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.edition th, 5Obedience to Godّمت 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 

2022-05اتريخ آخر تنقيح    

mailto:gtc@globaltc.org
http://www.globaltc.org/
http://www.iteenchallenge.org/


 3  الطاعة هلل

 الطاعة هلل
غريهم أن حيبُّوا هللا ويطيعوه. ويصعب على كثريين بيننا أن حيّبوا شخًصا ال على البعض خالفًا ل يسهل
صوته حني متييز إىل هللا و ون اجلدد سريًعا مهارات اإلصغاء املؤمن أن ينّمي من الضرورييرونه. 

ف طرق عملّية لللتعبري عن . اهلدف الرئيسي من هذا الدرس هو اكتشاليقوموا أبمر مايكّلمهم 
 طاعتنا هلل.

 الفصل األول. احملّبة والطاعة
دراسة تبّني السبب الذي حيّث املؤمنني على طاعة هللا. كما أنّنا نلقي يشمل هذا الفصل 

 خالله نظرة فاحصة على أعظم وصا� هللا وشرائعه.
 الفصل الثاين. املواقف والطاعة

نناقش يف هذا الفصل دور مواقفنا يف سلوكياتنا. ونويل فيه اهتماًما خاصًّا إىل تنمية مواقف 
 طاعة يف حياتنا.ال

 الفصل الثالث. ما هي الوصا� والشرائع اليت جيب أن أطيعها؟
يف الكتاب املقدس. الواردة نتناول يف هذا اجلزء مسؤولية املؤمن جتاه الوصا� والشرائع 

ة متّكن املرء من حتديد املبادئ الكامنة وراء كل شرائع هللا ووصا�ه ومن تطبيق ونناقش كيفي
 مشيئة هللا للمؤمنني. كما ويشمل هذا اجلزء دراسة تبّني هذه املبادئ يف حياته اليومّية.  

 الفصل الرابع. نتائج طاعة هللا
ة. ونقتبس أمثلة من ؤدي إىل نتائج إجيابيّ ، تيف البداية إن طاعة هللا، اليت قد تبدو صعبة

 الكتاب املقدس ومن حياتنا اليوم لرؤية نتائج طاعة هللا.
 الفصل اخلامس. عواقب عصيان هللا

يف هذا الفصل، نتحّدث عن عواقب عصيان هللا  ونتناول ما يرتبط هبذا املوضوع من 
عواقب طبيعّية وأتديب وعقاب وانتقام. كما ونتحدث عن الدروس اليت ميكننا 

 من عصيان اآلخرين.ا استخالصه

1 
2 
3 
4 
5 

 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
 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 
 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
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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

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 
ا يف الصف. اهلدف الرئيسي من هذه الفروض هو مساعدة الطالب على اكتشاف طرق لتطبيق هذه مناقشته

 احلقائق الكتابيَّة يف حياهتم اليوميَّة.

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

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
ّمت إدراج منوذج عن الشهادة يف الصفحة األخرية من دليل املعلِّم. كما وميكن منح  وينجحون يف االمتحان. وقد

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 
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.

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

كيف أأتكِّد من أِينّ مؤمن فعًال؟   .1
نظرة سريعة على الكتاب املقدَّس   .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

الطاعة هلل   .8
الطاعة لإلنسان   .9

الغضب واحلقوق الشخصيَّة   .10
كيفيَّة دراسة الكتاب املقدَّس   .11

احملبة وقبول الذات   .12
العالقات الشخصيَّة ابآلخرين   .13

14. القَّوة الروحيَّة والعامل الفائق للطبيعة 
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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 وتوزيعقبل يوم أو يوَمني من موعد احلصَّة األوىل، ميكنك إعطاء مقدِّمة عن الدرس  .1  للطالَّ

جيب إمتام املشروع األول من دليل الدراسة قبل موعد احلّصة األوىل.  .األوىل عليهم بعض الفروض
وزِّع عليهم دليل الطالب واطلب منهم قراءة الفصل األول الذي ستتّم مناقشته خالل احلّصة 

 األوىل.
 قائمة فروض الصفيف الصفحة التالية من دليل املعّلم الذي بني يديك، جتد نسخة عن   .2

عرب استخدام  ةاملناسبواريخ لتاب الفراغات طلب منهم ملءأوتتضمَّن تواريخ إجناز  كّل فرض. 
   دليل الدراسة.على اجلهة اخللفيَّة من  لقائمة فروض الصفالنسخة الفارغة 

ذا اليت ميكنك االستعانة هبا للبدء هب أنشطة التحضري للدرستضمَّن بر�مج كّل درس بعض ي .3
ب على الرتكيز على املوضوع الدرس. اهلدف  الرئيسي من هذه األنشطة هو مساعدة الطالَّ

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

دراسات اجملموعة حلياة ضمن  ’’لإلنسانالطاعة ‘‘هذا الدرس مرتبط ارتباطًا وثيًقا بدرس  .4
لتحدث عن موضوع بينما تعّلم هذا الدرس، احرص على عدم ختصيص وقت طويل ل .جديدة

لواضح أنه يوجد تداخل بني ألنك ستتناول هذا املوضوع يف درس آخر. من ا ،طاعة القادة
 واملبادئ الكتابّية يف ما يتعّلق بطاعة هللا وقادتنا.  املواضيع

حصص لتعليم هذا الدرس، ميكنك أن تقسم  5إذا كان بر�جمك يسمح لك بتخصيص أكثر من  .5
الدرس الثالث (الفصل الثالث من دليل الطالب) إىل جزءين وإضافة حصة إضافية لدى التحدث 

النقطتني  . يفمن دليل الطالب 39-35الصفحات راِجع ’’ ما هي مشيئة هللا؟‘‘عن موضوع 
 43-42الصفحتني يف  ،تناول هذه املواضيعناخلاص ابملعّلم  3لدرس من بر�مج ا 15و 14

 . من دليل املعّلم
  



 11  الطاعة هلل

 قائمة فروض الصف
 

  الطاعة هلل عنوان الدرس 
 

 التاريخ     آ�ت للحفظ     اختبارات قصرية       
  اليوم الثاين   30: 12مرقس   1
  اليوم الثالث   35-34: 13يوحنا   2
3       
       
 

 اتريخ االستحقاقاملشاريع         
  اليوم األول  1
  اليوم الثاين  2
  اليوم الرابع  3
  اليوم الثالث أو الرابع  4
    
    
 

  اليوم اخلامس        التاريخ امتحان   

 
  



 دليل املعلِّم 12

 األول درسال
 احملبة والطاعة

 حقيقة كتابية رئيسية .1

 لطاعة هللا ابلتعبري عن حمبيت له بطرق جمدية يف حيايت اليومّية. تتمّثل الطريقة األفضل

 ترمجة مسيث وفاندايك   30: 12آية رئيسّية    مرقس  .2

َوحتُِبُّ الرَّبَّ ِإَهلََك ِمْن ُكلِّ قَـْلِبَك َوِمْن ُكلِّ نـَْفِسَك َوِمْن ُكلِّ ِفْكرَِك َوِمْن ُكلِّ ُقْدَرِتَك. َهِذِه 
 اُألوَىل. ِهَي اْلَوِصيَّةُ 

 مادة مرجعية للطالب .3

ابملشروعيتناسب الفصل األول من دليل الطالب مع هذا الدرس. كما ميكنك االستعانة 
يف هذا  ’’نصيحة الكتاب املقدس بشأن طاعة هللا‘‘األول من دليل الدراسة حتت عنوان 

 الدرس.

 دقائق) 5(    نشاط حتضري للدرس .4

اآلتية ملساعدة الطالب على الرتكيز على موضوع حّصة اليوم استعن بواحد من األنشطة 
 وهو طاعة هللا.

اتّفاق مع هللا.  طّالب ما إذا كانوا قد حاولوا إبراماسأل ال ’’هللاأبرمُتها مع اتفاقات ‘‘ .أ
� رب، إذا أخرجتين من هذا املأزق، فسأخدمك ‘‘قالوا: رفًا صعًبا فظ نواجهو كانوا يرمبا  
أبرمها آخرون مع ’’ اتفاقات‘‘وميكنك أن تعطي مثًال أو اثنني عن . ’’أ�م حيايت كلّ 

 هللا. وامنح الطالب فرصة إخبارك عن اتفاق أبرموه أبنفسهم مع هللا.
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 13 الطاعة هلل

طلب هللا منك القيام  لىأعِط مثًال من حياتك اخلاصة (أو من حياة مؤمن آخر) ع .ب
من  ،خطأ القيام به هو األمر الذي طلب هللا منك األمر بدا لك وقتئٍذ أبن رّمبا أبمر ما.

فضل أفجاءت النتائج لكنك قررت أن تطيع هللا يف مجيع األحوال.  ،وجهة نظرك اخلاصة
طاعته هي دائًما أفضل ما ميكنك فعله.  لك هللا أنّ  أظهربكثري ممّا كنت تتوّقع. و 

’’ Fun in the Son‘‘ألبوم من  ’’Let’s Trade Your Salvation‘‘شّغل مسرحّية  .ت
). تشبه هذه املسرحية Isaac Air Freight )1978, Maranatha Music, Costa Mesa, CAل

اهلزلية بعض برامج األلعاب التلفزيونية. خالهلا، يُعطى املؤمن فرصة مقايضة خالصه 
 مبجموعة متنوعة من املواهب. 

 من دليل الطالب 4صفحة دقائق)    3-2(   تغيري العالقات ابهلل  .5

فمن املرجح أن يكونوا قد اختربوا ، لطالب يف الصف حديثي اإلميان مبعظمهما ا كانإذ
حياة ابهلل أساًسا ألسلوب  اجلديدة تشّكل هذه العالقةو تغريات كبرية يف عالقتهم ابهلل مؤخرًا. 

 ).من دليل الطالب 4الصفحة  جديد. (راِجع

 عندما أصبحوا مؤمنني، طلبوا من هللا أن يصبح قائد حياهتم. راِجع رسالة 
 26: 3ورسالة غالطية  12: 1يف إجنيل يوحنا ّمت وصف املؤمن . 22-21: 1كولوسي 
مسؤولّية ه وحيّملللمؤمن اجلديد،  وأابً  اابن هللا. �خذ هللا على عاتقه أن يكون قائدً على أنّه 
 طاعته.

س موضوع طاعة هللا، شّجع الطّالب على أن يسألوا أنفسهم األسئلة إًذا، بينما تدر 
 اآلتية:

 ما معىن أن يكون املرء ابًنا (ابنًة) هلل؟

 كيف ميكن أن نبين عالقة بشخص ال نراه؟

 أي نوع من العالقات يربطين ابهلل؟
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 دليل املعلِّم 14

 اليوم؟ ما هي العالقات اليت تقّدرها أكثر من غريها يف حياتك‘‘، 1-النقطة أحتّدث عن  .6
من دليل الطالب 5ص.   دقائق)  2-3(

، تتضمن ثالث نقاط فرعّية ’’احلاجة إىل عالقات جديدة‘‘حتت عنوان النقطة أ، 
تشّكل أساًسا للدرس األول. احرص على عدم الدخول يف التفاصيل لدى تناول هذه 

 اليوم.ج خالل درس -املواضيع. فأنت حتتاج إىل مزيد من الوقت للتحّدث عن النقاط ب

السؤال األول حتت عنوان طالب وقًتا لإلجابة على  شّدد على أمهية ختصيص كلّ 
 ’’ما هي العالقات اليت تقّدرها أكثر من غريها يف حياتك اليوم؟‘‘

الشبيبة ضمن ثقافة متأل أذها�م برسائل حول العالقات،  أبناء اليوم، يكرب الكثري من
وهي رسائل مناهضة ملبادئ الكتاب املقدس.  وُيشار أيًضا إىل أن كثريين بينهم ينتمون إىل 

 عائالت مفّككة حيث ال تشّكل العالقات السليمة والصحية جزًءا من حياهتم اليومّية.

ة إعطاء قيمة كبرية لبناء عالقة يسّلط هذا الدرس الضوء بشكل أساسي على ضرور 
 ال يقتصر األمر على رفع صالة بسيطة لنيل اخلالص من اخلطا�.شخصّية بيسوع املسيح. 

 ’’كيف نبين عالقات جديدة؟‘‘، 2-النقطة أحتدَّث عن  .7
 من دليل الطالب 6-5ص. دقائق)   2-3(

 عن هذا املوضوع.شديد إبجياز  حتّدث

أبشخاص جيّروننا للوقوع جمدًَّدا يف أسلوب حياة  اتللعالقشدِّد على أمهية وضع حّد 
 اخلطّية الذي كنا نسلك فيه سابًقا.

عليهم أن خيتاروا بناء عالقات جديدة. واطلب اآلن، بعد أن قرروا أن يصبحوا مؤمنني، 
 منهم مشاركة اختباراهتم يف ما يتعلق مبسألة بناء عالقات جديدة بعد أن أصبحوا مؤمنني.

�ِقش هذا املوضوع إبجياز. ’’ كيف تبين عالقة أكثر عمًقا ابهلل؟‘‘السؤال اآليت: واطرح 
من دليل  6الصفحة يف  ّول انتباههم حنو النقاط الواردةأجوبتهم، ح البعض منهم بعد مشاركة
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إحدى طرق ز معظم انتباهنا على نا يف اجلزء املتبقي من هذا الدرس، سنركّ . وأِشر إىل أنّ الطالب
 ’’.طاعة هللا‘‘ عالقة أعمق ابهلل، وهيبناء 

 تناوله ضمن درس آخر. كل جانب من اجلوانب األخرى مهّم أيًضا، لكن سيتمّ 

 ’يريد هللا أن يكون أابك‘‘، 3-النقطة أحتّدث عن  .8
 من دليل الطالب 8-6ص. دقائق)    5-7(

. 18: 6لثانية استهّل مناقشتك هلذه النقطة بدعوة الطالب إىل قراءة رسالة كورنثوس ا
. بل إنّه يريد ا لهأو عبيدً  أتباًعاقة ممّيزة. فهو ال يسّمينا وأِشر إىل أن هللا يريد أن تربطه بنا عال

 وبنات له.منا أن نكون بنني 

 18: 6كورنثوس   2

ُتْم َتُكونُوَن ِيل بَِنَني َوبـََناتٍ ‘‘ يـَُقوُل الرَّبُّ اْلَقاِدُر  ’’َوَأُكوَن َلُكْم َأابً َوأَنـْ
 َعَلى ُكلِّ َشْيٍء.

من  7و 6الصفحتني ، كما ورد يف ’’مفهوم األب‘‘ب ةتعلقالبعض امل�ِقش مشاكل 
ن وقارِ  ،ادُع بعض الطالب يف الصف إىل التحدُّث عن اختباراهتم مع آابئهمو  دليل الطالب.

 ’’.إيريك‘‘و’’ جيسي‘‘ابختباَري  اختباراهتم

 ذا كانه إإىل أن ، لنشريملاضيحّل املشاكل املتعلقة ابال حناول حنن رحلة، يف هذه امل
 يتحدرون من خلفية عائلية صعبة، فقد يواجهون صعوبة أكرب يف ختّطي هذا األمل. بلالطالب 

عالقة شخصية وثيقة إجيابّية هبم. وهو يريد أن يكون األب الذي مل شّدد على أن هللا يريد 
 املاضي. حيظوا به أبًدا يف

العالقة الشخصية ابهلل الواردة يف بعض التعابري اليت متّيز وميكنك أن تشري إىل قائمة 
. قد ال يكون لديك متسع من الوقت لقراءة ومناقشة كل من دليل الطالب 8و 7الصفحتني 

بشكل أكثر تفصيًال يف الوقت الذي خيصصونه نقطة تفصيًال، لكن شّجعهم على دراستها 
 للدراسة.
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 دليل املعلِّم 16

 ’’الطاعة يف عالقيت ابهلل؟و دور ما ه‘‘حتدَّث عن النقطة ب،  .9
 من دليل الطالب 10-8ص.   دقائق)  3-5(

 حتدث إبجياز شديد عن هذا املوضوع. 

 ’’عالقة سليمة ابهلل؟ بناء يف ووصا�ه طاعة شرائع هللا ما هو دور‘‘إسأل الطالب: 

ال احلدود حلمايتنا. فدوًدا يف حياتنا هللا يضع ح بعد أن يشاركوا أجوبتهم، أِشر إىل أن
تسلب مّنا حريتنا، لكّنها حتمينا لكي نستمتع حبرية حقيقّية يف حياتنا اليومّية. 

ال تدخل يف نقاش مفّصل حول النقطة الفرعية أ، لكن احرص على أن يتمحور النقاش 
واطلب من الطّالب قراءة . ’’هللا العظمى وصا�‘‘حتت عنوان ، 2النقطة مبعظمه حول 

 .40-35: 2مىت 

ألفت العالقات. تتمحوران حول و تني أعطامها هللا تتعّلقان ابحملبة، وصيّ  أِشر إىل أن أعظم
كّلها تتعّلق الكتاب املقّدس   شريعة ، ومفاده أنّ 40: 22االنتباه إىل كالم يسوع يف إجنيل مىت 

 هباتني الوصيتني.

 ’’ملاذا جيب أن نطيع هللا؟‘‘النقطة ت، حتّدث عن  .10
 من دليل الطالب 12-10ص. دقائق)    3-5(

 حتدَّث إبجياز عن هذا املوضوع.

من  10الصفحة شدِّد على األفكار اليت شاركتها يف املقطعني األّولني من هذا اجلزء يف 
 ان ارتباطًا وثيًقا.تالطاعة واحملبة مرتبط دليل الطالب.

 عن الرابط بني احملبة وطاعة شرائع هللا واثحتدّ و  15: 14يوحنا من الطالب قراءة واطلب 
، فنحن بذلك نقول له أو وصا�ه نطيع إحدى شرائع هللا. وأِشر إىل أنّنا يف كّل مرّة ووصا�ه

 ’’.أحبك‘‘
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 17 الطاعة هلل

 ’’كيف أبدأ مبحّبة هللا؟‘‘، 1-النقطة ثحتّدث عن  .11
 من دليل الطالب 13-12ص. دقائق)   3-5(

حمّبتهم هلل. وإذا تباطأوا يف إظهار يتعّلمون  مكيف أ�ّ   ربوا لطّالب أن خيأُطلب من ا
لتحديد طرق عملّية يُظهرون حمّبتهم هلل  13اإلجابة، أطلب منهم قراءة رسالة كورنثوس األوىل 

 من خالهلا.

يفّية أِشر إىل أن حمّبة هللا غري حمصورة ابألمور اليت نفعلها مباشرًة هلل، لكّنها تشمل أيًضا ك
 معاملتنا اآلخرين.

املشروع األول من دليل من  3و 2على السؤالني  واطلب من الطالب مشاركة أجوبتهم
 الدراسة.

 ؟25: 1كيف يصف يعقوب شرائع هللا ووصا�ه يف رسالة يعقوب  السؤال الثاين: 

أن ما هي األمور اليت يقول يعقوب إنه جيدر يب القيام هبا إذا أردت  السؤال الثالث:
 .) أذُكر أمرين25: 1أطيع شرائع هللا ووصا�ه؟ (يعقوب 

 ’’ماذا لو مل أكن أملك القّوة ألطيع هللا؟‘‘، 2-النقطة ثحتدَّث عن  .12
من دليل الطالب 14ص.    دقائق) 3-5(

، 7: 1أطلب من الطالب قراءة ومناقشة اآليتني الواردتني يف رسالة تيمواثوس الثانية 
تتناوالن هذا املوضوع بشكل مباشر. أِشر إىل أّن  اللتني 9: 12انية لة كورنثوس الثورسا

 ن.ان اآليتهااتمبا يف ذلك  -إبمكاننا أن نزداد قّوة كّل يوم عندما نتمّسك بوعود هللا

 على طاعة شرائع هللا ووصا�ه. التصميمشّدد على أمهية 
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 دليل املعلِّم 18

 ’’؟جتاه هللاماذا لو مل أشعر أبي حمّبة ‘‘، 3-حتدَّث عن النقطة ث .13
 من دليل الطالب 15-14ص.   دقائق)  3-5(

من دليل الطالب. استهّل النقاش ابلتحدُّث عن وصف الثقافة  14لصفحة إرِجع إىل ا
 ابحملبة.’’ الشعور‘‘احلديثة للمحّبة، وأِشر إىل أّ�ا غالًبا ما ترّكز على 

التزام، التزام على صعيد القلبشعور. إ�ا  جمّرد منبكثري لكن احملّبة احلقيقّية هي أكثر 
 مبعاملة اآلخر مبحّبة من خالل كالمنا ومواقفنا وأعمالنا وأفكار�.

أعظم وصية يف الكتاب املقدس ال تدعو� إىل أن نشعر شعورًا معيًنا جتاه  أِشر إىل أنّ 
 هللا.

أصبحوا  تغريُّ مشاعرهم جتاه هللا عندما واطلب من بعض الطالب أن يصفوا كيفّية
فيض ابحملّبة؟ أم إّ�م اختربوا وهبم تهل بدا هلم أن قلة؟ ّيز ؤمنني. هل شعروا ابهلل بطريقة ممم

 العكس متاًما؟ أي أّ�م مل يشعروا بشيء إطالقًا؟

سارِع إىل اإلشارة إىل أن االختباَرين شائَعان (مشاعر احملبة العظيمة جتاه هللا أو عدم  هنا،
شعور ممّيز جتاه هللا) مبيّـًنا أّن أ�ًّ منهما ليس خطأ. ي الشعور أب

رّكز على تزداد ألن أعمالنا وأفكار� ت ابهلل، نبدأ نشعر أبّن حمبتنا له بينما ننمو يف عالقتنا
حمّبة هللا وطاعته. 

وُيشار إىل أن الكثري من األشخاص ممّن يكّنون مشاعر مميزة هلل، قد يستيقظون يوًما ما 
فقدوا حمّبتهم  ن أن هذه املشاعر قد فارقتهم. هذا ال يعين أّن هللا تركهم، وال يعين أّ�م ويكتشفو 

هلل. فاملشاعر تتبدل وتتقّلب، وهذا أمر طبيعي. وسواء شعر� ابحملبة أو مل نشعر هبا، جيب أن 
 .ووصا�ه شرائعهيف السلوك وفق نستمر يف طاعة هللا و 
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 ’’ور الدوافع يف طاعة هللا؟ما د‘‘النقطة ج، حتّدث عن  .14
 من دليل الطالب 17-15ص. دقائق)    5(

�ِقش هذه النقطة إبجياز ألّ�ا النقطة األخرية يف هذا الدرس. قد ال يتسىن لك الوقت 
 هذا املوضوع.حول للدخول يف نقاش مفّصل 

 ’’.دافع‘‘أوًَّال، احرص على أن يفهم الطّالب تعريف كلمة 

فنحن ال نستطيع أن ننظر إىل ع هي مسألة شخصّية بينك وبني هللا. وأِشر إىل أن الدواف
قلبك لنرى دوافعك. إًذا، هذه مسألة شخصّية. لكن هللا يرى دوافعنا، كما جاء يف سفر 

 . 27: 20و  2: 21األمثال 

كما أن اخلوف هو  دافع هلل.  تنا طاعوراء األمسى  على أمهية أن تكون احملّبة الدافعشدِّد 
هللا. لكنَّنا حنتاج إىل أكثر من اخلوف لبناء  الذهاب إىل اجلحيم إذا عصيتُ ، اخلوف من آخر

 عالقة شخصّية ابهلل.

طاعة هللا، مثل الشعور ابلذنب أو االضطرار أو حتدَّث عن دوافع حمتملة أخرى وراء 
 التالعب...

 دقيقة) 15-5(    تطبيق شخصي .15

 حول أمرين اليوم.احرص على أن يتمحور التطبيق الشخصي 

عليهم أن يكتشفوا بعض الطرق العملّية إلظهار حمبّتهم هلل. شّجعهم على البحث  .1
عن أمور بسيطة ميكنهم أن يفعلوها هلل كجزء منتظم من أنشطتهم اليومّية. وشّدد 

 على أمهية املثابرة.

االلتزام وحثَّهم علىطاعتهم هلل. ساسي وراء شّجعهم على أن جيعلوا احملّبة الدافع األ .2
 .، وعلى جعل هذا األمر على رأس أولو�هتمبطاعة هللا بكل حزم وتصميم

1  
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طالب كتابة صالة هلل  الشخصي، أطلب من كلّ  فقرة التطبيقنشاط خاص ب ضمن
طاعة  عبري عن حمّبتهم له وعن توقهم إىلعلى كونه قائًدا حمبًّا. حّثهم على الت ايشكره فيه

هللا عن الدوافع اليت حثّتهم على طاعته.  التحدُّث إىلوصا�ه وأحكامه. وشّجعهم على 

 مثّ اقسم الطالب إىل فرق من اثنني، وليقرأ كل واحد منهم صالته لشريكه يف الفريق.

واطلب منه أن يبحثوا خالل النهار عن طرق عملية للتعبري عن حمبتهم وطاعتهم هلل. 
مع هذا املوضوع. وفّسر كيفّية تناسب املشروع األول من دليل الدراسة 

 فروض .16

وزّع دليل الطالب اخلاص هبذا الدرس على الطّالب، إذا مل تكن قد فعلت ذلك بعد.  .أ
 واطلب منهم قراءة الفصل الثاين من دليل الطالب قبل موعد احلصَّة املقبلة.

املشروع األول من دليل الدراسة حتت عنوان يف �اية احلّصة، َضع عالمات على  .ب
 ’’.اب املقدس بشأن طاعة هللانصيحة الكت‘‘

من سفر صموئيل األول للتحضري  15ميكنك أن تطلب من الطّالب قراءة األصحاح  .ت
 7النقطة للحصَّة املقبلة. للحصول على املزيد من املعلومات حول هذا املوضوع، راِجع 

. )23ص.  -دليل املعّلم -من بر�مج الدرس اخلاص ابلدرس الثاين (طاعة هللا

 تقييم الدرس .17

 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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 الثاين درسال
 املواقف والطاعة

 حقيقة كتابّية رئيسية .1

ها لدى طاعة هللا فييسلكوا كي حياهتم لجيب على املؤمنني تنمية مواقف طاعة يف 
 وشرائعه ووصا�ه.

 آية رئيسية .2

 ترمجة مسيث وفاندايك      5: 2فيلّيب 

 .فـَْلَيُكْن ِفيُكْم َهَذا اْلِفْكُر الَِّذي ِيف اْلَمِسيِح َيُسوَع أَْيضاً 

 مادة مرجغّية للطّالب .3

ابملشروع الثاين ميكن االستعانة ن دليل الطالب مع هذا الدرس. و يتناسب الفصل الثاين م
 يف هذا الدرس. ’’هلل الدافع وراء طاعيت‘‘من دليل الدراسة حتت عنوان 

 نشاط حتضري للدرس .4

الدافع وراء طاعيت ‘‘املشروع الثاين من دليل الدراسة حتت عنوان استهّل احلّصة مبناقشة 
تبارات اليت استعانوا هبا يف هذا وادُع بعض الطالب إىل أن يفسروا أمام زمالئهم االخ ’’.هللا

 املشروع.

وإذا ترّدد الطالب يف تقدمي أجوبتهم، أعطهم أمثلة عرب مشاركة واحد أو اثنني من 
االختبارات اليت شاركها طالب آخرون يف احلصص املاضية. وخّصص وقت احلّصة لتبّني كيف 

ب املقدس. األمر األهم أنّه ميكن ألي ظرف أن يكون فرصة لطاعة الوصية العظمى يف الكتا
 هو التعامل مع املواقف كافة ابلطريقة اليت يريدها هللا والعمل بدافع احملبة. 
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 دقائق) 2-1(   الدوافع واملواقف  .5

ُقم مبراجعة احلّصة األوىل كتمهيد لالنتقال إىل موضوع اليوم. أِشر إىل أن دوافعك مرتبطة 
سنتحدث عن دور املواقف يف طاعة هللا. واهلدف  ارتباطًا وثيًقا مبواقفك. يف هذه احلّصة،

 الرئيسي منها هو اكتشاف طرق جمدية للتعبري عن طاعتنا هلل. 

 دقائق) 5-3(    تعريف الدوافع .6

ضمن ’’ مواقف‘‘وميكنك الرجوع إىل درس ’’. املواقف‘‘حتّدث إبجياز عن ماهية 
. يف الفصل األول من هذا الدرس، جتد تفسريًا ملاهّية املواقف دراسات اجملموعة حلياة جديدة

وكيفّية تكّو�ا. احرص على أن يفهم الطالب ماهية املواقف. يف ما يلي قائمة تتضمن 
. مواقفالتعريفات املختلفة الواردة يف بداية الفصل األول من دليل الطالب اخلاص بدرس 

 ما هو املوقف؟
 منط تفكري .1
 رأي .2
 تفكريأسلوب  .3
 عادة تفكري .4
 وجهة نظر .5
 أفكار مكتسبة .6
 اجتاه ذهين حيال واقع أو حالة ما .7

، حتّدث عن كيفية أتثري مواقفنا ’’موقف‘‘بعد أن يكّون الطالب فهًما واضًحا لكلمة 
على تصرفاتنا. فنحن نفعل ما متليه علينا أفكار�. وتصرفاتنا تعكس مواقفنا. وإذا أرادوا أن 

 يكون لديهم مواقف طاعة. يطيعوا هللا، جيب أن 
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  ’’هل توجد مواقف يف حياتك جتعلك تعصى هللا بسهولة؟‘‘النقطة أ، حتّدث عن  .7
 من دليل الطالب 20-18ص.   دقائق) 5-10(

قد يكون سهًال على الطالب أن ميّيزوا مواقف العصيان يف حياهتم عرب مالحظة كيفّية 
 القادة األرضّيني فمن احملتمل جدًّا أن يعصوا هللا أيًضا.تفاعلهم مع قادهتم. وإذا كانوا يعصون 

 من دليل الطالب. 19الصفحة أطلب منهم مراجعة قائمة مواقف العصيان الواردة يف 
 وشّجعهم على التحّقق من املواقف اليت جيدون سهولة يف التعبري عنها يف حياهتم اليومّية.

َثل  املتعّلق اب
َ
ملتجر لكي يروا كيف ميكن للمواقف أن توّلد  ميكنك أن تناقش إبجياز امل

أعمال العصيان يف حياهتم. استعن هبذا املثل ملساعدهتم على رؤية الرابط بني طاعة اآلخرين 
 وطاعة شرائع هللا ووصا�ه.

من سفر صموئيل األول. ّمت  15تناقشوا بشأن قصة امللك شاول الواردة يف الفصل 
من دليل الطالب، لكّن القّصة كّلها تشّكل مثًال  15 ) يف الصفحة23-22اقتباس عددين (

 حمزً� لكّنه مؤثّر على عصيان هللا.

من سفر صموئيل األول بعد كان شاول قد  13سّلط الضوء على ما جرى يف الفصل 
 عصى هللا يف موقف سابق.

، مبيّـًنا ، يوضح هللا فكره حيال مواقف العصيان23-22: 15يف سفر صموئيل األول 
التمّرد خبطية العرافة، ويشّبه كما إنسان.  ل من أي ذبيحة ميكن أن يقّدمها لطاعة أفضاأن 

 والعناد بعبادة األواثن. 
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 ’’ّمن مواقف الطاعة يف حياتك‘‘النقطة ب، حتدَّث عن  .8
 من دليل الطالب 25-20ص.   دقائق)  5-10(

أعِط مقّدمة عن اجلزء التايل من الدرس، وهو متعلق مبواقف الطاعة. استعن بقائمة 
مواقف العصيان، مثّ اطلب من الطالب حتديد املواقف املناقضة هلا، أي مواقف الطاعة املرتبطة 

هبا. حتّدث إبجياز عن كل موقف منها. وحاول إعطاء مثل بسيط عن كل موقف منها بينما 
 تقوم بتعريفه. 

أِشر إىل أن يسوع أثبت من خالل حياته أن هذه املواقف عملّية. فلقد كان روح الطاعة 
راسًخا يف حياته وكان له أتثري كبري يف تكوين شخصيته. يف بستان جثسيماين، تتجلى بوضوح 

مواقف الطاعة اليت سلك فيها يسوع. 

 أوِضح أن مواقف الطاعة تسّهل علينا طاعة هللا.

معلومات إضافّية حول كل موقف  من  من دليل الطالب 25-21الصفحات تتضّمن 
 مواقف الطاعة. أِشر إىل أن يسوع جعل مواقف الطاعة جزًءا من حياته اليومية.

أعِط حملة سريعة عن كل موقف من مواقف الطاعة األربعة. واحرص على أن يفهموا 
 كيفية سلوكه يف أحد ماهية كل واحد منها. وميكنك أن تطلب من كل طالب إعطاء مثل يبّني 

هذه املواقف يف حياته اليومّية. 

 أربعة مواقف تعكس روح الطاعة
 مواقف تعكس روح التوقري .1
 مواقف تعكس روح اخلادم .2
 مواقف تعكس روح االمتنان .3
 مواقف تعكس روح اهلدوء  .4

 من دليل الطالب 25-21مقتبس من الصفحات   
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 دقائق) 7-5(   مواقف الطاعة يف حياة ابراهيم  .9

كيف أن مواقف الطاعة اليت سلك   19-1: 22تبّني القّصة الواردة يف سفر التكوين 
فيها ابراهيم مّكنته من طاعة هللا عندما طلب منه أمرًا صعًبا جدًّا. إّ�ا قّصة تقدمي ابراهيم ابنه 

 اسحق على املذبح.

اليت يشعرون أبن ابراهيم سلك فيها يف هذا املوقف. واطلب اسأهلم عن مواقف الطاعة 
للحصول على معلومات إضافية حول أفكار  19-17: 11منهم قراءة الرسالة إىل العربانيني 

 ابراهيم خالل هذا االمتحان العصيب.

10. التعبري عن مواقف الطاعة    (5-15 دقيقة)   ص. 21-25 من دليل الطالب 

اخَرت ما ال يقل عن موقف واحد من مواقف الطاعة وحتّدث تفصيًال عن كيفّية أتثريه يف 
حياة املؤمن. احرص على أن يتمحور النقاش حول كيفية تنمية هذا املوقف والتعبري عنه. 

أيًضا، خّصص وقًتا ملناقشة كيفّية أتثري هذا املوقف على عالقتك ابهلل. حاول إعطاء أمثلة 
خمتلفة على كيفية أتثري هذا املوقف على تصرفاتك.  

إذا كان لديك وقت، فتابع هذا التنسيق يف مناقشة  كل موقف تتبعه الطاعة. 

يف ما يلي أربع آ�ت تتحدث عن االحرتام. ميكن االستعانة هبذه املراجع الكتابّية لدى 
التحدث عن روح التوقري. 

كولوسي 3: 25 الرتمجة العربية املبسطة 

َّر َفَسَيناُل َجزاَء َشّرِِه ِبال َحتَيُّزٍ  أّما الَِّذي يَعَمُل الشَّ
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 الرتمجة العربية املبسطة 9: 6أفسس 

ّما أنُتْم أيُّها األسياُد، َفعاِمُلوا َعِبيدَُكْم اِبلطَّرِيَقِة نَفِسها، َفال تَلَجُأوا إَىل أ
دَُكْم َوَسيَِّدُهْم واِحٌد، َوُهَو َموُجوٌد ِيف السَّماِء، هَتْديِدِهْم، ُمَتذَكِّريَن أنَّ َسيِّ 

 .َوال يـََتَحيـَُّز ِألَحدٍ 

 الرتمجة العربية املبسطة 10: 12رومية 

أِحبُّوا بـَْعُضُكْم بـَْعضاً َحمَبًَّة أَخويًَّة، َولُيكرِْم ُكلُّ واِحٍد اآلَخَر أكثـََر ِمْن 
 .نَفِسهِ 

 ة املبسطةالرتمجة العربي   15: 3بطرس  1

يَن َعَلى الدَّواِم لَِتقِدِمي  َبْل َوقُِّروا املَِسيَح َراّبً ِيف قـُُلوِبُكْم، وَُكونُوا ُمسَتِعدِّ

يعاً  َلِكِن افَعُلوا  .َجواٍب ِلُكلِّ َمْن َيطُلُب تَفِسرياً لِلرَّجاِء الَِّذي َمتِلُكونَُه مجَِ
 .َهذا ِبَوداَعٍة َوَوقارٍ 

 حول كيفية احرتام اآلخريف ما يلي بعض األفكار 

 أفعل الصواب مع األشخاص العاملني حتت أمريت .1
 مكانه هللا خر أكثر ممّا كنت ألفعل لو كانال أقسو على اآل .2
 أتذّكر أن سّيدي هو هللا .3
 يصبح االحرتام أسهل عندما أحّب الشخص اآلخر .4
 جيب أن أعّرب عن احرتامي أبعمايل وليس أبفكاري فحسب .5
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 دقائق) 5-3(    ابملسيحالتشبه أكثر  .11

يف ختام النقاش حول مواقف الطاعة األربعة، شّدد على ضرورة احلفاظ على التوازن. 
بينما ننّمي مواقف الطاعة هذه ونعمل على التخّلص من مواقف العصيان، نصبح أكثر شبًها 

 ابملسيح، ونتمّكن من تطبيق اآلية الرئيسية يف هذا الدرس.

 من دليل الطالب. 25الصفحة الذي ّمت تناوله يف ’’ عة الذكيةالطا‘‘حتّدث عن موضوع 
تنطوي مواقف الطاعة هذه على الطاعة الذكية. واحلياة الروحّية احلقيقّية ال تتضمن طاعة 
عمياء أو عدمية التفكري. فلقد كان يسوع مطيًعا متاًما هلل وشرائعه ووصا�ه. هو فعل ذلك 

ته تتمّيز ابلطاعة الذكية. أِشر أيًضا إىل أن اإلنسان احلكيم ابختيار منه. وميكن القول إّن حيا
 حيّب هللا ووصا�ه.

 دقائق) 10-5(    تطبيق شخصي .12

 خالل فقرة التطبيق الشخصي، أدُع كّل طالب إىل إجراء تقييم شخصي حلياته.

أطلب منهم تقييم أنفسهم على أساس املواقف اليت تسّهل عليهم العصيان. استِعن 
 1، واطلب منهم أن يدّونوا على مقياس من من دليل الطالب 19الصفحة ابلقائمة الواردة يف 

أن العصيان بسيط جدًّا ’’ 1‘‘مدى قوة كل موقف عصيان يف حياهتم. تعين الدرجة  5إىل 
 أن العصيان كبري جدًّا يف حياهتم. ’’ 5‘‘طالق، فيما تعين الدرجة وال مشكلة فيه على اإل

مثّ اطلب منهم تقييم أنفسهم على أساس مواقف الطاعة مستعيًنا ابملقياس نفسه. تعين 
أن الطاعة ضعيفة جدًّا يف حياهتم (وعليهم النمو يف هذا اجملال)، فيما تعين ’’ 1‘‘الدرجة 
 دًّا يف حياهتم.أن الطاعة راسخة ج’’ 5‘‘الدرجة 

واطلب منهم تدوين أمر واحد على األقل ميكنهم القيام به لتنمية روح الطاعة يف حياهتم، 
 وأمر آخر يساعدهم على التخلص من أحد مواقف العصيان يف حياهتم.
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 فروض .13

 يف آخر احلّصة، َضع عالمات على املشروع الثاين من دليل الدراسة حتت عنوان  .أ
 ’’.عيت هللالدافع وراء طا‘‘

 30: 12يف آخر احلّصة، أخضعهم الختبار قصري حول مرقس  .ب

 أطلب من الطالب قراءة الفصل الثالث من دليل الطالب للتحضري للحّصة املقبلة. .ت

 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
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 29 الطاعة هلل

 الثالث لدرسا
 ما هي الوصا� والشرائع اليت جيب أن أطيعها؟

 حقيقة كتابّية رئيسية .1

 طاعة شرائع هللا ووصا�ه هي أهّم أمر ميكنين أن أقوم به اليوم.

 آية رئيسية .2

 ترمجة مسيث وفاندايك 25: 1يعقوب 

َوثـََبَت، َوَصاَر لَْيَس َساِمعاً  -َ�ُموِس اْحلُرِّيَِّة  -اطََّلَع َعَلى النَّاُموِس اْلَكاِمِل َوَلِكْن َمِن 
 َ�ِسياً َبْل َعاِمالً اِبْلَكِلَمِة، فـََهَذا َيُكوُن َمْغُبوطاً ِيف َعَمِلِه.

 مادة مرجعية للطالب .3

ابملشروع الستعانة يتناسب الفصل الثالث من دليل الطالب مع هذا الدرس. وميكن ا
يف هذا الدرس و/أو  ’’نظرة فاحصة على شريعة واحدة‘‘الرابع من دليل الدراسة حتت عنوان 

 يف الدرس التايل.

 )دقائق 5-3نشاط حتضري للدرس ( .4

استهّل احلصَّة بطرح األسئلة اآلتية. امنح الطالب فرصة مشاركة آرائهم وتفسري سبب 
 اعتمادهم هذا املوقف.

 لى املؤمنني أن يطيعوا وصا� هللا كافة الواردة يف العهد اجلديد؟هل جيب ع .1

 هل جيب على املؤمنني أن يطيعوا شرائع هللا كافة الواردة يف العهد القدمي؟ .2

الواردة يف الكتاب  كافة  شرائعههللا و  طيعوا وصا�إن مل يكن على املؤمنني أن ي .3
 اليت جيدر بك طاعتها وتلك اليت ميكنك جتاهلها. تلك، كيف حتّدد املقدس
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ليس اهلدف الرئيسي من مناقشة هذه األسئلة حتديد أفضل جواب لكّل سؤال. بدًال من 
ذلك، حنن نريد بكل بساطة منحهم فرصة التعبري عن آرائهم حول هذا املوضوع والبدء برؤية 

النقاش حمدوًدا لئال حيتل جزًءا  اجعل وقت هذابعض املشاكل اليت سنناقشها يف هذا الدرس. 
 هذا الدرس. وقت الحق ضمنكبريًا من وقت احلّصة. سنعود إىل هذه املواضيع الثالثة يف 

إذا وافق اجلميع على أنّه جيدر بنا أن نطيع شرائع هللا ووصا�ه كافة، اقرأ هلم واحدة أو 
واسأهلم ما ) ليل الطالبمن د 27-26الصفحة اثنني من شرائع العهد القدمي اآلتية (راِجع 

 ، اسأهلم عن السبب.ن هذه الشرائع. إذا كان جواهبم سلبيًّاإذا كانوا يطيعو 

 ترمجة مسيث وفاندايك  27-26: 11الويني 

يُع اْلبَـَهائِِم الَِّيت َهلَا ِظْلٌف َوَلِكْن ال َتُشقُُّه َشّقا اْو ال َجتَْرتُّ َفِهَي جنََِسٌة  َومجَِ
يِع  َمسََّها َيُكوُن جنَِسا.َلُكْم. ُكلُّ َمْن  وَُكلُّ َما َميِْشي َعَلى ُكُفوِفِه ِمْن مجَِ

اْحلَيَـَواَ�ِت اْلَماِشَيِة َعَلى اْرَبٍع فـَُهَو جنٌَِس َلُكْم. ُكلُّ َمْن َمسَّ ُجثـَثـََها َيُكوُن 
  جنَِسا اَىل اْلَمَساِء.

 اهلررة والكالب واألرانب) ذلك حيوا�ت عدَّة، ومنها(ويشمل 

 ترمجة مسيث وفاندايك   9: 20الويني 

 ُكلُّ اْنَساٍن َسبَّ ااَبُه اْو امَُّه فَانَُّه يـُْقَتُل. َقْد َسبَّ ااَبُه اْو امَُّه. َدُمُه َعَلْيِه.
 9: 20اليوم لو أنه مت تطبيق الشريعة الواردة يف الويني  ليظلوا أحياءاسأهلم ما إذا كانوا 

 منذ أن كانوا أطفاًال صغارًا.

 ترمجة مسيث وفاندايك  10: 20الويني 

 َواَذا َزَىن رَُجٌل َمَع اْمَراٍة فَاَذا َزَىن َمَع اْمَراِة َقرِيِبِه فَانَُّه يـُْقَتُل الزَّاِين َوالزَّانَِيُة.

 ترمجة مسيث وفاندايك  27: 19الويني 

ُروا ُرُؤوَسُكْم ُمْسَتِديرا َوال تـُْفِسْد َعاِرَضْيَك.  ال تـَُقصِّ
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 ترمجة مسيث وفاندايك   13-12: 23تثنية 

َوَيُكوُن لَك َوَتٌد َمَع  َوَيُكوُن لَك َمْوِضٌع َخارَِج املََحلِة لَِتْخُرَج ِإلْيِه َخارِجاً.
ِتَك لَِتْحُفَر ِبِه ِعْنَدَما َجتِْلُس َخارِجاً َوتـَْرِجُع َوتـَُغطِّي بـَُراَزَك.   ُعدَّ

  ’’ع هللاشرائ فئات‘‘النقطة أ، حتدَّث عن  .5
 من دليل الطالب 29-27ص. دقيقة)  5-15(

أوضح أن الكتاب املقدس يتضمن أنواًعا خمتلفة من الشرائع ميكن تقسيمها إىل أربع 
 )ة فئات أخرى، ابدر إىل القيام بذلك. (إذا شعرت إبمكانية إضافعلى األقل فئات

 شرائع متعلقة ابلصحة .1

 إسرائيل ةشرائع متعلقة بنظام احلكم املدين يف أمّ  .2

 شرائع دينّية .3

 شرائع أخالقية .4

 من دليل الطالب. 27الصفحة شّدد على الفكرة الواردة يف 

تبدو هذه اجملموعات األربع بسيطة نسبيًّا، لكن يف الواقع، ميكن إدراج بعض الشرائع 
بسهولة ضمن فئتني. كما أن اجملموعة األخرية املتعلقة ابلشرائع األخالقية هي أيًضا 

 الواقع، كل شريعة يف الكتاب املقدس مرتبطة بقضية أخالقّية. وهذه الفئات مشكلة. يف
األربع هي من صنع إنسان. وال ميكن إجياد آية يف الكتاب املقدس تقسم هذه الشرائع 

 .        إىل هذه الفئات األربع
 من دليل الطالب 27مقتبس من الصفحة 

وأعِط أمثلة عدَّة عن إىل حتقيقه يف حياة شعب هللا.  من الشرائع فّسر ما هتدف كل فئة
 ضمن كّل فئة. شرائع ميكن إدراجها
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 شرائع متعلقة ابلصحة .1

إن أسفار اخلروج والالويني والعدد والتثنية يف العهد القدمي مليئة بشرائع خمتلفة 
ملقتبس مرتبطة ارتباطًا مباشرًا ابحلفاظ على صحة جيدة. ويشّكل املرجع الوارد أعاله وا

مثاًال جيًِّدا على ذلك. وُيشار إىل أن عدًدا كبريًا من  13-12: 23من سفر التثنية 
هذه الشرائع يعطي أحكاًما مفّصلة متعّلقة بعالج أنواع خمتلفة من األمراض. وقد كتب 

 None of  These‘‘الطبيب أس آي ماك ميلن كتااًب رائًعا حتت عنوان 
Diseases ’’ من هذه األمراض أ�ًّ ‘‘ما ترمجته) ’’Flemming  H. Revell 

Publ. Co. يفّسر فيه مدى دّقة شرائع العهد القدمي من الناحية الطبية. ميكنك أن  (
 .تقرأ هذا الكتاب لرتى مدى صّحة هذه الشرائع الطبية اليوم

 شرائع متعّلقة بنظام احلكم املدين يف أّمة اسرائيل .2

ئع الواردة يف األسفار املمتدة من سفر اخلروج تسّلم اليهود عدًدا كبريًا من الشرا
حىت سفر التثنية لوضع مدوِّنة شرائع خاصة أبمَّة إسرائيل. من احملتمل أّن ما بني مليون 
وثالثة ماليني يهودي تركوا أرض مصر بقيادة موسى، وأصبح يتوّجب على هذا احلشد 

أّمتهم اجلديدة وينظّم  الكبري من العبيد السابقني أن يضعوا نظام حكم يضمن متاسك
مبعظمها تتعلَّق بكيفّية حّل النزاعات،  شرائعالقيادة واخلدمات الالزمة. وكانت هذه ال

 ابليتامى، إخل... عتناءوببيع األراضي وأتجريها، وبفرض الفوائد، وابال

 دينّية شرائع .3

وبعض كان عدد كبري من شرائع العهد القدمي مرتبط ابملمارسات الدينية اليهوديّة. 
هي تدريب الكهنة والالويني وحتديد واجباهتم رئيسية اليت مشلتها هذه الشرائع القضا� ال

 فضًال عن األنواع املختلفة من الذابئح احليوانّية واألعياد الدينية. 
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 أخالقّية شرائع .4

غالًبا ما يتم وصف شرائع هللا األخالقية على أّ�ا تلك الشرائع اخلالدة اليت تنظم 
. وتشّكل الوصا� العشر والوصيتان العظميان يف الكتاب املقدس  العالقات بني الناس

ُميكن أن ُتطاع شرائع هللا األخالقية يف أي ويشار إىل أنه أمثلة عن شرائع هللا األخالقية. 
وضعه املايل أو  خلفيته  ثقافة وأمة وفرتة زمنية، وميكن ألي شخص أن يطيعها مهما كان

 ربط اآلية الرئيسية هبذا اجلزء من الدرس.. أالعلمّية

ًدا على أن كل كّون أخالقي. ويف شريعة من شرائع الكتاب املقدس مرتبطة مب شدِّد جمدَّ
كل شريعة يف الفئات الثالث األخرى، يوجد مكّون أخالقي. لكنّنا أطلقنا على هذه 

 املختلفة من الشرائع.متييز األنواع حملاولة ’’ الشرائع األخالقّية‘‘الفئة عنوان 

 دقائق) 5-3(   ما هي الشرائع والوصا� اليت جيب أن أطيعها  .6

ما هي الشرائع والوصا� اليت وضعها هللا يف العهَدين القدمي ‘‘واآلن اطرح سؤاًال آخر 
ليس املسيحيُّون  وفق الكتاب املقدس،  ’’واجلديد واليت جيب على املؤمنني طاعتها اليوم؟

فالشرائع املدنية اليت تنظم البنية ليوم ملزمني أبي شريعة من شرائع العهد القدمي. املؤمنون ا
ظم املمارسات الشرائع اليت تن وكانتمنني اليوم. احلكومية ألّمة اسرائيل ال تنطبق على املؤ 

يسوع ليكمل شرائع قد جاء إعطاء وسيلة جمدية للتواصل مع هللا. و إىل  هتدف الدينية لليهود
 ).20-17: 5مىت  وإجياد طريقة جديدة للعبادة (راِجعلقدمي هذه العهد ا

إىل  لألسباب اليت تبّني أنه مل يعد هناك حاجةوتقّدم الرسالة إىل العربانيني شرًحا مفّصًال 
 شرائع العهد القدمي املتعّلقة ابلذابئح احليوانية واملمارسات الدينية كافة املرتبطة هبا.

جزًءا من شرائع أّمة اسرائيل، تشّكل ابلصّحة يف العهد القدمي وكانت الشرائع املتعلقة 
متاًما مثلما تصدر حكومات اليوم قوانني متعّلقة ابملمارسات الطبية. وعلى الرغم من أنّنا غري 
ملزمني اباللتزام بشرائع العهد القدمي كافة املتعلقة ابلصحة، جتدر اإلشارة إىل أن عدًدا كبريًا 

ل مبادئ توجيهّية ممتازة للحفاظ على صّحة جّيدة. وميكنك إجياد أمثلة عّدة منها ما زال يشكّ 

3 



 دليل املعلِّم 34

 None of These‘‘حتت عنوان ’’ أس آي ماك ميلن‘‘هذه الشرائع يف كتاب  لىع

Diseases’’ أ�ًّ من هذه األمراض‘‘، ما ترمجته.’’  

اليت ينبغي طاعتها  والوصا� جدال حول حتديد الشرائع‘‘النقطة ب، حتدَّث إبجياز عن  .7
 من دليل الطالب 32-29ص.    دقائق) 5(    ’’اليوم

ثنا عنه إبجياز  إن اللمحة العامة على الفئات األربع لشرائع هللا متّهد للموضوع الذي حتدَّ
اجلدال حول حتديد  ، أيهذا املوضوع دى إعادة النظر يفل. ’’نشاط التحضري للدرس‘‘ضمن 

جيب أن حتّدد الوقت الذي تريد أن ختّصصه للبناء على ما  ا اليوم،الشرائع اليت ينبغي طاعته
  ّمتت مشاركته يف اجلزء األول من الدرس.

ّصة كاملة احل وال ختّصص احرص على أن حتسن إدارة الوقت يف هذا اجلزء من الدرس. 
للتحدث عن هذا اجلدال الذي ليس سوى جزء من أساس املوضوع األهم، وهو كيفية حتديد 

 11بادئ اليت وضعها هللا وراء كل شريعة ووصية يف الكتاب املقدس وطاعتها. راِجع النقطة امل
 من بر�مج درس اليوم.

حنن ال حناول الدخول يف جدال، لكن جيب على الطالب أن يدركوا أن لدى املؤمنني 
اليت جيب طاعتها اليوم. والوصا� وغري املؤمنني آراء خمتلفة يف ما يتعلق مبسألة حتديد الشرائع 

وهي مسألة ختتلف بعض الطوائف املسيحية بشأ�ا. 

انتباه الطالب إىل كون بل إىل لفت  ،ال هتدف حّصة اليوم إىل حتديد احملّق واملخطئ
ومساعدهتم لريوا كيف ميكنهم اختاذ قرارات صائبة يف هذه الناحية هذه املسألة مثرية للجدل 

من حياهتم. 

بينما تشري إىل أن  من دليل الطالب 30-29الصفحة ب الرجوع إىل أطلب من الطال
هذا اجلدل ليس جديًدا. فآدم وحواء وقعا يف هذا اجلدل يف جّنة عدن عندما خدع الشيطان 
حواء وجعلها تصّدق أن ال أبس يف أن تعصى أوامر هللا. جيب أن ندرك أن الشيطان لن يوّفر 

 .جهًدا خلداعنا، مثلما فعل مع حواء
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هذه املسألة خمدوع من الشيطان.  حوللكن ال جيوز أن نعتقد أن كّل من خيالفنا الرأي 

وأبِلغ الطالب أنّه سيتّم تناول هذه املواقف املختلفة إبجياز لتحديد ما يقوله كل واحد 
منها بشأن طاعة هللا. 

 ’’عهد القدمي كافةجيب على املؤمنني اليوم أن يطيعوا شرائع ال‘‘املوقف األول حتّدث عن  . 8
 من دليل الطالب 31-30ص.   دقائق)  3-5(

يف إجنيل  الواردعلى كون معظم املؤمنني اليوم ال يتبّنون هذا املوقف. لكن الكالم  شّدد
 قد يكون حمّريًا جدًّا حلديثي اإلميان. 19-17: 5مىت 

 قادة حيث عاجل 25-24: 15�ِقش مع الطّالب املثل الوارد يف سفر أعمال الرسل 
كنيسة العهد اجلديد مسألة شرائع العهد القدمي. 

الب الرجوع إىل املقطع األخري من دليل الطالب يف ما يتعّلق ابختالف واطلب من الط
واآلن  -حتدَّث عن التعقيدات املتعّلقة هبذا املوقفاملواقف واآلراء حول شرائع العهد القدمي. 
سيطيعها وتلك اليت سيتجاهلها. ما هي املعايري اليت جيب على كل مرء أن حيّدد الشرائع اليت 

 حّدد الصواب واخلطأ؟سيستند إليها ومن سي

ويتمّثل التعديل الذي ّمت إجراؤه على هذا املوقف بضرورة أن يطيع املؤمنون بعض 
شرائع العهد القدمي وليس كّلها؛ األمر الذي يصّعب علينا عملية حتديد الشرائع اليت 

 وتلك اليت ميكننا جتاهلها.جيب أن نطيعها 
 من دليل الطالب 31مقتبس من الصفحة          
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 ،’’جيب على املؤمنني أن يطيعوا وصا� هللا يف العهد اجلديد‘‘املوقف الثاين، حتدث عن  . 9
 من دليل الطالب 32-31ص. دقائق)    3-5(

س الذي يبنون عليه قدمي ال هتّمنا إطالقًا اليوم. أما األسايعتقد البعض أن شرائع العهد ال
منذ ألفي سنة ليؤّسس عهًدا جديًدا، وابلتايل فإّن العهد القدمي، جاء  موقفهم فهو أن يسوع

 والشرائع اليت تشّكل جزًءا منه، مل تعد هتّمنا اليوم.

ببعض ّود� يز كونه تقتصر على  قيمة العهد القدمي  أن بعض هؤالء األشخاص يعتقد
االختالف عن األشخاص  الذي يولون أمهية كبرية  . وابلتايل، هم خيتلفون  كلّ القصص الالفتة

سفرًا.  66ألسفار الكتاب املقدس كافة، وعددها 

 ’’نقطة انطالق للمؤمنني اجلدد‘‘املوقف الثالث، حتدَّث عن  .10
من دليل الطالب 32ص. دقائق)     2-3(

. من دليل الطالب 32الصفحة للحصول على معلومات حول هذا املوقف، ارجع إىل 
م كيفّية طاعة هو تعلُّ . فهدفنا الفعلي هذه احلّصة إىل مناقشة �موسّيةجيب أن حنرص أّال حنّول 

 التملُّص من طاعة شرائعه. هللا، وليس

ء عالقة شخصّية بيسوع. نقطة انطالق املؤمنني اجلدد يف ما يتعّلق هبذه املسألة هي بنا
أّين أحّبه. وطاعة هللا هي إحدى أفضل الطرق إلظهار حمّبتنا له.  أ� أريد أن أبّني له

 لشرائع.هي احملبة، ال املناقشة الناموسية لنقطة االنطالق 

استِعن هبذه املقّدمة الوجيزة لالنتقال إىل اجلزء التايل واألهم من هذا الدرس. علينا أن 
دئ الكامنة وراء شرائع هللا. فهذا هو املبدأ التوجيهي الذي ينطبق على شرائع هللا نطيع املبا

 كافة.
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 ’’أِطع املبادئ الكامنة وراء شرائع هللا‘‘النقطة ت، حتّدث عن  .11
 من دليل الطالب 35-32ص. دقيقة)    10-20(

 10-6(النقاط استَعن ابملناقشة حول حتديد الشرائع اليت جيب على املؤمنني طاعتها 
هذا مبدأ توجيهي ينطبق على اجلزء من الدرس.  هذا من بر�مج الدرس) إلعطاء مقّدمة عن

 شرائع هللا كافة.

كل شريعة من شرائع هللا مبنية على مبدأ حياّيت. كما ميكننا القول إن كل شريعة من 
 شرائع هللا مبنية على أساس مبدأ أخالقي.

يتناسب مع خطّة هللا للعيش يف القداسة. يوجد سبب ووراء كل شريعة من شرائع هللا 
جيب أن نتعّلم كيفّية حتديد املبادئ اليت  تشّكل أساس كل شريعة، وكيفية تطبيقها يف املواقف 

اليت نواجهها اليوم. هبذه الطريقة نتعّلم كيفّية التفاعل مع حاالت مثل التدخني وتناول 
 قيادة السيارة... السرعة القصوى لدىحدود املخدرات وجتاوز 

ين القدمي العهدَ  يف -صا� خمتلفة يف الكتاب املقدسخصِّص وقًتا ملناقشة شرائع وو 
إلقاء نظرة اجلديد. ميكنك تقسيم الصف إىل جمموعات صغرية والطلب من كّل جمموعة و 

فاحصة على شريعة واحدة. بعد إجناز مهمتهم، اطلب منهم مشاركة النتائج اليت توصلوا إليها 
 مام الصف كّله.أ

 تناول كل شريعة من شرائع الكتاب املقدس على ضوء األسئلة الثالثة اآلتية:

 .الشريعة ما تنص عليهاطّلع على  أوًَّال، .1

هذا املبدأ عن هللا وعن  ماذا خيرب�هذه الشريعة.  حتدَّث عن املبدأ الكامن وراءمثّ  .2
 قيمه؟

ملساعديت على التعامل مع  اليومذا املبدأ يف حيايت هب ميكنين االستعانةكيف  .3
 املشاكل والتحد�ت اليت أواجهها كّل يوم.

3 



 دليل املعلِّم 38

 يف ما يتعّلق ابستخدام املرحاض  13-12: 23املثل األول: تثنية 

 ترمجة مسيث وفاندايك   13-12: 23تثنية 
َتٌد َمَع َوَيُكوُن لَك وَ  َوَيُكوُن لَك َمْوِضٌع َخارَِج املََحلِة لَِتْخُرَج ِإلْيِه َخارِجاً.

ِتَك لَِتْحُفَر ِبِه ِعْنَدَما َجتِْلُس َخارِجاً َوتـَْرِجُع َوتـَُغطِّي بـَُراَزَك.  ُعدَّ

املرحاض يف ‘‘: إعطاء تعليمات حول كيفّية استخدام ما تنّص عليه الشريعة .1
 .ابلشكل الصحيح ’’اهلواء الطلق

 .ة من التلوثإبقاء املنطقة السكنّية خاليأمهية املبدأ الكامن وراء الشريعة:  .2

اإلشارة إىل أنّه حّىت يف يومنا هذا، يتم جتاهل املعايري الصحية األساسية يف بعض  وجتدر
مياه بسرعة لدى امتزاج  تنتشر األمراضفأحناء العامل؛ األمر الذي يؤدي إىل نتائج كارثّية. 

الصرف الصحي مبياه الشرب وإمدادات الطعام وتلويثها إ�ها. املبدأ الكامن وراء هذه الشريعة 
توفري وسائل فعالة للتخلص من هذه املادة املليئة التلوث و  من الناس محاية يف العهد القدمي هو 

ىل أمسدة للنبات ابجلراثيم. كما أن الطبيعة تقوم بتحليل النفا�ت البشرية املطمورة وحتّوهلا إ
 وتقضي على اجلراثيم الناقلة لألمراض.

 :اليوم يف حيايت االستعانة هبذا املبدأ .3

جيت. وعلي أن جيب أن أطّبق اإلجراءات الصحية املناسبة عند قضاء حا .أ
املرحاض بعد االنتهاء من استعماله.  أنّظف

 استعمال املرحاض.جيب أن أغسل يدّي بعد  .ب

، خصوًصا إذا كنت أعيش يف لذي أملكهأنظف براز الكلب ا جيب أن .ت
 املدينة. فيمكن أن تكون خمّلفاته وسيلة لنقل اجلراثيم واألمراض.

رفًقا ملعاجلة مياه الصرف الصحي ميكن أيًضا االستعانة هبذا املبدأ لتربير إنشاء املدينة م
 يعاجل اجملارير ويزيل اجلراثيم قبل رجوعها إىل األ�ار.

به لتربير إنشاء املدينة نظاًما لتنقية املياه يعاجل مياه الشرب كافة كما ميكن االستعانة 
 للتأكد من نظافتها قبل أن يقوم الناس ابستعماهلا.
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 القتل مقابل الغضب  22-21: 5املثل الثاين: مىت 

 ترمجة مسيث وفاندايك  22-21: 5مىت 

ْعُتْم أَنَُّه ِقيَل لِْلُقَدَماِء: الَ تـَْقُتْل َومَ  َتَل َيُكوُن ُمْستَـْوِجَب اْحلُْكِم.َقْد مسَِ  ْن قـَ
َوَأمَّا َأَ� فََأُقوُل َلُكْم: ِإنَّ ُكلَّ َمْن يـَْغَضُب َعَلى َأِخيِه اَبِطالً َيُكوُن 

ُمْستَـْوِجَب اْحلُْكِم َوَمْن قَاَل َألِخيِه: رَقَا َيُكوُن ُمْستَـْوِجَب اْلَمْجَمِع َوَمْن 
  تَـْوِجَب َ�ِر َجَهنََّم.قَاَل: َ� َأْمحَُق َيُكوُن ُمسْ 

شريعة العهد القدمي. بينما تقرأ املوعظة  وراء حيّدد يسوع مبدأ هللا الكامنيف هذا املثل، 
على اجلبل، يعطي يسوع أمثلة عّدة تبّني كيف أّن الناس يف أّ�مه كانوا يغفلون عن هذا املبدأ 

 وميتنعون عن تطبيقه كما ينبغي يف حياهتم.

 ال تقتل. لشريعة:ما تنص عليه ا .1

 احرتام حياة اإلنسان واحرتام اآلخرين. املبدأ الكامن وراء الشريعة: .2

 ال تغضب من أخيك. هذا املبدأ يف حيايت اليوم:استخدام  .3

دراستها على شرائع هللا و كاٍف، ميكنك مناقشة أمثلة أخرى على   وقتإذا كان لديك 
نستعني هبا يف حياتنا اليوم. كما ميكنك تحديد املبادئ اليت ميكن أن لثالث ال ضوء اخلطوات
، وهي قضا� غري السرعة القصوى ياتنا اليومية، مثل جتاوز حدودمتعلقة حبمناقشة قضا� 

مذكورة يف الكتاب املقدس، وإجياد شريعة تستند إىل مبدأ مرتبط ارتباطًا مباشرًا هبذه القضية. 
ستعانة مبا جاء يف رسالة ، ميكنك االالسرعة القصوى يف ما يتعلق بتجاوز حدود

 . من دليل الطالب 35-34الصفحة ومراجعة  2-1: 13رومية 
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 إطعام املواشي  18-17: 5يمواثس ت 1و  9:9كورنثوس   1املثل الثالث: 
 .الكنيسة أجًرا خّدامضرورة تقاضي و 

 ترمجة مسيث وفاندايك   18-17: 5تيمواثوس  1

َحَسناً فـَْلُيْحَسُبوا َأْهالً ِلَكَراَمٍة ُمَضاَعَفٍة، َوالَ ِسيََّما َأمَّا الشُُّيوُخ اْلُمَدبُِّروَن 
َعُبوَن ِيف اْلَكِلَمِة َوالتـَّْعِليِم، الَ َتُكمَّ ثـَْوراً «َألنَّ اْلِكَتاَب يـَُقوُل:  الَِّذيَن يـَتـْ

 ».َداِرساً، َواْلَفاِعُل ُمْسَتِحقٌّ ُأْجَرَتهُ 

 7: 10 . لوقا2،      4: 25. تثنية 1حاشية: 

يف العهد اجلديد، استعان بولس بشريعة العهد القدمي املتعلقة ابالعتناء بثورك واستخدم 
وراء هذه الشريعة ليفّسر السبب الذي جيب أن حيث الكنائس على إعطاء أجر الكامن املبدأ 

 1و  9:9رنثوس كو   1يف مناسبتني ( 4: 25تثنية سفر ال واقتبس ما جاء يفللرعاة فيها. 
لرتى التربير الذي يعطيه بولس لالستعانة  املرجع اذاقرأ اآل�ت احمليطة هب). 18: 5وس تيمواث

 بشريعة العهد القدمي هذه.

جيب أن  ن األمر ال يتعّلق بشرائعلدى دراسة كل واحد من هذه األمثلة، ذّكر الطّالب أب
م مبادئ هللا، ابكتشاف املبادئ اليت وضعها هللا لعيش حياة �جحة. وحني أفهأطيعها، بل 

 أختار أن أطيعها يف حيايت، وأن أمارسها كّل يوم، ألّن هذا ما أريده. فهذا تعبري عن حمّبيت هلل.

طاعة أعظم لطرق الكما وميكنك النظر إىل هذا اجلزء من درس اليوم على أنه إحدى 
 الكامنة وراء كلّ وصية يف الكتاب املقدس. كيف أبّني هلل أّنين أحّبه؟ بينما أكتشف املبادئ 

ق هذه املبادئ يف حيايت اليومّية، فإن شريعة من شرائع هللا يف الكتاب املقدس، وأسعى إىل تطبي
 أظهر هبا حمّبيت هلل.هذه طريقة فعالة 
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 دقائق) 5(   روح الشريعة مقابل حرف الشريعة  .12

إن طاعة املبدأ الكامن وراء الشريعة مرتبطة ارتباطًا وثيًقا بقضية أخرى متت مناقشتها يف 
الكتاب املقدس. ففي مراجع عّدة، قيل لنا أن نطيع روح الشريعة وليس حرف الشريعة. 
والطاعة الذكية تعين أن نلقي نظرة فاحصة على الشرائع اليت أعطا� إ�ها هللا الكتشاف 

 ي وراء سّنه كل واحدة من الشرائع.السبب الرئيس

 انتقد يسوع الفريسيني بشّدة على تفسريهم املتزمت لشريعة العهد القدمي متجاهلني
، دعاهم يسوع إىل طاعة الشرائع 23:23هذه الشرائع. يف إجنيل مىت الكامنة وراء هللا مبادئ 

 وراء هذه الشرائع. ةامناملتعلقة بتقدمي العشور، لكّنه حّثهم أيًضا على طاعة املبادئ الك

يف املوعظة على اجلبل، فعل يسوع األمر نفسه عرب اقتباس إحدى شرائع العهد القدمي أو 
تلك الشريعة يستلزم أسلوب  وراء أحد التقاليد اليهوديّة، ومن مث اإلشارة إىل أن املبدأ الكامن

 .48-21: 5أكثر حزًما وقداسًة. راِجع ما جاء يف إجنيل مىت  عيش

 ’’نظرة فاحصة على شريعة واحدة‘‘املشروع الرابع من دليل الدراسة،  .13
دقيقة) 10-15(

نظرة فاحصة على شريعة ‘‘ابملشروع الرابع من دليل الدراسة حتت عنوان ميكن االستعانة 
يف هذا اجلزء من الدرس. أدُع طالاًب خمتلفني إىل مشاركة ما اختربوه لدى إمتامهم هذا  ’’واحدة

ميكنك أيًضا االستعانة هبذا املشروع يف الدرس الرابع عندما سنناقش نتائج طاعة  املشروع.
شرائع هللا وعصيا�ا. راِجع النقطة العاشرة من بر�مج الدرس اخلاص ابملعّلم لدى تناولك 

 الدرس الرابع.
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 ’’ما هي مشيئة هللا؟‘‘النقطة ث، حتدَّث عن  .14
 من دليل الطالب 37-35ص.   دقيقة أو حّصة كاملة)  15-10(اختياري: 

أعظم وصية يف الكتاب املقدس. وموضوع  لطاعةمشيئة هللا هو طريقة أخرى  إن تتميم
واسع وغالًبا ما يكون معّقًدا يف حياة املؤمن. ميكنك التحّدث عنه إبجياز اليوم أو  مشيئة هللا 

 نه بشكل أكثر عمًقا.ختصيص حّصة كاملة للتحدث ع

بثمانية مسائل رئيسية تشّكل جزءًا من قائمة  من دليل الطالب 36الصفحتان تتضّمن 
 املتمحور مشيئة هللا حلياة كّل إنسان. وميكن التطرق إىل موضوع مشيئة هللا ضمن هذا الدرس

 حول طاعة هللا ألن صنع مشيئة هللا يستلزم طاعة يف حياة املؤمن.

% من مشيئة هللا لكّل مؤمن معلن بوضوح يف الكتاب املقدس. 95 وجيوز القول إن
أحياً� جيعل املؤمنون مشيئة هللا للحصول على أمثلة).  من دليل الطالب 36الصفحتني (راِجع 

. إذا فعلنا ما يدعو� الكتاب املقدس إىل فعله، ملا وجد معظمنا أكثر تعقيًدا مما ينبغي أن تكون
% املتبقية من مشيئة هللا حلياتنا. 5الوقت للقلق بشأن حتديد ال

، وليس دائًما يف الوقت الذي يطلب مؤمن مىت يشاء أوِضح أن هللا يعلن خمططاته لكل
سنوات.  10منك فعله بعد فيه املؤمن ذلك. وعادًة، ال يطلعك هللا مسبًقا على ما يريد 

شّجعهم على التخطيط مسبًقا شرط أن يكونوا مرنني، مدركني أن من حّق هللا أن يغّري خطتهم 
 .16-13: 4. راِجع رسالة يعقوب مىت يشاء

 قناعات شخصّية واهتمامات شخصّية  .15
 من دليل الطالب 39-37ص.    دقائق) 5-10(

القناعات الشخصّية.  سألةكنك التطرق إىل ممشيئة هللا، مي موضوع بينما تتحدَّث عن
. فعلى سبيل املثال، لدى فعلها لينهيهم عن أحياً� كثرية، يكّلم الروح القدس الناس أبمور معينة

سلوب أبلذهاب إىل السينما أو اببعض األشخاص قناعات شخصية متعلقة بشرب اخلمر أو 
ا من مشيئة هللا عات الشخصّية جزًءا مهمًّ وتشّكل هذه القناإنفاق أمواهلم.  طريقةبأو اللباس 
 .حلياهتم
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يف  هللا يضعها’’ حدود شخصّية‘‘ عبارة عن ّ�اأيًضا وصف القناعة الشخصّية أبوميكن 
لكن احرص على توضيح الفكرة الواردة يف دليل الطالب، ومفادها أن هللا لن يعطينا . حياتنا

فالقناعات الشخصّية اليت إحدى شرائعه.  حمظور يفصّية تسمح لنا ابلقيام أبمر أبًدا قناعة شخ
 ة يف الكتاب املقدس. دمن الشرائع الوار  اأكثر تشّددً نتسّلمها من هللا هي عبارة عن حدود 

ا على احرتام قناعات اآلخرين الشخصّية. لكن وشّدد على ضرورة حرص كل واحد منّ 
اآلخرين. إقرأ ما جاء يف رسالة  يف الوقت نفسه، ال جيوز أن نفرض قناعاتنا الشخصّية على

 والحظ كيفّية ارتباط مشيئة هللا بشرائعه. 16: 2بطرس األوىل 

قد جيد املؤمنون اجلدد مسألة القناعات الشخصّية مقابل االهتمامات الشخصّية حمّرية 
كبارًا كانوا أو صغارًا، ال مييزون بني القناعات أبعض الشيء. أوِضح أن الكثري من املؤمنني، 

واالهتمامات الشخصية. 

، بل يف حياته هللاوضعها إن مل يكن أحدهم حيب القهوة، فهذه ليست قناعة شخصية 
يكره أحدهم القهوة لكن هذا ال يعين تلقائيًّا أن هللا ذوقه الشخصي. ال أبس يف أن  إنّه

 مسؤول عن ذوقه الشخصي. 

حول القناعات  يفهموا أمهية عدم الدخول يف جداالتجيب أن نساعد الطالب ل
. شخصّية قناعات الشخصية. وشّدد على كو�ا

 دقائق) 10-5تطبيق شخصي  ( .16

احرص على أن يتمحور التطبيق الشخصي حول طاعة شرائع هللا. شّجعهم على حتديد 
إحدى شرائع هللا املرتبطة بناحية حيتاجون فيها إىل النمو يف حياهتم. ميكنك البدء بواحدة من 

ظميني. الوصيتني الع

شّجعهم أيًضا على ختصيص وقت الكتشاف املبدأ الكامن وراء كل وصية وشريعة من 
م كيفية وصا� هللا وشرائعه. وعندما يواجهون موقًفا معيًنا وال جيدون شريعة أو وصية تعّلمه

 مبادئ هللا اليت تساعدهم على أن يتمكنوا من حتديد مع هذا املوقف ابلذات، عليهمالتعامل 
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. وذّكرهم أبن لدينا الروح القدس الذي يعّلمنا ويرشد� يف التعامل مع هذا املوقف ابلذات
 حياتنا. وعلينا أن نكون حّساسني لضمائر� ألن هللا يكّلمنا من خالهلا.  

 فروض .17

 إجنيل الختبار قصري حول ما جاء يفيف آخر احلّصة، أخِضع الطّالب  .أ
 .35-34: 13يوحنا 

 املشروع الرابع من دليل الدراسة حتت عنوان ى َضع عالمات عل .ب
 إذا استعنت به يف حّصة اليوم.  ،’’نظرة فاحصة على شريعة واحدة‘‘

 من دليل الطالب للتحضري للحّصة املقبلة. 5و 4أطلب من الطالب قراءة الفصلني  .ت

 تقييم الدرس .18

 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 الرابع
 نتائج طاعة هللا وعصيانه

 حقيقة كتابّية رئيسّية .1

 جيب أن أفّكر جّيًدا يف نتائج طاعة هللا أو عصيانه يف كل اختبار يومي يف حيايت.

 آية رئيسّية .2

 ترمجة مسيث وفاندايك 13 :13أمثال 

 َمِن اْزَدَرى اِبْلَكِلَمِة ُخيِْرُب نـَْفَسُه َوَمْن َخِشَي اْلَوِصيََّة ُيَكافَأُ.

 مادة مرجعية للطالب .3

من دليل الطالب مع هذا الدرس. كما ميكن االستعانة  5و 4يتناسب الفصالن 
روع الرابع حتت عنوان وابملش’’ نتائج الطاعة والعصيان‘‘ملشروع الثالث حتت عنوان اب
 يف هذا الدرس. ’’نظرة فاحصة على شريعة واحدة‘‘

 دقائق) 10-5(   نشاط حتضري للدرس .4

 اخَرت أحد النشاطني اآلتيني إلعطاء مقّدمة عن هذا الدرس.

 لو كنُت أ� هللا... .أ

 عرب إكمال كل واحدة من اجلمل اآلتية.تدوين أفكاره أطلب من كّل طالب 

 هللا، كنت ألكافئ األشخاص الذين يطيعونين هبذه الطريقة.لو كنُت أ�  .1

لو كنُت أ� هللا، كنت ألعاقب اخلطاة (غري املؤمنني) الذين يعصونين هبذه  .2
 الطريقة.
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 لو كنُت أ� هللا، كنت ألعاقب املؤمنني الذين يعصونين هبذه الطريقة. .3

 لو كنُت أ� هللا، كنت ألقنع الناس بطاعيت هبذه الطريقة. .4

د أن يدّون الطالب أفكارهم، أطلب منهم مشاركتها أمام الصف. اهلدف بع
الرئيسي من هذه الفقرة هو الرتكيز على موضوع حّصة اليوم. وابلتايل، حنن ال نبحث 

 عن أجوبة صائبة أو خاطئة.

 رجال شرطة لدى هللا .ب

ميكنك أن تطلب من اثنني أو ثالثة من الطالب متثيل هذا املشهد مباشرة أمام 
لصف أو تصويره قبل موعد احلّصة وتشغيله يف بداية احلّصة. واطلب من اثنني أو ثالثة ا

 من الطالب التعريف عن أنفسهم على أ�م رجال شرطة لدى هللا.

وتتمثل مهامهم ابحلرص على حصول الناس على مكافأة نتيجة طاعتهم شرائع 
إبالغ يعصون شرائع هللا و  إلقاء القبض على األشخاص الذين. ويرتتب عليهم أيًضا هللا

دها هللا مناسبة يف حياة جيأتديبية  تسليم أي مذكرات. وجيب عليهم أيًضا هللا بذلك
 الشخص املعّين.

 مثّ اطلب من رجال الشرطة مشاركة االختبارات اليت مرُّوا فيها مؤخرًا.

 دقيقة) 15-10(   عّدد نتائج طاعة هللا وعصيانه  .5

اللوح أو على أوراق كبرية من أوراق الصحف. وخّصص إحدى أرسم قائمَتني على 
القائمتني لنتائج طاعة هللا واألخرى لنتائج عصيانه. وميكنك أن تطلب من الصّف كّله القيام 

على أن يقوم أحد الطالب بتدوين األفكار اليت  واحدة كبرية  ًعا كمجموعةهبذا النشاط م
الصف إىل جمموعات صغرية وأن تعطي كل تندرج ضمن كّل قائمة. أو ميكنك أن تقسم 

 جمموعة ورقتني من أوراق الصحف مع قلم ختطيط عريض لكي يعّدوا قوائم خاصة هبم. 
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شّجعهم على تدوين آية من الكتاب املقدس مقابل كل نتيجة يدرجو�ا ضمن 
الثالث القائمتني. لتطبيق هذا النشاط، ميكنهم االستعانة ابألجوبة اليت أعطوها ضمن املشروع 

 من دليل الدراسة.

بعد إعداد القوائم، أطلب من كل جمموعة مشاركة النتائج اليت توصلت إليها أمام 
يف مناقشة هذا املوضوع،  الصف. وقد تتضمن القائمتان نتائج متعارضة. وكلما استفضتم

أفضل من تضح للجميع مدى أمهية طاعة هللا. فلقد مت اإلثبات أن نتائج طاعة هللا أتيت دائًما ي
 نتائج عصيانه.

يف ختام هذا النقاش، شّدد على أنّنا كثريًا ما نغفل عن نتائج طاعتنا أو عصياننا. يف 
الصفحة هذه املرحلة، ميكنك أن تطلب من الطالب الرجوع إىل قائمة األشخاص الواردة يف 

الء أبعمال ، إذا مل تكن قد فعلت ذلك من قبل، مبيّـًنا كيفّية أتثّر هؤ من دليل الطالب 41
 الطاعة أو العصيان اليت نقوم هبا.

دقائق)  10-5(   طاعة هللا وعصيانه على  نظرة فاحصة على بعض األمثلة الكتابية .6

شدرخ وميشخ بيسّلط دليل الطالب الضوء على مثلني على طاعة هللا متعلقني بيوسف و 
أو اثنني  عن واحد التحدث). ميكنك من دليل الطالب 42-41راِجع الصفحتني وعبدنغو (

من هذه األمثلة ملساعدة طّالبك على رؤية نتائج طاعة هللا. 

هلل ’’ براين‘‘طاعة  الب مثًال من حياتنا اليوم علىكما ويتضمن دليل الط
ما جيب التشديد عليه يف حّصة اليوم هو أن هللا يرى أعمال الطاعة   ).44-43(ص. 

أبن يباركنا ويعاقبنا بناًء على  28-26: 11سفر التثنية وهو وعد يف والعصيان اليت نقوم هبا. 
 أعمالنا.

آدم وحواء يف جّنة  -يتضّمن الفصل اخلامس من دليل الطالب أمثلة على عصيان هللا
 ).من دليل الطالب 47-46راِجع الصفحتني عدن وامللك داود وبتشابع (
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عانة هبا يف هذا الدرس. على طاعة هللا وعصيانه ميكن االستوجد أمثلة كتابّية أخرى ت
 53والصفحة ، اليت تتضمن قائمة مبراجع كتابّية أخرى حول نتائج الطاعة 44الصفحة راِجع 

. العصيان نتائج اليت تتضّمن قائمة مبراجع كتابّية أخرى حول

ماذا ميكنين أن أتعّلم من طاعة اآلخرين أو ‘‘شّدد على أمهية طرح السؤال اآليت: 
هم جدًّا أن نتعّلم من جناحات اآلخرين وأخطائهم بدًال من التعّلم من من امل’’ عصيا�م؟

 .فحسب اختباراتنا الشخصّية

 ة ابلعصيانرتبطرئيسية م مصطلحات ةأربعالنقطة ب، حتّدث عن  .7
 من دليل الطالب 53-47ص.    دقائق) 5-10(

مصطلحات رئيسية مرتبطة  ةأربع من دليل الطالب 53-48الصفحات تتناول 
 :لعصياناب

 العواقب الطبيعية .1

 التأديب .2

 العقاب .3

 االنتقام .4
تكليف الطالب بدراسة كل واحد من املصطلحات األربعة قبل موعد احلّصة،  ميكنك
تقدمي تقرير وجيز للصّف، ميكن أن يتضّمن أمثلة من الكتاب املقدس ومن احلياة واطلب منهم 

 احلاضرة لتفسري هذا املصطلح.

، وهو مرتبط ارتباطًا مباشرًا بطاعة ’’عواقب طبيعية‘‘القائمة هو املصطلح األول ضمن 
 هللا وعصيانه. أّما املصطلحات الثالثة األخرى، فتتعّلق بشكل أكثر حصرًا ابلعصيان فحسب.

إبجياز أّنك يف هذه احلّصة ، جيب أن تفّسر ’’العقاب‘‘لدى التحّدث عن موضوع 
فرق بينه وبني التأديب. لكن يف زمن الكتاب املقدس تستخدم تعريًفا ضيّـًقا للعقاب موضًحا ال
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ابملعىن الواسع للكلمة لتشمل مفهوم ’’ عقاب‘‘ويف يومنا هذا، غالًبا ما يتم استعمال كلمة 
 كما هو مبّني يف هذا الدرس.   ،التأديب

بينما ختتم هذا اجلزء من الدرس، احرص على  أن يكون الطّالب قد فهموا الفرق بني 
 حات األربعة، وهي كّلها مرتبطة بعواقب العصيان.هذه املصطل

بينما تتحدَّث عن هذه املصطلحات األربعة، حاول إعطاء أمثلة عن كل واحد منها 
وعن كيفية ارتباطه بطاعة هللا وعصيانه. أوِضح أن هللا عادل دائًما يف عقابه وأتديبه. فهو إله 

 عندما يعصى إحدى شرائعه. لدى هللا’’ حماكمة عادلة‘‘العدل. وكل إنسان سيلقى 

 ما هو موقف هللا من األشخاص الذين يعصون شرائعه‘‘النقطة ت، حتدَّث عن  .8
 من دليل الطالب 57-53ص.    دقيقة) 15-5(    ’’؟ووصا�ه

الدخول يف نقاش حول ما يتضمن دليل الطالب األجوبة اخلمسة على هذا السؤال. قبل 
يقوله دليل الطالب عن هذا األمر، ميكنك طرح هذا السؤال على الطّالب واحلصول على 

 تعليقاهتم. 

ب أن يتحّول قد ختتلف مالحظات الطّالب حول هذه املسألة ابختالف خلفّياهتم. جتنّ 
الهوتية، واحرص على إبقائه عمليًّا متمحورًا  قضا�نظر�ت و  هذا النقاش إىل جدال حول

 حول  أمثلة حياتّية فعلّية، إّما من حياتنا املعاصرة أو من الكتاب املقدس.

جتاه اخلطّية. قد هللا  موقفيتقّدم النقاش، جيب أن يبدأ الطّالب بفهم أمهية تبين بينما 
يف أعمال اإلمث.  قداتنا حيال بعضلتغيري معت ضرورة أن نعمل جاهدين يعين ذلك 

املاضي، رّمبا مل يكن الطالب جيدون أي ضرر يف املشاركة يف أنشطة معينة، لكن مبا أّ�م 
 يسعون اليوم إىل طاعة هللا، عليهم أن ينظروا إليها كما ينظر إليها هللا.
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 ميكنك ختصيص وقت ملناقشة العالقة بني رمحة هللا وعدله .9

ا النحو. إذا أخطأ أحدهم ورفض اإلقرار خبطيته ميكن تفسري هذه العالقة على هذ
به ابلطريقه اليت يستحقها. لكن إذا اعرتف هذا هللا العدل ويؤدّ جري واالعرتاف هبا، فسي

حكًما ‘‘وعندما يبدي هللا رمحته، فهو غالًبا ما يصدر الشخص خبطّيته، فإن هللا يرمحه. 
 حبق العاصي.’’ خمّفًفا

اة داود وشاول يف العهد القدمي. فعندما رفض شاول جتلى هذا األمر بوضوح يف حي
االعرتاف خبطا�ه، تعامل هللا معه بقسوة شديدة. أما امللك داود، وخالل السنوات العديدة 

اليت أمضاها يف احلكم، فهو ارتكب خطا� أسوأ (من وجهة نظر اإلنسان) من تلك اليت 
 البًا ما كان هللا يرمحه.ارتكبها شاول. لكّنه كان يعرتف دائًما خبطا�ه، وغ

 هذا األخري ، صّلى داود وصام ألجل الطفل إىل أن فارق12يف سفر صموئيل الثاين 
نّه فعل ذلك ظنًّا منه أّن هللا قد يرمحه وينقذ حياة أباحلياة. ويف وقت الحق، أخرب خّدامه 

 خلطا� بصدق.اباخترب رمحة هللا، وكان على دراية بعالقتها ابالعرتاف  هو كان قدالطفل. ف

مواقفه. لكن أتديب هللا وعقابه  إذا رفض أحدهم االعرتاف خبطيته، فقد ال تغّري رمحة هللا
21-18: 3نجحان أحياً� يف حّث اإلنسان على االعرتاف خبطا�ه. ونقرأ يف إجنيل يوحنا ي

 عن مصري اإلنسان الذي يرفض االعرتاف خبطا�ه واإلميان بيسوع.

 ’’نظرة فاحصة على شريعة واحدة‘‘الرابع من دليل الدراسة، املشروع  .10
دقيقة) 10-15(

ميكن االستعانة ابملشروع الرابع من دليل الدراسة يف هذه املرحلة من الدرس. أطلب من 
بعض الطالب مشاركة ما اختربوه لدى إمتامهم هذا املشروع. ميكن أن يتمحور النقاش حول 

اص الذين يشغلون مراكز سلطة وعصيا�م. ميكنك بسهولة النتائج الفورية لطاعة األشخ
 االستعانة ابختبارات شخصية أخرى لتوضيح نتائج الطاعة أو العصيان.
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 دقائق) 10-5تطبيق شخصي ( .11

على أن يتمحور التطبيق الشخصي يف هذا الدرس حول حّث الطّالب على  احرص .أ
والتأمل يف الربكات  ئج طاعة هللا نتا على حتديدطاعة هللا يف مجيع األوقات. شّجعهم 

اليت يفيض هبا على األشخاص الذين يطيعونه. استعن ابلقوائم اليت ّمت إعدادها يف بداية 
 احلّصة لتوضح هلم أوجه االختالف الكبرية بني القائمتني.

أطلب من الطالب كتابة صالة هلل يشكرونه فيه على كونه إهلًا صبورًا وحمبًّا ورحوًما  .ب
 . شّجعهم على طلب مساعدته وقّوته ليطيعوه اليوم ويف كل يوم من أ�م حياهتم.وعادًال 

بسجّل مكتوب أبمثلة من حياهتم الشخصية أو من حياة شّجع الطّالب على االحتفاظ  .ت
أشخاص حميطني هبم على نتائج طاعة هللا وعواقب عصيانه. فتذكرهم هذه األفكار يوميًّا 

 ن التجارب اليت قد جتعلهم خيطئون ويعصون هللا.أبمهية طاعة هللا بينما يواجهو 

 فروض .12

نتائج الطاعة ‘‘املشروع الثالث من دليل الدراسة حتت عنوان َضع عالمات على 
نظرة فاحصة على شريعة ‘‘املشروع الرابع من دليل الدراسة حتت عنوان على و ’’ والعصيان

 إذا مل تكن قد فعلت ذلك من قبل. ،’’واحدة

 لدرستقييم ا .13

 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
 امتحان

 مقدِّمة .1

 أعِط مقدِّمة عن الدرس التايل الذي ستعلِّمه.

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

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 وزِّع  .ت دليل الطالب اجلديد على الطالَّ
 قبل موعد احلصَّة املقبلة.

ب االمتحان املتعلِّق ابلدرس احلايل. .2  سلِّم الطالَّ

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

5 
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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
 

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

 
 
 

 
 
 

 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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 الطاعة هلل  اإلسم 
 امتحان، الطبعة اخلامسة  التاريخ
 الصف _____  الصفّ 

 )نقطتان 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           

 تدعو� الوصية العظمى يف الكتاب املقدس إىل حمّبة قريبنا مثلما حيبّنا هللا. ____ .1
 أهم األمور اليت ميكنك فعلها كمؤمن. إن طاعة شرائع هللا ووصا�ه هي أحد ____ .2
 يغضب هللا منك يف كّل مرة تعصى إحدى شرائعه أو وصا�ه. ____ .3
 تطيع شرائع هللا ووصا�ه كافة بدون أن حتّبه.ميكنك أن  ____ .4
 أحد أهم األمور اليت دعا� هللا إىل فعلها هي حمّبته. ____ .5
 املؤمنني فحسب. هللا حيبّ  ____ .6
مبا أن الكتاب املقدس ال يتضّمن أي شرائع متعلّقة ابلتدخني، ال أبس يف أن يدّخن  ____ .7

 املؤمنون.
 يريد هللا للجميع أن يؤمنوا ابملسيح. ____ .8
يدة اليت تساعد املؤمن على اكتشاف ما يريد هللا منه فعله هي حصوله الطريقة الوح ____ .9

 على عالمة ممّيزة من هللا.
 شرائعه، جيب أن حتّب قادتك.و إذا أردت أن تنجح يف طاعة وصا� هللا  ___ .10
 ال يهتّم هللا ملواقفك أو اجتاه قلبك. كل ما يهّمه هو أن تطيعه. ___ .11
 شرائعه أو وصا�ه.يعاقبك هللا فورًا يف كّل مرّة تعصى إحدى  ___ .12
 هي طاعة وصا�ه. ة تبّني من خالهلا حمّبتك هللأفضل طريق ___ .13
 يريد هللا منك أن تتبّىن مواقف تسّهل عليك عصيان شرائعه ووصا�ه. ___ .14
 من السهل دائًما أن تطيع شرائع هللا ووصا�ه كافة. ___ .15
 إظهار حمّبة هللا لآلخرين أهم من إظهار حمّبتك هلل. ___ .16
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 تكملةصح أم خطأ   

 م، جيب على املؤمنني أن يطيعوا وصا� العهد اجلديد فحسب.اليو  ___ .17

 أفضل دافع حيّثك على طاعة وصا� هللا هو عدم الذهاب إىل اجلحيم. ___ .18

 (نقطتان لكّل سؤال)أسئلة متعدِّدة اخليارات 
 ودوِّن احلرف اخلاص به على السطر أمام كّل سؤال. اخَرت اجلواب الصحيح

 الكتاب املقدس تقول:الوصية العظمى يف ______ .1
 حتّب قريبك .أ

 حتّب هللا .ب
 كحتّب أصدقاء .ت

 تنمية:بذل كل ما يف وسعه لعندما يسلك اإلنسان يف متّرد على هللا، جيب أن ي______ .2
 مواقف تعكس روح االحرتام .أ

 مواقف تعكس روح اخلادم .ب
 مواقف تعكس روح االمتنان .ت
 مواقف تعكس روح اهلدوء .ث

 هو اآليت:ووصا�ه لى طاعة شرائع هللا أفضل دافع جيب أن حيّثك ع______ .3
 ألنك حتب نفسك .أ

 ألنك مؤمن  .ب
 ألنك ال تريد الذهاب إىل اجلحيم .ت

 أسئلة اختبار وجيزأ
 نقاط، نقطتان لكّل فكرة) 6أذكر ثالثة أمور ميكنك القيام هبا إلظهار حمبّتك هلل. ( .1

  ______________________________________________________________________________  .أ
 _______________________________________________________  

  ______________________________________________________________________________  .ب
 _______________________________________________________  

  ______________________________________________________________________________  .ت
 _______________________________________________________  
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  .فّسر  أمرين ميكنك القيام هبما إلظهار روح اهلدوء الذي تتمّتع به جتاه هللا .2
 نقاط لكل فكرة) 5نقاط،  10(
  ______________________________________________________________________________  .أ

 _______________________________________________________  

  ______________________________________________________________________________  .ب
 _______________________________________________________  

 (نقطتان لكل فكرة) .أذكر مخس نتائج لطاعة هللا وشرائعه ووصا�ه .3
  _______________________________________________________  .أ

  _______________________________________________________  .ب
  _______________________________________________________  .ت
  _______________________________________________________  .ث
  _______________________________________________________  .ج

 (نقطتان لكل فكرة) .أذكر مخس نتائج لعصيان هللا وشرائعه ووصا�ه .4
  _______________________________________________________  .أ

  _______________________________________________________  .ب
  _______________________________________________________  .ت
  _______________________________________________________  .ث
  _______________________________________________________  .ج

قمت خالله مبمارسة أمرًا واحًدا تعّلمته يف هذا الدرس. مررت فيه هذا األسبوع، و أذكر اختبارًا  .5
ًدا (  نقاط) 10أعِط جوااًب حمدَّ

 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
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 نقطة) 12دّون اآل�ت اليت جيب عليها حفظها يف هذا الدرس. ( .6
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  

 



 الطاعة هلل
 الطبعة اخلامسة االمتحان

 دليل أجوبة االمتحان
 1الصفحة 
 سؤال) لكلّ  (نقطتانخطأ؟  صح أم

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

 
8. X صح 
9. O خطأ 

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

 

 2الصفحة 
 )تكملة( خطأ؟  صح أم

17. O خطأ 
18. O خطأ 

 (نقطتان لكل سؤال)أسئلة متعددة اخليارات 
 ب .1

 أ .2

 ب .3

 أسئلة اختبار وجيز
 نقاط (نقطتان لكل فكرة) 6 .1

 أجوبة مقرتحة
 طاعة شرائع هللا ووصا�ه .1
طاعة املبادئ الكامنة وراء شرائع هللا  .2

 ووصا�ه
 تتميم مشيئة هللا .3

 



 الطاعة هلل
 الطبعة اخلامسة االمتحان

 دليل أجوبة االمتحان
 3الصفحة 

 فكرة) نقاط (مخس نقاط لكلّ  10 .2
 أجوبة مقرتحة:

 ِثق ابهلل .1
 ال تتجادل مع قادتك .2
 .ال تطلب تفسريًا قبل أن تطيع هللاو ُكن على استعداد لطاعة هللا.  .3

 
 نقاط (نقطتان لكل فكرة) 10 .3

 جوبة شخصيةأ
 

 نقاط (نقطتان لكل فكرة) 10 .4
 أجوبة شخصية

 
 نقاط (نقطتان لكل فكرة) 10 .5

 جواب شخصي
 

 4الصفحة 
 آ�ت للحفظ .6

 نقاط لكل آية) 6نقطة ( 12

 30: 12مرقس 
 35-34: 13يوحنا 



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 

____________________________ 

الطاعة هلل 

الطاعة هلل 
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