




 املمارسات املسيحيَّة
 املتعلَّقة ابلكنيسة احملليَّة

 املعلِّمدليل 

 أتليف دايفيد ابيت

 الطبعة اخلامسة



 املمارسات املسيحيَّة
 املتعلَّقة ابلكنيسة احملليَّة

 املعلِّمدليل 
 أتليف دايفيد ابيت

 اخلامسةالطبعة 
 املراجع الكتابيَّة املستخدمة يف هذا الدرس مقتبسة من الرتمجات اآلتية للكتاب املقدس

(ترمجة مسيث وفاندايك للكتاب املقدس) 
 (الرتمجة العربية املشرتكة) 

 Teen Challenge USA 2022  ©حقوق الطبع والنشر

. edition th, 5Christian Practicesّمت نشر هذا الدرس ابللغة اإلنكليزية حتت عنوان، 

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

 .www.iTeenChallenge.orgاآليت: 

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 
وخدمات مماثلة تعمل مع مؤمنني جدد. كما  Teen Challengeواملدارس وخدمات السجون وخدمة 

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

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

Global Teen Challenge 
PO Box 511 

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

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

2202-04اتريخ آخر تنقيح    

mailto:gtc@globaltc.org
http://www.globaltc.org/
http://www.iteenchallenge.org/
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 املمارسات املسيحيَّة
، بصورة أساسيَّة، كيف ميكن للمؤمنني اجلدد  يتناول هذا الدرس ستَّة مواضيع مرتبطة ابلكنيسة احملليَّة. وهو يبنيِّ

 بصورة هادفة. يف الكنيسة احملليَّة أن يشاركوا يف اخلدمة مع مؤمنني آخرين

1 
2 
3 
4 
5 
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 الفصل األوَّل. الكنيسة احملليَّة
الفصل، نتعلَّم عن ماهيَّة الكنيسة وعن سبب وجودها. ونرى أيًضا أن هللا يريد من يف هذا 

 .احمليط هبا الكنائس احملليَّة أن ختدم الناس يف اجملتمع
 ؟الفصل الثاين. كيف أشهد عن عمل الرب يف حيايت

يف  يف هذا الفصل، نتحدَّث عن العناصر اليت جيب أن تذكرها عندما خترب عمَّا يصنعه هللا
 حياتك.

  الفصل الثالث. كيف تكون وكيًال يف ملكوت هللا
ها  يف هذا الفصل، نرى كيف ميكن للمؤمن أن حيسن استخدام الوز�ت املختلفة اليت منحه إ�َّ

 هللا. املواضيع الرئيسيَّة اليت متَّت مناقشتها هي: وقتنا وقدراتنا ومقتنياتنا الشخصيَّة.
 الفصل الرابع. الشركة

 الرئيسي من هذا الدرس هو اكتشاف اهلدف من الشركة يف حياة املؤمنني اليوم.اهلدف 
 الفصل اخلامس. معمودية املاء

يف هذا الفصل، نكتشف اهلدف من معمودية املاء. ونكوِّن فهًما واضًحا للمعىن الروحي 
 ملعمودية املاء.

 الفصل السادس. الصالة
تتضمَّنه صلواتنا. ونناقش أيًضا كيفيَّة احلصول تشمل هذه الدراسة ماهية الصالة وما جيب أن 

 على استجابة لصلواتنا.

 مضمون دليل املعلِّم
 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
 االمتحان & شهادة يف الدرسامتحان الطالب & دليل أجوبة  .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 

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

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

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

 هذه املواد التعليميَّة.

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

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

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

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

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

 خالل احلصَّة. 

واآلية الرئيسيَّة توجد تعليقات عدَّة حول كيفيَّة تعليم الدرس. ويف يف أسفل احلقيقة الكتابيَّة الرئيسيَّة 
 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 وقت كاٍف ملساعدة الطالَّ

 على البدء بعمليَّة التطبيق الشخصي هذه.

ب.  يف �اية كّل بر�مج درس، توجد قائمة ابلفروض املعطاة للطالَّ

على أن يتم ختصيص  متَّ تقسيم معظم الدروس إىل مخس حصص، مدَّة كّل واحدة منها ساعة واحدة،
أشهر  4و 3من هذه السلسلة خالل مدَّة ترتاوح بني  14احلصَّة األخرية لالمتحان.  ميكن استكمال الدروس ال
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إذا متَّ إعطاء مخس حصص يف األسبوع. أمَّا إذا متَّ إعطاء ساعة واحدة يف األسبوع، فيمكنك إجناز درس واحد 
دة. وميكن بسهولة تقسيم عدد كبري من هذه الدروس ليتم إعطاؤها يف الشهر، والسلسلة كاملًة خالل سنة واح

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

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

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

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

 الطالب.

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

 املشاريع على حتضريه للنقاش يف احلّصة املقبلة.

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

 احلقائق الكتابيَّة يف حياهتم اليوميَّة.

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

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

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

ب الذين ينجزون الدروس ال . وقد متَّ إدراج حلياة جديدةاجملموعة دراسات يف سلسلة  14شهادة إجناز للطالَّ
 .جديدةدراسات اجملموعة حلياة تعريف 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 
نظرًا لتأثريه يف حياة األشخاص الذين أعدُّوا هذه الدروس.  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 
التعليميَّة خالل السنوات السابقة. فهو سامهوا إىل حدٍّ كبري يف تطوير هذه الدروس. وأودُّ أن أخصَّ ابلشكر 

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

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

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

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

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

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

 
تعريف إذا أردت احلصول على معلومات إضافيَّة حول تعليم هذه الدروس، ميكنك مراجعة الكتاب 

 .دراسات اجملموعة حلياة جديدةاملعلِّمني على 
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 برامج الدرس
 خاصة ابملعلِّم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

من دليل املعلِّم للحصول على املزيد من املعلومات حول كيفية استخدام برامج  4راجع الصفحة 
 اصة ابملعلِّم.اخلالدرس 
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 حملة عامة عن الدرس

ب أمام ا مقدِّمة عن الدرس مشاركةقبل يوم أو يوَمني من موعد احلصَّة األوىل، ميكنك  .1 لطالَّ
إذا أمكن، وزِّع عليهم دليل الدراسة قبل يوم أو يوَمني الفروض األوىل عليهم.  جزء من وتوزيع

دليل الطالب. واطلب  إعطاؤهمويف الوقت نفسه، ميكنك من موعد البدء بتعليم هذا الدرس. 
 .  يف احلصَّة األوىل تم مناقشتهمنهم قراءة الفصل األوَّل الذي ست

تتضمَّن تواريخ إجناز كّل فرض. اطلب و  ،قائمة فروض الصفجتد نسخة عن ، يف الصفحة التالية .2
على  لقائمة فروض الصفمنهم ملء الفراغات ابلتواريخ املناسبة عرب استخدام النسخة الفارغة 

 .اجلهة اخللفيَّة من دليل الدراسة
الطالب أبنَّ عليهم أن يكونوا قد أجنزوا املشروع األول من دليل الدراسة عندما �تون حلضور أبِلغ  .3

 وىل.احلصَّة األ
يف بداية الدرس. واهلدف  اهتّم تطبيقي ،أو أكثر للتحضري للدرس انشاطً يتضمن كّل بر�مج درس  .4

هو مساعدة الطّالب على الرتكيز على املوضوع الرئيسي. فنحن نريد  هذه األنشطة الرئيسي من
ب  ابحلرية للمشاركة يف احلصَّة. مجيًعا خلق جّو من الدفء واالنفتاح لكي يشعر الطالَّ

، يستوجب ’’الوكيل يف ملكوت هللا‘‘وُيشار إىل أنَّه يف الدرس الثالث الذي يتناول موضوع 
نشاط التحضري للدرس أن جتري مقابلة مع شخص يشغل اآلن، أو كان يشغل سابًقا، منصبًا 
إدار�ًّ يف شركة ما. حدِّد هويَّة هذا الشخص مسبًقا. ميكنك أن ختتار شخًصا من الصف أو أن 

أو ضمن دائرة أصدقائك يكون على استعداد للحضور إىل الصف جتد متطوًِّعا من كنيستك 
   راء املقابلة. إلج

صها لتعليم هذا الدرس. تتضمَّن الصفحات التالية بر  .5 درس امج حدِّد عدد احلصص اليت ستخصِّ
لسبع حصص. وإذا كان عليك تقسيم الدرس إىل أربع حصص تعليميَّة مع جلسة خامسة 

 لالمتحان، عليك أن حتدِّد املواضيع اليت ستجمعها ضمن حصَّة واحدة. 
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 الدرس األوَّل
 الكنيسة احملليَّة

 احلقيقة الكتابية الرئيسيَّة .1
 من خالل االخنراط يف اخلدمة مع املؤمنني يف الكنيسة.ميكنين االستمتاع ابلكنيسة 

 الرتمجة املبسطة للكتاب املقدَّس 16: 4سيَّة: أفسس الرئياآلية  .2
َواَجلَسُد ُكلُُّه ُمعَتِمٌد َعَليِه، َوُهَو ُمتَِّصٌل بَعُضُه بَِبعٍض َوُمَتماِسٌك ِمبَفاِصَل. َوِحَني يـَُقوُم ُكلُّ 

ََحبَّ 
 ِة.ُجزٍء ِبَوِظيَفِتِه، فَإنَّ اَجلَسَد ُكلُُّه يَنُمو، َويَبِين نَفَسُه ِيف امل

ب .3  مادة مرجعيَّة للطالَّ
ة ابملشروع يتناسب الفصل األوَّل من دليل الطالب مع هذا الدرس. وستتمَّ أيًضا االستعان

، يف هذا الدرس. ’’تعريفات‘‘وعنوانه  األول من دليل الدراسة،

 دقائق) 5نشاط حتضري للدرس ( .4
ب إىل التحدَّث عمَّا يتذكرونه  عن أوَّل مرَّة دخلوا فيها إىل أدُع اثنني أو ثالثة من الطالَّ

ا. الكنيسة نشأ البعض منهم يف عائلة تراتد الكنيسة بصورة منتظمة. إذا حصلت على هذا  رمبَّ
 .اجلواب، ميكنك إعادة صياغة السؤال لرتى ما إذا كنت ستحصل على اجلواب نفسه

راهقة أو يف سن يف سن امل َمن منكم قَِبَل املسيح خملًِّصا شخصيًّا يف حياته عندما كان
 ما هي ذكر�تك املتعلقة ابلكنيسة قبل أن تصبح مؤمًنا؟؟  شدالرُّ 

هنا. أِشر إىل أنَّه ميكن  ’’خطأ‘‘أو ’’ صح‘‘يتّم تقييمها ب  عن أجوبةحنن ال نبحث 
 أتثري كبري على موقفنا من الكنيسة اليوم. املتعلقة ابرتياد الكنيسة أن يكون الختبارات املاضي

1
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 ‘‘؟ ‘ةكنيس’  ما معىن كلمة ‘‘النقطة أ. حتدَّث عن  .5
 )6-5دليل الطالب ص. دقائق،  5-10(

ب  استناًدا إىل السؤال األول من املشروع األول من دليل الدراسة، اطُلب من الطالَّ
الصفحتني التعريفات املختلفة الواردة يف مثَّ �قشوا إبجياز ’’. كنيسة‘‘مشاركة تعريفاهتم لكلمة 

 من دليل الطالب. 6و 5

، من ’’صور الكنيسة يف الكتاب املقدَّس‘‘حتت عنوان  3النقطة الفرعية لدى تناول 
املستحسن أن نتحدَّث عنها إبجياز. واحرص على أن يدركوا أنَّه جيب عليهم تفسري املعىن 

 كصورة أو رمز عندما يقرأون مقاطع كتابيَّة تشري إىل هذه الصور.

 ’’ما اهلدف من وجود الكنيسة احملليَّة؟‘‘ النقطة ب،حتدَّث عن  .6
 )7-6دليل الطالب ص. دقيقة،  10-15(

لدى التحدُّث عن هاتني النقطتني، قد جتد أنَّ بعض األشخاص، مبن فيهم هؤالء الذين 
ما تشكِّالن أولويَّة.  يراتدون الكنيسة منذ سنوات عدَّة، ال يوافقون على أ�َّ

النقطتني، مشريًا إىل أن الكنيسة اليت هتمل أّي نقطة منهما،  لذا، شدِّد على أمهيَّة هاتني
 أن ختتربه.مقدارًا كبريًا ممَّا يريد هللا  خسرست

إًذا، استعِرض السببني الرئيسيَّني لوجود الكنيسة احملليَّة. وارجع إليهما دائًما يف خالل 
 الدرس.

ديد، يف الكنيسة احملليَّة. وشدِّد على ضرورة اخنراط كّل إنسان، وخصوًصا املؤمنني اجل
أمر ضروري لنمّوِهم الروحي.  هو بل ،ليس هذا اقرتاًحا

م  ينالون اخلالص جملرَّد انضمامهم إىل يف بعض الكنائس، يُعطى الناس انطباًعا أب�َّ
ب أّن جمرَّد ارتياد الكنيسة موضًحا لالكنيسة. لذا، احرص على مناقشة هذه املسألة بدقَّة  لطالَّ

 جيعل من اإلنسان مؤمًنا خملًَّصا.ال 

، شدِّد على أمهية Teen Challengeتعلِّم هذا الدرس ضمن إطار خدمة  إذا كنتَ 
ب إىل كنيسة حمليَّة لدى استكمال الرب�مج.   انضمام الطالَّ

1
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 ما اهلدف من وجود الكنيسة احملليَّة؟  ب.

 مساعدة املؤمنني على النمو روحيًّا.  .1 

 ابملسيح لغري املؤمنني. الكرازة  .2

 من دليل الطالب 7-6مقتبس من الصفحة 

 ’’كيف ميكنين أن أستمتع ابلكنيسة؟‘‘النقطة ت، حتدَّث عن  .7
 )10-7دليل الطالب ص. دقائق،  3-5(

م  املؤمنون اجلددأحياً� كثرية، يشعر  دخالء عندما يدخلون إىل كنيسة حمليَّة. عندما أب�َّ
ر أمهيَّة ارتياد الكنيسة. يف معظم اجملتمعات، توجد كنائس عديدةتستعرض هذا اجلزء،   فسِّ

كنيسة تقدِّم هلم غذاء روحيًّا سليًما على أمهية اختيار   التشديد. وجيب بينهاختيار هم االميكن
  وتتيح هلم إمكانيَّة الشركة مع مؤمنني �ضجني.

ر أنَّه يف هذا اجلزء من احل كنيسة   جيادرئيسيَّة إل مقوِّماتسيتّم التطرق إىل أربعة  ،صَّةفسِّ
ومن مثَّ تتحدَّث عن كلِّ مقوِّم  ،ميكنك أن تعدِّدها ببساطةيكون هلا أتثري إجيايب على حياهتم. 

 يف النقاط األربع التالية من بر�مج الدرس. هو مبنيَّ تفصيًال، كما 

 الختيار كنيسة مفيدة وبنَّاءة. ميكنك اعتماد هذه النقاط األربع كاسرتاتيجيَّة

 )42: 2(أعمال الرسل كيف ميكنين أن أستمتع ابلكنيسة؟  ت.
 جنتمع هبدف الشركة . 1
 جنتمع هبدف عبادة هللا والصالة . 2
 جنتمع هبدف مساع صوت هللا . 3
 حنن جنتمع هبدف مساعدة واحد� اآلخر. 4

10-7مقتبس من دليل الطالب، ص.

ملصًقا كبريًا يتضمَّن هذه النقاط األربع وتعليقه على احلائط يف بداية ميكنك أن تعّد 
النقاش. 

1



 15 املمارسات املسيحيَّة

 ’’جنتمع هبدف الشركة‘‘، 1-النقطة تحتدَّث عن  .8
 )7دليل الطالب ص. دقائق،  5-7(

إنَّ السبب األوَّل الذي يدفعنا إىل ارتياد كنيسة حمليَّة هو إقامة شركة مع مؤمنني آخرين. 
 يدُعنا لنكون مؤمنني معزولني، بل إنَّه يريد أن نبين عالقات أبشخاص آخرين.فاهلل مل 

يذكر دليل الطالب مخس طرق لعيش معىن الشركة مع مؤمنني آخرين. خصِّص وقًتا 
 كّل طريقة مستعيًنا أبمثلة من حياة الطالب يف صفِّك.ملناقشة  

 كيف تساعد� الشركة مع مؤمنني آخرين
 ف إىل مؤمنني آخرينساعد� على التعرُّ ت .أ

 نحنا فرًصا ملناقشة معتقداتنامت .ب
 أن نتعلَّم أن حنّب اآلخرين مساعدتنا على .ت
 مساعدتنا على اكتشاف طرق ملساعدة بعضنا البعض .ث
 مساعدتنا على الصالة من أجل بعضنا البعض .ج

 7.ص الطالب، دليل من مقتبس

أحياً�، يصعب على املؤمنني اجلدد الوصول إىل أ�س جدد لبناء صداقات. شدِّد على 
 �يت اآلخرون إليهم. حىتَّ أمهية مبادرهتم إىل بناء صداقات جديدة. ال ميكنهم االنتظار 

 ميكن لألصدقاء األتقياء أن يلعبون دورًا رئيسيًّا يف منّوِهم الروحي.

 ’’هبدف عبادة هللا والصالة جنتمع‘‘، 2-النقطة تحتدَّث عن  .9
 )8دليل الطالب ص. دقائق،  5-7(

اهلدف الثاين الذي يدفعنا إىل ارتياد الكنيسة احمللية هو عبادة هللا والصالة مع مؤمنني 
آخرين. 

، وهو اآليت: ’’عبادة‘‘يتضمَّن دليل الطالب تعريًفا لكلمة جيب أن نتعلَّم أن نعبد هللا. 

؛ أن تشيد به؛ أن تعربِّ عن إعجابك به؛ أن تكرمه؛ غاٍل على قلبكنَّه إتقول لآلخر أن  
 أن هتابه.

1
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الرتانيم اليت ، ومها: شائعتنيمن خالل طريقتني  جيب أن نتعلَّم تطبيق ذلك يف عالقتنا ابهلل
ها هلل وصلواتنا.  نرمنِّ

ب إىل  شدِّد على أمهية عدم االكتفاء بعبادة هللا يف الكنيسة مرَّة يف األسبوع. وادعُ  الطالَّ
 جعل العبادة جزًءا منتظًما من بر�جمهم اليومي.

الكتاب املقدَّس مليء أبمثلة عن أشخاص يعبدون هللا. فعدد كبري من املزامري هو تعبري 
ب على دراسة الكتاب املقدَّس ليكتشفوا كيف َعَبد هؤالء األشخاص  ع الطالَّ عن العبادة. شجِّ

لصلوات وعلى إضفاء طابع شخصي عليها، فيعبدوا هللا من هللا. وحثَّهم على قراءة هذه ا
 خالهلا.  

والنقطة األساسيَّة األخرى اليت جيب التشديد عليها هنا هي أمهيَّة عدم جعل الصالة 
. فنحن ماعة. جيب عليهم أن خيرجوا من قوقعتهم وأن يتعلَّموا أن يعبدوا هللا مع اجلاخاصًّ  شأ�ً 

 زة الواحدة، وهو يتوق إىل أن نعبده مًعا.أعضاء يف عائلة هللا املميَّ 

ب  يف وقت الحق، سنخصِّص حصَّة كاملة للتحدُّث عن موضوع الصالة. أخِرب الطالَّ
 بذلك، واكتِف ابلتحدُّث عن الصالة إبجياز يف هذه احلصَّة.

 ’’جنتمع هبدف مساع صوت هللا‘‘، 3-النقطة تحتدَّث عن  .10
 )9-8دليل الطالب ص. دقائق،  5-7(

 السبب الثالث الذي يدفعنا إىل ارتياد الكنيسة احملليَّة هو مساع صوت هللا.

طرق خمتلفة ميكن أن نسمع صوت هللا من خالهلا. ميكنك إضافة  5يذكر دليل الطالب 
الكنيسة   ميكن أن تكونطرق أخرى إىل القائمة، لكن جيب أن يرتكَّز النقاش هنا على أنَّ 

 . املكان الذي نسمع فيه صوت هللا

1
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 كيف يكلِّمنا هللا
 من خالل الكتاب املقدَّس .أ

 من خالل الصالة  .ب
 من خالل مواهب الروح القدس  .ت
 من خالل مؤمنني أتقياء آخرين  .ث
 من خالل الظروف .ج

 8مقتبس من دليل الطالب، ص. 

 :شدِّد على نقطتني أساسيتني

 شخصيَّة بنا. يريد هللا التواصل مع كل واحد منَّا. هو حيبُّنا كثريًا ويريد عالقة .1

 جيب أن نتوقَّع وأن نريد مساع صوت هللا. .2

جيب االرتقاء مبسألة مساع صوت هللا إىل املستوى العملي. فكما يشكِّل التواصل مع 
األشخاص الذين حييطون بنا جزًءا اعتياد�ًّ من حياتنا اليوميَّة، هكذا أيًضا جيب أن يكون مساع 

 اليوميَّة. صوت هللا جزءًا اعتياد�ًّ من حياتنا

ال يعين هذا أّن هللا سيكلِّمنا بصوت مسموع، مع أنَّ بعض األشخاص يعيشون هذا 
 االختبار أحياً�. 

هي  من دليل الطالب 8الصفحة الواردة يف النقطة األوىل إًذا، كيف سنسمع صوت هللا؟ 
 الطريقة األكثر شيوًعا لسماع صوت هللا، وهي قراءة الكتاب املقدَّس.

اه قلبنا كاآليت: عندما حن � رب، أريد أن أمسع ‘‘ضر اجتماع الكنيسة، جيب أن يكون اجتِّ
يف قلوبنا إىل ما  كون يف حالة إصغاءمن االجتماع، جيب أن ن فقرةيف كّل ’’. صوتك اليوم

 يريد هللا قوله لنا.

ا يتوجَّب عليك ،قد يضع هللا يف قلبك أفكارًا تعاجل مباشرًة مشكلة تواجهها اذ  أو رمبَّ اختِّ
. توقَّع أن يكلِّمك هللا من خالل أجزاء تقّرِرلكي هللا  منقرار مهم، أو أنت حتتاج إىل حكمة 

 .الكنيسة خمتلفة من اجتماع

1
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 أِشر إىل أنَّ هللا يكلِّمنا أيًضا من خالل عظة الراعي. واحرص على تفسري أمرين.

 ما قاله‘‘يقول الناس: ميكن أن يكلِّمك هللا من خالل ما يقوله الراعي. أحياً�  .1
هذا عمل ’’. املشكلة اليت أواجههاعلى معاجلة  وساعدين كلَّمين مباشرةً الراعي  

 هللا. وهو يكلِّمك!

الراعي يف   كالمهللا ابلضرورة. عليك أن توضح أنَّ  منليس كّل ما يقوله الراعي  .2
 عظته ميكن أن يكون:

 املقدَّس.خصوًصا عندما يقرأ من الكتاب  -كالم هللا .أ

 وهو يفعل ذلك بطريقة متوازنة ودقيقة. -تفسريًا لكالم هللا .ب

آراء الراعي الشخصيَّة. وقد تكون هذه اآلراء مليئة ابحلكمة اإلهليَّة أو العكس  .ت
اليت تتّم  بعيدة متاًما عن فكر هللا حيال املسألة ؤهمتاًما. فقد تكون آرا

 .معاجلتها

بني حّق هللا ورأي  فصليف الكنيسة بدقَّة وأن ن نقيِّم ما نسمعه نتعلَّم أن جيب أن
، لكن جيب أن حنرص على متييز حّق هللا اإلنسان. ال أبس يف أن خنتلف مع أحدهم يف الرأي

 وطاعته.

 ،لدى استعراض هذا املوضوع ضمن احلصَّة، جيب أالَّ حييد النقاش عن حموره األساسي
هللا يف كّل �حية من نواحي حياتنا. فهذا املوضوع واسع يرتكَّز على الطرق اليت يكلِّمنا هبا وأالَّ 

لذا، احُصر احلديث ابلطرق اليت ميكن أن جدًّا، وال ميكن معاجلته يف هذا اجلزء من الدرس. 
 نسمع هبا صوت هللا ضمن سياق الكنيسة. 

 ميكن. الكنيسة االعتيادي الكنيسة هي أكثر من اجتماع أن توضح أنَّ  من املستحسن
 إىل جانب اجتماع صباح األحد.األخرى يف الكنيسة  جتماعاتمنا هللا من خالل االأن يكلِّ 

جيب أن نتوقَّع أن نسمع صوت . هنا مثَّ اخُتم هذه النقطة ابلتشديد على أمهية التوازن
االعتماد على اآلخرين لكي ينقلوا إلينا كالًما خاصًّا  علينا أن حنذر من املبالغة يفهللا، لكن 

من خالل دراسة الكتاب املقدَّس ’’ كالم من الرب‘‘ وجيب أن نتعلَّم أن منتحن كلّ  من هللا.
 تعاليمدراسة دقيقة. ومهما بدت نصائح اآلخرين روحيَّة، جيب أن نرى ما إذا كانت تتوافق مع 

 الكتاب املقدَّس.
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، ’’أن تتزوَّج فالنة : عليكَ أمحل إليك كالًما من الرب‘‘إذا جاء إليك أحدهم قائًال: 
تستطيع أن متيِّز ما إذا كان كالمه فعًال من الرب؟ إذا كنت متزوًِّجا، ميكنك أن تؤكِّد كيف 

على الفور أنَّ كالمه ليس من الرب. ويف هذه احلالة، ال داعي ألن تصلي وتسأل هللا ما إذا 
 ريد منك أن تتزوَّجها. جيب عليك أن تطلِّق زوجتك لتتزوَّج املرأة اليت قيل لك إن الرب ي

 التوازن أساس العالقة الوثيقة ابهلل.

 ’’حنن جنتمع هبدف مساعدة واحد� اآلخر‘‘،  4-النقطة تحتدَّث عن  .11
10-9 دليل الطالب، صدقائق)  5-7(

ا تتيح لنا إمكانيَّة مساعدة  إّن السبب الرابع الذي يدفعنا إىل ارتياد الكنيسة احمللّية هو أ�َّ
حلصول على املساعدة. فنحن ال نذهب إىل الكنيسة جملرَّد حضور اجتماع، ومن مثَّ اآلخرين وا

 نعود إىل البيت. فاهلل يريد أن تكون الكنيسة مكاً� جيد فيه الناس عوً�.

م غرابء يف الكنيسة. وال يشعرون بوجود رابط بينهم أحياً� كثرية يشعر املؤمنون اجلدد أب�َّ
إحدى الطرق اليت ختّوِلك البدء حبّل املشكلة تتمثَّل و هناك.  وبني األشخاص املوجودين

 ابلبحث عن فرص ملساعدة اآلخرين.

ماذا ميكنين أن أفعل ملساعدة اآلخرين؟ ‘‘ميكنك أن تسأل راعي الكنيسة: يف البداية، 
 ’’.فأ� أريد املشاركة يف خدمة اآلخرين

جمال تريد مين أن أساعد � رب، يف أي ‘‘يف الوقت نفسه، عليك أن تسأل هللا: 
إىل تقدمي ال يعين هذا أنَّه جيب عليك أن تنال عالمة خاصَّة من هللا قبل أن تبادر ’’ الناس؟

األبواب اليت يريد منا الدخول منها األمر املهم هنا هو أن نتوقَّع أن يفتح هللا لنا . أي مساعدة
 وأن يغلق األبواب اليت ال يريدها يف حياتنا.

شدِّد على أن االنضمام إىل الكنيسة احمللية يعين أن نشرتك يف مساعدة اآلخرين. ليس 
. فاخلدمة ليس حمصورة بعدد قليل من األشخاص ضروري بل إنَّه مطلب ،اختيار�ًّ األمر 

 . أوكل كّل واحد منَّا مبهمَّةالالمعني. فاهلل 

تاجني وأن نسأل هللا عن جيب أن نتجاوز أهواء� األ�نيَّة وأن نبحث عن أشخاص حم
 الطريقة اليت ميكن أن نساعدهم هبا.
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 )دقائق 5تطبيق شخصي ( .12
ع الطالب على تطبيق هذه التعاليم  مراجعةيف كنيستهم احملليَّة. واطلب منهم  مباشرةً  شجِّ

كيف ميكنين أن أستمتع ‘‘حتت عنوان  ،النقطة تالواردة ضمن  األربعةاألسباب الرئيسية 
بصورة أفضل يف  اتطبيقه جيب عليهم يتال ادئباملاملبدأ أو أن حيدِّدوا  وحثَّهم على ’’ابلكنيسة؟

على وضع هدف حمدَّد يسعون إىل إجنازه يف األسبوع املقبل. ، و حياهتم

، احرص على أن Teen Challenge خدمةإذا كنت تعلِّم هذا الدرس ضمن إطار 
 .تيةاآل يرتكَّز التطبيق الشخصي على األمور الثالثة

شدِّد على أمهية أن يسعوا جبدية إىل اختيار كنيسة يراتدو�ا بصورة منتظمة عندما  .أ
 .جونويتخرَّ  ينتهون من متابعة الرب�مج التعليمي

عهم على تطبيق هذه ال .ب  الرئيسيَّة األربع على الكنيسة اليت يراتدو�ا اآلننقاط شجِّ
من تطبيقها ابلكامل، لكن حثَّهم  قد ال يتمكَّنونبينما يتابعون الرب�مج التعليمي. 

 على بذل أقصى ما يف وسعهم اآلن.

عهم أيًضا على تطبيق هذه النقاط الرئيسيَّة األربع على عالقاهتم ابألشخاص  .ت شجِّ
أن يروا  على قيمون معهم يف املركز نفسه ملتابعة الرب�مج التعليمي. ساعدهمالذين ي

العالقات  شمل أيًضابل هي ت ،حداألأن الكنيسة ال تقتصر على اجتماعات يوم 
 مبؤمنني آخرين. 

 فروض .13

ب إذا مل تكن قد فعلت ذلك بعد. واطلب منهم قراءة  .أ وزّع دليل الطالب على الطالَّ
للتحضري للحصَّة  ،’’؟عمل الرب يف حيايت كيف أشهد عن‘‘الفصل الثاين حتت عنوان 

املقبلة. 

 .’’تعريفات‘‘حتت عنوان  من دليل الدراسة املشروع األولَضع عالمات على  .ب

قبل  ’’7: 9كورنثوس   2‘‘املشروع الرابع من دليل الدراسة لن يتّم وضع عالمات على  .ت
ب على البدء بتنفيذه فورًا ع الطالَّ ألنَّه  موعد احلصَّة الرابعة. لكن ميكنك أن تشجِّ

وععلى كتابة شهادة حياهتم يف املشروع الثاين. أوِضح أن اهلدف من املشر يساعدهم 
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روا مقاطع حمدَّدة من الكتاب املقدس قاموا ليتذكَّ  ارًاالرابع هو إعطاء الطالب أفك
 بتطبيقها شخصيًّا يف حياهتم اليوميَّة.

 تقييم الدرس .14
 أفكارك لتحسني هذا الدرس.  اطرحمن فضلك، 

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

ب؟ما هو اجلزء الذي   بدا األكثر إفادًة للطالَّ

1
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 الثاينالدرس 
 ؟عمل الرب يف حيايتكيف أشهد عن 

 احلقيقة الكتابية الرئيسية .1
عمَّا يصنعه هللا ، ميكنين أن أخرب اآلخرين عمل الرب يف حيايتعندما أشهد عن 

 على النمو. هللا دينيساعل

 (الرتمجة املبسطة للكتاب املقدس) 29: 4اآلية الرئيسية: أفسس  .2

ال َخترُْج َكِلماٌت َغُري الئَِقٍة ِمْن أفواِهُكْم، َبْل فـََقْط ما َيصُلُح لِِبناِء اآلَخرِيَن، َحَسَب ‘‘
 .’’احلاَجِة، َولِفاِئَدِة الّساِمِعنيَ 

 للطالب مادة مرجعية .3
االستعانة ابملشروع األول  ستتمّ يتناسب الفصل الثاين من دليل الطالب مع هذا الدرس. و 

 من دليل الدراسة يف هذا الدرس.

 دقائق) 7-5نشاط حتضري للدرس ( .4
ب إىل التطوُّع للتحدُّث  عن كيفيَّة استّهل حصَّة اليوم بدعوة واحد أو اثنني من الطالَّ

حياته. ميكنك ترتيب األمر قبل موعد احلصَّة لكي  يف عن عمل الرب شهادة شخص ماره بأتثُّ 
الذي سيشارك اختباره يف هذه احلصَّة.  شخصد الحتدِّ 

ا هو يتذكَّر   يف سنّ  املراهقة أو إذا أصبح أحدهم مؤمًنا يف سنّ  كيف أنَّ البلوغ، فرمبَّ
أبنَّه حيتاج إىل قبول يسوع خملًِّصا شخصيًّا عن عمل الرب يف حياته أقنعته  شهادة شخص ما

حلياته. 
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 11دليل الطالب ص دقائق)  5(    ’’شهادة؟الما هي ‘‘النقطة أ، ث عن حتدَّ  .5
ب إىل مشاركة تعريفهم لكلمة       قبل أن تناقش مضمون دليل الطالب، أدُع الطالَّ

عهم ’’. شهادة‘‘  على الرجوع إىل األفكار اليت دوَّنوها يف املشروع األول من دليل الدراسة.شجِّ

ب أفكارهم، اطلب منهم الرجوع إىل من دليل  11الصفحة  بعد أن يشارك الطالَّ
. بصورة وجيزة الذي سيتم اعتماده يف هذا الدرس’’ شهادة‘‘ومناقشة تعريف كلمة  الطالب

 ميكنك أيًضا تدوين هذا التعريف على ملصق كبري وتعليقه على احلائط يف الصف.

 .إخبار اآلخرين مبا صنعه املسيح وما زال يصنعه يف حيايت -الشهادة
 11مقتبس من دليل الطالب ص 

 ’’؟عمل الربملاذا جيب أن أشهد عن ‘‘النقطة ب، حتدَّث عن  .6
 11دقائق) دليل الطالب ص  10 -5(

رًا األسباب اليت حتثُّهم على أن يكونوا النقاط السّت الواردة يف دليل الطالب  راِجع مفسِّ
 .ليشهدوا عن عمل الرب يف حياهتممستعدِّين وجاهزين 

 ؟عمل الرب ملاذا جيب أن أشهد عن ب. 
 .)20-19: 28طيع املسيح (مىت ألكي  .1
 .لكي تشدِّد إميانك وثقتك ابهلل فتصبح مؤمًنا أقوى .2
 )29: 5(أعمال الرسل  لكي تعلن عن إميانك ابهلل أمام الناس .3
 .لكي تتمكَّن من مساعدة اآلخرين فُيعطوا مكاً� هلل يف حياهتم .4
 .اجملد والثناء هلل على التغيري الذي حيدث يف حياتكلكي تعطي  .5
 )11: 12 هزم إبليس (رؤ�ألكي  .6

 11مقتبس من دليل الطالب، ص 

هذه النقاط، ميكنك أن ختصِّص بضع دقائق للتحدُّث عن بعض الفرص  راجعبعد أن ت
. اطلب منهم مساعدتك على إعداد هدوا عن عمل الرباليت ميكن أن تتاح أمامهم لكي يش
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ب  ب سابقون، لكن ادُع الطالَّ قائمة. جتد يف ما يلي بعض األفكار اليت قدَّمها معلِّمون وطالَّ
 قبل أن تضيف أي فكرة من القائمة اآلتية:إىل مشاركة أفكارهم 

 حياتك؟ أن تشهد عن عمل الرب يفأين ميكنك 

 يف كنيسك .1

معهم، افعل ذلك حني تزورهم أو تتصل  اقيمً مأمام أفراد عائلتك  (إن مل تكن  .2
 هبم أو عندما تراسلهم

 األشخاص املقيمني ابلقرب منك (وخصوًصا اجلدد بينهم) بني .3

 يف الغرفةبني زمالئك  .4

 يف اجتماعات اجملموعة .5

 يف وقت تناول الطعام .6

 يف وقت فراغك .7

 ’’لناجحةاهادة يف الشرئيسيَّة النقاط ال‘‘النقطة ت، حتدَّث عن  .7
13-12دليل الطالب ص دقيقة)  15-20(

شهادة .  سنتحدَّث عن الشهادة وشهادة احلياةيف بداية النقاش، أوِضح الفرق بني 
ب على البحث عن فرص عدَّة ليشهدوا عن  احلياة ع الطالَّ يف وقت الحق يف احلصَّة. شجِّ

 عمل الرب يف خالل األنشطة األسبوعيَّة.

أن جيدوا مواضيع جديدة  ،على وجه اخلصوص ،املؤمنني اجلدد الكثري من وجيب على
فالبحث عن حياة اخلطيَّة اليت كانوا يعيشو�ا يف املاضي.  الرتكيز علىيتحدَّثون عنها بدًال من 

 فرص للتحّدث عمَّا يصنعه هللا يف حياهتم يشكِّل جزًءا أساسيًّا من منّوِهم الروحي.

 من دليل الطالب. 12الصفحة الناجحة الواردة يف  استعرض األجزاء األربعة للشهادة
جيب أن تكون مستعدًّا إلعطاء مثَلني أو ثالثة أمثلة حمدَّدة توضح هذا النموذج عن الشهادة. 

ب ومستوى نضوجهم الروحي.  واحرص على اختيار شهادات تتناسب وأعمار الطالَّ
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 أربعة أجزاء رئيسيَّة ضمن الشهادة الناجحة
 .إحدى النواحي اليت يساعدك هللا على النمو فيها يف حياتك اليوميَّة حتدَّث عن .1
أُذكر آية من الكتاب املقدس ساعدتك على النمو يف هذه الناحية من حياتك.  .2

 .إذا كنت قد حفظت اآلية، ميكنك مشاركتها أو قراءهتا يف الكتاب املقدَّس
ا ال تعتمد أسلوب الوعظ. أخِرب كيف ساعدتك هذه اآلية يف هذه الناحية من  .3 حياتك. وإمنَّ

ر بطريقة بسيطة وعمليَّة كيف ساعدتك هذه اآلية. وبنيِّ كيفيَّة ارتباطها ابلناحية اليت  فسِّ
 .يساعدك هللا على النمو فيها

م القليلة املاضية.  .4 ًدا يبنيِّ كيفيَّة استخدامك هذه اآلية يف خالل األ�َّ أعِط مثًال حمدَّ
 هلل ألنَّه ساعدك على النمو.أعِط اجملد 

 12مقتبس من دليل الطالب ص 

على اجلدار يف الصف  تعليقهتضمَّن النقاط الرئيسيَّة األربعة، و يميكنك إعداد ملصق كبري 
 لفقرة النقاش اليوم.

ب أمهية احلرص على أن يعطوا اجملد هلل  ر للطالَّ  بدًال من لفت االنتباه إىل أنفسهمفسِّ
ا ملساعدة بينما يشهدون  عن عمل الرب يف حياهتم. فهذا ليس وقًتا للتسلية والرتفيه وإمنَّ

 اآلخرين وتشجيعهم. أيًضا، عندما يشاركون شهادهتم، ليس عليهم أن يعظوا.

واجلزء األهم من الشهادة هو إعطاء مثل حمدَّد يبنيِّ كيف أن هللا يساعدهم على النمو يف 
 �حية معيَّنة من حياهتم.

ب إىل مشاركة شهادهتم يف الصف استناًدا إىل النقاط الرئيسيَّة وميكنك  أن تدعو الطالَّ
ب اآلخرين أن يقيِّموا ما من دليل الطالب 12الصفحة األربعة الواردة يف  . واطُلب من الطالَّ

اد إذا كانوا قد اتَّبعوا النقاط الرئيسيَّة األربعة. واحرص على أالَّ تتحوَّل احلصَّة إىل جلسة انتق
 مهني لألشخاص الذين يشاركون شهادهتم. 

وميكنك أن تفعل هذا األمر يف وقت الحق من احلصَّة بعد أن يستكملوا العمل على 
 املشروع الثاين من دليل الدراسة حيث يتوجَّب عليهم كتابة شهادهتم.
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ب  ساعدهم هللا على النمو فيها يف التفكري يف نواٍح حمدَّدة قد يصعب على بعض الطالَّ
 من دليل الطالب 13الختبارات احلياتيَّة الوارد يف الصفحتني احياهتم. إنَّ منط التعلُّم من 

يستعرض اسرتاتيجيَّة عمليَّة لتحديد املسائل احلياتيَّة الواقعية اليت ميكن إدراجها يف الشهادة عن 
 عمل الرب.

ل وأعِط مثَلني أو ثالثة أمثلة عن أشخاص خصِّص بعض الوقت ملناقشة هذا اجلدو 
 اعتمدوا هذه الطريقة لينالوا عوً� من هللا يف حياهتم.

 ’’عناِصر إضافيَّة مساِعدة‘‘النقطة ث، حتدَّث عن  .8
 )14دليل الطالب ص دقائق،  5-10(

ب على كتابة  إبجياز كالًّ راِجع  ع الطالَّ من النقاط األربع الواردة يف هذا اجلزء. شجِّ
. 2اداهتم وفًقا للنقطة شه

 عناصر إضافيَّة مساِعدة .ث
 شارِك شهادتك أبقّل من مخس دقائق .1
 خطِّط ملا ستقوله ضمن شهادتك .2
 أحرص على أن تعطي اجملد هلل يف شهادتك كلِّها .3
 أطُلب من الروح القدس مساعدتك على قول الكالم املناسب .4

 14مقتبس من دليل الطالب، ص   

قدِّم أفضل ما عند� لدى مشاركة النقطتني األخريتني إذا أرد� أن نجتاهل ال ميكن 
ب أيًضا على جتنُّب خطيَّة  فالشيطان ’’. الصمت‘‘شهادتنا أمام اآلخرين. حثَّ الطالَّ

. فالرتهيب أداة سهلة بني يديه لكي خييفنا. وجيب الكالم منسيحاول أن يرهبهم لكي مينعهم 
ن الرب، وسنرى كيف أن هللا سيساعد� للتغلُّب على علينا أن نبحث عن فرص لنشهد ع

 خوفنا.
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  ’’مشاركة شهادة حياتك‘‘النقطة ج، حتدَّث عن  .9
16-15دليل الطالب ص دقائق)  5-10(

ليست اتريخ حياتك ابلكامل. فقصَّة حياتك هي سريتك  شهادة حياتك أوِضح أنَّ 
إذا أرادوا أن يسمع الناس قصَّة حياهتم أتليف كتاب إنَّ إبمكا�م لطالب ل ُقلْ الذاتيَّة. 
 ابلكامل.

حتدَّث إبجياز عن كّل من النقاط األربع الواردة يف هذا اجلزء. يتضمَّن دليل الطالب 
 تعليقات إضافيَّة حول كّل جزء من هذه األجزاء األربعة من شهادة احلياة.

ب خدمة  شاركة شهادة حياهتمالفرصة مل Teen Challengeأحياً� كثرية، تتسىنَّ لطالَّ
شدَّد على أمهية إبقاء شهادة حياهتم حمدَّدة. ليس عليهم أن خيربوا عندما يزورون الكنائس. 

ًدا واحًدا عن خطا� تفاصيل حياة اخلطيَّة اليت عاشوها يف املاضي.  يكفي أن يعطوا مثًال حمدَّ
ا جلبت األمل والدمار إىل حياهتم. روا كيف أ�َّ  املاضي وأن يفسِّ

صوا  م قبلوا املسيح يف حياهتم جيب عليهم أن خيصِّ املدَّة نفسها أو أكثر ليخربوا كيف أ�َّ
 وليتحدَّثوا عن التغيريات اليت اختربوها منذ ذلك احلني.

أقّله آية واحدة من الكتاب املقدس ساعدهتم على  مأيًضا، جيب أن تتضمَّن شهادة حياهت
 النمو يف عالقتهم الشخصيَّة بيسوع.

ب على كتابة شهادة حياهتم. ع الطالَّ  شجِّ

 مشاركة شهادة حياتك .ج
 حتدَّث عن نتائج اخلطيَّة .1
 أخِرب كيف أنَّك أصبحت مؤمًنا .2
ت منذ أن أصبحت مؤمًنا ابملسيح .3  أخِرب كيف أنَّ حياتك تغريَّ
 حتدَّث عن خمطَّطاتك وأهدافك املستقبليَّة .4

16-15مقتبس من دليل الطالب، ص 
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 دقائق) 10-5تطبيق شخصي ( .10
ب على أن يشهدوا عن الرب يف الكنيسة أو ضمن جمموعات الصالة  ع الطالَّ شجِّ

م القليلة املقبلة وليس بعد مرور شهور  الصغرية أو ألفراد. حثَّهم على فعل ذلك يف خالل األ�َّ
 عدَّة.

 فروض .11

ب الختبار قصري حول رسالة أفسس  .أ  يف �اية احلصَّة. 29: 4أخِضع الطالَّ

، ’’شهادتك‘‘ ، حتت عنوانمن دليل الدراسة والثالث الثاين نياملشروعَ أطلب منهم إجناز  .ب
قبل موعد احلصَّة املقبلة.  ’’وكيل يف ملكوت هللا‘‘و

 أطُلب منهم قراءة الفصل الثالث من دليل الطالب للتحضري للحصَّة املقبلة. .ت

اسأل ما إذا كان أيٌّ من ’’. الوكيل يف ملكوت هللا‘‘يف احلصَّة املقبلة سنتناول موضوع  .ث
أطُلب منهم أن يكلِّموك احلضور قد شغل أو ما زال يشغل منصب مدير يف مشروع ما. 

ر هلم كيف أنَّك ستجري املقابلة معهم يف بداية احلصَّة املقبلة.  بعد احلصَّة لتفسِّ

 تقييم الدرس .12
 أفكارك لتحسني هذا الدرس.  اطرحمن فضلك، 

 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 تكون وكيًال يف ملكوت هللا

 احلقيقة الكتابيَّة الرئيسيَّة .1
 أقوم به.نَّين وكيل يف ملكوت هللا، جيب أن أقدِّم أفضل ما عندي يف كّل عمل مبا أ

 الرتمجة املبسطة للكتاب املقدس 11: 12رومية   اآلية الرئيسيَّة .2
.  ال َتَدُعوا َمحاَسَتُكْم َتربُُد. تـََوهَُّجوا اِبلرُّوِح. اخِدُموا الرَّبَّ

بمادة مرجعيَّة لل .3  طالَّ
يتناسب الفصل الثالث من دليل الطالب مع هذا الدرس. ميكنك أيًضا االستعانة 

 ’’.وكيل يف ملكوت هللا‘‘من دليل الدراسة حتت عنوان  ابملشروع الثالث

 دقائق) 7-5نشاط حتضري للدرس ( .4
أبحد األنشطة الواردة أد�ه: إمَّا إجراء مقابلة مع شخص ما استهّل حصَّة اليوم 

ب   ’’اللؤلؤة الباهظة الثمن‘‘إىل متثيل مسرحية (نشاط أ) أو دعوة اثنني من الطالَّ
 (نشاط ب).

لى الرب�مج الذي وضعته للحصَّة، ميكنك تطبيق النشاطني يف حصَّة اليوم. اعتماًدا ع
فعلى سبيل املثال، ميكنك أن تبدأ احلصَّة أبحد هذين النشاطني، وإدراج النشاط اآلخر يف 

 احلصَّة.الذي تراه مناسًبا يف خالل  وقتال

 مقابلة مع مدير أعمال (وكيل أعمال) مؤمن .أ
مقابلة مع شخص كان يشغل سابًقا أو يشغل حاليًّا منصب مدير استهّل احلصَّة إبجراء 

 يف شركة ما. ميكنك التفكري يف خيارين.

ب قد شغل منصب مدير يف شركة ما. اخَرت  -اخليار األول اسأل ما إذا كان أحد الطالَّ
ميكنك  أد�ه.مستعيًنا ابألسئلة الواردة  همتطوًِّعا واطُلب منه التقدُّم إىل األمام إلجراء مقابلة مع

 .حضوره يف الصفّ للتأكُّد من  قبل موعد احلصَّةحتديد هوية الطالب املدير 
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اخَرت مسبًقا شخًصا يشغل حاليًّا أو شغل سابًقا منصب مدير يف شركة.  -اخليار الثاين
واطلب منه احلضور إىل الصف إلجراء مقابلة معه، أو ميكنك تصوير مقابلة معه وعرضها يف 

 الصف.

 مقرتحة للمقابلة:أسئلة 
 ما هي الشركة اليت تشغل فيها منصب مدير؟ ومنذ مىت تشغل هذا املنصب؟ .1
ترشيحك لتشغل منصب مدير؟ ما هي اخلربة اليت كانت مطلوبة قبل أن يتّم  .2
 ما عدد األشخاص اخلاضعني إلدارتك؟ .3
ما هو الفرق الرئيسي بني مسؤوليَّاتك يف العمل وعمل األشخاص اخلاضعني  .4

 إلدارتك؟
 ما هي أوجه الفرق الرئيسيَّة بينك، بصفتك مديرًا، وبني صاحب العمل؟ .5
 كيف هي عالقتك بصاحب العمل؟ .6
 ما هي الفرص املتاحة أمامك لتعيش عالقتك بيسوع كمدير يف العمل؟ .7

 مسرحيَّة: اللؤلؤة الباهظة الثمن .ب
 لقراءة هذه املسرحية.اخَرت طالَبني 

 الذي أعطاه يسوع. ’’ اللؤلؤة الباهظة الثمن‘‘نسخة حديثة ملثل 
 .خبّط عاديمطبوعة البائع ، فيما كلمات خلط العريضمطبوعة اب الشاريكلمات 

 ’’أريد هذه اللؤلؤة. كم مثنها؟‘‘
 ’’إ�ا ابهظة الثمن‘‘البائع يقول: 

 لكن كم مثنها؟
 ’’أموال طائلة‘‘
 ’’شراءها؟هل تعتقد أّن ابستطاعيت ‘‘
 ’’ابلتأكيد، ميكن لكّل إنسان شراؤها‘‘
ا ابهظة الثمن؟‘‘  ’’لكن أمل تُقل إ�َّ
 ’’نعم‘‘
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 ’’كم مثنها إًذا؟‘‘
 ، يقول البائع’’كل ما متلكه‘‘
 ’’حسًنا سأشرتيها‘‘
 ’’لدي عشرة آالف دوالر يف حسايب املصريف‘‘
 ’’عشرة آالف دوالر. ماذا أيًضا؟ -جّيد‘‘
 ’’دوالرات يف جييب بضعهذا كل ما أملكه. لدي ‘‘
 ’’ما قيمتها؟‘‘

 ’’ثالثون، أربعون، ستون، مثانون، مئة، مئة وعشرون -فلنرَ ‘‘نبدأ ابلتفتيش. 
 ’’جيد. ماذا متلك أيًضا؟‘‘
 ’’ال شيء. هذا كّل ما لدي‘‘
 ’’أين تقيم؟‘‘
 ’’أملك منزًال  يف منزيل. نعم، أ�‘‘
 ويدوِّن ذلك’’ املنزل أيًضا‘‘
 ’’أن أعيش يف شاحنيت؟ هل تقصد أنَّه عليّ ‘‘
 ’’أنَت متلك شاحنة أيًضا؟ ماذا متلك بعد؟‘‘
 ’’سأضطر إىل النوم يف سياريت!‘‘
 ’’أنت متلك سيارة؟‘‘
 ’’اثنتان‘‘
 ’’ني. ماذا أيًضا؟ارتَ السيَّ  سآخذُ ‘‘
 ’’لقد أخذت مايل ومنزيل وشاحنيت وسيارّيت. ماذا تريد أيًضا؟‘‘
 ’’يف هذا العامل؟ اوحيدً  تعيشهل ‘‘
 ’’ال، لدّي زوجة وطفالن...‘‘
 ’’لديك زوجة وطفالن؟ ماذا أيًضا؟‘‘
 ’’شيء! صرت وحيًدا اآلن مل يعد لديّ ‘‘
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 -كدُت أنسى! أنَت أيًضا! جيب أن يصبح الكّل ملًكا يل‘‘فجأة يصرخ البائع، 
امسعين ‘‘مثَّ يتابع قائًال: ’. ’وأنَت أيًضا -زوجتك، وطفالك، ومنزلك، ومالك، وسياراتك

ا ملك يل. سأمسح لك ابستعمال جيًِّدا وأنَّك  هذه كلِّها يف الوقت احلايل. لكن ال تنَس أ�َّ
ه ألنَّين أملك أيًضا ملك يل. ومىت احتجتُ  أنتَ   ’’.اآلن الكلّ  أ�ًّ منها، جيب أن تعطيين إ�َّ

 ’’خوان كارلوس أورتيز‘‘، أتليف ’’تلميذ‘‘، ما ترمجته ’’Disciple‘‘مقتبس من كتاب 
)Wheaton IL: Creation House, 1975 .كما ورد يف كتاب 35-34)، ص ،

‘‘Improving Your Serve’’ تشارلز ر. ‘‘، أتليف ’’حتسني خدمتك‘‘، ما ترمجته
 . 36-35ص.  )Charles R. Swindoll’’ (سويندول

 17دليل الطالب ص دقائق)  10 -5(    ’’لوكيل؟َمن هو ا‘‘النقطة أ، �ِقش  .5
 ’’.من هو الوكيل؟‘‘حتت عنوان النقطة أ، من خالل مناقشة استعِرض موضوع اليوم 

ب قد فهموا ما يعنيه أن يكون اإلنسان وكيًال يف  فقبل �اية حصَّة اليوم، جيب أن يكون الطالَّ
ملكوت هللا. لكن حىتَّ بني املؤمنني، ليست هذه طريقة شائعة للحديث عن عالقتهم ابهلل. 

 فنحن غالًبا ما نسمع عن أمهية طاعة هللا وحمبَّته، إخل...

ل يف ملكوت هللا، ما هي الفكرة الرئيسية اليت نريد إيصاهلا إًذا، عندما نتحدَّث عن الوكي
ب؟ نريد أن مييِّزوا الفرق بني املالك والوكيل، وأن يروا أنفسهم كوكالء على ما منحهم هللا  للطالَّ

ه، وليس كمالكني.  اه القلب وابلسلوك على حدَّ سواء.إ�َّ  يتعلَّق األمر ابجتِّ

أن نطلب من يسوع أن يغفر لنا خطا��. فما يريده هللا ى أوِضح أنَّ اإلميان ال يقتصر عل
ا جيب علينا أن نعيش لمَنا هو أكثر من جمرَّد الذهاب إىل الكنيسة يوم األحد  بقيَّة حياتنا. وإمنَّ

م يف األسبوع.  ليسوع سبعة أ�َّ

، وأ�. فهو ابت سلَّمت حيايت ليسوعفكوين مؤمًنا يعين أنَّين  خدمه أ ملكي وسيدي وريبِّ
ها. اآلن. وهو جعلين وكيًال على كلّ   األمور اليت سلَّمين إ�َّ

يعمل على أتدية ‘‘ال يكون املدير (الوكيل) مديرًا فعليًّا إالَّ عندما يف عامل األعمال، 
وعندما يعود إىل البيت، يضطلع بدور خمتلف، كأب أو زوج أو ’’. مهامه يف مكان العمل

ب عليه أتدية مهامه على مدار الساعة. حنن دائًما هللا، فيرتتَّ أخ... أمَّا الوكيل يف ملكوت 
 مع هللا، ومن واجبنا أن نكون وكالء أمناء يف ملكوته.’’ ضمن دوام العمل‘‘
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 ’’ما هي األمور اليت أوكلين هللا هبا؟‘‘النقطة ب، حتدَّث عن  .6
19-18دليل الطالب ص دقائق)  7-10(

حتدَّث إبجياز عن األمور اليت أوكلنا هللا هبا. وجتنَّب الدخول يف نقاش مفصَّل حول الطرق 
اليت ميكن أن تعتمدها لتكون وكيًال أميًنا على كّل من هذه األمور. فنحن سنتناول هذا 

كيف ميكنين أن أثبت أنَّين وكيل صاحل يف ملكوت ‘‘النقطة ث، املوضوع تفصيًال ضمن 
  ’’هللا؟

 ما هي األمور اليت أوكلين هللا هبا؟  ب.
 الوقت . 1
 املال . 2
 مواهب الروح القدس . 3
 العائلة والعالقات . 4
 العمل . 5

19-18قائمة مقتبسة من دليل الطالب ص 

ب يف هذه املرحلة هي بعض ما  املتعلقة بنواحي خمتلفة  ’’املفاصل‘‘نريد أن يفهمه الطالَّ
يروا أنَّه أوكلهم مبسؤوليات فيها. عليهم أن يروا أنفسهم وكالء  من حياهتم حيث يريد هللا أن
 اتبعني هلل يف هذه النواحي.

ميكنك توسيع القائمة لتتجاوز ما ورد يف دليل الطالب. وميكنك تدوين هذه القائمة على 
ملصق كبري وتعليقه على احلائط يف الصّف لكي ترجع إىل هذه املواضيع يف وقت الحق من 

 احلصَّة.

أن يكونوا وكالء صاحلني يف أثناء تواجدهم  تساعدهم علىحثَّهم على التفكري يف طرق 
 طلب منهم أن يصفوا كيفيَّة قيامهم بذلك.وايف الصف. 

األمور اليت يريد هللا أن تكون وكيًال عليها؟ هو خيربك هبا؟ وهو  دِّدكيف ميكنك أن حت
يها مسؤوليَّات. واملسؤوليات هي   .أتديتهاتكليفك ابلقيام هبا، ويتوجَّب عليك  متَّ  مهاميسمِّ

لديك احلرية أو االمتياز ال ترتِّب عليك القيام أبمر ال تريد القيام به. فعلى سبيل املثال، 
 كّل احلرية لتكتب رسائل لوالَديك أو لتتَّصل هبم. لكن املسؤوليَّات خمتلفة.
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ها هللا؟ ). هل الحظت 30: 12 (مرقس أن حتّب هللا ما هي أعظم مسؤوليَّة سلَّمك إ�َّ
وهي ترتبط أكثر ما ترتبط ابهلل. إًذا، أعظم مسؤوليَّة أوكلت ما هي مسؤوليتك؟ أن حتّب. 

 إليك ليست أن حتّب ذاتك أو اآلخرين، بل أن حتّب هللا.

ماذا جيب أن ‘‘مثَّة سؤال يدور يف ذهنك: ما هي املسؤوليَّة اليت أوكلك هللا هبا كطالب؟ 
 قد تكون األجوبة املقرتحة كاآليت:’’ أعرف؟أفعل لكي 

 أن تنتبه
 أن تصغي

 أن تشارك يف الصفّ 
 أن تطرح أسئلة

 أن تدوِّن مالحظات
 أن تدرس (خارج احلصَّة)

 أن تراجع
 تربط تعاليم الكتاب املقدَّس حبياتكأن 

ب كيف ميكنهم أن يظهروا حمبَّتهم هلل من خالل اإلصغاء يف الصف؟ أطلب  اسأل الطالَّ
ر هلم ما فعلوه. لقد أظهروا حمبَّتهم هلل من منهم أن يصغوا ابنتباه ملدَّة دقيقة واحدة  ومن مثَّ فسِّ

  خالل اإلصغاء. 

لصف، وابلتايل، عندما تصغي يف ا. كالم الناسميكن أن يكون تفكريك أسرع من  
ميكنك أيًضا التفكري يف ما هو أكثر من الكالم الذي تسمعه. والتفكري اإلضايف الذي تقوم به 

 هو تعبري عن حمَبتك هلل.

 ميكنك أن تربط بني اإلصغاء وحمبَّتك هلل؟كيف 

 )11: 12(رومية ’’ ال َتَدُعوا َمحاَسَتُكْم َتربُدُ ‘‘

 )23: 3(كولوسي ’’ الَقلبِ َوَمهما َعِمْلُتْم، فَاعَمُلوُه ِمْن ُكلِّ ‘‘

 ينطوي على عمل ذهين �شط. هوعمل. فهو التفكري 

استقبال الكالم . كّل ما عليك فعله هو اجللوس و فال يتطلَّب أي جمهودأمَّا االستماع 
 لكن إذا كان االستماع سيساعدك على إظهار حمبتك هلل، جيب أن يكون فاعًال.. أبذنَيك
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ستخدام ذهنك يف أثناء فرتة االستماع يف الصف ابلتفكري تتمثَّل إحدى أفضل الطرق ال
ه يف تطبيقيف كيفية تطبيق ما تعّلمته. كيف ميكنك استخدامه يف عالقتك ابهلل؟ وكيف ميكنك 

عالقتك ابلطالب اآلخرين؟ 

شيء، عليك إجياد  تدوين أفكار تطبيق شخصي عندما تفكر فيهم. وقبل كلّ  ميكنك
 ذكرها يف الصف. لذا، عليك أن تصغي ابنتباه لكي تتعلَّم دروًسا لتطبيق اآل�ت اليت متّ طرق 

 جمدية يف الصف.

 11: 8اقرأ رسالة كورنثوس الثانية  - بفطنة وانتباهأصغِ 

 ما الذي جيعل اإلنسان وكيًال صاحلًا يف ملكوت هللا؟‘‘النقطة ت، �ِقش  .7
20-19دليل الطالب ص دقيقة)  10-15(

الواردة يف دليل الطالب، واليت تصف ما جيعل اإلنسان وكيًال �ِقش اخلصائص السّت 
صاحلًا يف ملكوت هللا. ميكنك أن تربط بينها وبني ما شاركته يف املقابلة االفتتاحية يف بداية 

الفرق بني الوكيل الصاحل يف ملكوت هللا واملدير الناجح يف أوجه احلصَّة. ما هي أوجه الشبه و 
 عامل األعمال؟

 جيعل اإلنسان وكيًال صاحلًا يف ملكوت هللا؟ما الذي  .ت
 النمو املتوازن .1
 واملسؤوليَّات الوكيل الصاحل يتعلَّم تفويض املهام .2
 َمن هو سيِّدي وقائد حيايت؟ إنَّه هللا! .3
 احملبَّة جزء أساسي من حياة الوكيل الصاحل يف ملكوت هللا .4
 األمانة .5
 الطاعة .6

20-19مقتبس من دليل  الطالب، ص 

ب إىل  بعد مناقشة خصائص الوكيل الصاحل يف ملكوت هللا، ميكنك أن تدعو الطالَّ
حتت عنوان  املشروع الثالث من دليل الدراسةالسؤال العاشر من مناقشة أجوبتهم على 

 ’’.وكيل يف ملكوت هللا‘‘

ما هي األمور اليت جعلت . ‘‘48-42: 12اقرأ القصَّة الواردة يف إجنيل لوقا 
 ’’ُيَسّر بعمل الوكيل األمني؟السيد 
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 كيف ميكنين أن أثبت أنَّين وكيل صاحل يف ملكوت هللا؟‘‘النقطة ث، حتدَّث عن  .8
22-21دليل الطالب ص دقائق)  7-10(

التطبيق الشخصي. هدفنا هنا هو البدء  أمهية يف هذا اجلزء، يتّم تسليط الضوء على
. وقد ّمت تناول ثالثة مواضيع اليوم أمامهمإبضفاء طابع شخصي على الفرص اليت يضعها هللا 

 وهي: وقيت، وعملي، ومقتنيايت.

 تضمَّناليت ت ’’مبا هي األمور اليت أوكلين هللا هبا؟‘‘ابلنقطة ب، هذه النقطة مرتبطة 
مواضيع أخرى أيًضا. قد ال يتسّىن لك الوقت ملناقشة هذه املواضيع تفصيًال، لكن شدِّد على 

م وكالء صاحلني يف ا يف كّل من هذه النواحي ووضع أهداف حمدَّدة ضرورة التفكري مليًّ  ليبيِّنوا أ�َّ
 ملكوت هللا.

ثنا عنها اليوم، لكي يقّرِروا ما ميكنهم  ابذل جمهوًدا حقيقيًّا للربط بني املواضيع اليت حتدَّ
البدء بفعله اليوم ليكونوا وكالء صاحلني يف ملكوت هللا. 

لو كان لدي املزيد ‘‘، ادحض املقولة الشهرية ومفادها ’’وقيت‘‘ولدى مناقشة موضوع 
 ’’.من الوقت، ألجنزُت املزيد من األمور

زيد من الوقت لن يساعدك ألنَّه سترتتَّب عليك مسؤوليَّة إدارته، لكن هل ستحسن فامل
 ’’.إذا كنت أميًنا على القليل، فسأقيمك على الكثري‘‘إدارته؟ فاهلل يعتمد املبدأ اآليت: 

خصِّص وقًتا لألولو�َّت األوىل كيف ميكن حتقيق االستفادة القصوى من وقتك؟   -وقتك
 يف حياتك.

 الرتمجة املبسطة للكتاب املقدس 16: 5أفسس 

 ’’الَِّذيَن يَنَتِهُزوَن ُكلَّ ُفرَصٍة ِلَعَمِل اَخلْريِ، عاِلمَني أنَّ األّ�َم َمملوَءٌة اِبلشَّرِّ ‘‘

 يث وفاندايك للكتاب املقدسترمجة مس 16: 5أفسس 

مَ ٱِألَنَّ  ْلَوْقتَ ٱُمْفَتِديَن ‘‘  ’’ِشّرِيَرةٌ  ْألَ�َّ

، أِشر إىل أنَّه ميكنهم أن يبدأوا بتطبيق هذه املبادئ يف ’’العمل‘‘لدى مناقشة موضوع 
ن ضمحياهتم حىتَّ إذا مل تكن لديهم وظيفة. ميكنهم تطبيقها لدى القيام بواجباهتم املنزليَّة، أو 

املهام اليت يتطوَّعون للقيام هبا على صعيد شخصي.  إطار
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 ’’اجتاه قليب حيدِّد ما إذا كنت وكيًال صاحلًا يف ملكوت هللا‘‘النقطة ج، حتدَّث عن  .9
24-23دليل الطالب ص دقائق)  5(

ب على أن يروا أن املواقف اليت يعتمدو�ا اليوم ستؤثِّر على بقيَّة حياهتم.  ساعد الطالَّ
اه قلبه. فنمط تفكريهم حيدِّد  فكون اإلنسان وكيًال صاحلًا يف ملكوت هللا مرتبط مبواقفه واجتِّ

 مدى جناحهم يف أتدية عمل هللا.

 موقفك هو املفتاح الذي حيدِّد ما إذا كنت تسلك حاليًّا كوكيل يف ملكوت هللا.

ارتباط  وكيفيَّة 23: 3ويف رسالة كولوسي  11: 12�ِقش ما جاء يف رسالة رومية 
 مبواقفك. وأِشر إىل أنَّه ميكن أل�نيّتنا أن تكون أحياً� كثرية أسوأ عائق خلدمتنا. تنياآلي اتنيه

 ’’نتائج كونك وكيًال يف ملكوت هللا‘‘النقطة ح، حتدَّث عن  .10
 24دليل الطالب، ص دقائق)  5(

ا سبق لك أن تناولت هذا املوضوع يف حصَّة اليوم. يف هذه املرحلة،  ميكنك أن تربط رمبَّ
بني املواضيع الرئيسيَّة اليت حتدَّثت عنها خالل الدرس. ساِعدهم على أن يروا القوَّة الكامنة يف 

مينحهم املزيد من  ونتيجة ذلك،تعلُّمهم كيفيَّة السلوك كوكالء صاحلني يف ملكوت هللا. 
أبواب فرص  ، نرى اليوموكلنا هللا هبا ينكون أمناء يف املسؤوليات اليت وعندما املسؤوليَّات. 

 .جديدة مفتوحة أمامنا

 دقائق) 10تطبيق شخصي ( .11

 يف الصف’’ وكيًال صاحلًا يف ملكوت هللا‘‘ُكن  .أ

احرص على أن ترتكَّز فقرة التطبيق الشخصي على أن يكونوا وكالء صاحلني يف الصف. 
بعض األمثلة التوضيحيَّة راِجع املهام اليت أوكلهم هللا هبا وهي على ارتباط مباشر ابحلصَّة. أعِط 

م وكالء  على ذلك. أطُلب منهم تدوين أمر واحد ميكنهم فعله يف احلصَّة املقبلة لكي يبيِّنوا أ�َّ
 صاحلون يف ملكوت هللا.
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حيث ميكنهم أن حياولوا  حثَّهم أيًضا على حتديد �حية واحدة أخرى يف حياهتم اليوميَّة
. واطلب منهم أن يضعوا هدفًا متعلًِّقا مبا ميكنهم فعله  يف ملكوت هللانيوكالء صاحلأن يكونوا 

 .هذه الناحيةيف خالل اليومني املقبَلني لكي يصبحوا وكالء أفضل يف 

 أموالك.من  خالل ’’ وكيًال صاحلًا يف ملكوت هللا‘‘ُكن  .ب

ب مصدر دخل حايل، حثَّهم على تقدمي عشورهم  إذا كان لدى الطالَّ
 وهلم) هلل.% من مدخ10(ما ال يقل عن 

 فروض .12

ب الختبار حول  .أ  يف آخر احلصَّة. 7: 9كورنثوس  2أخِضع الطالَّ

، واملشروع ’’شهادتك‘‘املشروع الثاين من دليل الدراسة، حتت عنوان َضع عالمات على  .ب
 .‘‘وكالء يف ملكوت هللا‘‘الثالث من دليل الدراسة حتت عنوان 

 الطالب حتضريًا للحصَّة املقبلة.أطلب من الطالب قراءة الفصل الرابع من دليل  .ت

، استكماًال ’’عملي‘‘املشروع اخلامس من دليل الدراسة حتت عنوان أطلب منهم إجناز  .ث
الستخدام وقت العمل كفرصة لتطبيق ما حلصَّة اليوم. وحثَّهم على البحث عن فرص 

 متَّت مناقشته اليوم. 

 أفكاري لتعليم هذا الدرس يف املرَّة املقبلة .13
 أفكارك لتحسني هذا الدرس.  اطرح من فضلك،

 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
 الشركة 

 احلقيقة الكتابية الرئيسيَّة .1
هذه  قامةخدمة للنمو عندما أأتمَّل يف األسباب اليت وضعها هللا إل خدمة الشركة تصبح

 .دمةاخل

 الرئيسيةاآلية  .2
وَكانُوا ُمْنَشِغلَني بَِتعِليِم الرُُّسِل،  الرتمجة املبسطة للكتاب املقدس 42: 2أعمال الرسل 
 َوالصََّلواِت. َوالشَّرَِكِة، وََكْسِر اخلُبزِ 

ب .3  مادة مرجعية للطالَّ
 لفصل الرابع من دليل الطالب مع هذا الدرس.يتناسب ا

 نشاط حتضري للدرس .4
ب يتعلَّقون هبذا الدرس، وإالَّ فسيصبح الدرس إىل  حتتاج عوامل مشوِّقة جتعل الطالَّ

 مضجرًا فيقفدون االهتمام به. ميكنك أن ختتار بني النشاَطني اآلتيني.

 آالم املسيح ’’Passion of Christ‘‘ فيلم .أ

يتمحور حول معىن آالم املسيح، ميكنك أن تستهّل احلصَّة بعرض مبا أن الدرس 
’’. آالم املسيح‘‘، ما ترمجته ’’The Passion of Christ‘‘مقتطفات خمتارة من فيلم 

د فعًال آالم يسوع ألجلنا هو مشهد اجلَلد.  واملشهد الذي جيسِّ

ب الفي لم كامًال قبل يوم من ميكنك أيًضا أن تقوم ابلرتتيبات الالزمة لكي يشاهد الطالَّ
 موعد احلصَّة.
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 ) حول الشركةPower Pointعرض ابوربوينت (  .ب

تبنيِّ فيه بعض جوانب  )Power Point( ابوربوينت ا على تطبيقميكنك أن تُعّد عرضً 
، أو ما ’’نشاط حتضري للدرس‘‘الشركة. إذا فعلت ذلك، عليك أن تقّرِر ما إذا كنت ستعتربه 

 لتعليم بعض األجزاء األخرى يف هذا الدرس. إليك بعض االحتماالت:إذا كنت ستستعني به 

 عرض صورة خلدمة الشركة يف كنيسة عصرية .1

ب إىل مشاركة  .2 عرض صورة تبنيِّ مشاركة أطفال يف خدمة الشركة داعًيا الطالَّ
دمة. هذه اخل ذكر�هتم املتعلقة أبوَّل مشاركة هلم يف

 لنازفَتني.عرض صورة ليَدي يسوع املمزِّقتني وا .3

 25دليل الطالب، ص دقائق)  5(    ’’؟’شركة‘ما معىن كلمة ‘‘عن النقطة أ، حتدَّث  .5
ب إىل تعريف كلمة  دوِّن أجوبتهم ضمن قائمة ’’. شركة‘‘استهّل النقاش بدعوة الطالَّ

 على اللوح. ميكن أن يُعطوا تعريفات خمتلفة. ال أبس يف ذلك.

الشركة يف اجتماع الكنيسة.  خدمةعلى أمهية  شدَّدبعد تدوين أجوبتهم ضمن قائمة، 
يف اصة مصطلحات خمتلفة لوصف هذه اخلدمة اخل من دليل الطالب 25الصفحة جتد يف 

تعتمد تسميات وممارسات خمتلفة لالحتفال هبذه اخلدمة  كنائس خمتلفةالكنيسة. وأِشر إىل أن  
 املميزة. 

توضيح املمارسات املختلفة يف لغوص يف مناقشات عقيمة لدى حماولة ال تسمح اب
 الكنائس. أِشر ببساطة إىل أَ�ا خمتلفة، وإىل أن ال أبس يف ذلك.

، مبيًِّنا أنَّ هلذا التعريف ’’املشاركة‘‘يعين ’’ شركة‘‘أِشر أيًضا إىل أنَّ التعريف العام لكلمة 
يسة. سنناقش هذه دورًا أساسيًّا يف مساعدتنا على فهم اهلدف من هذه اخلدمة اخلاصَّة يف الكن

 املسألة بصورة أكثر تفصيًال يف حصَّة اليوم.

جتنَّب الدخول يف نقاش حول ما إذا كان اخلبز واخلمر يتحوَّالن إىل دم يسوع وجسده. 
ليس هذا حمور درس اليوم، وجيب أالَّ يكون حمور اهتمام املؤمنني اجلدد. ارِجع إىل احلقيقية 

 اليوم.الكتابيَّة ملعرفة اهلدف من درس 

4



 41 املمارسات املسيحيَّة

 ’’ما هي عناصر خدمة الشركة املقدَّسة؟‘‘النقطة ب، حتدَّث عن  .6
26دليل الطالب ص دقائق)  3-5(

أِشر إىل أنَّ خدمة الشركة املقدَّسة ختتلف بني معظم الكنائس، وإىل أنَّه يتّم استخدام 
 الطعام كجزء أساسّي من هذه اخلدمة.

عن هذا املوضوع قبل موته. فهم كانوا حيتفلون  للمرَّة األوىلميذه تال كلَّم  أوِضح أنَّ يسوع
بعيد الفصح، وهو احتفال ديين ممّيز جدًّا لدى اليهود، حيث كانوا يُعدُّون طعاًما خاصًّا 

الشعب يف العهد القدمي يف الليلة اليت عرب فيها مالك املوت وأهلك محى هللا  أنَّ  ليتذكَّروا كيف
م يسوع، وهو البكر يف كّل بيت. وابلتايل، كان هذ ا من أكثر األ�م قداسًة لدى اليهود يف أ�َّ

 مشل وجبة كاملة كان لكّل جزء منها رمز روحي خاص.    

لقد أعطى يسوع معىن جديًدا هلذا التقليد اليهودي القدمي. فأخذ عنصرين من عناصر 
م، ومها اخلبز واخلمر، وأعطامها معًىن جد  يًدا.الطعام األكثر شيوًعا يف تلك األ�َّ

وعلَّم يسوع تالميذه أن يتمِّموا هذه الفريضة ليتذكَّروا ما صنعه ألجلهم. 
 .23-7: 22اقرأ إجنيل لوقا 

جسده املكسور ألجلنا وألجل خالصنا. إىل وقال هلم إن اخلبز يرمز 
 .19: 22اقرأ إجنيل لوقا 

دمه، أي حياته، املسفوك ألجل خالصنا. إىل وقال إن اخلمر يرمز 
 .20: 22إجنيل لوقا اقرأ 

هذه الرموز نفسها للكنيسة يف مدينة كورنثوس معطًيا تعليمات  ولقد فسَّر الرسول بولس
وسيشكِّل هذا   . 34-17: 11حول كيفيَّة إقامة خدمة الشركة. اقرأ رسالة كورنثوس األوىل 

 املقطع من الكتاب املقدَّس حمور النقاش يف اجلزء املتبقي من حصَّة اليوم.

 ’’ملاذا نستخدم اخلبز واخلمر يف خدمة الشركة؟‘‘النقطة ت، ث عن حتدَّ  .7
 26دليل الطالب، ص دقائق)  5(

ب أنّه ليس رجال الدين يسوع بل إنَّ َمن قرَّروا استخدام اخلبز واخلمر،  هم أوِضح للطالَّ
ال هو َمن أعطى هذه التعليمات.  وكان هللا قد أعطى تعليمات مفصَّلة حول كيفيَّة االحتف

 بعشاء الفصح يف العهد القدمي. 

4
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ن ميكننا ملسهما وتذوُّقهما وتناوهلما لنتذكَّر ما صنعه يسوع  اخلبز واخلمر رمزان ماد�َّ
 ألجلنا. فهو أراد أالَّ ننسى ذبيحته العظيمة ألجلنا.

يف هذه املرحلة من احلصَّة، ميكنك أن تعرض أمام الطالب مشاهد خمتارة من فيلم 
‘‘The Passion of Christ’’ إذا مل تكن قد فعلت ذلك ’’آالم املسيح‘‘، ما ترمجته ،

ضمن نشاط التحضري للحصَّة. ومن املستحسن عرض مشاهد الضرب واجلَلد اليت ُتظهر إىل 
د معىن خدمة الشركة املقدَّسة. وإذا كنت قد  أي مدى أتملَّ يسوع ألجلنا. فهذه املشاهد جتسِّ

 .حلصَّة، ميكنك ببساطة أن تطلب منهم تذكُّر ما شاهدوهعرضت هذا الفيديو يف بداية ا

 ’’ما هو اهلدف من الشركة‘‘النقطة ث، حتدَّث عن  .8
27-26دليل الطالب، ص دقيقة)  15-20(

النقاش يف الصف لشرح أسباب إقامة خدمة الشركة.  رتةخصِّص اجلزء األكرب من ف
ب قراءة رسالة كورن الستكشاف النقاط اخلمس  24-23: 11ثوس األوىل أطلب من الطالَّ

ر سبب إقامة هذه اخلدمة. راِجع  للحصول على  من دليل الطالب 27-26الصفحة اليت تفسِّ
 هذه املعلومات.

 ما هو اهلدف من الشركة؟  ث.
 )26-24: 11كورنثوس   1أن نعبد هللا ( . 1
 )25-24: 11كورنثوس   1أن نتذكَّر أنَّ يسوع مات ألجلنا (.2
 )26: 11كورنثوس   1أن تساعد� على التطلُّع إىل اجمليء الثاين ليسوع (3
أن تتيح لنا الفرصة لننظر إىل داخلنا (ونفحص حياتنا)   .4

 )32-27: 11كورنثوس   1(
 ميكننا أن نعرتف خبطا�� هلل أ. 

 ميكننا أن نرى ما إذا كنا قد حقَّقنا أهدافنا ب. 
 )29: 11كورنثوس   1مالحظة عالقاتنا ابآلخرين (أن تساعد� على   5

 ميكننا أن نطلب الغفران من األشخاص الذين أسأ� إليهم أ. 
ع شخًصا آخر ب.   ميكننا أن نشجِّ
 ميكننا أن نشكر اآلخرين على ما صنعوه ألجلنا ت. 

27-26مقتبس من دليل الطالب، ص 
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للتحدُّث عن اخلطيَّة يف حياتنا وعن لدى مناقشة النقطة الرابعة، خصِّص بعض الوقت 
واحرص على أالَّ تتحوَّل هذه الفقرة إىل جلسة نقاش لالهوت املقدَّسة.  ةالشرك ةخدم

د عمل  ا جمرَّد صورة جتسِّ الكنيسة. تؤمن كنائس كثرية أبنَّ خدمة الشركة ال متحو خطا��، وأب�َّ
 يسوع ألجلنا.

خطا��.  زيلال تُ  إنَّ خدمة الشركة، كما معمودية املاء،

غري املؤمنني  شاركماذا لو ‘‘مثَّة موضوع آخر يشغل ابل بعض األشخاص، وهو اآليت: 
أن يشاركوا يف خدمة الشركة بعض املؤمنني خيشون  وُيشار إىل أنَّ ’’  يف خدمة الشركة؟

 أبسلوب غري الئق جيلب حكم هللا عليهم. 

املشاكل يف كنيسة كورنثوس. لكن  11ىل يتناول اجلزء األخري من رسالة كورنثوس األو 
مؤمًنا، فقد تكون هذه طريقة رائعة ُتظهر  احلقيقة البسيطة بشأن الشركة هي اآلتية: إذا كنتَ 

من خالهلا حمبَّتك هلل. وإن مل تكن مؤمًنا، فلن تنال غفران اخلطا� جملرَّد مشاركتك يف خدمة 
 ت قبل املشاركة يف خدمة الشركة.بل إنَّك تبقى خاطًئا متاًما مثلما كنالشركة. 

شدِّد على أنَّنا ننال اخلالص وغفران اخلطا� نتيجة اعرتافنا خبطا�� ليسوع. فيسوع هو 
َمن يطهِّر� من خطا�� وليس أي عمل نقوم به، مثل املشاركة يف خدمة الشركة أو معمودية 

 املاء، أو ارتياد الكنيسة. 

ليها يف هذا اجلزء من احلصَّة وهو أنَّ الشركة تذكِّر� أبمهية مثَّة مسألة أخرى جيب التشديد ع
 املؤمنني به. مجاعة وال ُيشار جبسد املسيح إىل جسد يسوع املادي بل إىل’’. جسد املسيح‘‘

دقائق)  10-5تطبيق شخصي ( .9
جيب أن ترتكَّز فقرة التطبيق الشخصي على األسباب اخلمسة اليت تدفعنا إىل إقامة خدمة 

 الشركة.

ب تدوين هذه األسباب اخلمسة على اجلهة الداخلية من غالف  .1 أطلب من الطالَّ
 كتاهبم املقدَّس.

ذكَّرهم بضرورة مراجعة هذه األسباب يف خالل خدمة الشركة لكي حيقِّقوا أكرب  .2
 استفادة منها.

 فكِّر يف هذه األسباب كلَّما حضرت اجتماًعا يف الكنيسة. .3

4
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 فروض .10

ب  .أ  يف آخر احلصَّة. 23: 3الختبار قصري حول ما جاء يف رسالة كولوسي أخِضع الطالَّ

، واملشروع ‘‘7: 9كورنثوس   2‘‘املشروع الرابع من دليل الدراسة، على  َضع عالمات .ب
 ’’.عملي‘‘اخلامس من دليل الدراسة 

ب قراءة  .ت ، للتحضري ’’معمودية املاء‘‘الفصل اخلامس من دليل الطالب أطلب من الطالَّ
 ة املقبلة.حصَّ لل

 تقييم الدرس .11
 أفكارك لتحسني هذا الدرس.  اطرحمن فضلك، 

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

ب؟  ما هو اجلزء الذي بدا األكثر إفادًة للطالَّ

4
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 الدرس اخلامس
 معمودية املاء

 احلقيقة الكتابيَّة الرئيسيَّة .1
 هي فرصة للتأمُّل يف عالقيت ابهلل. كّل خدمة معموديَّة ماء

 ئيسيَّةاآلية الر  .2
 الرتمجة املبسطة للكتاب املقدس 3: 6رومية 

ِسيِح َيُسوَع، َقْد تـََعمَّد� لَِنشَرتَِك 
َ
أْم أنَُّكْم ال َتعَلُموَن أنَّنا َحنُن الَِّذيَن تـََعمَّد� ُمتَِّحديَن اِبمل

 َمَعُه ِيف َموتِِه؟

بمادة مرجعية ل .3  لطالَّ
يتناسب الفصل اخلامس من دليل الطالب مع هذا الدرس. وستتم أيًضا االستعانة 

يف هذا الدرس.  ’’معمودية املاء‘‘ حتت عنوان ابملشروع السادس من دليل الدراسة

 دقائق) 5(نشاط حتضري للدرس  .4
يف دية املاء عن اختبار معمو للتحدُّث يف بداية احلصَّة، ميكنك أن تدعو طالًبا أو طالَبني 

 ا.وعمَّا يعنيه هذا االختبار ابلنسبة إليهم احياهتم

 دقائق) 5مقدِّمة الدرس ( .5
ا فريضة  استهّل حصَّة اليوم ابلتحدُّث إبجياز عن معموديَّة املاء يف العهد اجلديد. إ�َّ

.  مارسها يوحنَّا املعمدان حىتَّ قبل بداية خدمة يسوع. اقرأ الفصل الثالث من إجنيل مىتَّ

 -الفصل الثالث من إجنيل مىتَّ وصًفا ملعمودية يسوع ابملاء على يد يوحنايتضمَّن 
 .17-13اآل�ت 

5
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م خدمة يوحنا املعمدان. إذا كانت حتديد معىن أطلب من الطالب  معمودية املاء يف أ�َّ
أجوبتهم تعكس بدقَّة السبب الذي جعل يوحنا يعمِّد الناس ابملاء، انتِقل ببساطة إىل النقطة 

 ية.التال

صبحوا يبنيِّ أنَّ َمن تعمَّدوا أكانت معمودية املاء على يد يوحنا عبارة عن رمز ظاهري 
 مؤمنني وأتباًعا هلل.

 ’’املعىن الروحي ملعموديَّة املاء‘‘لنقطة أ، احتدَّث عن  .6
30-28دليل الطالب، ص دقيقة)  20-25(

يَّة املاء. وردت مخسة خصِّص اجلزء األكرب من احلصَّة ملناقشة املعىن الروحي ملعمود
 -أسباب يف دليل الطالب. وسنستند إىل مقطعني من الكتاب املقدس يف هذا النقاش

 .20: 2، ورسالة غالطية 10-1: 6رسالة رومية 

هذا الرمز الديين. على  معاين جديدة ضفاءأِشر إىل أنَّه وبعد موت يسوع وقيامته، متَّ إ
 معموديَّة املاء. -ورمز اخلالص الروحي وأوِضح الفرق بني عمل اخلالص الروحي،

كّل نقطة منها ضمن إىل  �ِقش كالًّ من هذه النقاط اخلمس، مبيًِّنا أنَّ معموديَّة املاء ترمز 
 إطار عالقتنا بيسوع.

 املعىن الروحي ملعمودية املاء .أ
 )6: 6، رومية 20: 2(غالطية  صلبهأ� أتشبَّه ابملسيح يف  .1
 )3: 6(رومية   موتهأ� أتشبَّه ابملسيح يف  .2
 )4: 6(رومية  دفنهأ� أتشبَّه ابملسيح يف  .3
 )5-4: 6(رومية  قيامتهأ� أتشبَّه ابملسيح يف  .4
 )20: 2(غالطية  حيايت اجلديدةأ� أتشبَّه ابملسيح يف  .5

30-28مقتبس من دليل الطالب، ص 
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 ’’ملاذا جيب أن أتعمَّد ابملاء؟‘‘النقطة ب، حتدَّث عن  .7
 31دليل الطالب، ص دقائق)  5(

ب أنَّ  ا ال متحو خطا�  احرص على أن يفهم الطالَّ معموديَّة املاء هي جمرَّد رمز وأ�َّ
 اإلنسان. لكنَّ الكتاب املقدَّس يعلِّم أنَّنا نتعمَّد ابملاء بعد أن نقبل املسيح خملًِّصا حلياتنا.

باب اليت تدفعهم إىل أن �ِقش إبجياز النقاط الثالث الواردة يف دليل الطالب حول األس
يتعمِّدوا ابملاء. 

 ملاذا جيب أن أتعمِّد ابملاء؟ .ب
 )20-10: 28(مىت  لكي أطيع هللا .1
 لكي أشهد أمام الناس أبنَّين سلَّمت حيايت للمسيح .2
 لكي أتقدَّم إىل األمام يف منوِّي الروحي .3

 31مقتبس من دليل الطالب، ص 

 ’’أتعمَّد ابملاء؟مىت جيب أن ‘‘النقطة ت، حتدَّث عن  .8
 31دليل الطالب، ص ) دقائق 5(

احرص على أن يتمحور احلديث يف هذه املرحلة على ما جاء يف الكتاب املقدس. أدُع 
قراءة املقاطع الكتابية اليت تتناول موضوع معمودية املاء يف الكنيسة األوىل، وهي الطالب إىل 

 .5-4: 19أعمال الرسل ؛ 38-37: 8؛ أعمال الرسل 41، 38: 2أعمال الرسل 

مسألة معمودية املاء.  ما خيصّ أِشر إىل أنَّ الكنائس املختلفة تعتمد تقاليد خمتلفة يف 
تعمِّد بعض الكنائس الناس ابملاء يوم قبوهلم املسيح خملًِّصا حلياهتم، فيما تطلب منهم كنائس 

أخرى شروطًا عمريَّة، أي أن صفوف دراسيَّة خاصَّة قبل املعموديَّة. وتفرض كنائس أخرى اتِّباع 
 يكون الشخص الذين يريد أن يتعمَّد قد بلغ سنًّا معيَّنة.

يتعمَّد املاء يف الوقت  رءامل تربط بعض الكنائس معموديَّة املاء بعضويَّة الكنيسة، أي أنَّ 
نفسه الذي ينضّم فيه إىل الكنيسة. 

اإلنسان  أنَّ  إىلرمز علّين  اة املاء وهي أ�َّ عموديمب املتعلِّقةشدِّد على أمهيَّة احلقيقة البسيطة 
 أصبح مؤمًنا ابملسيح.

5
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 31دليل الطالب، ص دقائق)  5(    ’’نتائج معموديَّة املاء‘‘النقطة ث، حتدَّث عن  .9
ًدا على أ�َّ  ا  حوال متا لدى مناقشة نتائج معموديَّة املاء، شدِّد جمدَّ اخلطا�، مشريًا إىل أ�َّ

 ترمز إىل التغيري الروحي الذي حدث يف حياتك.

العلّين  طاعةالعمل  لدى املشاركة يف معموديَّة املاء هي دهاالفائدة األساسيَّة اليت حنص
 نُظهر من خالله أنَّنا سلَّمنا حياتنا ليسوع. الذي

من الشيطان ملدَّة أربعني يوًما،  ومن املستحسن أن نشري إىل أنَّ يسوع واجه جتارب صعبة
مباشرًة بعد نيله معموديَّة املاء. قد ال تكون هذه حال كّل مؤمن اليوم، لكن جيب أالَّ نتفاجأ 

م اليت تلي معموديَّة املاء.  إذا واجهنا جتارب صعبة خالل األ�َّ

ر إبجياز أنَّه ال جيوز اخللط بني معموديَّة املاء ومعموديَّة الروح ا لقدس، مع العلم أنَّنا فسِّ
يف ’’ احلياة املسيحيَّة الناجحة‘‘سنناقش هذا املوضوع بصورة أكثر تفصيًال ضمن درس 

  ’’.دراسات اجملموعة حلياة جديدة‘‘

 دقائق) 10-5تطبيق شخصي ( .10
ركِّز يف خالل فقرة التطبيق الشخصي على أمهيَّة احلرص على أن تكون لنا عالقة طيِّبة 

 قة الروحيَّة بيسوع أهم بكثري من معموديَّة املاء.ابهلل. فالعال

بك معموديَّة املاء، ميكنك القيام ابلرتتيبات الالزمة إلقامة خدمة  إذا مل ينل أحد طالَّ
 ن يرغب.مَ معموديَّة ابملاء لِ 

 فروض .11

 ’’.معموديَّة املاء‘‘املشروع السادس من دليل الدراسة حتت عنوان َضع عالمات على  .أ

 ’’الصالة‘‘الفصل السادس من دليل الطالب حتت عنوان ب قراءة أطلب من الطالَّ  .ب
 للتحضري للحصَّة املقبلة.
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 تقييم الدرس .12
 أفكارك لتحسني هذا الدرس.  اطرحمن فضلك، 

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

ب؟  ما هو اجلزء الذي بدا األكثر إفادًة للطالَّ

5
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 الدرس السادس
 الصالة

 احلقيقة الكتابيَّة الرئيسيَّة .1
 جيب أن تكون الصالة جزءًا مهمًّا من حياة املؤمنني.

 لرئيسيَّةاآلية ا .2
 الرتمجة املبسطة للكتاب املقدَّس 6: 4فيلّيب 

 .َمَع الشُّكرِ َفال َتقَلُقوا، َبْل ِيف ُكلِّ َظرٍف، أعِلُنوا هلِل ِطلباِتُكْم، اِبلصَّالِة َوالتََّضرُِّع 

بمادة مرجعيَّة لل .3  طالَّ
 يتناسب الفصل السادس من دليل الطالب مع هذا الدرس.

 نشاط حتضري للدرس .4

 صلوات مضحكة .أ

يف بداية حصَّة اليوم، ميكنك أن تقرأ بعض األمثلة املضحكة عن صلوات بعض 
 األشخاص. ميكنك أن جتد أمثلة كثرية عن أطفال أو مؤمنني جدد، إخل...

 نشاط كتابة صالة ضمن جمموعات صغرية  .ب

ب االنقسام إىل جمموعات من اثنني وكتابة صالة هلل. اذُكر هلم وضًعا  أطُلب من الطالَّ
ًدا يشكِّل جزًءا منوذجيًّا من أنشطتهم اليوميَّة ليكون حمور صالهتم.  حمدَّ

 نريد أن بعد أن يكتبوا صلواهتم، اطلب من البعض منهم قراءهتا أمام الصّف. وحنن ال
.  فيهابل أن حنثَّهم على التفكري يف ما جيب عليهم إدراجه  ،صلواهتمحنكم على 
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تك هلذا اليوم .5  حدِّد أولو�َّ
يتضمَّن هذا الدرس الكثري من املعلومات األساسيَّة حول الصالة. عليك أن تقيِّم 

بك حمدًِّدا املواضيع اليت جيب أن توليها االهتمام األ  كرب يف خالل احلصَّة.احتياجات طالَّ

 33-32دليل الطالب ص دقائق)  5(    ’’ما هي الصالة؟‘‘النقطة أ، حتدَّث عن  .6
ب إىل إعطاء تعريف للصالة.  استهّل حصَّة اليوم بدعوة الطالَّ

شدِّد على أمهية جعل الصالة وسيلة تواصل بني جانبني. فالكثري من املؤمنني اجلدد 
جيب أالَّ تقتصر الصالة على رفع ’’. هللا يف خالل صلواهتممساع صوت ‘‘جيدون صعوبة يف 

 ’’.آمني‘‘احتياجايت هلل ومن مث القول 

يتضمَّن دليل الطالب أسبااًب متنوِّعة تدفعنا إىل الصالة. ميكنك أن تستهّل النقاش بطرح 
 ’’.ملاذا جيب أن أصلِّي‘‘السؤال اآليت: 

ه صاليت؟ إىل َمن‘‘النقطة الثالثة يف هذا اجلزء هي:  جيب أن حنرص على  ’’جيب أن أوجِّ
أن يكون اجلواب بسيطًا: حنن نصلِّي هلل. يصلِّي الكثري من املؤمنني اجلدد ليسوع، وال أبس يف 

ذلك، فيسوع هو هللا. ويصلِّي آخرون هلل اآلب. فلنواجه حقيقة األمر. فاهلل ال يدخل يف 
 ’’. إذا أردَت أن ُتستجاب صالتكجيب أن تصلِّي للروح القدس ‘‘التفاصيل قائًال: 

حمبَّة هللا رائعة، وهو حيّب أن يسمع صلواتنا. وهو ال يثين ذراعيه على بعضهما يف السماء 
ليس هذه صفات هللا ’’. لن أستجيب هلذه الصالة ألنَّك استعملت الكلمات اخلطأ‘‘قائًال: 

 الذي خندمه.

 ’’كيف جيب أن أصلِّي؟‘‘النقطة ب، حتدَّث عن  .7
34-33دليل الطالب، ص دقائق)  5-10(

بك الروحي،  وأن تنتقل ميكنك أن تتناول هذا املوضوع سريًعا اعتماًدا على نضوج طالَّ
فرتض ضمًنا أن اجلميع قد فهم هذه املواضيع. تإىل مواضيع أخرى. لكن جيب أالَّ 

املواضيع اليت سيتّم تناوهلا يف  ا علىجيب أن تكون مطَّلعً النقاط األربع،  هذه بينما تناقش
 لكي ترجئ تلك األسئلة إىل اجلزء األكثر مالءمًة هلا من الدرس.اجلزء املتبقي من الدرس، 
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احرص على أن يكون هذا اجلزء عمليًّا وبسيطًا. فنحن نريد أن تكون الصالة، كما 
التنفُّس، جزًءا طبيعيًّا من حياتنا. 

، حثَّهم على عدم ’’استخدم اللغة العامية‘‘األوىل  عندما تتناول النقطة الفرعيَّة
استخدام لغة التديُّن. بينما تناقش هذه النقاط األربع، ميكنك الرجوع إىل القصة اليت أخربها 

 .14-9: 18يسوع عن الرجَلني اللَذين كا� يصلِّيان. اقرأ إجنيل لوقا 

 كيف جيب أن أصلِّي؟ ب. 
 استخِدم اللغة العاميَّة .1
 ُكن صادقًا مع هللا .2
 فلتكن صالتك حمدَّدة .3
 وضعية جسدك ليست مهمَّة  .4

34-33مقتبس من دليل الطالب، ص 

 ’’ماذا جيب أن أقول عندما أصلِّي؟‘‘النقطة ت، حتدَّث عن  .8
35-34دليل الطالب، ص دقائق)  5-10(

وال تفرتض أن األمور  تعاجل هذه النقطة بعض املواضيع األساسيَّة املتعلِّقة ابلصالة.
بك.  البديهيَّة ابلنسبة إليك كمؤمن �ضج، هي كذلك أيًضا ابلنسبة إىل طالَّ

شدِّد على أمهية التعلُّم أنَّ الصالة هي أكثر من جمرَّد رفع احتياجاتك إىل هللا. ولكي 
تتمكَّن من جتسيد فكرتك، أطلب منهم التفكري يف صديق غاٍل على قلوهبم وختيُّل نوع 

 .هبينهم وبين دورالذي يودُّون أن ي حاديثاأل

  خدمة منك؟مل يكن هذا الشخص يكلِّمك إالَّ عندما حيتاج إىلكيف كنت لتشعر لو 

كيف كنت لتشعر لو مل يكن هذا الشخص يدعك تقول أي كلمة يف كلِّ مرَّة يكلِّمك 
 فيها؟ فيكتفي بقول ما يريده مثَّ ينصرف.

حول ة من هذه النقاط، احرص على أن يتمحور احلديث بينما تتحدَّث عن كلِّ واحد
 ة، وليس ابلكوارث الكربى يف احلياة فحسب.املسائل العمليَّة املرتبطة ابختباراهتم اليوميَّ 
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 ماذا جيب أن أقول عندما أصّلي؟ .ت
 أعُبد هللا .1
 اطُلب من هللا أن يغفر لك خطا�ك .2
 اشُكر هللا .3
 صلِّ يف كّل ظرف .4
 كما يقودك الروح القدسصلِّ   .5

35-34مقتبس من دليل الطالب، ص 

 ’’ما هي فوائد الصالة؟‘‘ث،  ةالنقطحتدَّث عن  .9
37-36دليل الطالب، ص دقائق)  5-7(

حتدَّث عن هذه النقطة إبجياز. أحياً� كثرية، جياهد املؤمنون ليجعلوا من الصالة جزًءا 
ا عندما جيعلون  مهمًّا من أنشطتهم اليوميَّة. ال أتيت هذه الفوائد نتيجة الصالة ليوم واحد وإمنَّ

من الصالة جزًءا منتظًما من حياهتم اليوميَّة. 

 ما هي فوائد الصالة؟ .ث
 )9: 6(مىت  السماوي أبيكدك على معرفة الصالة تساع .1
 . الصالة تساعدك على نيل املساعدة من هللا يف وقت احلاجة .2

 )8-2: 1، يعقوب 10-7: 12كورنثوس   2، 16: 4(عربانيني 
. الصالة تساعدك على اختبار سالم هللا وحريته وسط املشاكل .3

 )7-6: 4(فيليب 
، 2أعمال الرسل  القدسالصالة تساعدك على قبول الروح  .4

 )13: 11، لوقا 31: 4أعمال الرسل 
 )43-41: 22(لوقا  الصالة تساعدك على معرفة مشيئة هللا حلياتك .5
 )36: 21(لوقا  عالصالة تساعدك على االستعداد للمجيء الثاين ليسو  .6

37-36مقتبس من دليل الطالب، ص 
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 ’’لصلوايت؟كيف أ�ل استجابة ‘‘النقطة ج، حتدَّث عن  .10
38دليل الطالب، ص دقائق)  5-10(

. فهمه على املؤمنني اجلددصعوبة، فيتعذَّر املواضيع  كثرقد يكون هذا واحًدا من أ
صعبة على الكثري من األشخاص. أمَّا املوضوع  ميكنك رؤيتهفمجرَّد فكرة الصالة لشخص ال 

 ت لصلواتنا.األصعب فهو املتعلِّق بسماع صوت هللا واحلصول على استجااب

عندما نعلِّم عن هذا املوضوع، جيب أن حنرص على عدم بناء معتقداتنا على أساس 
بنا أن يستندوا إىل ما يقوله هللا يف  االختبارات، حىتَّ لو كانت إجيابيَّة. جيب أن نعلِّم طالَّ

 اإلجابة عن هذا السؤال.الكتاب املقدَّس، فيجعلوه أساًسا يف 

النقاط الفرعيَّة. واحرص على إرساء توازن يف هذه املسألة اليت  حتدَّث عن كّل نقطة من
يسيء بعض املؤمنني فهمها. يعتقد البعض أنَّك إذا قمت أبمور معيَّنة، من املؤكَّد أنَّك 

استخَدم كلمات معيَّنة. ال ’’. صلِّ ابسم يسوع‘‘ستحصل على االستجابة اليت تريدها. 
 تشّك.

دمها وقتما تشاء. فنحن نتحدَّث مع إله الكون كلِّه، ليست الصالة عصا سحرية تستخ
 وهو يريد أن يسمع ما نريد أن نقوله.

: هللا . قد يقول لنالكن ميكن أن حنصل على أحد هذه األجوبة الثالثة على صلواتنا
 أ�ًّ يكن اجلواب الذي يعطيه، جيب علينا أن نقبله. ’’.انتظر قليًال  ‘‘، أو’’ال‘‘، أو ’’نعم‘‘

 ؟أ�ل استجابة لصلوايتكيف  .ج
، 15-14: 5يوحنا  1( توقَّع أن يستجيب هللا لصالتك .1

 )7-6: 1يعقوب 
 )10-7: 12كورنثوس   2، 9: 28(أمثال  اقَبل جواب هللا .2

 38مقتبس من دليل الطالب، ص 
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 ’’ملاذا ال أحصل على استجابة لصلوايت؟‘‘النقطة ح، حتَدث عن  .11
41-38دليل الطالب، ص دقائق)  5-10(

ب بسبب هذا  ا يصارع الكثري من الطالَّ قد يثري هذا اجلزء من درس اليوم أسئلة كثرية. رمبَّ
 املوضوع.

لذا، من املهم جدًّا أن تساعدهم على اإلجابة عن هذا السؤال استناًدا إىل ما يقوله 
نساعدهم لريوا أّن جمرَّد الكتاب املقدَّس، وليس إىل اختباراهتم الشخصيَّة. أيًضا، جيب أن 

حصول شخص على استجابة معيَّنة ال يعين ابلضرورة أنَّنا سنحصل مجيًعا على االستجابة 
 نفسها. 

ويُرجى األخذ بعني االعتبار أن قائمة النقاط الفرعيَّة الواردة هنا ال تعكس األسباب 
بك يف الوحيدة اليت متنع اإلنسان من احلصول على استجابة لصلواته. فقد ت رغب أنت وطالَّ

 إضافة أسباب مهمَّة أخرى متنعنا من احلصول على استجابة لصلواتنا.

تبنيِّ سبب عدم من سفر صموئيل الثاين قصَّة من حياة امللك داود  21يتضمَّن الفصل 
 حلّل هذه املشكلة. ليت اعتمدوهاطريقة االحصول الشعب على استجابة لصلواهتم و 

هللا يسمع صلواتنا ويريد أن يستجيب  لتشديد عليه هنا هو أنَّ األمر املهم الذي جيب ا
لنا. أحياً� كثرية، جيب علينا تلبية شروط معيَّنة إذا أرد� أن يستجيب لنا هللا. لكن هل جيب

 علينا أن نكون كاملني لكي يستجيب لنا هللا؟ 

 ملاذا ال أحصل على استجابة لصلوايت؟ .ح
 )3: 4، يعقوب 15-14: 4(يعقوب  هللا؟هل تطلب األمر اخلطأ من  .1
 )13: 28، أمثال 18: 66(مزمور  هل تتمسَّك خبطيَّة ما يف حياتك؟ .2
 )9: 28(أمثال  هل ترفض أن تسمع صوت هللا؟ .3
 )24-22: 3يوحنا  1( بعض الصلوات مشروطة .4
 )7-6: 1، يعقوب 6: 11(عربانيني  هل تعيش يف الشّك؟  .5

41-38مقتبس من دليل الطالب، ص 
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  ’’مىت جيب أن أصلِّي؟‘‘النقطة خ، حتدَّث عن  .12
42-41دليل الطالب ص دقائق)  3-5(

ب على البحث عن فرص خمتلفة للصالة، سواء  ع الطالَّ هذا موضوع أساسي جدًّا. شجِّ
 ’’.صلِّ ابنتظام‘‘ 2كانت صالة فرديَّة أو مجاعيَّة. شدِّد على أمهية النقطة الفرعيَّة 

 مىت جيب أن أصلِّي؟ .خ
 صلِّ على الدوام .1
 صلِّ ابنتظام .2
 صلِّ مع اجلماعة .3

42-41 مقتبس من دليل الطالب، ص

 ’’ما الذي جيعل الصالة صعبة جدًّا؟‘‘النقطة د، حتدَّث عن  .13
43-42دليل الطالب، ص دقائق)  5(

ب. النقطة املهمَّة اليت جيب قد يشكِّل هذا املوضوع حتدًِّ� كبريًا ابلنسبة  إىل الطالَّ
التشديد عليها هنا هي أنَّه جيب أالَّ يتفاجأوا إذا كانت الصالة صعبة. ميكننا بسهولة أن 
نستخلص استنتاجات خاطئة مفادها أنَّه جيب أن تكون الصالة سهلة. لكن يف أغلب 

 دس.األحيان، ال تكون هذه االستنتاجات مبنية على أساس الكتاب املق

ب يف إضافة مواضيع أخرى إىل القائمة الواردة يف دليل الطالب. ميكنك  وقد يرغب الطالَّ
 أن تضيف أفكارهم أيًضا.

 ما الذي جيعل الصالة صعبة جدًّا؟ .د
 )15: 21(أيوب  هل أنت غاضب من هللا؟ .1
 )24: 11(مرقس  هل أنت مقتنع أبن هللا يسمع صلواتك؟ .2
 )13: 5، يعقوب 1: 18(لوقا  حياتك؟ هل تواجه مشاكل كثرية يف .3
 )44: 5(مىت  هل تواجه االضطهاد؟ .4

43-42مقتبس من دليل الطالب، ص 
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 دقائق) 10-5تطبيق شخصي ( .14
ب على جعل الصالة جزًءا عمليًّا من حياهتم اليوميَّة.  بينما ختتم هذا الدرس، حثَّ الطالَّ

جيب وشدِّد على أساسيَّات الصالة. فبما أنَّه ميكن للجميع، حىتَّ األطفال الصغار أن يصلُّوا، 
أالَّ نوحي أبن الصالة جزء معقَّد من احلياة. 

ع الطالب على جعل الصالة جزًءا م نتظًما من حياهتم اليوميَّة. وحثَّهم على الرتكيز شجِّ
 على فكرة التحدُّث مع هللا قائدهم بشأن كّل موقف يواجهونه يف خالل اليوم.

ب إىل االنقسام إىل جمموعات من اثنني وكتابة  وميكنك أن ختتم احلصَّة بدعوة الطالَّ
اليوم يف الصف. ميكنك أن تذكر هلم وضًعا  متَّت مناقشتها صالة مستعينني ابملعلومات اليت

ًدا ينطبق على حياهتم وأن تطلب منهم كتابة صالة بشأنه.  حمدَّ

 بعد أن يكتبوا الصالة، أطلب من البعض منهم قراءة صالته أمام الصف.

 فروض .15

 َضع عالمات على أي فرض مل تضع عالمات عليه من قبل. .أ

 املقبلة.أطلب منهم االستعداد لالمتحان يف احلصَّة  .ب

 تقييم الدرس .16
 أفكارك لتحسني هذا الدرس.  اطرحمن فضلك، 

 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 السابع
 امتحان

 أعِط مقدِّمة عن الدرس املقبل الذي ستعلِّمه. .1

ن موزِّع دليل الدراسة أو أ�ًّ من املشاريع اليت جيب إجنازها قبل موعد احلصَّة األوىل  .أ
 الدرس املقبل الذي ستعلِّمه.

ب فتح دليل الدراسة .ب على الصفحة األخرية، فيجدوا نسخة  اجلديد أطلب من الطالَّ
خ إجناز  اجلهة اخللفية من دليل الدراسة. أعِطهم تواريقائمة فروض الصف يففارغة عن 

 اختبار قصري، ومشروع، وامتحان. كلّ 

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

 وزِّع االمتحان املتعلِّق هبذا الدرس.  .2
ب.مالءمًة ّمت إعداد امتحانني هلذا الدرس. اخَرت االمتحان الذي تعتربه األكثر   للطالَّ

ب كل االختبارات القصرية واملشاريع اليت وضعت عليها عالمات، إذا مل  .3 وزِّع على الطالَّ
 تكن قد فعلت ذلك بعد.
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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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 املمارسات املسيحيَّة  اإلسم 
 الطبعة اخلامسة األوَّل    االمتحان  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           
 .ينالشركة املقدسة مرادفة للعشاء الرابَّ    .1

قبل أن يشارك املؤمن يف خدمة الشركة، من املهم أن يفحص نفسه لريى ما إذا كان    .2
 .ارتكب خطيَّة

 .ال يصبح اإلنسان مؤمًنا إالَّ بعد أن يتعمَّد ابملاء   .3

 هللا. لِّمكيك ستمع حىتَّ عندما تصلِّي، جيب أن ت   .4

 .ال يريد هللا منك أن تعمل وأن تعتين بنفسك وبعائلتك   .5

 .لقد وعد هللا مبساعدة الناس على تلبية احتياجاهتم إذا كانوا مؤمنني   .6

 .جيب أن تعظ دائًما عندما تشارك شهادتك   .7

 .شدُّد يف اإلميانالكنيسة احملليَّة هي الوسيلة اليت يستخدمها هللا ملساعدة الناس على الت   .8

جيب أن متّر ثالث سنوات على األقّل على إميانك ابملسيح قبل أن تصبح وكيًال يف    .9
 .ملكوت هللا

 .ال يتوجب على املؤمنني تقدمي املال ملساعدة غري املؤمنني   .10

 .السبب الوحيد الذي يدفع الناس إىل الذهاب إىل الكنيسة هو أن يصبحوا مؤمنني   .11

، جيب أن تعطي دائًما مثًال من حياتك اليوميَّة يف حياتك عندما تشهد عن عمل الرب   .12
 .يساعدك على النمو هلتبنيِّ كيف أنَّ 

 .ما يطلبونه إذا كانوا يصدِّقونه فعًال عندما يصلُّون هللا يعطي الناس دائًما كلَّ    .13

 .اال يهتّم هللا للطريقة اليت تقضي هبا وقتك إذا كنت مؤمنً    .14

 .السبب الرئيسي لوجود كنيسة حمليَّة هو مساعدة املؤمنني على النمو   .15

يف كّل مرَّة  يف املاضي جيب على الناس أن خيربوا دائًما عن حياة اخلطيَّة اليت كانوا يعيشو�ا   .16
 .يشاركون شهادة حياهتم يف الكنيسة



 الطبعة اخلامسة األوَّل    االمتحان 2
 صّح أو خطأ

من خالل التحدُّث يف ما بينهم إحدى أفضل الطرق اليت تساعد املؤمنني على النمو هي    .17
 .ومشاركة معتقداهتم ومشاكلهم وجناحاهتم

 إذا أراد املؤمن أن يكون وكيًال صاحلًا يف ملكوت هللا، جيب أن يتعلَّم أن يكون أميًنا   .18

 عندما تكون يف اجتماع شركة، جيب أن تفكِّر يف عالقاتك مبؤمنني آخرين.   .19

 أسئلة متعددة اخليارات
 اجلواب الصحيح ودوِّن احلرف املناسب على السطر. (نقطتان)اخَرت 

 جيب أن تتعمَّد ابملاء للسبب اآليت:   .1
 لكي تصبح مؤمًنا .أ

 يسوع أوصاك بذلك ألنَّ  .ب
 البحر األمحر على أرض �بسة َربَ موسى عَ  ألنَّ  .ت

م   .2  عندما يعبد الناس هللا، فإ�َّ
 ةيطلبون من هللا أن يساعدهم يف حياهتم اليوميَّ  .أ

 يصلُّون طالبني من هللا أن يشفي مريًضا .ب
 بصفاته احملبَّبة على قلوهبمخيربون هللا  .ت

 جيب أن تعطي هلل للسبب اآليت:   .3
 ألن هذا واجبك .أ

 ألنَّك حتبُّه .ب
 ال ميكن أن تصبح مؤمًنا إذا مل تعطِ  .ت

عندما يشارك املاضي يف  كم مرّة جيب أن خيرب اإلنسان عن حياة اخلطيَّة اليت كان يعيشها    .4
 شهادة حياته يف الكنيسة؟

 يف كل مرَّة يشهد عن الرب .أ
 أحيا�ً  .ب
 أبًدا .ت

 



 3 املمارسات املسيحيَّة
 قةأسئلة مطابَ 

 لكل سؤال) عالمات 3َضع احلرف الصحيح يف الفراغ املناسب (
 الشركة_____  .1

 _____ وكيل يف ملكوت هللا .2

 _____ الشهادة .3

 _____ معموديَّة املاء .4

 __ الكنيسة احملليَّة___ .5

 الصالة__ ___ .6

تفعل ذلك مرَّة واحدة فحسب لُتظهر أنَّك أصبحت  .أ
 مؤمًنا

 لكي تتذكَّر يسوع وتتطلَّع إىل جميئه الثاين .ب
 طريقة للتحدُّث مع هللا .ت
 % من املال الذي جننيه10يريد هللا أن نعطيه  .ث
 تبنيِّ ما يصنعه هللا يف حياتك اليوميَّة .ج
جمموعة من األشخاص الذين جيتمعون هبدف إقامة  .ح

 مسيحيَّة شركة
 

 أسئلة ذات أجوبة وجيزة
 )عالمات 5الشركة؟ ( خدمةإالم يرمز اخلبز يف  .1

 __________________________________________________________  

 )عالمات 5الشركة؟ ( خدمةإالم يرمز اخلمر يف  .2
 __________________________________________________________  

 )عالمة 24دوِّن اآل�ت املخصَّصة للحفظ ( .3
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
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إذا كنت حتتاج إىل ورقة مناقشتها يف الصف.  دوِّن شهادتك مستعيًنا ابملبادئ التوجيهية األربعة اليت متَّت .4

 إضافية، أطلبها من املعلِّم.

من حياتك اليوميَّة يبنيِّ كيف أنَّ هللا يساعدك على النمو.  حمدَّدة احرص على إعطاء مثل واحد عن �حية
أظِهر كيف أنَّك استعنت آبية من الكتاب املقدس ملساعدتك على النمو يف هذه الناحية من حياتك 

 ).ةعالم 21اليوميَّة (
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  



 املمارسات املسيحيَّة
 االمتحان األول: الطبعة اخلامسة

 دليل أجوبة االمتحان

 1الصفحة 
 (عالمة واحدة لكّل سؤال) صح أم خطأ

1. X صح 
2. X صح 

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

 
10. O خطأ 
11. O خطأ 
12. X صح 

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

 

 2صفحة 
17. X صح 

 
18. X صح 
19. X صح 

 
 أسئلة متعددة اخليارات

 )عالمتان لكّل سؤال(
 B .أ

 C  .ب

 B  .ت

 B  .ث

 



 املمارسات املسيحيَّة
 االمتحان األول: الطبعة اخلامسة

 دليل أجوبة االمتحان

 3صفحة 

 )لكل سؤال عالمات 3مطابقة (أسئلة 
1. B 

2. D 

3. E 

4. A 

5. F 

6. C 

 

 وجيزةأسئلة ذات أجوبة 
 عالمات 5 .1

 جسد املسيح

 عالمات  .2
 م املسيحد

 

 3صفحة 

 عالمة 24 .3
 ،29: 4أفسس 

 ، 7: 9كورنثوس   2
 23: 3كولوسي 

 4صفحة 
 عالمة 21 .4

 جواب شخصي

 



 املمارسات املسيحيَّة
 االمتحان الثاين    الطبعة اخلامسة

 تعليمات
دوِّن أجوبتك على الورقة املنفصلة اليت زوَّد�ك هبا وليس على ورقة االمتحان. واحرص على أن تكون 
أجوبتك حمدَّدة وواضحة قدر اإلمكان. توضح بعض األسئلة عدد األجزاء أو األجوبة املنفصلة اليت جيب 

يتضمَّن بعض األسئلة سؤاًال آخر بني هاللني. إنَّه السؤال  تدوينها للحصول على عالمة كاملة.عليك 
ا متَّت صياغته بكلمات خمتلفة.  نفسه وإمنَّ

 أسئلة

 ما اهلدف من معمودية املاء؟ .1
 عالمات) 10(ملاذا جيب أن تتعمَّد ابملاء؟) (

 فكِّر فيها؟نشارك يف خدمة الشركة، ما هي األمور اليت جيب أن نعندما  .2
 (ملاذا نقيم خدمة الشركة؟)

 عالمات لكّل جزء) 3أجزاء ( 5جواب من 

 عالمات) 5كيف تصبح وكيًال يف ملكوت هللا؟ ( .3

ر كيف ميكنك أن تصبح وكيًال صاحلًا على كّل أمر منها،  .4 أذكر ثالثة أمور أوكلك هللا هبا. فسِّ
 ة أتثري ذلك على حياتك اليوميَّة.وكيفيَّ 

 عالمات لكّل جواب كامل) 5أجزاء ( 3جواب من 

  



 املمارسات املسيحيَّة
 االمتحان الثاين    الطبعة اخلامسة

 
 ما سبب وجود الكنيسة احملليَّة؟ .5

 (ما مها اهلدفان الطويال األمد من وجود الكنيسة احملليَّة؟)
 جزء)عالمات لكّل  5جواب من جزَءين (

 �قشنا يف الصف ما ميكن لإلنسان فعله ليستمتع بوجوده يف الكنيسة احملليَّة.  .6
 . بنَّاءً و  توجد أربعة مبادئ توجيهية رئيسيَّة جتعل من الكنيسة مكاً� مفيًدا

 عالمات لكل جزء) 4أذكر ثالثة من هذه املبادئ. (

ركتها يف الصف. بنيِّ كيف أنَّك أكتب شهادتك مستعيًنا ابملبادئ التوجيهيَّة اليت متَّت مشا .7
 عالمة) 16( .استعنت مبقطع من الكتاب املقدَّس ملساعدتك يف �حية حمدَّدة من حياتك اليوميَّة

 عالمات) 5أعِط مثًال حمدًَّدا عن صالة استجاهبا لك هللا األسبوع املاضي. ( .8

 عالمات لكّل آية). 4عالمة،  12أكتب اآل�ت املخصَّصة للحفظ ( .9



 املمارسات املسيحيَّة
 االمتحان الثاين، الطبعة اخلامسة

 دليل األجوبة
جيب تدوين األجوبة على ورقة منفصلة. األجوبة املقرتحة الواردة أد�ه هي جمرَّد لمعلِّم: لمالحظة 

ب إىل التوسُّع يف اإلجابة.  خطوط عريضة. وقد ترغب يف دعوة الطالَّ

 عالمات) 10( (ملاذا جيب أن أتعمَّد ابملاء؟)ما اهلدف من معمودية املاء؟  .1
 لكي أطيع هللا -
 هذه شهادة علنيَّة أبنَّين أصبحت مؤمًنا -
 هذه خطوة إىل األمام يف منوي الروحي -

 ؟ فكِّر فيهانشارك يف خدمة الشركة، ما هي األمور اليت جيب أن نعندما  .2
  (ملاذا نقيم خدمة الشركة؟)

 عالمات لكّل جزء) 3أجزاء ( 5من  جواب
 أجوبة مقرتحة:

 لكي نعبد هللا .1

لكي نتذكَّر أن يسوع  .2
 مات ألجلنا

لكي نتطلَّع إىل اجمليء  .3
 الثاين ليسوع

 

 
 لكي نفحص ذواتنا وحياتنا .4

 طلب من هللا أن يغفر لنا خطا��ن .أ
 نرى ما إذا كنَّا قد حقَّقنا أهدافنا .ب

 ابآلخرينلكي نالحظ (نقيِّم) عالقاتنا  .5
 نطلب الغفران .أ

ع شخًصا ما  .ب  نشجِّ
 نشكر شخًصا ما على أمر فعله .ت
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 عالمات) 5( كيف تصبح وكيًال يف ملكوت هللا؟ .3

 أجوبة مقرتحة:

 عندما أسلِّم حيايت للمسيح -
 عندما أكون أميًنا -
 

 أذكر ثالثة أمور أوكلك هللا هبا.  .4
ر كيف ميكنك أن تصبح وكيًال صاحلًا على كّل أمر منها،   فسِّ

 .اليوميَّة وكيفيَّة أتثري ذلك على حياتك
 عالمات لكّل جواب كامل) 5عالمة،  15(

روا اجلزء املتبقي من اجلواب  األجوبة املقرتحة أد�ه خمصَّصة للجزء األوَّل من السؤال. جيب أن يفسِّ
 صول على العالمة كاملة.كما هو مبنيَّ يف السؤال للح

 الوقت .1
 املال .2
 مواهب الروح القدس .3
 العائلة .4
 العمل .5
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 ما سبب وجود الكنيسة احملليَّة؟  .5

 (ما مها اهلدفان الطويال األمد من وجود الكنيسة احملليَّة؟)

 عالمات لكّل جزء) 5جواب من جزَءين (

 ملساعدة املؤمنني على النمو روحيًّا .1
 املسيحإلخبار غري املؤمنني عن  .2

 

 �قشنا يف الصف ما ميكن لإلنسان فعله ليستمتع بوجوده يف الكنيسة احملليَّة.  .6
 .بنَّاءً توجد أربعة مبادئ توجيهية رئيسيَّة جتعل من الكنيسة مكاً� مفيًدا و 

  أذكر ثالثة من هذه املبادئ.
 عالمات لكل جزء) 4عالمة،  12(

 أجوبة مقرتحة
 الشركةجيب أن جيتمع األشخاص هبدف  .1
 جيب أن جيتمع األشخاص لكي يعبدوا هللا ويصلُّوا .2
 يسمعوا صوت هللاكي جيب أن جيتمع األشخاص ل .3
 يساعد واحدهم اآلخركي جيب أن جيتمع األشخاص ل .4
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كتب شهادتك مستعيًنا ابملبادئ التوجيهيَّة اليت متَّت مشاركتها يف الصف. بنيِّ كيف أنَّك أ .7
 .مبقطع من الكتاب املقدَّس ملساعدتك يف �حية حمدَّدة من حياتك اليوميَّة استعنتَ 

 عالمات لكّل جزء) 4عالمة،  16(
 جيب أن تشمل شهادة الطالب املبادئ التوجيهيَّة األربعة الواردة يف الدرس.مالحظة للمعلِّم: 

 هذه هي املبادئ التوجيهّية: 

 .يساعدك هللا على النمو فيها يف حياتك اليوميَّةحتدَّث عن إحدى النواحي اليت  .1
 أُذكر آية من الكتاب املقدس ساعدتك على النمو يف هذه الناحية من حياتك.  .2
 أخِرب كيف ساعدتك هذه اآلية يف هذه الناحية من حياتك.  .3
م القليل .4 ًدا يبنيِّ كيفيَّة استخدامك هذه اآلية يف خالل األ�َّ   ة املاضية.أعِط مثًال حمدَّ

 

 .أعِط مثًال حمدًَّدا عن صالة استجاهبا لك هللا األسبوع املاضي .8
 عالمات) 5(

 جواب شخصي: َضع العالمة اليت جتدها مناسبة.
 

 عالمات لكّل آية) 4عالمة،  12( أكُتب اآل�ت املخصَّصة للحفظ .9
 .23: 3، كولوسي 7: 9كورنثوس   2، 29: 4أفسس 



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 

____________________________ 

املمارسات املسيحيَّة 

املمارسات املسيحيَّة 
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