطبيب مرارًا عدَّة
 وجود ورم حبجم طابة غولف يف أسفل دماغها. وكان من الضروري أن ختضع لعملّية جراحيَّة.

ال ميكن عزو كل ضعف يف الذاكرة إىل وجود ورم يف الدماغ. لكن يف هذه احلالة، كانت 
 أعراض بسيطة الداللة الوحيدة على وجود مشكلة خطرة جدًّا لدى زوجيت. 

 ).اجلراحية، مل تعد تعاين من فقدان للذاكرة وابتت بصحة ممتازة (ومنذ خضوعها للعمليَّة

ر العالقة بني الفئات األربع .17  من دليل الطالب 12ص.   دقائق) 5-3(    فسِّ
ر العالقة بني الفئات األربع بشكل  قد يكون من الضروري أن ترجع إىل اجلدول لتفسِّ

الوقت للتحدُّث عن الطرق املختلفة  مفصَّل. يف هذه املرحلة، ميكنك أيًضا أن ختصِّص بعض
 للتعامل مع هذه املشاكل.

الطرق املختلفة للتعامل مع هذه ل اجلبل اجلليدّي على إظهار نتيجة استخدام ثَ يساعد مَ 
املشاكل. مثًال، إذا ختلَّص أحدهم ببساطة من مشكلة ظاهرة بدون أن حياول التعامل مع أّي 

أّن املشكلة الظاهرة نفسها أو أي مشكلة أخرى ستظهر  ، أتكَّدمن النواحي الثالث األخرى
ًدا. إذا قطعت ج ، فلن يبقى اجلزء املتبقي منه فوق سطح املاء الظاهر زء اجلبل اجلليديّ جمدَّ

 % من اجلزء العلوي منه فوق سطح املاء.10بل سيطفو غمورًا ابملاء. 
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     النقطة ث، عواقب الفشلحتدَّث عن  .18
 من دليل الطالب 16-13ص.   دقائق) 5-10(

أنَّه ميكن هلا أن تكون إمَّا إجيابّية أو سلبيَّة.  مظهرًاحتدَّث عن عواقب الفشل ابختصار، 
الدرس،  هذا واحرص على الرجوع إىل أنواع الفشل الرئيسية الثالثة اليت حتّدثنا عنها يف بداية

والفشل الذي يؤدي إىل وهي: الفشل الذي ال ُحيَسب خطيَّة، والفشل الذي ُحيَسب خطيَّة، 
 ارتكاب خطيَّة. معظم العواقب الواردة يف دليل الطالب متعلِّقة ابلفشل الذي ُحيَسب خطيَّة.

املشروع األوَّل من دليل  تطلب منهم مشاركة بعض أجوبتهم الواردة يف وميكنك أن
 واليت ذكروا فيها العواقب اإلجيابّية والسلبية للفشل.الدراسة 

 الفشل بشكل أكثر تفصيًال يف األجزاء املتبقية من هذا الدرس. اقبعو سنتحدَّث عن 

 دقائق) 10-5(   تطبيق شخصيّ  .19
التفكري يف املشاكل اليت  إىل كّل طالب  أدعُ ّي لدرس اليوم، شخصخالل فقرة التطبيق ال

 تدفعه إىل الفشل.

 فليقم كل طالب بتدوين مشكلة ظاهرة واحدة يريد التغلُّب عليها. .1

هلذه  السبب الظاهر (أي اجتاه القلب الداخلي) ما يعتربونه تدويناطلب منهم  .2
 .املشكلة

 اطلب منهم تدوين املشكلة الداخلية األكثر ارتباطًا هبا. .3

مع هذه نهم تدوين كيفيَّة تناسب السبب اجلذري ميكإذا كان الوقت يسمح،  .4
م كانوا  املشكلة. واطلب منهم أن يعطوا مثًال واحًدا أو مثَلني ليبيِّنوا كيف أ�َّ

 ، لدى التعامل مع هذه املشكلة.’’يقومون ابألمور ابلطريقة اليت حتلو هلم‘‘

 شّجعهم على تدوين طريقة هللا للتعامل مع هذه املشكلة. .5

ه  إذا مل يتسّن هلم الوقت إلكمال هذا التطبيق الشخصي يف الصف، ميكنك إعطاؤهم إ�َّ
كفرض مكتوب يسّلمونه يف احلصَّة املقبلة. 
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وإذا كان الوقت يسمح خالل اليوم، ميكنك أن تناقش شخصيًّا مع كّل طالب األجوبة 
موجودة يف  دراسات شخصية حلياة جديدةاليت قدَّمها يف الفرض. وإذا كانت صفوف 

 مناقشة هذا املشروع املكتوب مع كّل طالب يف هذا الوقت من اليوم. مركزك، ميكنك

ذرية املرتبطة حتديد األسباب الظاهرة واملشاكل اجلوال تتفاجأ إذا مل يتمكَّنوا من  
 ة. وقد يكون هناك أكثر من موقف داخلي مرتبط مبشكلتهم.ابملشاكل الظاهر 

 فروض .20

املشروع األول من دليل الدراسة حتت عنوان على  اتَضع عالم .أ
 .’’نظرة عامة على الفشل‘‘

ر   .ب جيب عليهم  ’’.الغفران والتعويض‘‘املشروع الثاين من دليل الدراسة حتت عنوان فسِّ
 إكماله للحّصة املقبلة.

ب قراءة الفصل الثاين من دليل الطالب استعداًدا ملناقشته يف احلصَّة  .ت أطلب من الطالَّ
 املقبلة.

 تقييم الدرس .21
 من فضلك، اطرح أفكارك لتحسني هذا الدرس. 

 أّي أجزاء كانت �جحة؟ 
هموها؟ أّي أجزاء كانت األصعب على الطالب ليف

ب؟  ما هو اجلزء الذي بدا األكثر إفادًة للطالَّ
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 كفَّ عن إدانة نفسك!
 دايفيد ويلكرسون بقلم

فيها خدميت، ألنَّين كنت أدين الكثري  أشعر ابخلجل عندما أعود ابلذاكرة إىل الفرتة اليت بدأتُ 
األشخاص وقعوا ضحية لصادقني. كنت حسن النيَّة وصادقًا يف غرييت. لكن كم من من األشخاص ا

م مل يكونوا على مستوى أفكاري املقدَّسة!  إدانيت الرهيبة أل�َّ

ما مل يندرج ضمن  كلّ ، وأدين  تربّج النساء وارتدائهن سراويل قصريةضّد كنت أعظ منذ سنوات،  
ا . وقبل ذلك، كنت قد شاركت عظات �ريَّة أدين فيهاليت أعددهتا بنفسي’’ املشروعة‘‘مة األمور قائ

املثليني واملطلَّقني والسّكريين واملساومني. وما زلت أصّر على ضرورة أن يرفع خدَّام الرب الصوت ضّد 
اخلطيَّة واملساومة يف حياة املؤمنني. وما زلت أكره رؤية النساء املؤمنات مربَّجات مثل بنات اهلوى 

الطالق. وما زلت أؤمن ومرتد�ت فساتني قصرية. وأعتقد أكثر من أي وقت مضى أن هللا يكره 
 أي خطّية أو مساومة مهما كان نوعها.  ة أبن هللا ال يقبلبشدّ 

بدأ هللا حيّثين على التوقًّف عن إدانة األشخاص الذين أخفقوا وعلى مشاركتهم لكن مؤخًرا، 
ايل، هم ال رسالة حمبَّة ومصاحلة. ملاذا؟ ألن الكنيسة اليوم مليئة مبؤمنني مثقلني ابلذنب والدينونة. وابلت

ال سيما بعد أن أثقل كاهلهم الشعور  ،    حيتاجون إىل مساع املزيد من العظات عن الدينونة واخلوف
ابخلوف والقلق. وال ينقصهم أن يسمعوا واعظًا خيربهم عن مدى غضب هللا منهم. فهم يرتعبون من 

 -غضب هللا وحيتاجون إىل مساع ما قاله يوحنا

َنُه ِإَىل اْلَعاملَِ لَِيِديَن اْلَعاَملَ َبْل لَِيْخُلَص ِبِه اْلَعاملَُ  هللا ألَنَّه‘‘ ُ ابـْ  )17: 3(يوحنا ’’ َملْ يـُْرِسِل اهللَّ

ملاذا ال ميكننا، أ� وزمالئي خدَّام  ».والَ َأَ� أَِديُنِك. اْذَهِيب َوالَ ُختِْطِئي أَْيضاً «للزانية: قال يسوع 
ما الذي حيعلنا نفسها لآلالف ممَّن يعيشون اليوم يف اخلوف من الزىن؟ الرب، أن نعظ رسائل احملّبة 

م اتبوا توبة صادقة وصمَّموا أّال نستمّر يف إدانة  املؤمنني املطّلقني الذين يتزّوجون اثنيًة، مع العلم أ�َّ
ًدا؟  يرتكبوا هذه اخلطيَّة جمدَّ

الوعظ يف أحد املؤمترات التبشرييَّة، استوقفين مؤخَّرًا فىت يف سّن العاشرة بعد أن انتهيت من 
تطلَّق أيب وأمي منذ سنَتني. ‘‘وطلب مّين أن أستمع إىل قّصته. قال والرعب ابٍد على وجهه: 
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 ، رجًال مؤمًنا لطيًفا، وأ� أعيش معهما اآلن وأحبُّهما كثريًا. مثَّ تزّوجت أّمي، وهي مؤمنة صاحلة
ا تعيش يف اخلطيَّة. لكّن أّمي حزينة دائًما وتبكي ابستمرار  . فلقد قال هلا أحد خدَّام الرب إ�َّ

ا تطّلقت وتزوَّجت رجًال مطلًَّقا؟ أ� مرتبك جدًّا ألّن أمي وزوجها  هل ستذهب أمي إىل اجلحيم أل�َّ
 ’’.مؤمنان صاحلان

نيًة، إذا تطّلقت أّمك بسبب ارتكاهبا الزىن وتزوَّجت اث‘‘فقلت للفىت ما أريد قوله للعامل أبسره: 
فهي تعيش يف الزىن. وهللا يكره الزىن. لكن إذا اتبت، فإن هللا يغفر هلا، وميكنها أن تبدأ حياهتا من 

ت بدم خطّيتها ُغِفَرت وُسرتَِ  لتايل، هي ال تعيش يف الزىن ألنجديد كمؤمنة مولودة حديثًا. واب
لدينونة. إذا كان يسوع يغفر ميكنها أن تبدأ حياة جديدة خالية من الشعور ابلذنب وايسوع. إًذا، 

 ’’ .للز�ة حتًماللقتلة والسارقني والكذابني واللصوص، فهو يغفر 

عن الغفران. ’’ الوثنيني‘‘ما يذهلين هو أنَّنا حنن اخلدَّام مستعّدون للذهاب إىل أفريقيا لنعظ 
ت مرة، جاء إّيل ذالكنَّنا غري مستعدين للوعظ عن الغفران واملصاحلة مع هللا للمؤمنني يف بلد�. 

رًا بسبب وجود أ�س مطلَّقني ومنكسرين ومضطربني يف مجاعته. فقلت له:  الرب أحد خدَّام متذمِّ
فهؤالء األشخاص هم أكثر َمن حيتاج إىل � أخي، ُأشكر هللا ألنَّه وضعك يف هذه األرض اخلصبة. ‘‘

 ’’.أوا من جديدمساعدة منك. هم حيتاجون إىل خادم هلل يعّلمهم كيف ميكنهم أن يبد

مًعا إىل أن يفرِّقنا املوت. ’’ غوين‘‘سنعيش أ� وو أ� رجل سعيد يف زواجي بفضل مساعدة هللا. 
تستبعد مجيع الذين ارتكبوا خطأ. فالكنيسة لكنين أنزعج عندما أرى الكنيسة ، أ� أكره الطالقو 

الذي ختونه اليت تتعّرض للخيانة والزوج ، مثل الزوجة ’’الضحا� األبر�ء‘‘تقّدم الراحة والعزاء جلميع 
 زوجته. واألطفال هم َمن يتأذون يف حاالت االنفصال.

زواج  كانإذا  اخلطاة، األشخاص الذين أساءوا إىل أحباء أبر�ء؟  -’’املخطئني‘‘لكن ماذا عن 
 ابلطالق، فهذا يعين أن ماليني األزواج والزوجات هم  ينتهي واحد من أصل ثالث زجيات

ا للتخّلي حّىت عن املذنبني بينهم. فاللّص الذي غفر له املسيح و ’’. طرف املذنبال‘‘ أ� لست مستعدًّ
لكّنه وعلى الرغم من خطيَّته، جلأ إىل املسيح إبميان. جمرًما. يف اجللجثة مل يكن ضحية بريئة، بل كان 

 فنال غفران اخلطا� وانتقل إىل اجملد مع املسيح. 
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هل تفيد إدانتهم؟ ال! ابلطبع ال!  ثليَّات؟ واملدمنني على الكحول؟ ماذا عن املثليني وامل
 لكنَّه ال يكرهاملثليَّة  نّجيهم مبحبَّته. ميقت هللا املمارساتفاملسيح مل �ِت ليدين هؤالء اخلطاة بل لي

 األشخاص الذين ال يعيشون مبا حيّق ألدوارهم كرجال ونساء.

التاسعة عشرة من العمر بعد مؤمتر تبشريّي. وقالت يل  األسبوع املاضي، استوقفتين ممّرضة يف
الكنيسة اليت أراتدها طلبت مّين و سيد ويلكرسون، أ� مثليَّة. أشعر أبّنين جنسة ووسخة. ‘‘بدموع: 

إنَّه ال يستطيع املخاطرة إبغرائي آخرين ضمن مجاعته.  الرب فيها قال خادمفعدم العودة إليها أبًدا. 
حيد هو االنتحار. فأ� غارقة يف الشعور ابخلوف والدينونة. هل جيب أن أقتل أشعر أبن احلّل الو 

 ’’نفسي لكي أنعم ابلسالم؟

، كما لو أنَّ جناستها متنعها من اجللوس يف تكّلمين، أخذت تبتعد عين تدرجييًّاوبينما كانت 
يصرخ قليب إليه. كّل ساعة، ‘‘حمضري. فسألتها ما إذا كانت ال تزال حتب يسوع. فأجابت قائلة: 

 ’’.ذه العادة البشعةهب ، لكّنين مقّيدةفأ� أحّب املسيح بكّل ذرّة من كياين

وكم كان رائًعا أن أرى وجهها يربق عندما أخربهتا كم أّن هللا حيّبها، حّىت يف وسط صراعاهتا. 
  هللاقرتاب إىل. وأّي يرسم خطًّا يف املكان الذي أنِت فيهال تستسلمي خلطّيتك. فاهلل ‘‘قلت هلا: 

ي على حافظ لذا،وإذا اقرتبنا إليه فهو يقرتب إلينا. ُحيَسب برًّا. وأي ابتعاد عنه ُحيَسب خطيَّة. 
مل حتققي بعد االنتصار التام. اقبلي غفرانه كّل يوم.  حّىت إذا -أحّيب يسوع دائًما زمخِك الروحي!

 ’’تايل هو حيّبك أنت أيًضا!يسوع حيّب اخلطاة، وابل أنّ صّدقي وعيشي كّل يوم بيومه! 

 أعطاين ومضة أمل.سّيد ويلكرسون، أنت أّول خادم ‘‘فابتسمت وهي تتنفس الصعداء وقالت: 
أن هللا ال يزال حيّبين، وأعلم أنّه سيحّررين من هذا القيد. لكن اجلميع  يف أعماق قليب أعرف جّيًدا أ�

’’ .يدينين. أشكرك على رسالة الرجاء واحملّبة

نت الروح هل أخطأت إىل الرب؟ هل أحز رأ هذه الرسالة، وأنت تعيش حتت الدينونة؟ هل تق
 خاسرة ضد جتربة طاغية؟حراًب  القدس يف حياتك؟ هل ختوض
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تعرَّف إىل إله احملّبة والرمحة والرأفة الالمتنهية. لكي تكلمة هللا   قراءةكّل ما عليك فعله هو 
 قال داود:

’’ .َألنَّ ِعْنَدَك اْلَمْغِفَرَة. ِلَكْي ُخيَاَف ِمْنكَ  اآلاَثَم َ� َربُّ َ� َسيُِّد َفَمْن يَِقُف؟ِإْن ُكْنَت تـَُراِقُب ‘‘
 ترمجة مسيث وفاندايك )4-3: 130(مزمور 

شفاين هللا من  يف املاضي،سيد ويلكرسون، ‘‘ابكيًة، جاءت امرأة مضطربة إىل مكتيب وقالت يل 
ُت ابإلحباط مؤخَّرًا وعدت أشرب من جديد. واآلن، مل يعد اإلدمان على الكحول. لكنَّين أصب

إبمكاين التوقف عن الشرب. لقد خذلت الرب كثريًا ومل يعد بوسعي أن أفعل شيًئا سوى االستسالم. 
 ’’.فعندما أفكر يف أّين خذلته بعد كّل ما صنعه ألجلي، أشعر أبين عدمية الفائدة وأبّين لن أجنح أبًدا

سقطات روحية أكثر ممَّا يتخيَّل كثريون بيننا. ويسعى الشيطان إىل حتويل هذه  بوجودأ� مقتنع 
السقطات إىل أسوار تبقي املهزومني بعيدين عن هللا. لكن جيب أالَّ ندع الشيطان حيّول هزميتنا املؤقّتة 

 إىل جحيم دائم.

وقال يل  ،يتقابلالبّحار الشاب الذي جاء مل ذلك أعتقد أّن املاليني من األشخاص يشبهون
ه كثريًا. أ� ضعيف جدًّا، وأخاف أالَّ أمتكَّن أبًدا من خدمة تأيب خادم للرب، لكنَّين خذل‘‘ابكًيا: 

’’ .الرب كما ينبغي. فأ� أقع يف اخلطيَّة بسهولة

كيف أن أعظم خدام وخادمات هللا   كنَّين أتشجَّع كثريًا عندما أرىأجد هذه االعرتافات حمزنة ل
 مروا يف اختبارات فشل وهزمية.يف الكتاب املقدس 

’’ واشنطن‘‘فهو كان ابلنسبة إىل إسرائيل مثل ! ال ؟ ابلطبعهل تعتقد أّن موسى كان فاشًال 
بل أكثر من ذلك. لكن أتمَّل عن كثب يف حياة معطي الشريعة  -ابلنسبة إىل أمريكا’’ لينكولن‘‘و

 جرمية قتل تلتها أربعون سنة من اهلروب من العدالة.مسريته ابرتكاب أ هذا. بد

كانت حياة موسى مليئة ابخلوف والشك. وعندما دعاه هللا ليخّلص بين اسرائيل من العبوديَّة، 
ة (ترمج )13، 10: 4(خروج ’’ اْرِسْل بَِيِد َمْن تـُْرِسلْ ... َ� ثَِقيُل اْلَفِم َواللَِّسانِ أ‘‘ئًال: أجاب قا

م حياته إىل الدخول 14: 4غضب هللا ( فأاثر كالمه .مسيث وفاندايك) ). وسعى موسى طيلة أ�َّ
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إىل أرض املوعد لكنَّه مل يتمكَّن من فعل ذلك بسبب إخفاقاته. وعلى الرغم من ذلك، شّبه هللا أمانته 
 .اإلميان بسبب إخفاقاته القائمة أبط. وابلتايل، مل يستثِنه هللا من 2، 1: 3نيني أبمانة املسيح يف عربا

الذي تصارع مع مالك الرب وانتصر.  من خالل الصالة عظيمغالًبا ما نعترب يعقوب احملارب ال
أُعطي يعقوب رؤ� من السماء، شاهد فيها املالئكة يصعدون إىل السماء وينزلون منها. 

 ها.لكّن حياته كانت مليئة بسقطات كبرية مل ُخيِف الكتاب املقدس أ�ًّ من

وملَّا تزوَّج، عندما كان يعقوب شااًب، خدع أابه األعمى لكي يتمكَّن من سلب مرياث أخيه. 
كان حيتقر زوجته ليئة وهو يكّن يف قلبه حبًّا كبريًا ألختها راحيل. إًذا، هو مل يتحمَّل مسؤوليَّته كزوج. 

اْالَن َهِذِه اْلَمرََّة يـَْقَرتُِن ِيب ‘‘ا: وبعد والدة كّل طفل له من ليئة، كانت هذه األخرية تقول لنفسه
يكرهها.  كان  يعقوبّن لك (ترمجة مسيث وفاندايك) )34: 29(تكوين ’’ .رَُجِلي

إًذا، كان هذا الرجل واقًعا يف شرك اخلداع والكسب غري املشروع والسرقة واخليانة وتعدُّد 
 الزوجات. ومع ذلك، حنن نعبد إله ابراهيم واسحق ويعقوب.

البار الذي ال  الرجل ، ُسرَّ بناموس الرب واعترب نفسهجلّبارداود، كاتب املزامري واحملارب اامللك 
جيلس بني اخلطاة. لكن كم كانت نقاط ضعف هذا الرجل العظيم صادمة! فبعد أن سلب بتشابع 

هذه النيب �اثن  لتماس يف ساحة املعركة. وملا فضحمن زوجها أورّ�، أرسل هذا األخري إىل خطوط ا
 اخلطّية املزدوجة، أعطى أعداء الرب فرصة كبرية ليجّدفوا عليه.

رجلواقًفا أمام نعش طفله غري الشرعي امليت وإىل جانبه زوجة سلبها من ختيَّل امللك العظيم 
هللا بسبب خطا�ه. إًذا، فشل داود فشًال ذريًعا. ومع ذلك،  على ونآخر وعامل مليء أبعداء جيّدف

لقد ابرك هللا  (ترمجة مسيث وفاندايك) )14: 13صموئيل  1’’ (.جًال حسب قلبهر ‘‘انتخبه هللا 
 القاتل موسى واملخادع يعقوب ألّ�ما تعّلما كيفّية االستفادة من سقطاهتما لتحقيق االنتصار.

إذا كنت تشعر ابإلحباط بسبب سقطاتك، فأ� أمحل إليك خربًا سارًا. ما من إنسان أقرب إىل 
 واينتقلأن اهلزمية بكل جرأة و  واأن يواجه ونيستطيع نالرجل أو املرأة أو الشاب الذي ملكوت هللا من

 نتصار. هذه هي اخلطوات اليت جيب اعتمادها لتحقيق هذا االنتصار.إىل حياة السالم واال
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عندما أخطأ آدم، حاول فلفشل. على ا اخلوف رّد فعل طبيعيّ يبدو أن  ال ختف من الفشل.. 1
عندما رفض يو�ن أن يعظ أهل و عندما أنكر بطرس املسيح، خاف أن يواجهه.و االختباء من هللا. 

 نينوى، دفعه خوفه إىل قلب احمليط ليهرب من حضور الرب.

األمر األسوأ من الفشل هو اخلوف املرافق له. ن يل حقيقة ساعدتين مرارًا عّدة: لكن هللا أعل
دم ويو�ن وبطرس من هللا أل�م فقدوا حمبتهم له بل ألّ�م خافوا أن مينعه غضبه منهم من ب آمل يهر 

 ال جدوى من احملاولة. أنّ  تفهُّم وضعهم. يستغّل الشيطان هذا اخلوف ليجعل الناس يظّنون

ينتظر مثل نسر كاسر أن تسقط بطريقة ما. كما أنّه يستعني بكل ’’ املشتكي على اإلخوة‘‘ذاك 
يف اجلحيم ليجعلك تستسلم، وليقنعك أبن قداسة هللا متنعه من قبولك أو أبن خطيتك متنعك  كذبة

أو يقول لك إّنك لن تعلو أبًدا فوق من الرجوع إليه. كما أنه يسعى جلعلك تظن أّنك لست كامًال 
 فشلك.

قت، كان جيب يف هذا الو استغرق موسى أربعني سنة ليتحرَّر من اخلوف ويصبح �فًعا خلطَّة هللا. 
ابنتظار أن يتعّلم رجل واحد مواجهة فشله. لو أن  تقريًبا نصف قرن خري خطّة هللا اخلالصيَّة ملّدةأت

ًدا. ومع ذلك، �ض موسى منى أو يعقوب أو داود استسلموا لفشلموس  هم، ملا مسعنا هبم جمدَّ
  مشله مع أخيه بعد أنوملَُّ  هللا. كما أن يعقوب واجه خطا�ه جديد ليصبح واحًدا من أعظم رجال

خدعه، وبلغ مستو�ت جديدة من االنتصار. أمَّا داود فهو أسرع إىل بيت هللا ومتسك بقرون املذبح 
كان قد حيث وجد غفراً� وسالًما وحّقق أعظم إجناز يف حياته. ويو�ن عاد إىل مكانه وفعل ما  

. وبطرس �ض من رماد اإلنكار وقاد رحنو التوبة والتحر  مدينة كاملة رفض القيام به سابًقا وقاد
 اختبار حلول الروح القدس يوم اخلمسني.حنو  كنيسةال

اإلنسان أعظم حيدث دائًما بعد الفشل أن حيّقق . امِض قدًماعلى الرغم من الفشل، .  2
أو هذا  -فشلت فشًال ذريًعا بعد أن. منذ عشرين سنة، جلست يف سياريت الصغرية أبكي ل هللعم

ت أن هللا يقودين بعد أن اعتقد بشكل غري رمسي طُردت من قاعة احملكمة. فلقد كنت قد ما ظننته
ألشهد عنه لسبعة مراهقني جمرمني، ورأيت صوريت يف اجلريدة الشعبية وقد ُكتب حتتها 

. ’’واعظ يلّوح بكتابه املقدس يقاطع جلسة احملكمة‘‘
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رها لو أّنين استسلمت يف تلك الساعة بدين عندما أفّكر يف الربكات اليت كنت ألخس يقشعرّ 
املظلمة. وكم أشعر ابلفرح اليوم ألًن هللا عّلمين مواجهة فشلي واالنطالق لتنفيذ اخلطوة التالية ضمن 

خطَّته حليايت. 

خادمني عظيمني من خّدام هللا، ممّن كرزوا سابًقا آلالف األشخاص، لكّنهم وقعوا يف  مسعت عن
 ا، ها داود مع بتشابع. فقّرر واحد منهما أنّه مل يعد إبمكانه املضّي قدمً سها اليت ارتكباخلطية نف

. أّما اآلخر فتاب وبدأ سابًقا ابمسه وها هو اليوم يشرب اخلمر وجيّدف على املسيح الذي كان يكرز
 ملسيح، بعد أن ختطىعن ااآلالف  ًجما دوليًّا لإلرساليَّات خيربمن جديد، وها هو يرتأس اليوم بر�

 شله ومضى قدًما.ف

أغلبية الحظت أن ، أشخاص غري قابلني للتقوميو  على املخدرات مع مدمنني خالل خدميت
األشخاص الذين يرجعون إىل عاداهتم القدمية يصبحون أقوى من اآلخرين عندما يواجهون إخفاقاهتم 

 ابجلسد. ويرجعون إىل الرب، إذ يتكوَّن لديهم وعي خاص على قّوة الشيطان ورفض اتم لثقتهم

كان يوجد طريق واحد فقط أمام موسى . هللا عبادةعلى الرغم من الفشل، استمّر يف .  3
يف شركة دائمة مع الرب  موسى كثريين بيننا اليوم. كان  ألن حاله يشبه حالمنتصرًا ليبقى 
  وفاندايك) (ترمجة مسيث )11: 33(خروج ’’ .َوْجها ِلَوْجٍه َكَما ُيَكلُِّم الرَُّجُل َصاِحَبهُ ‘‘...

بسيط جدًّا: إبق قريًبا من  مع هللا. وأعتقد أن سّر القداسة الوثيقة قةاعلى هذه الصد حافظ موسى
 .هيسوع. تفرَّس دائًما يف وجهه إىل أن تشبه

يف إحدى الليايل استوقفتين سيدة هستريية يف الشارع وقامت ابعرتاف رهيب. قالت وهي ممسكة 
سيد ويلكرسون، أ� أواجه الساعة ‘‘ظننت أ�ا ستمزقه، قالت:  بكّم قميصي بشّدة لدرجة أينّ 

األكثر كآبة يف حيايت. ال أعرف ماذا أفعل. زوجي تركين والذنب ذنيب. عندما أفكر كيف أين 
  ’’خذلت هللا وعائليت، ال أمتّكن من النوم يف الليل. ماذا سأفعل؟

الرب. قويل له إنَّك تعلمني  الشارع واعبديقارعة � صديقيت، إرفعي يديِك هنا يف ‘‘فقلت هلا: 
أّنك أخفقت لكّنك ما زلِت حتبّينه. مث عودي إىل البيت واجثي على ركبتيِك وال تطليب شيًئا من هللا، 

 ’’.بل ارفعي إليه يديك وقلبك واعبديه
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تسّبح على خّديها وهي   يديها حنو السماء والدموع تسيلوتركتها واقفة عند قارعة الشارع، رافعةً 
 الرب بعد أن ذاقت طعم االنتصار الذي كان قد بدأ يعود إىل حياهتا.

واآلن، سأتكّلم عن فشلك. هل تعاين من املشاكل يف بيتك؟ هل تسيطر عادة سيئة على 
لدرجة أّنك ال تستطيع أن تكسرها؟ هل تتعذب يف ذهنك أو روحك؟  كحياتك وحتكم قبضتها علي

هل طلب منك هللا القيام أبمر وفشلت يف فعله؟ هل أنت بعيد عن مشيئة هللا؟ هل تطاردك ذكر�ت 
 متعلِّقة مبا كنت عليه يف املاضي؟ أم رؤى متعلقة مبا ميكن أن تؤول إليه؟

 وارفعه! !إًذا، أعبد الرب وسط فشلك! سّبحه

لكن طريق التغلب على الفشل بسيط جدًّا لدرجة أنه يبدو هذا الكالم مبالغة يف التبسيط.  قد
 طفال والبسطاء وحاملي شهادات الدكتوراه أن يتبعوه بنجاح. قال املسيح،ميكن لأل

 ’’.ُكلُّ َما يـُْعِطيِين اآلُب فَِإَيلَّ يـُْقِبُل َوَمْن يـُْقِبْل ِإَيلَّ الَ ُأْخرِْجُه َخارِجاً ‘‘
 ترمجة مسيث وفاندايك )37: 6(يوحنا 

َعِبَني َوالثَِّقيِلي اَألْمحَاِل َوَأَ� ُأِرُحيُكمْ ‘‘ يَع اْلُمتـْ  ’’.تـََعاَلْوا ِإَيلَّ َ� مجَِ
 ترمجة مسيث وفاندايك )28: 11(مىت 

 . أعبد هللا إىل أن حتقق االنتصار. حّىت إذا فشلتال ختف من الفشل بل امِض قدًما 
ساعة األخرية. اثبر على التقّدم وستحّقق أعظم النصف زء األصعب من اإلميان يكمن يف فاجل

اإلجنازات. 
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 الدرس الثاين
 اخلطوات األوىل حنو التعايف من الفشل

 رئيسيَّةالكتابّية القيقة احل .1

 .هللا الّختاذ اخلطوات املناسبة حنو التعايف من الفشل من أحتاج إىل مساعدة

 ترمجة مسيث وفاندايك 9-8: 32يسية: مزمور اآلية الرئ .2

  أَُعلُِّمَك َوأُْرِشُدَك الطَّرِيَق الَِّيت َتْسُلُكَها. أَْنَصُحَك. َعْيِين َعَلْيَك.‘‘

 ’’.مُّ لَِئالَّ يَْدنـَُو إِلَْيكَ الَ َتُكونُوا َكَفَرٍس َأْو بـَْغٍل ِبالَ فـَْهٍم. بِِلَجاٍم َوزَِماٍم زِيَنِتِه ُيكَ 

 للطّالب مرجعّيةمادة  .3

املشروع الثاين من يتناسب الفصل الثاين من دليل الطالب مع هذا الدرس. ويتناسب 
 مع هذا الدرس. ’’الغفران والتعويض‘‘دليل الدراسة حتت عنوان 

 حتضري مسبق -التعويض .4

موضوع التعويض. ميكنك ختصيص حصَّة  من دليل الطالب 35-30الصفحات تتناول 
كاملة من الدرس هلذا املوضوع، اعتماًدا على اهتمامات الطالب يف هذا اجملال. وإذا كان عدد 

كبري من الطالب غري مؤمن أو حديثًا يف اإلميان، ميكنك التحدث عن هذا املوضوع إبجياز، 
 اكون مثريً يالتعويض أن  وضوعميكن ملو على أن تفسره بشكل أكثر تفصيًال يف اتريخ الحق. 
 للجدل وقد يصعب على بعض املؤمنني اجلدد فهمه.
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 دقائق) 5-3(    نشاط حتضري للدرس .5

املدرجة يف اجلدول ل اجلبل اجلليدّي ملراجعة األجزاء األربعة ثَ مبَ  إبدأ درس اليوم ابالستعانة
 من دليل الطالب. 12-11راِجع الصفحتني ’’. فهم مشاكلي‘‘حتت عنوان 

 راِجع أيًضا الفئات الرئيسية الثالث للفشل:
 الفشل الذي ال ُحيَسب خطّية .1
 الفشل الذي ُحيَسب خطيَّة .2
 الفشل الذي يؤدي إىل ارتكاب خطيَّة .3

  أعِط مقدِّمة عن مفهوَمي التعايف واالنتكاس .6
 من دليل الطالب 18-17ص.   دقائق) 2-3(

ر إبجياز مفهوَمي التعايف واالنتكاس اللذين  بينما تبدأ نقاش اليوم، ميكنك أن تفسِّ
مقدمة  من دليل الطالب 18 و 17الصفحتني سنتحدث عنهما يف هذا الدرس. وتتضّمن 

شاملة هلذين املصطلحني. من الضروري أيًضا أن أتخذ خلفية الطالب بعني االعتبار. 
 ىل الطالب اعتماًدا على خلفّيتهم.فقد يكون هذان املفهومان مألوَفني ابلنسبة إ

فهو أننا سنعتمد منوذًجا قائًما على هنا أما املوضوع املهم الذي جيب التشديد عليه 
 الكتاب املقدس لتناول مواضيع الفشل والتعايف واالنتكاس.

 ’’طرق شائعة للتعامل مع الفشل‘‘النقطة أ. حتدَّث عن  .7
 ، دليل الطالب20-18ص.   دقائق) 5-7(

تزويدك بقائمة تضّم بعض الطرق املختلفة اليت تعاملوا فيها مع الفشل  إىل الطالب أدعُ 
 يف املاضي.

لتوضيح الطرق املختلفة للتعامل مع الفشل.  ل اجلبل اجلليديّ ثَ ميكنك أيًضا االستعانة مبَ 

من دليل  20-18الصفحات  ضمنوقد متت مناقشة بعض الطرق األكثر شيوًعا 
 الطالب.
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 لنقطة ب. ماذا جيب أن أفعل عندما أفشل؟احتدَّث عن  .8
 ، دليل الطالب26-20ص.   دقيقة) 10-15(

ر للطالب أّن اخلطوات التسع الواردة يف دليل الطالب تشّكل النمط العام للتعامل مع  فسِّ
الفشل. سنلقي نظرة فاحصة على بعض املسائل إمَّا يف وقت الحق خالل درس اليوم 

 ض، مثًال) أو خالل دروس أخرى.(غفران وتعوي

 ماذا جيب أن أفعل عندما أفشل؟
 جيب أن أعرتف أبين أخطأت .1
 جيب أن أطلب الغفران من هللا .2
 جيب أن أغفر لنفسي .3
 جيب أن أقّرِر أن أتوقَّف عن ارتكاب اخلطيَّة .4
 جيب أن أطلب الغفران من األشخاص الذين أسأت إليهم .5
 جيب أن أحبث عن سبب إخفاقي .6
 أتَّبع طرق هللا للتغلُّب على فشليجيب أن  .7
 جيب أن أمسح لآلخرين إبخباري عن مشاكلي .8
  جيب أن أمضي قدًما وأستمّر يف النمو! .9

 من دليل الطالب 26-20النمو من خالل الفشل، ص. 

بشكل متكّرِر عندما تتحدَّث ’’ التعايف‘‘يف هذا الدرس، احرص على استخدام مفهوم 
جيب أن يدركوا أن التعايف هو ما عن التعامل مع الفشل. ما هي اخلطوات املؤدية إىل التعايف؟ 

حيتاجون إليه للرتكيز على التعامل مع الفشل. 

أحد األمور الرئيسية اليت جيب أن نطلع الطّالب عليها هو أّن التعايف من الفشل عملّية 
تستلزم حاالت الفشل البسيطة عمل تعاٍف بسيط فيما تتطلب حاالت الفشل تدرجييَّة. 

 األكثر جدية اختاذ خطوات تغيري جدية للتعايف.

ون خطوة مؤدية إىل النمو أنَّه ميكن للفشل أن يك على يف هذا الدرس، جيب أن نشدِّد
 إذا اختذ� القرارات املناسبة بشأن كيفية التعامل معه.

2 



 35 النمو من خالل الفشل

، أِشر إىل وجود ثالثة أشخاص ’’جيب أن أغفر لنفسي‘‘، 3النقطة لدى التحّدث عن 
 معنيِّني هبذه اخلطوة.

 جيب أن أطلب الغفران من هللا. سيغفر يل هللا. لكن ال ميكنين التوقُّف عند هذا أوًَّال،
 احلّد.

الشخص املتضّرِر من فشلي. وقد يكون هناك أكثر  من غفرانالجيب أن أطلب  اثنًيا،
 من شخص واحد متضّرر من فشلي.

، هناك شخص اثلث معّين بعملية الغفران، وهو أنت. جيب أن تغفر لنفسك هذا اثلثًا
يف العمليَّة  اجلزء األصعب وابلنسبة إىل بعض األشخاص، قد يكون هذاالفشل الذي ارتكبته. 

 كّلها.

جيب أن أطلب الغفران من األشخاص الذين ‘‘حتت عنوان  5النقطة إبجياز عن  حتدَّث
ر أنَّك ستتناول هذه النقطة بشكل أكثر تفصيًال يف هذا الدرس.. ’’أسأت إليهم  وفسِّ

 دقيقة) 15-5(    �ِقش قصًصا كتابيَّة متعلِّقة ابلفشل .9

قصَّة أو قّصتني من الكتاب املقّدس لتوضح كيفيَّة تعامل  يف هذه املرحلة، ميكنك مناقشة
أشخاص آخرين مع فشلهم. كما ميكنك التطرُّق إىل عواقب فشلهم. ومن شأن حديث وجيز 
 اعن بعض هذه االختبارات أن يساعد الطّالب على تكوين فهم أفضل للخطوات اليت عدَّدهت

 ’’ماذا جيب أن تفعل عندما تفشل؟‘‘للتو، 

 بضعة أحداث من الكتاب املقدس ميكنك االستعانة هبا هنا.إليك 

 3آدم وحواء يف جّنة عدن، تكوين  -
16-1: 4صراع قايني مع هللا وأخيه، تكوين  -
 15صموئيل  1حماولة امللك شاول تغطية فشله،  -
(سّلط الضوء على رد فعل داود  12و 11صموئيل  2خطية داود مع بتشابع،  -

 )23-13: 12صموئيل  2ه. عندما واجهه النيب خبطيَّت
 26إنكار بطرس للمسيح، مىت  -
32-11: 15اإلبن الضال، لوقا -
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 ’’طلب الغفران‘‘النقطة ت، عن  أعِط مقّدمة .10
 ، دليل الطالب30-26ص.   دقائق) 2-3(

ميكنك اعتبار أعِط مقّدمة عن اجلزء الرئيسي التايل من احلصَّة ويتحدث عن الغفران. 
فاحصة على إحدى اخلطوات ضمن عملّية التعايف. بعد التحدث عن ذلك مبثابة إلقاء نظرة 

 ًضا أن تقّدم الغفران على أنه إحدىالغفران، سنتناول موضوع التعويض. لكن من املفيد أي
 اخلطوات الرئيسية ضمن عملية التعويض.

ريدإرجاعه إىل حالته الوظيفيَّة. فنحن ن -ما هو التعويض؟ إنَّه عبارة عن اسرتداد شيء ما
 اسرتداد عالقات، ومواقف وسلوكيَّات �جحة. نريد أن ينتج منّو إجياّيب عن الغفران والتعويض.

لدى مناقشة موضوع الغفران، شدِّد بدايًة على أمهية الذهاب إىل الشخص الذي أسأت 
إليه بفشلك وإخفاقك. وأوِضح أن الشيطان سيحاول إقناعك بعدم القيام هبذه اخلطوة. 

 وسيحاول بّث شىت أنواع األعذار يف ذهنك لتربير عدم ذهابك إىل الشخص املعّين. 

اليت ميكن أن تتّم تسويتها عرب طلبك من الشخص اآلخر  وحاِول أن توضح أنواع املواقف
مثًال، قد يستسلم أحدهم لتجربة سوى هللا وأنت. أن يغفر لك. فثّمة أنواع فشل ال تعين أحًدا 

الشهوة، فرياعي أفكار شهوة يف ذهنه. وقد ال يكون الشخص اآلخر على دراية مبا يدور يف 
خطئ إىل الشخص اآلخر ليطلب الغفران منه على ذهنه. يف هذه احلالة، ال داعي لذهاب امل

 أفكاره اآلمثة. وإذا فعل، فهو يؤذيه أكثر مما ينفعه.

 ’’قبل أن أطلب الغفران‘‘النقطة الفرعية أ. حتدَّث عن  .11
 ، دليل الطالب28-26ص.   دقائق) 5(

حتدَّث عن األمور اليت جيب عليهم فعلها قبل الذهاب إىل الشخص اآلخر لطلب 
 .الغفران

 أعرتف لنفسي وهلل أبنين أخطأت .أ
 أعرف جيًِّدا اخلطأ الذي ارتكبُته  .ب
 أخطِّط ِلما سأقوله عندما أكلِّم هذا الشخص .ت

خري مثال على عملّية طلب الغفران.  15تشكِّل قّصة االبن الضال الواردة يف إجنيل لوقا 
له عندما يصل إىل هناك. ميكنك فاالبن أدرك خطّيته وقرَّر العودة إىل بيت أبيه وخّطط ملا سيقو 
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االستعانة هبذه القّصة يف هذا اجلزء من الدرس إليضاح جوانب الغفران املختلفة فضًال عن 
 فيها. ر اليت تلعبها الشخصيَّات الثالثاألدوا

راِجع األسئلة الواردة يف املشروع الثاين من دليل الدراسة املرتبط هبذه القّصة. وميكنك أن 
أمام سائر الطّالب، مثّ ادعهم ملشاركة أجوبتهم على لطّالب تلخيص القصَّة تطلب من أحد ا

 األسئلة ذات الصلة.

، ’’طرق خاطئة لطلب الغفران‘‘، 2النقطة الفرعيَّة حتدَّث عن  .12
 ’’الطريقة الصحيحة لطلب الغفران‘‘ 3والنقطة الفرعيَّة 

 ، دليل الطالب30-28ص.   دقيقة) 5-15(

لدى التحدُّث عن هذا اجلزء من الدرس، ميكنك أن تطلب من الطّالب متثيل الطرق 
لتأدية كل متثيليَّة، واطلب اخلاطئة املختلفة والطريقة الصحيحة لطلب الغفران. عّني طالَبني 

 منهم متثيل إحدى طرق طلب الغفران. 

ب مشاهد هتا جمدًَّدا. ويف كّل مرَّة وإذا أمكن، قُم بتصوير هذه التمثيليَّات. فسيحّب الطالَّ
 يشاهدو�ا، ستتعزَّز مبادئ هذا اجلزء من الدرس يف قلوهبم.

املرحلتني الّلتني  لدى مراجعة الطريقة الصحيحة لطلب الغفران، احرص على أن يفهموا 
عهم ابالعرتاف خبطئكتنطوي عليهما هذه العمليَّة. تتمثَّل املرحلة األوىل  على متييز . شجِّ

 ، وليس املشكلة الظاهرة فحسب.ذريةالداخلي (السبب الظاهر) واملشاكل اجلاملوقف 

جيب طرح هذا السؤال. بعد ذلك، ’’ هل ستغفر يل؟‘‘وتتمثَّل املرحلة الثانية ابلسؤال: 
جيب انتظار رّد الشخص اآلخر. 

تائج حاول إعطاء أمثلة عّدة متعلِّقة أبشخاص قاموا هبذا العمل ابلشكل الصحيح مبيًِّنا ن
ان مبيّـًنا لطلب الغفر  خاطئة اطرقً اء أمثلة متعلقة أبشخاص اتّبعوا مبادرهتم. كما ميكنك إعط

 . النتائج املرتتبة على ذلك

 شكل أكثر تفصيًال ضمن املوادتناول موضوع طلب الغفران واكتساب ضمري صاحل ب متّ 
إذا سبق لك أن . Institute in Basic Life Principles قدَّمة يف معهد املبادئ احلياتيَّة األساسيَّةامل

وُيشار إىل أن األفكار الواردة . حضرت املؤمتر، ميكنك مراجعة املالحظات اليت دوَّنتها خالله
 ضمن دليل الطالب حول موضوع الغفران مشاهبة متاًما لتلك اليت ّمتت مشاركتها يف املؤمتر. 
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عادًة واليت تبنيِّ سبب عدم جناح طريقة األعذار اليت يتم إعطاؤها وميكنك مشاركة بعض 
م يقدِّمون جمّرد أعذار. إذا ّمت  أمَّا طلب الغفران هذه لدى بعض األشخاص. والسبب هو أ�َّ

أنت تصنع فرقًا كبريًا حني استخدام هذه الطريقة ابلشكل الصحيح، فهي تنجح فعًال. 
 تساعدهم على التعلُّم من فشلهم.

 دقائق) 5-2(   الغفران والنسيان  .13

يواجه بعض املؤمنني اجلدد صعوبة كبرية يف التوفيق بني الغفران والنسيان. أحياً�، حيّب 
م يريدون نسيان الفشل  الناس أن ينسوا فشلهم قبل أن يُغَفر هلم اخلطأ الذي ارتكبوه. كما أ�َّ

 بدًال من تكّبد عناء القيام ابلتغيري الالزم يف هذه الناحية من حياهتم.

هذه احلالة أيًضا على َمن ينسى فشل املاضي سريًعا جدًّا قبل أن يستعيد عالقته تنطبق 
 هذه العالقةالتأّمل جراء  ابلشخص املتضّرِر جرّاء فشله. يف هذه احلالة، يستمر هذا األخري يف

 عدم تعلُّمه الدروس كافة اليت يريد. أمَّا العاقبة األخرى لنسيان املرء فشله بسرعة فهي املنهدمة
يقع جمدًَّدا يف الفشل نفسه ألنه مل يتعّلم  جتده سرعان ما تعلُّمها جراء فشله. وابلتايلهللا منه 

 طريقة هللا لتجّنبه يف حياته.

األمر الذي يعّزز يف  ؛يعيشون فشلهم جمدًَّدا يف أذها�م أشخاص من �حية أخرى، مثّة
ا اإلنسان إىل تشجيع ليكون صادقًا حيتاج هذمن هنا، ’’. أ� فاشل‘‘داخلهم الفكرة اآلتية: 

 ويرى األمور الصاحلة اليت حتدث يف حياته.بشأن فشله ولكي ميضي قدًما 

 دقائق) 5-3(  أسئلة من املشروع الثاين من دليل الدراسة  .14

أي أسئلة تراود أذها�م  تدوين مينح السؤال السادس من املشروع الثاين الطّالب فرصة
بشأن الغفران والتعويض. يف هذه املرحلة، ميكنك ختصيص وقت ملناقشة أي أسئلة يودُّون 

طرحها بشأن الغفران. واطلب منهم ترك أسئلتهم املتعّلقة ابلتعويض إىل أن حيني موعد مناقشة 
 هذا املوضوع بشكل أكثر تفصيًال يف وقت الحق من احلصَّة.

2 



 39 النمو من خالل الفشل

 دقائق) 5(  ن أساء إليك الغفران مل .15

خالل احلديث عن الغفران، جيب أن يتم الرتكيز بشكل أساسي على كيفية طلب الغفران 
ابلشكل الصحيح بعد اإلساءة إىل الغري. وميكنك اإلشارة إىل ضرورة املسارعة للغفران عندما 

 �يت أحدهم ويعرتف بفشله.

 ترمجة مسيث وفاندايك 9: 17أمثال 

 ’’ َمْعِصَيًة َيْطُلُب اْلَمَحبََّة َوَمْن ُيَكرُِّر َأْمراً يـَُفرُِّق َبْنيَ اَألْصِدقَاِء.َمْن َيْسرتُْ ‘‘

 إن موضوع الغفران ملن أساء إليك مهم جدًّا لدرجة أنَّه جيب ختصيص درس كامل له.

 ختطيط املعّلم -التعويض .16

احرص على تعليمه يض ضمن فئة التعليم الروحي الدسم. لذا، رمبا يندرج موضوع التعو 
بدّقة وعناية. كما ميكنك أن تتناول إبجياز بعض املواضيع األساسيَّة املتعلقة ابلتعويض، مرّكزًا 

 بشكل أوّيل على الربكات املرافقة للقيام به ابلطريقة اليت ترضي هللا.

 من دليل الطالب 35-30ص.   دقائق) 5-2(   النقطة ث. التعويضأعِط مقّدمة عن  .17

مة عن موضوع التعويض مستعيًنا بشهادة حياة مؤمنني اتَّبعوا النمط الكتاّيب أعِط مقدّ 
. جيب على الطّالب أن يروا فورًا أن التعويض يشّكل جزًءا واقعيًّا من احلياة املسيحيَّة. للتعويض

ال ختَش إعطاء أمثلة كانت نتائجها مؤملة. وليس من الضروري أن تكون األمثلة اليت تعطيها 
يف  الوارد ’’�هي رابط‘‘جعل هللا فيها كّل شيء كامًال. استِعن مبََثل ’’ عجزاتقصص م‘‘

 من دليل الطالب. 33و 32الصفحتني 

 ’’النمط الكتاّيب للتعويض‘‘، 1النقطة الفرعية حتدَّث عن  .18
 من دليل الطالب 33-31ص.   دقائق) 2-5(

هللا قادر  -توقُّع إجيايبّ  عنلدى التحدُّث عن النمط الكتاّيب للتعويض، حاِول التعبري 
ب املقاطع الكتابيَّة الواردة  على حتويل أي فشل إىل أمر صاحل إذا تبعنا طرقه. �ِقش مع الطالَّ

. وميكنك الرجوع إىل شريعة العهد القدمي الستكشاف من دليل الطالب 31الصفحة يف 
 بعض التفاصيل املتعلِّقة ابلتعويض يف ذلك الوقت.
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 ’’اخلطوات اليت جيب اّختاذها للتعويض‘‘،  2طة الفرعيَّة النقحتدَّث عن  .19
 من دليل الطالب 34-33ص.  دقائق)  5-7(

لدى مناقشة هذا اجلزء، أوضح األولو�ت اليت جيب أن نضعها نصب أعيننا خالل 
 عملّية التعويض:

 اسرتداد عالقتك ابهلل أوًَّال  .أ
 اسرتداد عالقتك ابلشخص الذي أسأت إليه .ب
 بتعويض مادي عّما سرقته أو دّمرتهالقيام  .ت

التعويض يف حياة  خري مثال على 10-1: 19قا تشّكل قّصة زّكا الواردة يف إجنيل لو 
املؤمن اجلديد. تبنيِّ هذه القصَّة أيًضا أنّه كّلما سارع املؤمن اجلديد إىل التعويض عن أخطاء 

حمتملة تستعني هبا خالل فرتة النقاش إلجياد أسئلة املاضي، كان له أفضل. راِجع املشروع الثاين 
 يف الصف يف هذه املرحلة.

 ال ترغم الطّالب على املوافقة على هذا التعليم .20

ال حتاول فرض مفهوم التعويض على طّالبك، وخصوًصا حديثي اإلميان بينهم. ُقل هلم: 
وح القدس إذا كان وليبّكتهم الر ’’. فلنَر ما يريد هللا قوله عن هذه الناحية  الصعبة من حياتنا‘‘

 عليهم القيام أبي تعويض يف حياهتم.

من  33و 32الصفحتني الواردة يف ’’ �هي رابط‘‘ميكنك أن تطلب منهم مراجعة قصة 
 لإلشارة إىل الفوائد اإلجيابّية الناجتة عن القيام هبذا العمل. دليل الطالب

 نتائج التعويض عن إخفاقاتك، 3النقطة حتدَّث عن  .21
 من دليل الطالب 35-34ص.   دقائق) 3-10(

خطّة هللا اآلتية للقيام ابلتعويض. أِشر إىل أن الشيطان سيحاول زرع  اتّباع نتائج �ِقش
 اخلوف يف قلوهبم لتثبيط عزميتهم ومنعهم من القيام ابلتعويض.
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 دقائق) 5-3(    الفوائد اليت يعود هبا التعويض على الشخصيَّة  .22

ا. وتلزمك شجاعة كبرية التّباع منط هللا. غالًبا ما يكون القيا
ً
م ابلتعويض اختبارًا مؤمل

ويضع هذا النوع من الظروف فرًصا أمام حديثي اإلميان لتنمية صفات إجيابّية يف شخصيَّتهم. 
�ِقش بعض الصفات املختلفة اليت ميكنهم تنميتها يف هذا النوع من األوضاع. 

 دقائق) 5-2(    حتمُّل مسؤوليَّة أخطاء املاضي .23

تتناول مسألة التعويض بشكل مباشر حتمُّل مسؤولية أخطاء املاضي بصورة شخصّية. 
 فهذا ضعف شائع لدى حديثي اإلميان، وخصوًصا هؤالء الذين يقصدون خدمة 

Teen Challenge  وغريها من اخلدمات املسيحية األخرى.  فهم مل يتعّلموا أن يتحّملوا مسؤولية
 أخطاء املاضي. 

متاًما على هذا املوضوع. راِجع ما جاء يف رسالة الكتاّيب ’’ الزرع واحلصاد‘‘ينطبق مبدأ 
. ال بد من أن نتحّمل عواقب فشلنا وخطا��. حنن نثق أبن هللا سيغفر 8-7: 6غالطية 

 تلقائيًّا مبدأ الزرع واحلصاد. فاهلليعين أنّه ألغى  خطا�� عندما نعرتف له هبا. لكّن غفرانه ال
يغفر اخلطا� وميحو الذنوب ويرّد العالقات والسالم الداخلي. هذا ما جرى يف حياة داود بعد 

مل يتخلَّص من عواقب هو ) 12و 11صموئيل  2أن اعرتف خبطيَّة الزىن والقتل. (أنظر 
 .خطا�ه األمم اجملاورة فرصة لتجّدف على هللا)؛ وأعطت 14: 12صموئيل  2خطيَّته (

لكن ميكن أن يتغريَّ اجتاه قلوبنا جتاه هذهندواًب دائمة. ترتك إخفاقاتنا أحياً� كثرية، 
 الندوب إذا تبعنا منط التعويض الذي أوجده هللا ومسحنا له بشفاء عالقاتنا املنهدمة.

 دقائق) 10-5(   تطبيق شخصّي  .24

 خلطوات األوىل حنو التعايف من الفشل .أ

ومراجعة  من دليل الطالب 26-20الصفحات لرجوع إىل إىل اأدُع الطالب 
اخلطوات األوىل اليت جيدر هبم اّختاذها عندما يفشلون. واطلب منهم حتديد فشل معنيَّ 

جيب عليهم التعامل معه يف حياهتم، ومن مثّ اخَرت خطوة واحدة أو خطوتني من بني هذه 
 اخلطوات اليت جيب عليهم تطبيقها على هذا الفشل.
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 طلب الغفران .ب

ع الطالَّ  واطلب منهم أن  ب على تطبيق الطريقة الصحيحة لطلب الغفرانشجِّ
 من دليل الطالب. 29الصفحة حيفظوا النمط البسيط الوارد يف 

 ’’. هل تساحمين؟(أذكر اخلطأ الذي ارتكبته)لقد أخطأت عندما  ‘‘

كما ميكنك أن تطلب منهم ختصيص  دقيقتني للصالة. واسأل هللا أن يعلن هلم ما 
 شخص جيب عليهم أن يذهبوا إليه طالبني منه أن يغفر هلم. إذا كان يوجد

واطلب منهم تدوين الكالم الذي ينوون قوله هلذا الشخص. ميكنك أن تطلب 
 طلبوا منه الغفران.و منهم تدوين تقرير مبا جرى عندما ذهبوا إىل الشخص اآلخر 

 التعويض .ت

ور التطبيق إذا خصَّصت حصَّة كاملة للتحدُّث عن التعويض، جيب أن يتمح
الشخصي حول الطريقة اليت ميكن أن يبدأوا هبا ابالستعانة هبذا النمط الكتاّيب يف 

مؤمتر معهد املبادئ احلياتية األساسية  . وتتضّمن بعض املواد املقتبسة منحياهتم
Institute in Basic Life Principles   أفكارًا مفيدة حول كيفيَّة تطبيق هذا التعليم

 الكتاّيب.

 وضفر  .25

املشروع الثاين من دليل الدراسة حتت عنوان يف آخر احلصَّة، َضع عالمات على  .أ
 ’’.الغفران والتعويض‘‘

 .15-14: 6مّىت  ما جاء يف يف آخر احلصَّة، أخِضع الطّالب الختبار قصري حول .ب

قراءة الفصل الثالث من دليل الطالب استعداًدا ملناقشته يف احلصَّة إىل الطّالب  أدعُ   .ت
 التالية.
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 تقييم الدرس .26

 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 الثالث
 كيف أمنو من خالل فشلي

 التخطيط للنمو

 احلقيقة الكتابّية الرئيسيَّة .1

جيب علّي أن أصغي إىل الروح القدس وأن أطيعه لكي يساعدين على النمو من خالل 
 فشلي.

 ترمجة مسيث وفاندايك 13: 16يَّة: يوحنا اآلية الرئيس .2

يِع احلَْقِّ ألَنَُّه الَ يـََتَكلَُّم ِمْن نـَْفِسِه ‘‘ َبْل َوأَمَّا َمَىت َجاَء َذاَك ُروُح احلَْقِّ فـَُهَو يـُْرِشدُُكْم ِإَىل مجَِ
 .’’ُكلُّ َما َيْسَمُع يـََتَكلَُّم ِبِه َوُخيِْربُُكْم أِبُُموٍر آتَِيةٍ 

ب .3  مواد مرجعيَّة للطالَّ

املشروع الثالث من يتناسب الفصل الثالث من دليل الطالب مع هذا الدرس. ويتناسب 
 مع هذا الدرس. ’’فشلي‘‘دليل الدراسة حتت عنوان 

 دقائق) 5-3(   نشاط حتضري الدرس  .4

تعن مبَثل املسدس الستعراض درس اليوم. اهلدف الرئيسي من هذا املثل هو تسليط اس
 الضوء على اجلوانب املختلفة للمشكلة، األمر الذي يبنيِّ لنا كيفية التعلُّم من فشلنا.

التحضري: ارسم الصور اإليضاحية اآلتية والنصوص املرافقة هلا على بر�مج العرض 
 ى ملصق كبري.أو عل PowerPointالتقدميي 

 رسم: املسدس .1

 نص: هذا املسدس معّبأ ابلرصاص
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 رسم: أظِهر سحابة دخان متصاعدة من فّوهة املسدس ورجًال مصااًب برصاصة .2

 رصاصة الرجلنص: أصابت 

 رسم: الرجل منطرح على األرض .3

 نص: الرجل ميت

ًدا .4  رسم: أظِهر املسدَّس جمدَّ

 الز�د؟ ضغط علىنص: من الذي 

 رجًال آخررسم: أظِهر  .5

 الز�د نص: هذا الرجل ضغط على

 ’’كيف سينال هذا الرجل عقابه؟‘‘رسم & نص: أكتب هذا السؤال حبروف كبرية:  .6

 رسم: أظِهر الرجل املذنب .7

 كيف ميكننا مساعدة هذا الرجل؟نص:  
البسيط بسرعة. ينتهي اإلطار األخري بسؤال. ال ختصِّص وقًتا للدخول يف  استعرض املثل

هو إلقاء نظرة على  . أِشر إىل أن اهلدف من هذا املثللعقوبة املناسبةبشأن ا نقاش مطوَّل
 .أو اإلخفاق العوامل املختلفة اليت تنطوي عليها حالة الفشل

 أطلق النارالعمل (الفشل):  .1

 العمل (العواقب): الرجل قُِتل نتائج .2

الرجل أطلق النار. الرجل هو السبب احلقيقي للفشل وليس الفشل: اإلخفاق/ سبب .3
 املسدس.

ال جيوز اخللط بني العقاب عواقب الفشل.  يكون أحياً� إحدى أو التأديب العقاب .4
 ونتائج العمل. فالنتيجة كانت موت رجل آخر أما العقاب فيتم إنزاله بسبب اخلطأ

 املرتَكب.

كيف ميكن مساعدة شخص ما للتغلُّب على فشله؟ كيف ميكننا مساعدة هذا احلل:  .5
 الشخص على النمّو؟
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 مقدَّمة عن موضوع حصَّة اليوم للنقاش .5

يف حصَّة اليوم، سنرّكز على عمليَّة النمو الالزمة للتغلُّب على الفشل واملشاكل يف حياتنا. 
 مراحل رئيسيَّة.وسنقّسم عملية النمو إىل ثالث 

 التغلُّب على املشكلة .أ
 د أسلوب حياة سليمااعتم .ب
ًدا .ت  اّختذ اخلطوات الالزمة لتجّنب الوقوع يف الفشل نفسه جمدَّ

كّل مرحلة من مراحل النمّو هذه مهمَّة. لذا، نظّم وقتك بعناية لتتمكَّن من معاجلتها 
 كّلها.

ًدا عليك أن تذكِّرهم كما �قشنا يف الفصل تشاهبة.  أبّن حاالت الفشل ليست م جمدَّ
األّول، ميكننا تقسيم حاالت الفشل إىل ثالث فئات رئيسّية. ويف نقاش اليوم، سنركِّز على 

حاالت الفشل اليت ُحتَسب خطيَّة. لكن ميكن تطبيق هذه املبادئ بسهولة على حاالت 
 الفشل اليت ال ُحتسب خطّية.

 أنواع الفشل الثالثة
 ُحيسب خطيَّة. الفشل الذي ال 1
 . الفشل الذي ُحيسب خطيَّة2
 . الفشل الذي يؤدي إىل ارتكاب خطيَّة3

 ’’تغلَّب على املشكلة‘‘النقطة أ. ن أعِط مقّدمة ع .6
 من دليل الطالب 37-36ص.   دقائق) 2-3(

ر أّن جمال النمو األوَّل الذي سنقوم مبناقشته مرتبط ابملشكلة اليت تسبَّبت ابلفشل.  فسِّ
أن تراجع بسرعة بعض اخلطوات األوىل اليت جيب علينا اّختاذها للتعامل مع الفشل،  ميكنك

 كما ورد يف الفصل الثاين من الدرس.

ًدا مثل اجلبل اجلليدي واجلدول املرتبط به يف الفصل األوَّل من هذا  ميكنك أن تراجع جمدَّ
تقدُّم فعلي يدوم.  أيّ  رزحيفحسب لن  يعاجل ببساطة املشاكل الظاهرة الدرس. وبنيِّ أّن َمن

هذا سبب آخر جيعلنا نشدِّد على كون يسوع احلّل الفعلّي ملشاكلنا لدى تعاملنا مع أشخاص 
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انون من مشاكل تسيطر على حياهتم. وأتيت عالقة املرء بيسوع املسيح يف يع
 ، الذي يتضمَّن السبب األساسي ملشاكله كّلها. ’’أسفل اجلبل اجلليدي‘‘

ابألمور وفق طرق هللا وليس طرقه إذا بدأ من أسفل اجلبل اجلليدي، وقام  وابلتايل،
 تتالشى شيًئا فشيًئا لكي ختتفي أخريًا. فسرعان ما سريى املشاكل الظاهرة اخلاصة،

 ’’ما هو موقفي جتاه الفشل؟‘‘، 1-النقطة أحتدَّث عن  .7
 من دليل الطالب 38-37ص.   دقائق) 2-5(

 اركة موقفهم جتاه الفشل يف حياهتم.مشإىل  طّالبأدُع بعض ال

تناول هذا ي دراسات اجملموعة حلياة جديدةضمن املواقف درس  وميكنك تذكريهم أبنّ 
املوضوع بشكل أكثر تفصيًال. 

 أعّد قائمة ببعض املواقف الشائعة اليت يّتخذها الطالب جتاه الفشل.

 مثّ �ِقش ما يعنيه أن يكون لديك موقف إجيايب جتاه الفشل.

 ’’معتقدات خاطئة واحلقّ ‘‘، 2-النقطة أحتدَّث عن  .8
 من دليل الطالب 39-38ص.   دقائق) 2-5(

أِشر إىل أن املعتقدات اخلاطئة مرتبطة حباالت الفشل اليت تشمل اخلطيَّة. قد يصعب 
ب فهم هذه احلقيقة.  على الطالَّ

اخلاطئة املرتبطة  عتقداتتيَّة، املاختباراهتم احلياوادُع الطّالب إىل أن حيدِّدوا، انطالقًا من 
بفشلهم. وُكن على استعداد إلعطاء أمثلة توضيحيَّة كثرية من حياتك اخلاصة أو من حياة 

 أشخاص آخرين.
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 ’’اكتشف أسباب كّل فشل ونتائجه وحلوله‘‘ 3-لنقطة أاعن  أعِط مقّدمة .9
 من دليل الطالب 42-39ص.   دقائق) 2-5(

 من دليل الطالب 39الوارد يف الصفحة ’’ فهم فشلي‘‘ابجلدول حتت عنوان استِعن 
 لعرض هذا اجلزء من الدرس.

ر أنَّه لدى  دراستنا العناصر املرتبطة ابلتغلُّب على املشكلة، جيب علينا متييز ثالث فسِّ
نواٍح رئيسيَّة وهي: األسباب والنتائج واحللول. 

من هذه النواحي، فستفوهتم أجزاء مهمَّة من عمليَّة  إذار رّكزوا على �حية واحدة فقط
 ’’ال هتمين أسباب املشكلة. أريد حالًّ فحسب!‘‘النمو. قد يقول أحد الطّالب: 

لدى التأّمل يف أسباب مشاكلهم، من املهّم جدًّا أن يتحّملوا مسؤولّية هذه املشاكل، وأّال 
 يقوموا إبلقاء اللوم على اآلخرين.

 ’’كيف يريد هللا مين أن أتعامل مع هذا الفشل؟‘‘، أ-3-طة الفرعّية أالنقحتدَّث عن  .10
 من دليل الطالب 40-39ص.   دقائق) 2-5(

أساس  كلنا تستلزم تدخُّل يسوع. فهذا عمليَّة حّل مشا من املهم جدًّا أن نشدِّد على أن 
 مقاربة جديدة و�جحة حلّل مشاكلنا. فنحن ال نقدِّم اسرتاتيجيَّة مساعدة ذاتيَّة حلّل مشاكلنا.

أو مثَلني عن شخصّيات من الكتاب املقدس تعاملت مع مشاكلها  وميكنك إعطاء مثل
 هللا. من ساعدةاملعرب طلب 
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 ’’التعامل مع عواقب فشلي‘‘ب -3-النقطة الفرعيَّة أحتدَّث عن  .11
من دليل الطالب 40ص.   دقائق) 2-5(

أِشر إىل أن عواقب فشلنا خمتلفة عن أسبابه. وقد حنتاج إىل اّختاذ خطوات حمدَّدة للتعامل 
 مع عواقب فشلنا بينما نسعى إىل اختبار النمّو الذي أعّده لنا هللا.

هللا هلذه ما هي اخلطوات املؤدية إىل تطبيق حّل ‘‘ت -3-النقطة الفرعيَّة أحتدَّث عن  .12
 من دليل الطالب 42-41ص.  دقائق)  10-7(    ’’املشكلة؟

لدى التحدُّث عن هذا املوضوع، من املهّم جدًّا أن تساعدهم لريوا أنَّه جيب عليهم اّختاذ 
لنمو. أحياً� كثرية، يريد املؤمنون اجلدد حلوًال سريعة ملشاكلهم. حنو ا خطوات حمدَّدة

راِجع دليل مو احلقيقي قد يتطّلب وقًتا والكثري من العمل الشاق. حثَّهم على أن يروا أن الن
 الطالب ملعرفة املزيد من التفاصيل حول املواضيع اليت تتحدَّث عنها هنا.

لتشري إىل أنه  من دليل الطالب) 42ص. (’’ النمو من خالل فشلي‘‘جبدول استِعن 
 التغلُّب على املشكلة. جيب عليهم القيام خبطوات تقدُّم بسيطة بينما يسعون إىل

ب عّما جيدر هبم فعله عندما يستمرون يف الفشل يف اجملال نفسه.  قد يسأل بعض الطالَّ
ا يفشل  يبّني هذا اجلدول كيف ميكن لإلنسان أن ُحيرز تقدًُّما فيما هو ال يزال يفشل. فرمبَّ

م يتّبعون اسرتاتيجيَّات تعايف غري مالئمة. وابلتايل رمبَّ   ا جيدر هبم إعادة النظر فيها.آخرون أل�َّ
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حتت  3النقطة الفرعيَّة النقطة األخرية يف هذا اجلزء املتعّلق بتنفيذ حّل هللا للمشكلة هي 
يبنيَّ أنَّه ال يكفي الكالم عن  ما ).42(دليل الطالب ص. ’’ َضع خطَّة إصالح‘‘عنوان 

ا جيب عليهم تدوين اخلطوات اليت جيب عليهم اّختاذها ملعاجلة مشكلة  معاجلة مشاكلهم وإمنَّ
 حمدَّدة. 

ب أّن فسِّ  قائمة تتضمَّن خطوات من جمرَّد هذه  هي أكثر ’’ خطَّة اإلصالح‘‘ر للطالَّ
خطَّتهم. ما هي  مكانته ضمنا هللا بل عليهم أن يعطو مساعدة ذاتيَّة للتغلب على فشلهم. 

 اخلطوات اليت يريد هللا منهم اّختاذها لكي يتعافوا؟ فاهلل يريد حلوًال حقيقيَّة، وتغيريًا حقيقيًّا.

يدّونوا وعوًدا حمدَّدة من هللا تتناسب مع خطَّة التعايف اليت وضعوها. ومن املفيد أيًضا أن 
وز أن أؤدي دور هللا يف عمليَّة التعايف هذه. واحرص على احلفاظ على التوازن هنا. ال جي

 .ابلنيابة عين لكّنين أخطئ أيًضا إذا كنت أتوقَّع أن يقوم هللا بدوري

  ’’الفشل حيرِّكين‘‘ 4-النقطة الفرعيَّة أحتدَّث عن  .13
من دليل الطالب 43ص.   دقائق) 2-5(

ملساعدة  من دليل الطالب 43الوارد يف الصفحة ’’ الفشل حيرّكين‘‘ابجلدول استِعن 
 الطالب لريوا أن الفشل يضعنا يف موقف خمتلف.

ميكن االستعانة هبذا الرسم البياين يف مراحل عدَّة من هذا املقّرر التعليمي، يف هذا الدرس 
 وسائر الدروس، وخصوًصا لدى التحدُّث عن موضوع االنتكاس.
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ب إليها.مسائل رئيسيَّة عدَّة جيب أن تلفت انتباه هناك   الطالَّ

أن خنتار  القيام خبيار. ميكننا االنتكاس تدفعنا إىل إىل ةامل الدافعو التجربة أو العإّن  .1
إّما الطريق املؤدي إىل أفضل ما أعّده هللا لنا أو االستسالم للتجربة والسماح هلا 

 إببعاد� عن طريق هللا.

ب لريوا أن االستماع إىل التجربة ال يقود  .2 بشكل دائم وفورّي إىل فشل ساِعد الطالَّ
 اليت تقود� إىل الفشل.’’ طرقنا القدمية‘‘كبري، لكنَّنا خنتار التفاعل معها وفق 

حّىت عندما نفشل، تظّل أمامنا خيارات. وكلما تقاعسنا عن اللجوء إىل هللا طلًبا  .3
ل للمساعدة، ازدد� ابتعاًدا عن املكان الذي يريد هللا أن نكون فيه. أِشر إىل املث

التوضيحّي الذي يُظهر اإلنسان وهو يزداد غرقًا يف مشاكله قبل أن يلجأ أخريًا إىل 
جيب أّال حيدث هذا األمر. فما إن نفشل، ميكننا أن نلجأ فورًا هللا طلًبا للمساعدة. 

 إىل هللا طلًبا للمساعدة.

عندما نتوب أخريًا ونطلب املساعدة من هللا، جنده جاهزًا ملساعدتنا. لكن  .4
 التوبة ال ترجعنا فورًا إىل املكان الذي جيب أن نكون فيه.

لنعود إىل املكان الذي يريد هللا أن نكون فيه كّل يوم. جيب أن ننفذ خطة اإلصالح  .5
الغفران يُعطى لنا تلقائيًّا عندما نعرتف خبطا��. ن ال نعمل لكي ننال غفران هللا. فحن

س الطرق اجلديدة املعطاة من هللا تتم لكن عملّية خلع الطرق اآلمثة القدمية ولب
تدرجييًّا. كما أّ�ا عمليَّة تصاعديَّة كما يظهر يف الرسم البياّين. وحنن حنتاج إىل 

 مساعدة هللا يف هذه العملية اإلصالحيَّة.

) آدم وحواء لتبنيِّ كيف أّن الفشل ينقلنا من 2) داود وبتشابع (1استِعن بقصص (
ق األمر بتغيري جغراّيف بل بتغيري يف االختبارات. ال ميكننا الرجوع إىل مكان إىل آخر. وال يتعلّ 

 إخفاقنا وعواقبه. بل علينا حتمُّل هذه العواقب. والوراء يف الزمن وحم

األمر املهم الذي جيب على الطّالب إدراكه هو ضرورة تثبيت أنظارهم على يسوع 
على فشلهم ال يستلزم الرجوع إىل الوراء يف  واالقرتاب إليه. والسبيل الذي أوجده هللا للتغلُّب

 الزمن بل التقدُّم إىل األمام مع يسوع.
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 ’’اعتمد أسلوب حياة سليم‘‘النقطة ب، حتدَّث عن  .14
 من دليل الطالب 47-44ص.   دقائق) 2-5(

لدى التحدُّث عن هذا اجلزء الرئيسي من الدرس، ال بد من اإلشارة إىل أن النمو من 
 .فحسب ال يقتصر على إصالح املشكلة املتسبِّبة ابلفشلخالل الفشل 

إذا أرادوا أن يصبحوا كما يريد هللا أن يكونوا، جيب أن يعلموا أن النمو من خالل الفشل 
 يشمل حياهتم كّلها وليس املشكلة املتسبِّبة ابلفشل فحسب.

حن نتحدَّث فن ’’اعتمد أسلوب حياة سليم‘‘واحرص على أن يفهموا أنَّنا عندما نقول: 
 عّما يتجاوز الصحَّة اجلسديَّة.

أو يف أي مركز    Teen Challengeوإذا كنت تعّلم هذا الدرس يف أحد مراكز خدمة 
عالج مماثل، من املفيد أن تشري إىل أنَّنا ال �تم حبّل مشكلة اإلدمان على املخّدرات فحسب، 

عّلم أن تتبع يسوع يف كّل �حية من بل لدينا هدف أكرب. فجوهر احلياة الناجحة يستلزم أن تت
 نواحي حياتك.

 ’’جيب أن أكتشف خطّة هللا حليايت‘‘ 1-النقطة الفرعيَّة بحتدَّث عن  .15
 من دليل الطالب 45-44ص.  دقائق)  2-3(

ال يقتصر األمر على اكتشاف مسارك املهين، بل جيب علينا أن نساعدهم لريوا أن هللا  
 مهتّم ابألمور الصغرية اليت جتري يف حياهتم كل يوم.

يف هذا اإلطار، شدِّد على أنّنا ال نقّدم خطّة مساعدة ذاتية تقود حنو حياة أفضل بل إنّنا 
 ياة احلقيقيَّة!نقدِّم خطة هللا حنو حياة أفضل. هذه هي احل
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   ’’درِّب نفسك على العيش ألجل يسوع‘‘ 2-النقطة الفرعيَّة بحتدَّث عن  .16
 من دليل الطالب 46-45ص. دقائق)   5-10(

أن هو يعود جوهر هذا اجلزء من الدرس إىل ما يعنيه أن يكون املرء تلميًذا ليسوع، و 
 .يتبعه. إّن جمال النمو هذا هو ما يُوّلد مؤمًنا �ضًجا

مفكَّكة. وتقوم نظرهتم إىل  عائالتأِشر إىل أن عدًدا كبريًا من حديثي اإلميان يتحدَّر من 
اليت مرُّوا فيها يف املاضي فيما يدعوهم هللا إىل عيش  على االختبارات السيئة’’ احلياة الطبيعيَّة‘‘

 ل أي لغة أجنبيَّة.قد يكون األمر غريًبا ابلنسبة إىل الطّالب مث’’. للحياة الطبيعيَّة‘‘نظرته 

 :The Life Modelوهو حياة مسيحيَّة سليمة إليك كتااًب ممتازًا يبنيِّ تفاصيل مراحل عيش 

Living from  the Heart Jesus Gave You:  The Essentials of Christian Living,   من أتليف
إىل جانب أربعة مؤلّفني آخرين. ’’ جاميس فريسن‘‘

ليس لدينا مّتسع من الوقت يف هذه احلصَّة للتحدُّث عن اخلطوات كافة املؤدية إىل 
النضوج واليت ّمت تناوهلا يف الكتاب املذكور أعاله، لكن ميكنك االستعانة به ملتابعة الطّالب 

 على صعيد شخصّي وقراءته هلم.

اء يف رسالة لدى التحدُّث عن هذا اجلزء من الكتاب، ميكنك إلقاء نظرة على ما ج
. تبّني هذه اآل�ت ما جيب علينا خلعه ولبسه يف حياتنا اجلديدة 32-17و 3-1: 4أفسس 

 مع يسوع.

 ’’َضع حدوًدا سليمة لتعيش حياة سليمة‘‘، 3-النقطة الفرعيَّة بحتدَّث عن  .17
 من دليل الطالب 47-46ص.   دقائق) 2-5(

ليوم، سنكتفي بعرض هذا ميكنك ختصيص درس كامل للتحدُّث عن موضوع احلدود. ا
هم على التعامل مع  املفهوم ومساعدة الطّالب على معرفة ماهيَّة احلدود وكيفيَّة مساعدهتا إ�َّ

 الفشل.

سلسلة من ’’ جون اتونساند‘‘والدكتور ’’ هنري كالود‘‘يف هذا الصدد، أّلف الدكتور 
 ل هذا املوضوع.الكتب اليت تتناول موضوع احلدود، وهي كّلها موارد ممتازة تتناو 
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تبّني  يف حياهتم اليوم لكي تساعدهم. إسأل الطّالب عن نوع احلدود اليت ميكنهم وضعها
لك أجوبتهم مدى فهمهم هلذا املوضوع والناحية اليت جيب أن ينموا فيها. 

ل جزًءا مهمًّا جدًّا من سجًنا يسلب منك حريتك، لكنها تشكّ احلدود ليست  فّسر أنّ 
ليس فقط هؤالء الذين يتصارعون مع الفشل. حياة كّل مؤمن، و 

ًدا‘‘النقطة ت، حتدَّث عن  .18   ’’اّختذ اخلطوات الالزمة لتجّنب الوقوع يف الفشل نفسه جمدَّ
 من دليل الطالب 50-47ص.   دقائق) 2-5(

 -استعرض جمدًَّدا وإبجياز مرحلَيت النمو األوليني اللتني حتدَّثنا عنهما اليوم
 املشكلة وب. اعتماد أسلوب حياة سليم.أ. التغّلب على 

هذه الناحية الثالثة واألخرية من النقاش اليوم حباالت الفشل احملدَّدة املوجودة يف ترتبط 
حياهتم. يف هذا اإلطار أِشر إىل وجود مشكلتني: أوًال، يرفض الكثري من األشخاص التفكري 

نا خنوض حراًب روحيَّة وأّن الشيطان يعتزم يف مشاكلهم بعد مرور األزمة. اثنًيا، ال يدركون أنَّ 
 تدمريهم أبي طريقة كانت.

 هذا اجلزء برمَّته ابلواقع اآليت: علينا أن نستعد للمعارك اليت تنتظر� يف املستقبل.يتعّلق 

 ’’َضع خطَّة وقاية من االنتكاس‘‘، 1-النقطة الفرعيَّة تحتدَّث عن  .19
 من دليل الطالب 49-48 ص.  دقائق) 2-5(

حّث الطّالب على وضع خطَّة وقاية من االنتكاس. عليهم حتديد جماالت النمو اليت 
سيعملون على حتسينها فضًال عن املشاكل احملتملة اليت قد يواجهو�ا يف املستقبل. 

 جيب أن تتأّلف اخلطّة من جزءين:

 ما جيب فعله لدى مواجهة جتربة أو عامل دافع للوقوع يف التجربة .1

 اخلطوات اليت جيب اّختاذها يوميًّا حلماية أنفسهم من هذه املشكلة.  .2
 وهي خطوات مؤدية إىل العيش السليم وليس إىل حّل املشاكل فحسب.

. حثّهم على اعتماد هذا النهج العملّي لعيش وضعها اخلطّة أصعب بكثري من إّن تنفيذ
حياهتم مع يسوع. 
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 ”Counseling for Relapse Prevention“ من الكتاب 66-54تتضمَّن الصفحات 
من أتليف تريينس يت غورسكي ومريلني ميلر  (تقدمي املشورة لتجّنب االنتكاس) 

)Herald House—Independence Press(  خطوة تؤدي إىل االنتكاس.  37قائمة تضم 
درس  يتسىن لك الوقت يفقد ال وتشّكل هذه القائمة أداة ممتازة لفهم مسار االنتكاس هذا. 

لالنتكاس، لكن ميكنك مناقشتها بشكل أكثر تفصيًال يف درس  37األعراض ال ةناقشاليوم مل
 . مدمنني سابقنيآخر إذا كان لدى بعض الطّالب 

ال تؤيد ابلكامل مضمون الكتاب  Teen Challengeويُرجى األخذ ابلعلم أن خدمة 
‘‘Counseling for Relapse Prevention’’ .ن مفهوم اإلدمان بطريقة هذا الكتاب يتناوال افمؤلّف

 منوذج التلمذة املسيحّية للتغّلب على اإلدمان املعتمد لدى خدمةال تتناسب مع 
 Teen Challenge  كبريًا من املعلومات املتعلقة ابالنتكاس والتعايف املدرجة ضمن   كمًّا. لكن

ًءا كبريًا من املواضيع كما أن جز   ،Teen Challengeتناىف مع ما تؤمن به خدمة يهذا الكتاب ال 
ع أن املؤلَّفني ال �تيان تناوهلا يف هذا الكتاب  يتماشى مع مبادئ الكتاب املقدس م اليت متّ 

 . ذلك رعلى ذك

’’ ميلر‘‘و’’ غورسكي‘‘اليت حّددها  37وميكن االستعانة أبعراض االنتكاس ال
خطوات تعايف  عراض االنتكاس، َضعْ عارض من أ كأهداف حمددة للتعايف. مثًال، مقابل كلّ 

حمّددة ملعاجلة هذا العارض. 

وإذا اخرتت ختصيص حصَّة أخرى ملعاجلة املوضوع بشكل أكثر تفصيًال، أدُع الطّالب 
ل ضعًفا يف حياهتم. شكّ يزال يكان أو ال   37ال األعراضأ�ًّ من  إلعداد قائمة يبيّنون فيها

ت املختلفة اليت ميكنهم اختاذها لينموا يف هذه الناحية عندئٍذ، ميكنك طرح أفكار حول اخلطوا
 فتساعدهم على معاجلة أعراض االنتكاس احملدَّدة.

 ’’حدِّد العوامل احملتملة الدافعة إىل الفشل‘‘، 2-النقطة الفرعيَّة تحتدَّث عن  .20
من دليل الطالب 49ص.  دقائق)  2-5(

ميكن ختصيص درس كامل ملوضوع العوامل الدافعة إىل الفشل. ما نريد فعله هنا هو 
العوامل يف إيقاعهم يف  الذي تلعبه هذه دورالتعريفهم إىل املفهوم ومساعدهتم على متييز 

 الفشل.
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املشروع الرابع من دليل الدراسة حتت استِعن هبذا اجلزء من الدرس لتعريف الطالب على 
واحرص على أن حيّددوا العوامل  ’’ي العوامل الدافعة إىل االنتكاس يف حياتك؟ما ه‘‘عنوان 

كمال هذا املشروع حبلول كيفّية ارتباطها مبشاكلهم. جيب إالدافعة إىل االنتكاس يف حياهتم و 
 احلصَّة املقبلة.

لة للحصول على املزيد من املعلومات حول مسألة العوامل الدافعة إىل االنتكاس، اقرأ املقا
(ما هي العوامل الدافعة إىل االنتكاس يف حياتك)، من  ’’?What are your triggers‘‘اآلتية 
على  (أدوات اخلدمة) ’’Ministry Tools‘‘خانة جتد هذه املقالة ضمن ’’. دايفيد ابيت‘‘أتليف 

 allenge.orgwww.iTeenCh   املوقع اإللكرتوين اآليت:

 ’’ابِن عالقات مساءلة‘‘، 3-النقطة الفرعيَّة تحتدَّث عن  .21
من دليل الطالب 50ص.  دقائق)  2-5(

ميكن ختصيص حصَّة كاملة للتحدُّث عن هذا املوضوع. شّدد على ضرورة أن يكون 
قريبلديهم شخص واحد يقوم مبساءلتهم يف حياهتم. وجيب أن حيرصوا على اختيار شخص 

 أقله مرّة واحدة يف األسبوع. منهم لكي يتمكنوا من رؤيته

ا يف مساعدهتم على التغلُّب أوِضح أنّه ميكن أن يلعب هذا النوع من العالقات دورًا كبريً 
على الفشل والعيش يف انتصار. لكن ال تنجح هذه الطريقة إّال إذا كانت مبنية على أساس 

بعض األسرار عن هذا الشخص، فهم يعّدون أنفسهم  . أّما إذا عمدوا إىل إخفاءالتام الصدق
 للوقوع يف املزيد من الفشل.

ة صداقة ليست عالقة املساءلة موازية لوجود شرطي يف حياتك، وإّمنا جيب اعتبارها مبثاب
 . وهي عالمة على احملبة وليس عدم الثقة.مع شخص يهتّم فعًال ألمرهم

ك، فهذه عالمة على افتقارك إىل النضوج وإذا مل تعجبك فكرة قيام شخص آخر مبساءلت
 وليس على قّوتك.
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دقائق)  10-5(   تطبيق شخصي  .22

على النظر بصدق إىل فشلهم. الطّالب  خالل فقرة التطبيق الشخصي اليوم، شّجع
’’. النمو من خالل فشلي‘‘واطلب منهم اختيار �حية يف حياهتم وتقييم مكا�م يف اجلدول، 

. واطلب منهم تدوين أمر أو اثنني ميكنهم القيام هبما يل الطالبمن دل 42راِجع صفحة 
وميكنك أن تطلب منهم إجياد قوا بشكل أكثر فعالية طريقة هللا للتغلُّب على هذا الفشل. ليطبّ 

 وأن تفّسر كيف ميكن أن تساعدهم هذه اآلية على النمو. آية واحدة على األقل مرتبطة ابحللّ 

 فروض .23

 ’’.فشلي‘‘ حتت عنوان املشروع الثالث من دليل الدراسةَضع عالمات على  .أ

 .9-8: 32يف آخر احلصَّة، أخِضع الطّالب الختبار قصري حول املزمور  .ب

 قراءة الفصل الرابع من دليل الطالب استعداًدا ملناقشته يف احلصَّة املقبلة.إىل أدُع الطّالب  .ت

العوامل الدافعة إىل االنتكاس يف ما هي ‘‘املشروع الرابع من دليل الدراسة، جيب إكمال   .ث
ب أن بعد السؤال األوَّل مساحة تتسع لسبعة   ’’حياتك؟ للحصَّة املقبلة. فّسر للطالَّ

 أجوبة، وبعد السؤال الرابع مساحة تتسع خلمسة أجوبة، وهي كّلها أجوبة شخصيَّة. 
مل يكن  . وإذاعلى هذين السؤالنيال يتوّجب على الطّالب إعطاء سبعة ومخسة أجوبة 

لديهم أجوبة، ميكنك أن تتناقش معهم وأن حترص على أن يفهموا املواضيع اليت يتّم 
 تناوهلا يف هذا املشروع.

 تقييم الدرس .24

 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
 االنتكاس

 احلقيقة الكتابيَّة الرئيسيَّة .1

هللا مسار للتعايف احلقيقي لكّل من انتكس. لدى 

ترمجة مسيث وفاندايك  13: 10كورنثوس   1اآلية الرئيسية:  .2

ال ختتلف التجارب يف حياتك عن تلك اليت خيتربها آخرون. إّن هللا أمني وهو لن يسمح 
ّر يف جتارب تفوق قدرتك على االحتمال. وهو مع كّل جتربة جيد لك خمرًجا لكي تتمكن أبن مت

من التحّمل. 

 طّالبمادة مرجعيَّة لل .3

 3مع هذا الدرس. وميكن االستعانة ابملشروعني  اسب الفصل الرابع من دليل الطالبيتن
 من دليل الدراسة يف هذا الدرس. 4و

 حتضري للدرس .4

هذه احلّصة خمصَّصة لتناول بعض املواضيع األساسّية املرتبطة ابالنتكاس. رّمبا يتطّلب 
اعتماًدا على خلفّية طّالبك. إذا كنت تعّلم هذا الدرس يف موضوع االنتكاس تعريًفا يف البداية 

تعمل مع أشخاص متحدرين من عائالت أو يف خدمة مماثلة    Teen Challengeمركز خدمة 
 ’’انتكاس‘‘صطلح يكون املعاين من أنواع خمتلفة من اإلدمان، فمن احملتمل جدًّا أن مفّككة ت

 .مألوفًا ابلنسبة إىل الطّالب

يف حصَّة اليوم، فنحن نشري إىل ’’ انتكاس‘‘فّسر للطّالب أنّنا عندما نستعمل كلمة 
أفضل ما أعدَّه هللا عملية االنزالق جمدًَّدا يف إدمان أو فشل أو أي سلوكيَّات أخرى تبعد� عن 

 حلياتنا.

ب  ، فهم حيتاجون إىل تدريب إضايف وأكثر عمًقا بشأن مدمنني سابقنيإذا كان الطالَّ
 ’’Understanding the steps to relapse‘‘موضوع االنتكاس. ميكنهم االستعانة بدرس حتت عنوان  
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على املوقع اإللكرتوين اآليت:  ’’دايفيد ابيت‘‘من أتليف  م اخلطوات املؤدية إىل االنتكاس)فه(
www.iTeenChallenge.org 

 دقائق) 5(   نشاط حتضري للدرس  .5

إبدأ درس اليوم مستعيًنا ابختبار شخص واحد أو أكثر ممّن مرُّوا يف اختبار انتكاس. 
مصّورة مسبًقا. كما ميكنك ببساطة ميكنك أن جتري مقابلة مباشرة أو أن تعرض مقابلة 

 مشاركة قصة شخص مّر يف اختبار انتكاس.

اطلب منه التحدث عن العملّية اليت أّدت إىل انتكاسه وعّما شعر به بعد االنتكاس. 
 وْليفّسر بوضوح كيفّية تعافيه من االنتكاس.

 ’’سبعة أسباب حتّول التعايف إىل انتكاس سريًعا‘‘النقطة أ، حتّدث عن  .6
 من دليل الطالب 54-51ص.   دقائق) 4-7(

نريد ببساطة أن يدرك ال حتتاج األسباب السبعة إىل نقاش مطّول يف هذه املرحلة. 
 الطالب وجود أسباب خمتلفة جتعل الناس ينتكسون بسرعة بعد إكمال بر�مج التعايف.

لكن مثّة هي أن االنتكاس أمر شائع الفكرة األخرى اليت نريد إيضاحها يف هذا الدرس 
خوفهم يف حمّله  طرق تساعد على جتّنبه. قد خياف بعض الطالب االنتكاس، وقد يكون

 ماًدا على اختبارات املاضي.تاع

ن بثقة مفرطة يف هذا اجملال وال يعتربون االنتكاس مشكلة و ومثّة طالب آخرون يتمتع
 حمتملة يف حياهتم.

جعل هذا الدرس يستند إىل الواقع. ميكن أن يكون  ليس هدفنا بّث اخلوف يف قلوهبم بل
دمان أو من مشكلة سيطرت على اإلاالنتكاس مشكلة حقيقّية يف حياة أي شخص عاىن من 

 حياته.

، ميكنك أن تطلب منهم التطوّع لتقدمي إجاابت، مدمنني سابقنيبعض الطالب  إذا كان
. هل يندرج انتكاسهم ضمن التعايف د انتكس بعد إمتامه بر�مجلرتى ما إذا كان أّي منهم ق

 إّن سبًبا آخر أّدى إىل انتكاسهم؟ خانة أي من هذه األسباب السبعة، أم 
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   ’’ما هي أسباب االنتكاس؟‘‘ -النقطة ب حتدَّث عن .7
 من دليل الطالب 56-55ص.   دقائق) 7-10(

خصِّص  لدى التحدُّث عن هذه النقاط الرئيسّية الثالث املدرجة ضمن دليل الطالب،
. االنتكاس وقًتا إلعطاء أمثلة عن كّل سبب من أسباب

 ،’’الفشل يف التعامل مع مشاكل املاضي‘‘، 2-النقطة الفرعّية ب عنولدى التحدُّث 
حّل مشاكلهم ابلطرق اليت ترضي هللا. فالتفكري السحري احرص على أن يفهموا أمهية تعلُّمهم 
 ما عليه فعله هو الثقة بيسوع والصالة لكي يكون كلّ  يدفع املرء بسهولة إىل االعتقاد أّن كلّ 

شيء خبري. لكن هذا األمر غري صحيح. فعيش احلياة املسيحية عبارة عن عملّية تدرجيية 
 .5-2: 1راِجع رسالة يعقوب تستلزم انضباطًا ومثابرة. 

أو كنت تعتمد بر�مج  Teen Challengeإذا كنت تعّلم هذا الدرس ضمن إطار خدمة 
قد ينتج االنتكاس عن ‘‘ -بوضوح 3-ج مماثل، احرص على عرض النقطة الفرعية بعال

مساحهم  شدِّد على أمهية’. ’ومشاكل تتحّكم ابحلياةالفشل يف التعامل مع إدما�ت أخرى 
 وليس فقط يف مشكلة إدما�م على املخّدرات. حياهتم كافة  للمسيح ابلتدخل يف نواحي

  ’’النتكاسفهم ا‘‘النقطة ت. حتدَّث عن  .8
 من دليل الطالب 59-57ص.  دقائق)  7-10(

بينما تستعّد للتحدُّث عن هذه النقطة، فّسر للطّالب أّن عدًدا من املواضيع اليت يتّم 
ل من شك يف هذا الدرس. فاالنتكاستناوهلا يف هذا اجلزء مشاهبة لتلك اليت تطرّقنا إليها سابًقا 

املساعدة  اخترب الفشل يف املاضي يف احلصول على شخصينجح  عندما -أشكال الفشل
 ، مثّ يقع جمّدًدا يف أمناط السلوك اهلّدام نفسها أو غريها.تخذ اخلطوات املؤدية إىل التعايفوي

لدى التحّدث عن هذا اجلزء من الدرس، قُم بتقييم االختبارات ومستو�ت الفهم املتعّلقة 
 ّمت تناوهلا هنا مرتابطة.ابالنتكاس. إّن املواضيع الثالثة اليت 

 ؟ما هو الطريق املؤدي إىل اإلدمان .1
 ما هو التعايف؟ .2
 ما هو االنتكاس؟ .3
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لدى مناقشة هذه النقاط الثالث، من املهم أن ترى كيفّية اندراج الفشل واملشاكل ضمن 
هذه اخلا�ت الثالث. فلقد بدأ كثريون ابلسري على طريق اإلدمان كوسيلة عالج ذايت لألمل 

 خيتربونه جراء املشاكل اليت يعانون منها يف حياهتم.الذي 

وإذا مل يتعّلموا أن حيّلوا مشاكلهم ابلطرق اليت ترضي هللا، فمن احملتمل جدًّا أن يصبح 
 االنتكاس جزءًا من مستقبلهم.

لدى التحدُّث عن موضوع االنتكاس، من املهم أن ترى األعراض التقّدمية. لقد كتب 
كتًبا عّدة حول االنتكاس، مبا فيها كتاب ’’  مريلني ميلر‘‘و’’ تريينس غورسكي‘‘
‘‘Counseling for Relapse Prevention’’ (تقدمي املشورة لتجّنب االنتكاس) وجيب األخذ .

ابلعلم أّن كتاابهتما كّلها مبنيىة على أساس العالج الذي يعترب اإلدمان مرًضا، لكّن معظم ما 
للمدمنني على الكحول فحسب، بل ألي نوع آخر من يقوالنه عن االنتكاس مناسب، ال 

 اإلدمان.

(تقدمي  ”Counseling for Relapse Prevention“من كتاب  66-54تتضمَّن الصفحات 
—Herald House( املشورة لتجّنب االنتكاس) من أتليف تريينس يت غورسكي ومريلني ميلر

Independence Press(  كاس. وتشّكل هذه القائمة أداة خطوة تؤدي إىل االنت 37قائمة تضم
ممتازة لفهم مسار االنتكاس هذا. قد ال يتسىن لك الوقت يف درس اليوم أن تناقش األعراض 

بعض تفصيًال يف درس آخر إذا كان  لالنتكاس، لكن ميكنك مناقشتها بشكل أكثر 37ال
 .مدمنني سابقنيالطّالب 

ؤيد ابلكامل مضمون الكتاب ال ت Teen Challengeويُرجى األخذ ابلعلم أن خدمة 
‘‘Counseling for Relapse Prevention’’ .ن مفهوم اإلدمان بطريقة هذا الكتاب يتناوال افمؤلّف

 Teenال تتناسب مع منوذج التلمذة املسيحّية للتغّلب على اإلدمان املعتمد لدى خدمة 

Challengeتعايف املدرجة ضمن هذا . لكن جزًءا كبريًا من املعلومات املتعلقة ابالنتكاس وال
ءًا كبريًا من املواضيع اليت كما أن جز  Teen Challengeالكتاب ال تتناىف مع ما تؤمن به خدمة 

تيان على ال � بادئ الكتاب املقدس مع أن املؤلّفنيتناوهلا يف هذا الكتاب يتماشى مع م متّ 
 ذكر ذلك. 
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 ’’حال االنتكاس؟ماذا جيب أن تفعل يف ‘‘النقطة ث عن  أعِط مقّدمة .9
 من دليل الطالب 62-59ص.   دقائق) 3-5(

لدى التحدُّث عن االنتكاس، من املهم أن تضع األساس الصحيح هلذا اجلزء من الدرس. 

أوًَّال، كّل َمن لديه اتريخ مع اإلدمان معّرض لالنتكاس حّىت إذا توقف عن اإلدمان 
 لسنوات عّدة.

فاالنتكاس هّدام وليس أبًدا خيارًا  ينتكس.سأبّن اجلميع  اثنًيا، ال نريد أن نعطي انطباًعا
 مناسًبا.

ًدا.  اثلثًا، حمّبة هللا هلم ال تتغريَّ حّىت إذا انتكسوا. وهو جاهز ملساعدهتم ليتعافوا جمدَّ

من دون رابًعا، رّمبا حدث للبعض منهم أن حتّرر من اإلدمان مبعجزة. لقد شفاهم هللا فورًا 
ض االمتناع عن تناول املخدرات. وإذا انتكسوا، ال شيء يضمن أن يصنع أن يعانوا من أعرا

هللا معجزة أخرى يف حياهتم. يف الواقع، لقد توّقع كثريون ذلك لكّن هللا مل يصنع معهم املعجزة 
 نفسها يف املرّة الثانية. فاهلل حاضر دائًما للمساعدة، لكنَّه ال يعتمد دائًما الطريقة نفسها.

 ’’ماذا جيب أن تفعل يف حال االنتكاس؟‘‘النقطة ث، حتّدث عن  .10
 من دليل الطالب 62-59ص.   )يقةدق 10-15(

عدًدا كبريًا منها لدى استعراض النقاط الفرعية الست ضمن هذا اجلزء، ستكتشف أن 
مشابه ملا سبق أن حتدَّثنا عنه يف هذا الدرس ضمن إطار التعامل مع الفشل. فالطريقة اليت 

عاملوا هبا مع االنتكاس مشاهبة لطريقة تعاملهم مع الفشل.  وجيب عليهم أن يتوخوا جيب أن يت
 الدّقة يف إعادة تصميم خطَّة التعايف. 

ابملشروع الرابع من دليل الدراسة حتت عنوان يف هذا اجلزء من الدرس، ميكنك االستعانة 
االنتكاس يعين أن يفهموا  فالتعامل مع ’’ما هي العوامل الدافعة إىل االنتكاس يف حياتك؟‘‘

 بشكل أفضل كيف أوقعتهم هذه العوامل يف اإلدمان من جديد.

واحرص على أن يتم التعامل مع االنتكاس ابتزان. فمن �حية، حنن ال نريد التقليل من 
خطورته. لكن من �حية أخرى، جيب أّال يتكّون لديهم انطباع أبّ�م إذا انتكسوا، فكّل هذا 

 ساعدة هللا إّ�هم مغلوط.التعليم حول م
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. فمساعدة هللا حقيقيَّة وطرقه تنجح دائًما. وما يتعنيَّ على املرء متاًما بل العكس صحيح
. فيسوع حاضر ةالتعايف الشاق ؤولّية انتكاسه ابلكامل والبدء مبسريةفعله هو حتمُّل مس

 للمساعدة، وهو لن يؤدي دورك ابلنيابة عنك، بل سيؤدي دوره فحسب.

وليس محل الصليب ن يريد أن يتبعه، أن حيمل صليبه ويتبعه. يسوع إّن على مَ قال 
كحمل عصا سحرية. لكّنه يدّل على التحّد�ت الصعبة اليت يواجهها كّل َمن يريد أن يتبع 

 يسوع.

واحرص على ختام هذا الدرس برسالة رجاء مؤثرة. مهما كان عدد املرات اليت ينتكس 
هللا جاهز ملساعدته على النمو. فاملعركة تستحق أن خنوضها،  فيها اإلنسان، فليعلم أن

 وجيب أن يبقوا أنظارهم مثبّته على يسوع.

 ّ�م خسروا خالصهم. واحرص على أن يفهم الطّالب أ�م إذا فشلوا فهذا ال يعين أ
عليهم وابًال من سهام الدينونة عندما يفشلون، وقد يومههم أبّ�م خسروا كّل  فقد ينزل الشيطان

شيء. لذا، ساِعدهم لريوا أن هللا يظل حيّبهم مهما فشلوا. وكل ما يرتّتب عليهم فعله هو 
والنمو يف النواحي اليت جيب كيز على كيفية االقرتاب إليه النهوض وطلب الغفران من هللا والرت 

 يها قّوة.أن يزدادوا ف

 دقائق) 7-5(   تطبيق شخصي  .11

تدوين مخسة أمور سيقومون هبا ليتجّنبوا االنتكاس يف حياهتم. ميكنك إىل  أدُع الطّالب
أن تطلب منهم االنقسام إىل جمموعات من اثنني ومشاركة أجوبتهم ضمن هذه اجملموعات 

 الصغرية. وليصّل واحدهم ألجل اآلخر ضمن هذه اجملموعة الصغرية.

 فروض .12

ما هي العوامل الدافعة ‘‘َضع عالمات على املشروع الرابع من دليل الدراسة حتت عنوان 
ب أن بعد السؤال األوَّل مساحة تتسع لسبعة أجوبة،  ’’إىل االنتكاس يف حيايت؟ فّسر للطالَّ

وبعد السؤال الرابع مساحة تتسع خلمسة أجوبة، وهي كّلها أجوبة شخصيَّة. ال يتوّجب على 
ب إعطاء سبعة ومخسة أجوبة على هذين السؤالني. وإذا مل يكن لديهم أجوبة، ميكنك الطّال 

 أن تتناقش معهم وأن حترص على أن يفهموا املواضيع اليت يتّم تناوهلا يف هذا املشروع.
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 تقييم الدرس .13

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

لى الطالب ليفهموها؟ أّي أجزاء كانت األصعب ع
ب؟  ما هو اجلزء الذي بدا األكثر إفادًة للطالَّ

4 



 65 النمو من خالل الفشل

 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  .أ
 ستعلِّمه.الدرس التايل الذي 

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

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

ب االمتحان املتعلِّق ابلدرس احلايل. .2  سلِّم الطالَّ

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

 عالمات.
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 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
 

 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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 النمو من خالل الفشل  اإلسم 
 االمتحان الطبعة اخلامسة  التاريخ
 الصف _____  الصفّ 

 (نقطة واحدة لكّل سؤال)’’ خطأ‘‘أو ’’ صح‘‘أِجب على األسئلة اآلتية ب

 إذا كان اجلواب صحيًحا.     X    تعليمات: َضع عالمة

 إذا كان اجلواب خطأ.     O    َضع عالمة           
 كّلما فشل اإلنسان فهو يرتكب خطيَّة.  _____  .1
 هللا يغضب منك كّلما فشلت.  ____  .2
 وعد هللا أبن يغفر لك إذا كنت صادقًا يف طلب الغفران منه.  ____  .3
 إذا فشلت، ال جيوز أن أعرتف أبًدا أبّين أخطأت  ____  .4
 .يف أي جمال الناجح ال يفشل أبًدااملؤمن   ____  .5
 عندما أطلب من هللا أن يغفر يل خطّييت، جيب أن أقّرر التوّقف عن ارتكاب هذه اخلطّية.  ____  .6
 جيب أن أحاول دائًما إجياد سبب لفشلي  ____  .7
 جذريةالتدخني مشكلة   ____  .8
 باع طرق هللا.ملشاكلي كّلها هو قيامي ابألمور ابلطريقة اليت حتلو يل بدًال من اتّ  السبب اجلذري  ____  .9

 ادية.األشياء املانعدام األمان نتيجة شائعة لوضع القيم يف حيايت يف   ____  .10
 املرارةجذرية هي من مشكلة عادًة اإلنسان الكثري االنتقاد يعاين   ____  .11
إذا كنت قد أخطأت إليك، ‘‘عندما أطلب من أحدهم أن يغفر يل، جيب أن أبدأ دائًما ابلقول:   ____  .12

 ’’.أرجوك ساحمين
 ا سرقه مّين.مال جيوز أن أغفر لآلخر إال إذا عّوض يل   ____  .13
 الطريقة األفضل لطلب الغفران من شخص ما تتمّثل بكتابة رسالة تطلب منه فيها أن يغفر لك.  ____  .14
 إذا كنت تفشل ابستمرار، فهذا يبّني دائًما أّنك ال تنمو إطالقًا يف هذه الناحية من حياتك.  ____  .15
 املؤمنون ال يضجرون أبًدا  ____  .16
ن أساء إّيل حّىت إذا مل يعرتف خبطئه  ____  .17

َ
 يريد هللا دائًما أن أغفر مل

إىل تعاطي املخّدرات والكحول  بشكل منتظم اخلطوة األوىل املؤدية إىل االنتكاس تتمّثل بعودة املرء  ____  .18
 وغريها من املواد اليت كان مدمًنا عليها 

 أّوًال  نهم ال ميكن أن ينتكس املرء ويرجع إىل إدمانه إال إذا تعاىف  ____  .19
إذا وقع جدال بيين وبني شخص آخر، جيب أن أطلب منه أن يغفر يل حّىت إذا كنت أعلم أّين غري   ____  .20

 خمطئ



 امتحان، الطبعة اخلامسة 2
 (نقطتان لكّل سؤال)أسئلة متعدِّدة اخليارات 

 تعليمات: اخَرت اجلواب الصحيح ودوِّن احلرف اخلاص به على السطر أمام كّل سؤال.
 عادًة كاآليت معي هللا ما أفشل، يتعامل_____ عند  .1

 غضب  .أ
 حزن .ب
 فرح .ت

 عندما أفشل، جيب أن أتفاعل مع مشكليت ابلطريقة اآلتية_____  .2
 أنساها لفرتة قصرية.  .أ

 أهرب منها لفرتة قصرية. .ب
 أجد سبب املشكلة .ت

 عندما أطلب من شخص ما أن يغفر يل، جيب أن أقول له،_____  .3
 ’’لقد أخطأت. هل ميكنك أن تغفر يل؟‘‘  .أ

 ’’أ� أخطأت، لكّنك أنت أيًضا خمطئ‘‘  .ب
 ’’أ� آسف‘‘  .ت
 ’’إذا كنت قد أخطأت إليك، أرجوك ساحمين‘‘  .ث

 عندما أفشل، فهذا_____  .4
 ذنيب دائًما  .أ

 ذنب شخص آخر دائًما  .ب
 ليس ذنيب أبًدا  .ت

 عندما أفشل، أ�_____  .5
 ال أرتكب اخلطّية أبًدا  .أ

 أرتكب اخلطيَّة أحيا�ً   .ب
 أرتكب اخلطيَّة دائًما  .ت

 أسئلة ذات أجوبة وجيزة
  ________________________ نقطة) 14دوِّن اآل�ت املخصَّصة للحفظ أد�ه ( .1

 ______________________________________________________________  
 ______________________________________________________________  
 ______________________________________________________________  
 ______________________________________________________________  
 ______________________________________________________________  
 ______________________________________________________________  



 3 النمو من خالل الفشل
 نقاط، نقطتان لكّل جزء) 6مشاكلنا كافة؟ (اليت تشّكل جذور  الثالث املشاكل اجلذرية ما هي .2

1.  ______________________________________________  
2.  ______________________________________________  
3.  ______________________________________________  

 نقاط) 4ما هو السبب اجلذري الوحيد ملشاكلي كافة؟ ( .3
 ______________________________________________________________  
 ______________________________________________________________  

 قصدت شخًصا ما هذا األسبوع وطلبت منه أن يغفر لك.أعِط مثًال عّما جرى عندما  .4
 نقاط) 5ماذا قلت عندما طلبت من هذا الشخص أن يغفر لك؟ ( .أ

 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  

 نقاط) 5كيف جتاوب هذا الشخص؟ ( .ب
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  

 نقاط) 5كيف كان شعورك بعد أن غفر لك؟ ( .ت
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  

 نقاط) 3ماذا تعّلمت من هذا االختبار؟ ( .ث
1.  _______________________________________________________  

 _______________________________________________________  
2.  _______________________________________________________  

 _______________________________________________________  
3.  _______________________________________________________  

 _______________________________________________________  
 



 امتحان، الطبعة اخلامسة 4
 نقاط، نقطتان لكل جزء) 6النمو الرئيسية الثالثة للنمو من خالل الفشل؟ (ما هي جماالت  .5

1.  ___________________________________________________________  
2.  ___________________________________________________________  
3.  ___________________________________________________________  

 .دراسة حالة6
 ابملسيح منذ أربعة أشهر. ’’ ثر�ّ ‘‘آمنت 

 دوالر من صديقتها قبل أن تؤمن ابملسيح. 100وهي تشعر ابلذنب ألّ�ا كانت قد سرقت مبلغ 

 نقاط)  5ماذا جيب عليها أن تفعل؟ ( .أ
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  

 ماذا جيب عليها أن تقول لصديقتها؟ دّون الكلمات احملّددة اليت ميكن أن تقوهلا لصديقتها  .ب
 نقاط)  5(
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  

 نقاط) 4أعِط مثًال عن اختبار فشل يف حياتك ( أ. .7
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  

 ما هي اخلطوات اليت تتخذها لكي تنمو وال تفشل جمدًَّدا يف هذه الناحية نفسها؟  ب.
 لكل جزء)نقاط، نقطتان  8(
1.  _______________________________________________________  
2.  _______________________________________________________  
3.  _______________________________________________________  
4.  _______________________________________________________  



 النمو من خالل الفشل
 الطبعة اخلامسة االمتحان

 دليل أجوبة االمتحان

 1الصفحة 
 صّح أو خطأ (نقطة واحدة لكّل سؤال)

1. O خطأ 
2. O خطأ 
3. X صح 
4. O خطأ 
5. O خطأ 
6. X صح 
7. X صح 
8. O خطأ 
9. X صح 

10. X صح 
11. X صح 
12. O خطأ 

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

 
19. X  صح 
20. X صح 

 2فحة ص
 أسئلة متعّددة اخليارات (نقطتان لكّل سؤال)

 ب .1

 ت .2

 أ .3

 أ .4

 ب .5

 أسئلة ذات أجوبة وجيزة
 نقطة     14 .1

       15-14: 6مىت 
 9-8: 32مزمور 

 

 



 النمو من خالل الفشل
 الطبعة اخلامسة االمتحان

 دليل أجوبة االمتحان

 3صفحة 

 نقاط (نقطتان لكّل جزء) 6 .2
 مرارة .1
 قيم مادية .2
 الأخالقية  .3

 نقاط    اجلواب املقرتح4 .3
 لقيام ابألمور ابلطريقة اليت حتلو يل بدًال من اتباع طرق هللا

 (جواب بديل)
 حلياة ابلطريقة اليت يريدها.والقوة اللتني مينحهما هللا للتعامل مع امقاومة أو رفض الرغبة 

 نقاط) 5أ. جواب شخصي ( .4
 نقاط) 5جواب شخصي ( ب.
 نقاط) 5جواب شخصي ( ت.
 نقاط (نقطة واحدة لكل جزء) 3 ث.

 جواب شخصي .1
 جواب شخصي .2
 جواب شخصي .3



 النمو من خالل الفشل
 الطبعة اخلامسة االمتحان

 دليل أجوبة االمتحان

 4صفحة 
 نقاط (نقطتان لكل جزء) أجوبة مقرتحة 6 .5

 التغّلب على املشكلة .1
 اعتماد أسلوب حياة سليم .2
ًدا. .3  اختاذ اخلطوات الالزمة لتجّنب الوقوع يف الفشل نفسه جمدَّ

 نقاط) 5جواب شخصي ( أ. .6
 نقاط) 5ب. جواب شخصي (

 نقاط) 4جواب شخصي ( أ. .7

 نقاط (نقطتان لكّل جزء) 8 ب.
 جواب شخصي .1
 جواب شخصي .2
 جواب شخصي .3
 جواب شخصي .4





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 

____________________________ 

النمو من خالل الفشل

النمو من خالل الفشل
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