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.edition th, 5Spiritual Power and the Supernaturalّمت 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 

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

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

Global Teen Challenge 
PO Box 511 

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

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

2022-07اتريخ آخر تنقيح    
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ة الفائقة للطبيعة  القوَّة الروحيَّة والقوَّ
اإلميان والقوَّة الروحيَّة ومشاركة املؤمن يف األحداث الفائقة للطبيعة مسائل مثرية  أصبحت مواضيع

للجدل يف كنائس عدَّة يف خالل السنوات األخرية. لن حناول حّل اخلالفات الالهوتيَّة أو االختالفات 
يَّة وأتثريها على حياة بل إنَّنا سنلقي نظرة على معىن القوَّة الروحيَّة احلقيق ،الطائفية حول هذه القضا�
 املؤمن اجلديد بصورة عمليَّة.

1 
2 
3 
4 

 الفصل األوَّل. دور هللا يف عاملنا
يف املاضي واحلاضر. وسنرى كيفيَّة تدخُّل هللا يف عاملنا اليوم  -سندرس دور هللا يف عاملنا

 من خالل أحداث فائقة للطبيعة وأسباب قيامه بذلك.
 الروحيَّة احلقيقيَّةالفصل الثاين. خصائص القوَّة 

ما معىن أن تكون قو�ًّ روحيًّا؟ سندرس خصائص القوَّة الروحيَّة احلقيقيَّة، وهي اإلميان 
 والتصديق والثقة والرجاء. وسنعطي أمثلة كتابيَّة عن كلِّ واحدة منها.

 الفصل الثالث. كيف تنال قوَّة روحيَّة؟
جيب على املرء القيام هبا لنيل القوَّة يف هذا الفصل، سنستكشف األمور احملدَّدة اليت 

 الروحيَّة.
 الفصل الرابع. القوَّة الروحيَّة احلقيقيَّة مقابل القوَّة املزيَّفة

يف هذا الفصل، ندرس الفرق بني قوَّة هللا وقوَّة الشيطان وقوَّة اإلنسان. ما هو الفرق بني 
 يف تعاليم اإلميان اليوم. اإلميان واالفرتاض؟ وسنتناول أيًضا بعض األخطاء السائدة

 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

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 
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.

 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
 خالل الفشلالنمو من  .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 ابآلخرين .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
 اهلدف من هذا الدرس .1

 حتديد دور هللا يف عاملنا. .أ
 خصائص القوَّة الروحيَّة احلقيقيَّة. تعلُّم .ب
 الروحية يف حياتنا.م كيفيَّة استخدام قوَّة هللا تعلُّ  .ت
 الفرق بني قوَّة هللا وقوَّة الشيطان وقوَّة اإلنسان. ييزمت .ث

 من املرونة. لن تتمكن من تناول تفاصيل هذا املوضوع كافة يف اجملال للكثري هذا الدرس يتيح .2
أن لتعليم هذا الدرس. يف ما يلي بعض األمور اليت جيب  خالل الوقت القصري املخصَّص

 ب خيبات األمل بينما تعلِّم هذا الدرس.االعتبار لتجنُّ أتخذها يف عني 

ال حتاول تغطية التفاصيل الدقيقة للمواضيع الواردة ضمن دليل الطالب وبرامج الدرس اخلاصَّة  .3
ا جيب عليك أ وال تشعر ابلسوء إذا قرأت  ،األهم ن ختتار النقاط اليت تعتربهاابملعلِّم، وإمنَّ

 األجزاء األخرى بصورة سريعة.

. وإذا اتَّبعت دراسات اجملموعة حلياة جديدةُخذ يف عني االعتبار الدرس التايل ضمن  .4
كيف ‘‘دليل املعلِّم، فسيكون عنوان الدرس التايل  مقدِّمةمن  4التسلسل املقرتح يف الصفحة 

على ضوء ذلك، حدِّد املواضيع اليت ستشدِّد عليها يف هذا ’’ أأتكَّد من أنَّين مؤمن فعًال؟
. ’’كيف أأتكَّد من أنَّين مؤمن فعًال؟‘‘حتت عنوان  س وتلك اليت سترتكها للدرس التايلالدر 

حيث ميكنك  سلسلة دراسات اجملموعة للمؤمنني اجلددآخر ضمن  ادرسً  13وتذكَّر أنَّ لديك 
 أن تغطِّي تفصيًال بعض املواضيع اليت متَّ تناوهلا يف هذا الدرس.

ب يف صفِّك. هل البعض منهم مل يقبل ُخذ يف عني االعتبار مدى النضو  .5 ج الروحي لدى الطالَّ
املسيح خملًِّصا شخصيًّا حلياته بعد؟ وإذا كانوا قد قبلوا املسيح، فكم مضى من الوقت على 

اذهم هذا القرار؟ ما هي   ؟اليت يتحدَّرون منها املسيحيَّةة لفيَّ اخلاختِّ
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عن تلك اليت تندرج ضمنها ة للطبيعة إىل فئة خمتلفة يَّة والقوَّة الفائقينتمي موضوع القوَّة الروح .6
ب مواضيع الغضب واحملبَّة واملواقف والفشل. وال تتفاجأ إ   أسئلةذا كان لدى الطالَّ

 إجابة) يف �اية الدرس أكثر من تلك اليت كانت لديهم يف أوَّل الدرس. ال تزال بدون(

ا َضع نال تعلِّم األمور األكثر إفادًة لك.  .7  فسك يف مكان األشخاص اآلخرين، وإمنَّ
حتياجاهتم، وبينما تصبح أكثر إدراًكا ال’’ ما هي األمور األكثر إفادة هلم؟‘‘واسأل نفسك: 

 قد تضطر إىل القيام بتعديالت على املواضيع اليت ستعلِّمها خالل الدرس.

لفقرة تماًما أ�ًّ تكن الفكرة اليت ختتار الرتكيز عليها يف كّل درس، احرص على أن تويل اه .8
نشاط تطبيق شخصي واحد أو أكثر يف آخر كل بر�مج  التطبيق الشخصي. لقد اقرتحنا

 درس.

إجناز  الذي جيب أن يتّم فيه اليت تتضمَّن اتريخ ائمة فروض الصفقيف الصفحة التالية، جتد  .9
فرض. أطلب من الطالب ملء الفراغات ابلتواريخ املناسبة مستخدمني النسخة الفارغة  كلّ 
 يف اجلهة اخللفية من دليل الدراسة.  قائمة فروض الصفمن 

  



 دليل املعلِّم 12

 قائمة فروض الصف

 القوَّة الروحيَّة والقوَّة الفائقة للطبيعة عنوان الدرس 

 التاريخ آ�ت للحفظ اختبارات قصرية       
 اليوم الثاين 3: 1بطرس  2 1
 الثالثاليوم  4-2: 1يعقوب  2
3 

 اتريخ االستحقاقاملشاريع    
 اليوم األول 1
 اليوم الثاين 2
 اليوم الثالث أو اختياري 3
 الثايناليوم  4
 الثالثاليوم  5
 اليوم الرابع 6

 اليوم اخلامس        التاريخ امتحان   
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 الدرس األوَّل
 دور هللا يف عاملنا

 احلقيقة الكتابية الرئيسيَّة .1

هللا كلّي القدرة. وهو مهتّم كل االهتمام بعاملنا. وهو كان وال يزال يبدي حمبَّته واهتمامه 
 لنا بطرق عدَّة.

 اآلية الرئيسيَّة .2

 37: 1لوقا 

 .َلَدى هللاِ ألَنَُّه لَْيَس َشْيءٌ َغْريَ ممُِْكٍن 

ب .3  مادة مرجعيَّة للطالَّ

ابملشروعيتناسب الفصل األوَّل من دليل الطالب مع هذا الدرس. وميكن أيًضا االستعانة 
 يف هذا الدرس. ’’قوَّة هللا الفائقة للطبيعة‘‘حتت عنوان  األوَّل من دليل الدراسة

 من أتليف جون كوهلر’’ ؟من هو اإلله احلقيقي‘‘نشاط التحضري للدرس: مسرحيَّة  .4
 دقائق) 5(

ب للتطوُّع للمشاركة يف هذه املسرحيَّة. ووزِّع عليهم أدوارهم مسبًقا لكي  أدُع الطالَّ
 يتحضَّروا ابلشكل املناسب.

إخَرت أربعة أشخاص للمشاركة يف املسرحيَّة وأعِطهم تعليمات متعلِّقة    التحضري:
 شخًصا آخر أو املعلِّق، اخَرت ون مدير اجللسة أبدوارهم.وإذا مل تشأ أن تك

 ليؤدي هذا الدور.

1  
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اجللوس أمام النظرات الثالث هلل  من األشخاص الثالثة الذين ميثِّلون أطُلب  اإلطار:
الصف. وجيب على مدير اجللسة أن يقف عند جانب واحد من الصف. 

إىل  أمَّا الشخص الرابع الذي ميثِّل هللا، فيجب عليه أن جيلس بني احلضور 
 يصبح جاهزًا للكالم. أن

من كل حنن موجودون هنا اليوم لنكتشف من هو اإلله احلقيقي. سأطلب  مدير اجللسة: 
احلضور. وبعد أن ينتهوا من حد من األشخاص الثالثة أن خياطب وا

ضور التصويت للشخص الذي يعتقدون أنَّه اإلله الكالم، سأطلب من احل
 احلقيقي.

 من فضلك؟ ،األوَّل، هل ميكنك أن خترب� عن نفسك املشرتكمدير اجللسة: 

أ� هو إله الكتاب املقدَّس. وأ� أعاقب على اخلطا�. ويف كلِّ مرَّة حييد ‘‘ املشرتك األوَّل:
أحدهم عن اخلّط املستقيم، أحرص على تلقينه درًسا. فأ� ال أحتمَّل هؤالء 

 ’’.اخلطاة

 أن خترب� عن نفسك، من فضلك؟ املشرتك الثاين، هل ميكنكمدير اجللسة: 

يقول املشرتك الثاين هذا الكالم وهو حيمل بني ’’. أ� هو اآلمر الناهي‘‘املشرتك الثاين: 
أ� أرسل البعض إىل اجلحيم وآخرين ‘‘يديه دمية. مثَّ حيدِّق فيها ويقول: 

 ’’.هلم ياراخل إىل السماء. ليس

خترب� عن نفسك؟ (املشرتك الثالث جالس املشرتك الثالث، هل ميكنك أن  مدير اجللسة:
 وهو يضع مسِّاعتني على أذنيه). املشرتك الثالث؟ (بصوت أعلى). 

 املشرتك الثالث؟ (بصوت أعلى) املشرتك الثالث.

ينهض هذا املشرتك منتفًضا وآاثر الغضب ابدية على وجهه ويقول:  :املشرتك الثالث
شيء. فليتحمَّلوا عواقب  وأفسدوا كلَّ شر أخفقوا يف جنَّة عدن بهؤالء ال‘‘

 ’’أفعاهلم. ال أريد أن تكون يل أي عالقة هبم!

1  
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 لقد مسعتم كالم هؤالء األشخاص.  أيُّها احلضور،‘‘ : مدير اجللسة
 ’’.إله الكتاب املقدَّساإلله احلقيقي، هو  واآلن قّرِروا أبنفسكم َمن منهم 

 تدخل يف أي نقاش معهم). (امنحهم بعض الوقت ليتَّخذوا قرارهم لكن ال

 ’’واآلن، هل ميكن لإلله احلقيقي، إله الكتاب املقدَّس، أن يقف؟‘‘ ة: مدير اجللس

 ينظر واحدهم إىل اآلخر مرتدًِّدا لكنَّه يتصرَّف وكأنَّه على وشك النهوض. : املشرتكون الثالثة

أ� هو اإلله احلقيقي، ‘‘قائًال: يقف املشرتك الرابع فجأة ويتقدَّم إىل األمام   :املشرتك الرابع
أ� هو خالق العامل والكون أبسره. أ� ُعلِّقت على  إله الكتاب املقدَّس!

الصليب منذ ألفي سنة. وما زلت أعمل يف هذا العامل من خالل روحي 
 ’’. القدُّوس. أ� ال أحّب اخلطيَّة لكنَّين أريد أن أساعد اخلطاة

 ختام املسرحيَّة

 نقاش
 عن سبب اختيارهم املشرتك األوَّل أو الثاين أو الثالث.إسأهلم  .1
ت ماذا كان مفهومك هلل يف  .2 منذ ذلك احلني  كأفكار بداية طفولتك؟ كيف تغريَّ

 وصوًال إىل يومنا هنا؟
هل ينظر سائر أفراد عائلتك إىل هللا مثلما تنظر إليه أنت؟ إذا كان اجلواب ال،  .3

 فما هي أوجه االختالف بني النظرتني؟
 ا هي األسئلة اليت لديك عن هللا وقوَّته الفائقة للطبيعة؟م .4

1  
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 ’’ماذا يقول الناس عن هللا اليوم؟‘‘النقطة أ، حتدَّث عن  .5
 من دليل الطالب. 7-6صفحة    دقائق) 3-5(

املرَّة وجهات نظر الناس املختلفة إزاء هللا. واطلب منهم أن يصفوا بعض �ِقش إبجياز 
 عن هللا، وأن خيربوا عن نظرهتم هلل يف سّن الطفولة. فيها مسعوا األوىل  اليت

 دقائق) 3-2(    حملة عامة عن الدرس .6

 يف هذا الدرس، سنتحدَّث عن قوَّة هللا الفائقة للطبيعة وعن أتثريها على حياتنا. 
 يف مناسبات عدَّة، استخدم هللا قوَّته الفائقة للطبيعة لصنع املعجزات. سنحاول اإلجابة عن

ما هي األعمال الفائقة للطبيعة اليت ميكن أن أتوقَّع أن يصنعها هللا يف ‘‘السؤال اآليت: 
 ’’حيايت؟

ما هو دور اإلميان والتصديق والرجاء سنتحدَّث أيًضا عن ماهيَّة القوَّة الروحيَّة احلقيقيَّة. 
 روحيَّة؟ن ننال قوَّة ة حقيقيَّة؟ كيف ميكن أوالثقة يف حياة املؤمن الذي يتمتَّع بقوَّة روحيَّ 

تعمل أنواع خمتلفة من القوى يف عاملنا اليوم. كيف ميكن التمييز بني قوَّة هللا وقوَّة الشيطان؟ 
كيف ميكن للمؤمن أن يستخدم قوَّة هللا بصورة فعَّالة بدون أن يكون خمدوًعا بقوَّة الشيطان؟ 

 من دليل الطالب 7ص.    دقائق) 5-2(    �ِقش النقطة ب. إله اخلليقة .7

ا   فكان هلم . يف املاضي أعمال سحر وشعوذةيف متوّرِطني ك صفّ  بعض طالب كانرمبَّ
اختبار شخصي مع قوَّة الشيطان. من املهم أن يتكوَّن لديهم مفهوم واضح عن مدى عظمة 

 قوَّة هللا بدون أن يدخلوا يف نقاش مفصَّل حول قوَّة الشيطان يف هذه املرحلة. ستتم مناقشة
 هذا املوضوع بصورة أكثر تفصيًال يف الفصل الرابع من هذا الدرس.

، أظِهر كيف متَّ تصوير عمل ’’إله اخلليقة‘‘حتت عنوان  النقطة بلدى التحدُّث عن 
اخللق يف بداية سفر التكوين على أنَّه حدث فائق للطبيعة. فلقد أوجد هللا العامل بكالم فمه. 

 م وحواء بعد أن خلق جسديهما.  روح احلياة يف آدويف آخر يوم من اخللق، نفخ هللا
 الفصلني األول والثاين من سفر التكوين. راِجع
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مل يَر أحد هللا يقوم أبعمال فائقة للطبيعة عند اخللق، فكيف ميكننا أن نتأكَّد من صحَّة 
ته ابألدلة والرباهني ا هذا اجلزء من الكتاب املقدَّس؟ ال ميكننا إثبات صحِّ جيب أن نقّرِر أن . وإمنَّ

نثق ابلكتاب املقدَّس وأن نصدِّق كالمه. يف هذه املرحلة، ال تدخل يف نقاش كبري حول دقَّة 
نظرة سريعة على ‘‘الكتاب املقدَّس. فلقد متَّت تغطية هذا املوضوع بصورة مفصَّلة يف درس 

 .دراسات اجملموعة حلياة جديدة، ضمن ’’الكتاب املقدَّس

 من دليل الطالب 7ص.   دقائق) 5-3(    يتمتَّع إبرادة حرَّة عند اخللقاإلنسان  .8

أوِضح أن هللا منح اإلنسان قدرة مميَّزة عندما خلقه، وهي اإلرادة احلرَّة، القدرة على 
اذ قرارات شخصيَّة. ميكنك أن تعيش هلل أو أن ختتار السلوك يف ط رقك اخلاصَّة. االختيار واختِّ

. والقدرة على االختيار مهمَّة جدًّا لفهم مكانة اخلطيَّة يف عاملنا ويف حياة كّل فالقرار يعود إليك
 إنسان. 

صها  ب لتحديد املدَّة اليت ستخصِّ جيب عليك أن تقيِّم مستوى الوعي الروحي لدى الطالَّ
 للتحدُّث عن هذا املوضوع. وشدِّد على مسؤوليتهم الشخصيَّة يف أعمال املاضي واحلاضر.

 دليل الطالب من 8-7ص.    دقائق) 5-3(    ’’قوانني الطبيعة‘‘ث عن حتدَّ  .9

عندما تناقش العمل الذي قام به هللا خللق الكون، أوِضح أنَّه وضع قوانني الطبيعة اليت 
ب على  ع الطالَّ تؤثِّر على حياتنا كلَّ يوم. أعِط أمثلة توضيحيَّة عن هذه القوانني وشجِّ

وسيلة تذكِّرهم بضرورة رفع الشكر إىل هللا على ما يعاينونه من مجال استخدام قوانني الطبيعة ك
 وترتيب يف اخلليقة.

من دليل الطالب  6يف املربَّع الوارد يف الصفحة ’’  فائق للطبيعة‘‘أِشر إىل تعريف تعبري 
اليت تقع وأوِضح الفرق بني قوانني هللا الطبيعيَّة اليت ترعى أنشطتنا اليوميَّة واملناسبات النادرة 

 .’’فائقة للطبيعة‘‘فيها أحداث 
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 ما الذي جيعل أمًرا ما فائًقا للطبيعة؟
يعمل هللا عادًة وفق قوانني الطبيعة. لكنَّه خيتار أحياً� أن يضع هذه القوانني جانًبا لكي يصنع عمًال 

وهي من صنيع قوَّة ’’. معجزة‘‘فائًقا للطبيعة، أي عمًال يفوق الطبيعة ويتجاوزها. نسمِّي هذا العمل 
هللا وليست نتاج قوَّة بشريَّة. وعندما تتأمَّل يف أي معجزة مدوَّنة يف الكتاب املقدَّس، أو حصلت يف 

 .يومنا هذا، اعلم أن قوَّة هللا هي اليت صنعت هذه املعجزة، أو هذا احلدث الفائق للطبيعة
 8ص. القوَّة الروحيَّة والقوَّة الفائقة للطبيعة، دليل الطالب،

 ،’’؟كيف عمل هللا يف حياة الناس يف زمن الكتاب املقدَّس‘‘النقطة ت، حتدَّث عن  .10
   ’’؟كيف يستعمل هللا قوَّته الفائقة للطبيعة‘‘والنقطة ث، 

 دليل الطالب من 10-8ص.    دقائق) 3-5(

ب أن الكتاب املقدَّس مليء أبمثلة تبنيِّ أن هللا أ شخصيًّا حبياة بدى اهتماًما أوِضح للطالَّ
 وجميء يسوع إىل األرض هو تعبري شخصيابتداًء من العائلة األوىل، عائلة آدم وحوَّاء.  الرب

 نا مجيًعا.عن اهتمام هللا ب

أوِضح أن  ’’؟كيف يستعمل هللا قوَّته الفائقة للطبيعة‘‘النقطة ث، لدى التحدُّث عن 
ميع الناس من خالل موت يسوع خلالص جلمنح اأعظم حدث فائق للطبيعة على اإلطالق هو 

 .تدمري�ًّ  وأ يًّاانتقام وقيامته. وقد كان هذا العمل عمل حمبَّة وليس عمًال 

 أعمال هللا الفائقة للطبيعة يف العهدين القدمي واجلديد .11
دقيقة) املشروع األوَّل من دليل الدراسة 5-20(

دإذا كان الوقت يسمح،  أعمال هللا الفائقة للطبيعة املستعلنة يف  �ِقش أمثلة خمتلفة جتسِّ
 معجزة.  عاملنا اليوم. استِعن ابملشروع األوَّل من دليل الدراسة. و�ِقش اهلدف من كلِّ 

فاهلل ال يستخدم قوَّته بصورة أوِضح أن هذه املعجزات تبنيِّ األمور اليت يعتربها هللا مهمَّة. 
 هللا أن يستخدم قوَّته الفائقة للطبيعة. عشوائيَّة. وال يستطيع اإلنسان أن يطلب من
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 ’’حنتاج إىل قوَّة روحيَّة للثبات يف اإلميان‘‘، 2-حتدَّث عن النقطة ث .12
 من دليل الطالب 10صفحة    دقائق)، 5(

أِشر إىل أننا حنتاج إىل املساعدة من هللا لكي نثبت يف حياة لدى مناقشة هذا املوضوع، 
 إنَّه بداية حياة جديدة.اإلميان. اخلالص معجزة. 

ال تتوقَّع أن يصنع هللا معجزة يف حياتك يف كلِّ مرَّة تواجه مشكلة. فاحملن واملشاكل هي 
 فرصة لصقل شخصيَّتنا وتعزيز قوَّتنا الداخليَّة.

ب أن يدركوا أن هللا قادر على صنع املعجزات إذا كانت هذه  يف الواقع، جيب على الطالَّ
ع عن فعلها أحياً� كثرية. فاهلدف األساسي هو أن نتعلَّم أن نعرف هللا مشيئته، لكنَّه ميتن

لقد متَّت مناقشة هذا املوضوع  بشكل أفضل كلَّ يوم لكي نبين عالقة شخصيَّة وثيقة به. 
 ’’كيف أأتكَّد من أنَّين مؤمن فعًال؟‘‘بصورة أكثر تفصيًال يف درس حتت عنوان 

املعجزات. لكن األهم من ذلك هو أن نبين عالقة جيب أن نطلب من هللا أن يصنع 
وثيقة به. لذا، جيب عليهم أن يتعلَّموا أن يثقوا ابهلل لكي يساعدهم على التغلب على كّل 

 .13: 4، و6: 1مشكلة يواجهو�ا. إقرأ رسالة فيليبِّ 

 اخلضوع هلل .13

 أن يفعل األمور هلذا الدرس، أِشر إىل أنَّه ال ميكننا أن نطلب من هللا أسسلدى وضع 
 حقيقة مهمَّة. 9-8: 55سفر إشعياء  يعلنعلى طريقتنا. 

 (ترمجة مسيث وفاندايك)   9-8: 55إشعياء 

‘‘. ألَنَُّه َكَما َعَلِت َألنَّ َأْفَكاِري لَْيَسْت َأْفَكارَُكْم َوالَ طُُرُقُكْم طُُرِقي يـَُقوُل الرَّبُّ
 ’’.َعَلْت طُُرِقي َعْن طُُرِقُكْم َوَأْفَكاِري َعْن َأْفَكارُِكمْ السََّماَواُت َعِن اَألْرِض َهَكَذا 

 يف زمن العهد اجلديد، جاء يسوع شخصيًّا إىل األرض، وصنع معجزات كثرية. 
وعد أبن �يت هللا الروح  ،اآلب السماوي فعله. وقبل أن ينطلقلكنَّه مل يفعل إالَّ ما طلب منه 

د الروح القدس قوَّةيسكن يف قلوب أتباعه. القدس لكي  هللا بطرق خمتلفة،  واليوم، جيسِّ
 مواهب الروح القدس. ومنها
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 ’’ما هي خطَّة هللا للمستقبل؟‘‘النقطة ج، حتدَّث عن  .14
 من دليل الطالب 11صفحة   دقائق)  5(

واحرص على أن ختتم خصِّص بضع دقائق ملناقشة خطَّة هللا ملستقبل هذا العامل إبجياز. 
لكي يتسىنَّ لك ما يكفي من الوقت لتناول فقرة التطبيق ابكرًا  ول هذا املوضوعاحلديث ح

 الشخصي هلذا الدرس.

اهلدف الرئيسي من طرح هذا املوضوع هو اإلشارة إىل أن الكتاب املقدَّس مليء بنبوءات 
ليسوع املسيح وبعده.  تبنيِّ كيف أن هللا خيطِّط الستخدام قوَّته الفائقة للطبيعة قبل اجمليء الثاين

ات واردة يف العهدين القدمي واجلديد. إذا كان لديك وقت كاٍف، ميكنك إعطاء هذه النبوء
 أمثلة عن هذا املوضوع من خالل قراءة بعض املقاطع من الكتاب املقدَّس.

ب أبنَّ هللا أدرج هذه النبوءات ضمن الكتاب املقدَّس  ليعطينا رجاًء وذكِّر الطالَّ
ارتباطها على ضوء . جيب أالَّ منضي وقتنا حماولني التنبؤ بداللة األحداث احلاليَّة للمستقبل

د قوَّة هللا الفائقة للطبيعة.  ا جتسِّ بنبوءات الكتاب املقدَّس. عندما تتحقَّق هذه النبوءات، فإ�َّ
 هذه هي النقطة الرئيسيَّة اليت نريد إيضاحها يف هذا اجلزء من الدرس.

 دقائق) 10-5(   حة للتطبيق الشخصي أفكار مقرت  .15

. هللا إله قدير وحمّب وجدير ابلثقة. وابلتايل، فإن أهم خطوة ميكنهم ن تثق ابهللال ختّش أ .أ
خالل فقرة التطبيق الشخصي اليوم تتمثَّل بقبول خالص هللا، إذا مل يكونوا يف القيام هبا 

شاكل الصعبة اليت يواجهو�ا يف قد فعلوا ذلك بعد. اثنًيا، عليهم أن يسلِّموا هللا امل
حياهتم. أطلب منهم أن يدوِّنوا �حية واحدة أو �حيتني يف حياهتم حيث جيب أن يثقوا 
ابهلل أكثر. مثَّ اطلب منهم تدوين طريقة واحدة أو طريقتني ميكن أن يُظهروا من خالهلا 

م يثقون به و�متنونه على هذه الناحية من حياهتم.  هلل أ�َّ

م األسبوع تقوم أبنشطتك اليوم ويف ابقي بينما قوانني الطبيعة يف عمل أتمَّل  .ب  . أ�َّ
وتذكَّر أن هللا هو َمن وضع هذه القوانني عندما خلق الكون. وأتمَّل يف عظمة هللا الذي 

هذه القوانني ابنسجام اتم يوًما بعد يوم.  وحرص على أن تعملخلق العامل 
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عهم على معرفة هللا بصورة  .ت  . أفضلشجِّ
 هللا وليس املعجزات اليت صنعها فحسب. شخص إسَع إىل أن تعرف

. اخَرت أن تتبعه ألنَّه هو هللا. ال تعتمد على املعجزات لتحفِّزك على خدمة هللا .ث
 الدافع وليس املعجزات.ولتكن احملبة هي 

م يسو  معجزات  ع على حّد سواء، شهد اآلالف حدوثيف زمن العهد القدمي ويف أ�َّ
مصر وإقامة أمَّة خاصَّة هبم.  أرض من شعبهكثرية. أتمَّل يف كلِّ ما صنعه هللا إلخراج 

 . ك، مل تؤمن إالَّ قلَّة قليلة به فيما رفضه كثريونومع ذل

 فروض .16

قوَّة ‘‘املشروع األوَّل من دليل الدراسة حتت عنوان يف آخر احلصَّة، َضع عالمات على  .أ
أجوبة شخصيَّة، ميكنك  تقدمي ومبا أن أسئلة بعض املشاريع تستلزم. ’’للطبيعةهللا الفائقة 

ديهم للتأكُّد من إجنازهم بني أياألوراق ال تزال تلقي نظرة سريعة على أجوبتهم فيما  أن
ب الذين املشروع ع الطالَّ ، وال داعي لتخصيص وقت لقراءهتا. إذا فعلت ذلك، شجِّ

تك يف سؤال معنيَّ على تسليمك مشاريعهم أو على التكلُّم يودُّون طرح أسئلة أو استشار 
 معك بعد انتهاء احلصَّة.

أطلب منهم أن جيلبوا املشروعني الثاين والرابع من دليل الدراسة إىل احلصَّة املقبلة لكي  .ب
 تتّم االستعانة هبما يف خالل فقرة النقاش يف الصف.

 للتحضري للحصَّة املقبلة.أطلب منهم قراءة الفصل الثاين من دليل الطالب  .ت

 تقييم الدرس .17

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

أّي أجزاء كانت األصعب على الطالب ليفهموها؟ 
ب؟  ما هو اجلزء الذي بدا األكثر إفادًة للطالَّ
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 الدرس الثاين
 ؟ما هي القوَّة الروحيَّة

 الرئيسيَّةاحلقيقة الكتابيَّة  .1

 جيب أن أكتشف خصائص القوَّة الروحيَّة الفعليَّة.

 آ�ت رئيسيَّة .2

 رمجة مسيث وفاندايكت  13: 4فيليبِّ 

 َأْسَتِطيُع ُكلَّ َشْيٍء ِيف اْلَمِسيِح الَِّذي يـَُقّوِيِين.

 الرتمجة العربية املبسَّطة   4-3: 1بطرس  2

َنا ُقدَرُة َيُسوَع اإلهلَِ  يَُّة ُكلَّ َما يـَتَـَعلَُّق اِبحلََياِة َوتـَْقَوى ِهللا، َوَذِلَك ِمبَْعرَِفِة َذاَك الَِّذي َلَقْد َمَنَحتـْ
َوَوَهبَـَنا هِبَِما ِهَباٍت َعِظيَمًة َوَمثِيَنًة َوَعَدَ� هِبَا، ِلَكي َنشَرتَِك ِيف الطَِّبيَعِة  4 َدَعاَ� ِمبَْجِدِه َوَصَالِحِه،

وُجِوِد ِيف الَعاملَِ ِبَسَبِب الشََّهَواتِ اإلَهلِيَِّة، َوَ�ُْرَب ِمنَ 
َ
َالِل امل  . االحنِْ

ب .3  مادة مرجعيَّة للطالَّ

يتناسب الفصل الثاين من دليل الطالب مع هذا الدرس. 
 وميكن أيًضا االستعانة ابملشروعني الثاين والرابع يف هذا الدرس.

 املواد الالزمة هلذا الدرس.

 ابمللصقات.ورق ملصق. أقالم حرب خاصَّة  .1

ميكنك استعمال مفكِّرة جهاز الكومبيوتر للكتابة وعرض ما تكتبه على شاشة  .2
 الصف بواسطة جهاز عرض رقمّي.
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 دقائق) 5-2(  نشاط حتضري للصف: قوانني الطبيعة  .4

ب إىل مشاركة ميكنك أن تستهلّ  الحظوا  اليت ختباراتبعض اال حصَّة اليوم بدعوة الطالَّ
هللا  االختبارات أن تذكِّر� بسيادةنني الطبيعة. وأِشر إىل أنَّه ميكن هلذه قو تسلُّط  امن خالهل

على عاملنا اليوم. وأوِضح أنَّك ستناقش جانًبا آخر من جوانب اخللق، ويتمثَّل ابلقوَّة الروحيَّة 
 اليت يتيحها لكّل َمن خيتارون أن يتبعوه.

  إلنسانالنقطة أ. حقيقة الضعف الروحي لدى احتدَّث عن  .5
 من دليل الطالب، واملشروع الرابع من دليل الدراسة 13-12الصفحة دقائق)    3-5(

ابملشروع الرابع أوِضح أنَّنا حنتاج مجيًعا إىل قوَّة هللا لكي نثبت يف حياة اإلميان. استِعن 
عف للتحدُّث عن ض ’’حاجيت إىل قوَّة هللا الروحيَّة يف حيايت‘‘من دليل الدراسة حتت عنوان 

 .10-1: 12بولس الذي ّمت وصفه يف رسالة كورنثوس الثانية 

ب مشاركة أجوبتهم على السؤال األوَّل:  أطلب من الطالَّ

ودوِّن ملخًَّصا عن الفكرة الرئيسيَّة اليت  10-1: 12إقرأ رسالة كورنثوس الثانية  .1
 أراد بولس إيصاهلا هنا يف ما يتعلَّق بنقاط ضعفه.

ب أن ميكنك أن تشارك حملة ع امة عن حياة بولس إذا مل يكن قد سبق لبعض الطالَّ
 خضعوا لتدريب ديين.

السؤال الثاين من املشروع الرابع يف هذه املرحلة، ميكنك أن تناقش إبجياز أجوبتهم على 
 من دليل الدراسة.

فكِّر يف حياتك. ما هي بعض النواحي اليت تشعر أبنَّك ضعيف فيها وأبنَّك  .2
هللا ملساعدتك؟ اخَرت إحدى نقاط الضعف هذه ودوِّن الطريقة حتتاج إىل قوَّة 

 اليت توّد أن يساعدك هللا من خالهلا.

لدينا مجيًعا نقاط ضعف حنتاج فيها إىل قوَّة هللا الروحيَّة  أن يدركوا أنَّ ذلك قد يساعدهم 
لكي نتمكَّن من مقاومة جتارب إبليس.  لكن ال تدخل يف نقاش مفصَّل حول هذا املوضوع. 
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وسرتغب يف الرجوع إىل هذا السؤال عندما تناقش فقرة التطبيق الشخصي هلذا الدرس يف آخر 
 احلصَّة. 

هللا يريد أن  أنَّ ّد إيضاحها لدى وضع أسس حلصَّة اليوم هي الفكرة الرئيسيَّة اليت نو 
 10كورنثوس   2ومثال بولس يف مينحنا قوَّته الروحيَّة لكي نتعامل مع مشاكلنا ونقاط ضعفنا. 

مؤثِّر جدًّا. فبولس أراد أن حتدث معجزة يف حياته للتخلُّص من املشكلة اليت يواجهها. 
 للتعايش مع هذه املشكلة. هللا وعد أبن مينحه قوَّة لكنَّ 

مواطن ضعفنا.  هيقوَّته الروحيَّة  فيها يريد هللا أن يستخدمالناحية الرئيسيَّة اليت 
 وبينما منضي قدًما يف هذا الدرس، سنحتاج إىل الرجوع إىل هذا املوضوع مرارًا.

 دائًما إلزالتها. قوَّة هللا متاحة لنا لكي خنوض الصعوابت وليس

 ’’ما هي القوَّة الروحيَّة احلقيقيَّة؟‘‘النقطة ب، حتدَّث عن  .6
 من دليل الطالب 14-13الصفحة    دقائق) 2-5(

 يف هذه املرحلة من الدرس، جيب أن حندِّد اهلدف الرئيسي من درس اليوم. 
فاهلدف من درس اليوم برمَّته، الفصل الثاين من دليل الطالب، هو اإلجابة عن السؤال اآليت: 

 ’’القوَّة الروحيَّة احلقيقيَّة؟ما هي ‘‘

ل التيَّار الكهرابئي الوارد يف دليل الطالب لتشري إىل أنَّه من املمكن ثَ ميكنك االستعانة مبَ 
أن نستخدم شيًئا ما يف حياتنا حىتَّ إن كنا ال نفهم متاًما كيفيَّة عمله. وينطبق املبدأ نفسه على 

ب على استخدام قوَّة هللا قوَّة هللا الروحيَّة. واهلدف الرئيسي من  هذا الدرس هو مساعدة الطالَّ
 الروحيَّة يف حياهتم بدون االكتفاء بتعلُّم تعاريفها.
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 النقطة ت، ما معىن أن تكون قو�ًّ روحيًّا؟حتدَّث عن  .7
 من دليل الطالب 18-14ص.    دقائق) 8-10(

عرض رقمي واطرح استخدم لوح الطبشور أو جهاز عرض الصور الشفَّافة أو جهاز 
النقاط السبع الواردة يف مثَّ استعرض قائمة ’’ ما معىن أن تكون قو�ًّ روحيًّا؟‘‘السؤال اآليت: 

ر سبب حاجتنا إىل قوَّة هللا الروحيَّة لتحقيق كلّ   دليل الطالب. ويف كّل نقطة، ميكنك أن تفسِّ
 نقطة يف حياتنا.

خالل الدرس، ميكنك أن تطلب من أحد ومبا أنَّنا سنرجع إىل هذه النقاط السبع يف 
ب إعداد ملصق كبري يتضمَّن هذه اخلصائص السبع إلنسان القوي روحيًّا، اليت متيِّز ا الطالَّ

وسيكون هذا امللصق مفيًدا بصورة خاصَّة عندما ميكنك أن تعّد هذا امللصق بنفسك.  أو
 التاليني.تتناول بعض املواضيع اليت سيتّم التطرُّق إليها يف الدرسني 

 ما معىن أن تكون قو�ًّ روحيًّا؟
 أنت التزمت جد�ًّ ابلعيش ليسوع .1
 فعله إىل املقدَّس الكتاب يدعوك ما على االطِّالع بعد قراراتك تتخذ أنت .2
 الصالة جزء مهم من حياتك .3
 أنت تتعلَّم اإلصغاء إىل هللا بروحك .4
 األشياء األخرىأنت حتّب هللا أكثر ممَّا حتّب األشخاص اآلخرين أو  .5
 أنت تعلَّمَت كيفيَّة االنتصار على التجارب .6
 ’’مثر الروح القدس‘‘حياتك ُتظهر  .7

 18-14القوَّة الروحيَّة والقوَّة الفائقة للطبيعة، دليل الطالب ص. 
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  ’’ال حتاول تقليد قوَّة هللا‘‘النقطة ث، حتدَّث عن  .8
 من دليل الطالب 19-18صفحة   دقائق)  3-5(

درًة من التمتُّع بقوَّة هللا احلقيقيَّة. فاهلل أكثر قحذِّرهم من خماطر تقليد قوَّة هللا بدًال من 
املزيَّف. قد يتمكَّن هذا األخري من خداع املؤمنني احمليطني به،  أي إنسان على فضح الشخص
 لكنَّه بذلك ال يؤذي إالَّ نفسه.

مثًال واضًحا يبنيِّ خطرًا آخر  19مال الرسل الواردة يف سفر أع أبناء ِسكاوا قصَّةجتسَّد 
مرتبطًا مبحاولة تقليد قوَّة هللا. فالشيطان ال ينخدع مبحاولتنا خداع اآلخرين بشأن قوَّتنا 

الروحيَّة. وجيب على َمن حياول تقليد قوَّة هللا أالَّ يتفاجأ عندما حتيط به التجارب من كّل 
  بقوَّة هللا احلقيقيَّة العاملة يف حياتك.صوب. وال ميكنك مقاومة هذه التجارب إالَّ 

التصديق،  -أربعة مقوِّمات رئيسيَّة للتمتُّع ابلقّوة الروحيَّة‘‘النقطة ج، أعِط مقدِّمة عن  .9
 من دليل الطالب 19الصفحة    دقائق) 3-2( ’’الثقة، الرجاء، اإلميان

أن تساعد� على فهم ماهيَّة  ميكن ألربع كلمات واردة بصورة متكّررة يف الكتاب املقدَّس
قوَّة هللا الروحيَّة. هذه الكلمات األربع هي: التصديق، الثقة، الرجاء، اإلميان. وغالًبا ما يتّم 

التوصُّل إىل تعريف مثايل ا لط بينها وإساءة استعماهلا يف أوساط املؤمنني. ومن الصعب جدًّ اخل
 يصف اجلوانب الروحيَّة كافَّة لكّل كلمة. 

وأوِضح أنَّه عليك أن ختدم املسيح لفرتة طويلة جدًّا لكي تتقن األبعاد الروحيَّة كافة لكّل 
بنا من هذه الكلمات وكيفيَّة أتثريها على حياتنا اليوميَّة. لكن ليس هدفنا اليوم أن  ُخنضع طالَّ

ساسيَّة كلمة. فثمَّة حقائق روحيَّة أ  دكتوراه حول تعريف كلّ على مستوى شهادة ال لدراسات
بسيطة ميكن حلديثي اإلميان أن يفهموها ببساطة وهي تساعدهم على فهم كيفيَّة عمل قوَّة هللا 

 الروحيَّة يف حياتنا بصورة أفضل.

أنَّنا نريد اليوم حتديد من دليل الطالب  19الصفحة جاء يف مقدَّمة الفقرة ج الواردة يف 
 ئر الكلمات.عن سا جتعلها مميَّزةكلمة    ميزة رئيسيَّة لكلّ 
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ب هلذه الكلمات األربع .10  دقائق) املشروع الثاين من دليل الدراسة 5(    تعريف الطالَّ

ب إىل مشاركة نتائج حبثهم املتعلِّق ابلسؤال األوَّل من  املشروع الثاين من دليل أدُع الطالَّ
م على لوح ميكنك عرض أجوبته  ’’.اإلميان، التصديق، الثقة، الرجاء‘‘الدراسة حتت عنوان 

دوِّن كّل التعاريف اليت يقدِّمو�ا لكّل كلمة. الطبشور أو على جهاز عرض الصور الشفافة. 
 اريف خمتلفة، لكلِّ من هذه الكلمات تعمن هذا املشروع هو اإلظهار أّن فاهلدف الرئيسي 

 قد تكون متداخلة.

م مشاركة ميكنهإمنحهم فرصة حملاولة تفسري أوجه االختالف بني هذه الكلمات. 
أجوبتهم على السؤال الثاين من املشروع الثاين من دليل الدراسة. واحرص على أن يكون 

 النقاش وجيزًا. فليس اهلدف من هذا اجلزء من الدرس أن يقدِّموا أجوبة  مثاليَّة.

وستساعدك أجوبتهم على هذين السؤالني على فهم مدى فهمهم للمقوِّمات األربعة 
م يستخدمونللقوَّة الروحيَّة.  القوَّة الروحيَّة بصورة  تلقائيًّا لكنَّ التعاريف الصحيحة ال تعين أ�َّ

 فعَّالة يف حياهتم.

ب .11      هلذه الكلمات األربع تعريف الطالَّ
 من دليل الطالب 24-20ص.    دقائق) 5-10(

 يف هذه احلصَّة. فنحن نعلم مجيًعا أن لكلٍّ من اأعرض تعريف كّل كلمة سنستخدمه
هذه الكلمات أكثر من تعريف واحد. لكن هبدف القيام بنقاش ذكي ووازن، سنستعني 

د الصفة الرئيسيَّة املميِّزة لكّل كلمة  بتعريف واحد فقط لكّل كلمة. فنحن اخرت� تعريًفا جيسِّ
كما هي واردة يف الكتاب املقدَّس. 

الهوتية هلذه الكلمات اليظهر يف الكنائس اليوم اختالف حاد يف الرأي حول التعاريف 
األربع، وخصوًصا اإلميان والتصديق. فنحن ال نسعى اليوم إىل حّل نزاع الهويت، بل إنَّنا نريد 

 أن نتفادى أي نزاع إذا أمكن.
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يف ما يلي التعاريف الواردة يف دليل الطالب لكّل كلمة. إذا أردت احلصول على 
 .24-20الصفحات معلومات إضافيَّة راِجع 

 هو املوافقة على الوقائع، والتسليم بصحَّتها. -التصديق

 . االتكال على شخص ما.شخص ما أو شيء ما اعتمادك علىهي  -الثقة

 هو توقُّع حدوث أمر ما يف املستقبل. -الرجاء

 هو قوَّة من هللا تؤدِّي دائًما إىل العمل. -اإلميان

يف الصف. عندما يستخدم دوِّن هذه التعاريف األربعة على ملصق وعلِّقه على اجلدار 
ب هذه الكلمات يف احلصَّة استِعن هبذا اجلدول لكي يستمرُّوا يف استخدام هذه  ،الطالَّ

 التعاريف.

 دقائق) 10-5(   أمثلة توضيحيَّة على الكلمات األربع  .12

أعِط أمثلة توضيحيَّة مستوحاة من احلياة اليوميَّة على هذه الكلمات مستعيًنا هبذه 
أوِضح أوجه االختالف بني هذه الكلمات من خالل األمثلة التوضيحيَّة اليت  التعاريف.

تتناول الفطور اليوم إذا كنت قد أن ’’ ترجو‘‘ليس عليك أن تعطيها. فعلى سبيل املثال، 
أنَّك تناولت الفطور، وابلتايل أنت توافق على ’’ تصدِّق‘‘تناولت الفطور أساًسا. فأنت 

أن يكون جاهزًا يف ’’ راجًيا‘‘أن تتناول العشاء هذه الليلة، ’’ وترج‘‘الوقائع. ميكنك أن 
ابلطاهي، وتعتمد عليه لكي يعدَّ لك ’’ تثق‘‘أنت الوقت احملدَّد لئالَّ يتعنيَّ عليك االنتظار. 

 طبًقا آمًنا ال يتسبَّب مبوتك عندما تتناوله.
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 معىن اإلميان .13

بتعريفها املرتبط ابلقوَّة الروحيَّة. ’’ إميان‘‘كلمة  هذه احلصَّة، سنحصر النقاش حول  يف
مل يكن اإلميان الذي من هللا ضرور�ًّ وسنستخدم الكلمات الثالث األخرى لوصف الوضع، إذا 

لتجسيد  من دليل الطالب 25-24الصفحتني لتنفيذ هذه املهمَّة. وقد أُعطيت أمثلة عدَّة يف 
 اإلميان العامل يف الكتاب املقدَّس.

من ان كما ّمت تعريفه هنا للتمكُّن ن املهّم جدًّا أن نكوِّن فهًما واضًحا عن اإلميم
استكمال الدرس. ففي اجلزء املتبقي من الدرس، سنرجع مرارًا إىل هذا التعريف لكي نتأكَّد من 

م فهموا أنَّ اإلميان ليس قوَّيت اخلاصَّة لكنَّه قوَّة هللا العاملة من خاليل.  أ�َّ

 ’’العالقة بني املقوِّمات األربعة للقوَّة الروحيَّة‘‘النقطة ح، ث عن حتدَّ  .14
 من دليل الطالب 27-25ص.   دقائق)  5(

لتوضيح  من دليل الطالب 26-25الصفحة استِعن ابألمثلة التوضيحيَّة الواردة يف 
 العالقة بني هذه املقوِّمات األربعة للقوَّة الروحيَّة.

2 

متثِّل هذه الدوائر األربع املقوِّمات األربعة. استِعن ابلدوائر املتداخلة لتبنيِّ أن مقوِّمات 
اإلميان والتصديق والرجاء والثقة متداخلة يف ما بينها وهي تعمل مًعا يف حياتنا. 
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أكثر سهولة، يف هذه احلصَّة مناقشة هذه املقوِّمات األربعة فقرة لكي جنعل لكن 
 سنستعني ابلرسم البياين الثاين الذي يظهر فيه كل مقوِّم منفصًال متاًما عن اآلخر.

ب على يف اجلزء املتبقِّي من هذا الدرس، حُ  عدم استخدام هذه املصطلحات ّث الطالَّ
 على استخدام التعريف اخلاص بكّل مصطلح.بصورة متبادلة بل 

وصًفا ملا تبدو عليه حياتنا يف غياب كّل  من دليل الطالب 26-25ن الصفحتاتتضمَّن 
 من هذه املقوِّمات األربعة، ووصًفا ملا حيدث يف حياتنا عندما تكون موجودة.

 ’’حياتنا؟أين ميكننا استخدام القوَّة الروحيَّة يف ‘‘النقطة خ، حتدَّث عن  .15
 من دليل الطالب 29-27ص. دقائق)    5-10(

قائمة تصف بعض النواحي اليت يستخدم فيها  من دليل الطالب 27الصفحة جتد يف 
 املوضوع بصورة أكثر تفصيًال يف احلصَّتني املقبلتني، لكن  ااملؤمنون إميا�م. سنتناول هذ

أن يروا الروابط العمليَّة الستخدام قوَّة هللا  يستطيعواخصِّص وقًتا إلعطاء مقدِّمة عنه اليوم لكي 
 الروحيَّة يف حياهتم اليوم.

تنمية القوَّة الروحيَّة هي عمليَّة تدرجييَّة، لكنَّ هللا جاهز ملساعدة كلِّ إنسان اليوم. 
 وليس على املرء االنتظار حىتَّ يصبح �ضًجا روحيًّا لكي ميدَّه هللا بقوَّته.

وأن تعلِّقه على احلائط يف الصّف لكي ًقا يتضمَّن هذه القائمة ميكنك أن تعدَّ ملص
 تستعني به يف وقت الحق من هذا الدرس.
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 أين ميكننا استخدام القوَّة الروحيَّة يف حياتنا؟
9-8: 2قبول املسيح خملًِّصا شخصيًّا حلياتك (نيل اخلالص) أفسس  .1
 3: 1بطرس  2الثبات يف اإلميان ابملسيح    .2
 8: 32هللا   مزمور  تتميم مشيئة .3
6-4: 5يوحنا  1االنتصار على اخلطيَّة     .4
5-2: 1مواجهة الضيقات واحملن    يعقوب  .5
 15: 5الشفاء   يعقوب  .6
 13: 10كورنثوس   1التغلُّب على التجارب      .7
 11: 119طاعة قوانني هللا    مزمور  .8
ياجات املستقبليَّة. تلبية االحتياجات احلاضرة. ال ميكنك ختزين اإلميان لتلبية االحت .9

7-6: 4فيليبِّ 
 27القوَّة الروحيَّة والقوَّة الفائقة للطبيعة، دليل الطالب صفحة 

 دقائق) 10-5(    ’’الشفاء ابإلميان‘‘ مبدأ �ِقش قصَّة العائلة اليت أساءت فهم .16

تطبيق مبدأ الشفاء ابإلميان على ابنها  حاولتمن كاليفورنيا  عائلةقصَّة  يف ما يلي إقرأ
مبادئ تبنيِّ هذه القصَّة كيف أنَّ هذه العائلة أساءت فهم  الذي يعاين من داء السكَّري. 

 الكتاب املقدَّس املتعلِّقة ابإلميان والتصديق والثقة والرجاء والقوَّة الروحيَّة والقوَّة الفائقة للطبيعة.

ا جزء من االمتحان الذي من فضلك، خصِّص وقًتا لقراءة  ب أل�َّ هذه القصَّة أمام الطالَّ
 سُيعطى يف احلصَّة األخرية.

وميكنك الرجوع إىل هذا املثل يف الفصول األخرى ضمن هذا الدرس. سيتعنيَّ عليك 
الرجوع إىل هذه القصَّة لإلجابة عن أحد األسئلة. لذا، ُخذ هذا األمر بعني االعتبار بينما تُعّد 

لدرس. وميكنك أيًضا االستعانة هبذه القصَّة بينما تناقش موضوع االفرتاض يف الدرس بر�مج ا
 الرابع.
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 ’’الشفاء ابإلميان‘‘حتاول تطبيق مبدأ  من كاليفورنيا عائلة
 سان بر�ردو، كاليفورنيا

، اصطحب السيد لورنس ابركر 1973آب/أغسطس  19يف مساء يوم األحد الواقع يف 
ر وزوجته ابنهما إىل  ين يديه عليه ويصلِّي ألجل شفائه من داء الكنيسة لكي يضع أحد املبشِّ

ذا هذه اخلطوة إمياً� منهما  مهاو  السكَّري. ابنهما الذي مل  نَّ صالة وضع اليد قد شفتأباختَّ
  ’’.حنن نصدِّق الشفاء ابإلميان‘‘يتجاوز احلادية عشرة من العمر. وقال الوالد: 

فا عن إعطاء األنسولني البنهما الذي وافق متاًما على قرارمها. مثَّ توقَّ وبناء على هذه القناعة، 
يتباهى أمام أصدقائه بشفائه من املرض الذي كبَّله على مدى مخس سنوات.  هذا األخري راح

لكن حبلول يوم األربعاء، بدأ الصيب يعاين صعوابت يف التنفُّس والكالم فيما واظب والداه 
 بني على الصالة ألجله. لكنَّه ما لبث أن فارق احلياة.وبعض األصدقاء املقرَّ 
ا أبنَّ هللا سيقيمه إمياً� منهالعائلة للسلطات املختصَّة بتشريح جثَّة ولدها يف البداية، مل تسمح 

 من املوت.
شخص يف منزل الفقيد لعقد اجتماع صالة. وقبل  200ويف يوم األحد التايل، جتمَّع حنو 

لن نقيم أي جنازة. مل خنطِّط إلقامة أي جنازة ألنَّ ابين، ‘‘السيد ابركر:  بداية االجتماع قال
 ’’.ي، سيقوم من املوت بعد ظهر اليومويسل

وإنشاد الرتانيم وقراءة الكتاب املقدَّس، مسح وبعد استغراق أكثر من ثالث ساعات يف الصالة 
م متاًما كما فعل  أفراد العائلة بدفن الصيب. مثَّ تنبَّأ الوالد أبن ابنه سيقوم من املوت بعد أربعة أ�َّ

 لعازر. 
امهما بقتل ابنهما.  لكن الصيب مل يرجع إىل احلياة. ويف وقت الحق، متَّ توقيف الوالدين واهتِّ

 A couple’s prayers fail to‘‘(ّمت اقتباس معظم املعلومات يف هذه القصَّة من مقالة حتت عنوان 

revive their dead son’’وقد  ’’.صالة الوالدين مل تُرجع ابنهما امليت إىل احلياة‘‘ترمجته  ، ما
آب/أغسطس  27يف العدد الصادر يف  In the Star-Ledgerوردت هذه املقالة يف جريدة 

، ’’We Let Our Son Die‘‘ن كتااًب حتت عنوان ). ويف وقت الحق، كتب الوالدا1983
)Harvest House يتحدَّاثن فيه عن هذه الفرتة املأساوية ’’وتجعلنا ابننا مي‘‘) ما ترمجته  ،

من حياهتما، ويصفان تفصيًال الصراعات الروحيَّة اليت مرَّا فيها قبل االختبار وبعده. 
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 دقائق) 5-3(    مالحظات ختاميَّة .17

 من دليل الطالب. 28الصفحة يف ختام هذا الدرس،، شدَّد على الفكرة الواردة يف 

يبالغ املؤمنون اجلدد يف حماولة إجياد تعريف مثاّيل للقوَّة الروحيَّة من املمكن أن 
لدرجة فقدان اهلدف الرئيسي منها.... فاألمر األهم الذي جيب أن يستحوذ على تركيزك 

يف هذه املرحلة من حياتك هو النمو الروحي واالستعانة بقوَّة هللا خلوض املعارك اليت 
 ستواجهها ال حمالة.

 من دليل الطالب 28لصفحة مقتبس من ا

 دقائق) 10-5(   تطبيق شخصي  .18

أطلب من الطالب الرجوع إىل املشروع الرابع من دليل الدراسة ومراجعة أجوبتهم على  .أ
ا حيتاج البعض منهم إىل املساعدة إلجياد املراجع الكتابيَّة املرتبطة 3و 2السؤالني  . فرمبَّ

ا حيتاج البعض إىل هبذه املواضيع. ميكنك مناقشة هذا األم ب. ورمبَّ ر مع سائر الطالَّ
من املشروع  السادساهتمام خاص عند انتهاء احلصَّة. احرص على أن يكملوا النشاط 

 الرابع إذا مل يكونوا قد فعلوا ذلك بعد.

ضمن ميكنك أن تطلب منهم االنقسام إىل جمموعات من اثنني ومشاركة أهدافهم 
 يصلِّي واحدهم لآلخر.أن  اجملموعات الصغرية. أُطُلب

ب سيحضرون احلصَّة املقبلة، أطلب منهم إجناز املشروع  .ب إذا مل تكن واثًقا من أن الطالَّ
اخلامس من دليل الدراسة واعتباره نشاط التطبيق الشخصي هلذا الدرس. لكن إذا كنت 

ميكن أن ينجز الطالب املشروع اخلامس ، وممنهج تقدِّم هذه احلصص ضمن إطار منظَّم
  خالل أوقات الدراسة خارج الصّف.يف
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 فروض .19

 .3: 1بطرس  2حول يف آخر احلصَّة، وزِّع االختبار القصري  .أ

اإلميان، والتصديق، ‘‘املشروع الثاين من دليل الدراسة، َضع عالمات على  .ب
 ’’والثقة، والرجاء

الروحيَّة يف حاجيت إىل قوَّة هللا ‘‘، املشروع الرابع من دليل الدراسةَضع عالمات على  .ت
 إالَّ إذا أردت منحهم املزيد من الوقت للعمل عليه. ،’’حيايت

 ، ’’تقييمي للقوَّة الروحيَّة يف حيايت‘‘املشروع اخلامس من دليل الدراسة،  .ث
مصمَّم الستكمال احلديث الذي أجريناه يف هذه احلصَّة. حثَّهم على التفكري مليًّا يف 

 هذا املشروع.

 من دليل الطالب للتحضري للحصَّة املقبلة. 3صل أطلب منهم قراءة الف .ج

 تقييم الدرس .20

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

أّي أجزاء كانت األصعب على الطالب ليفهموها؟ 
ب؟  ما هو اجلزء الذي بدا األكثر إفادًة للطالَّ
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 الدرس الثالث 
 ؟كيف تنال قوَّة روحيَّة

 احلقيقة الكتابيَّة الرئيسيَّة .1

جيب علي أن أسعى، بصفيت إنساً� مؤمًنا، إىل اكتشاف مواقف حمدَّدة يف حيايت اليوميَّة 
 القوَّة الروحيَّة اليت يريد هللا تنميتها يف داخلي. حيث ميكنين أن أستخدم

 اآلية الرئيسيَّة .2

 الرتمجة العربية املبسَّطة   3-2: 1يعقوب 

اإلْخَوُة، ِعْنَدَما ُتواِجُهوَن أنَواًعا َكِثريًَة ِمَن التََّجاِرِب، اعَتِربُوا َذِلَك َداِفًعا إَىل أْن أيـَُّها ا
 .َوَذِلَك ِألنَُّكْم تـَْعَلُموَن أنَّ امِتَحاَن إميَاِنُكْم يـَُولُِّد ِفيُكُم الصَّربَ . 3 تـَْفَرُحوا ُكلَّ الَفرَحِ 

 مادة مرجعيَّة للطّالب .3

الفصل الثالث من دليل الطالب مع هذا الدرس. وميكن أيًضا االستعانة يتناسب 
، ’’حاجيت إىل قوَّة هللا الروحيَّة يف حيايت‘‘ابملشروع الرابع من دليل الدراسة حتت عنوان 

 ’’.تقييمي للقوَّة الروحيَّة يف حيايت‘‘وابملشروع اخلامس حتت عنوان 

 لروحيَّة يف حيايتتقييم القوَّة انشاط التحضري للدرس:  .4
 دقائق) املشروع اخلامس من دليل الدراسة 5(

املشروع اخلامس من دليل الدراسة حتت عنوان استهّل الدرس مبناقشة أجوبتهم على 
ميكنك التوسُّع يف النقاش ضمن جمموعة كبرية وإاتحة  ’’.تقييمي للقوَّة الروحيَّة يف حيايت‘‘

ب ملشاركة أجوبتهم، أو ميكنك  إىل جمموعات من اثنني أو ثالثة  تقسيمهمالفرصة أمام الطالَّ
 للقيام هبذه النقاشات.
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إذا اخرتت تقسيمهم إىل جمموعات صغرية، احرص على إعطائهم توجيهات واضحة 
هلدف الرئيسي من هذا املشروع ومن هذا النقاش هو مساعدة بشأن ما توّد منهم القيام به. فا

كّل طالب على تقييم قوَّته/قوَّهتا الروحيَّة. نرجو أن تكون هذه مقدِّمة جمدية لدرس اليوم لدى 
 مناقشة كيفّية تعزيز القوَّة الروحيَّة يف حياتنا.

ًصا يف صنع ال تسَع إىل أن تكون بطًال روحيًّا خارقً ‘‘النقطة أ، حتدَّث عن  .5 ا متخصِّ
 من دليل الطالب 32-30ص.   دقائق)  5(    ’’املعجزات

ر بني القوَّة الروحيَّة اليت يريد هلل تنميتها يف حياتنا لكي نستخدمها بصورة يوميَّة الفرق  فسِّ
ليس هذان نوعني مقابل القوَّة الفائقة للطبيعة اليت يستخدمها هللا أحياً� لصنع املعجزات. 

ا يتوقَّف األمر على الطريقة اليت يريد هللا أن يستخدم هبا قوَّته يف حياتنا. خمتلفني  من القوَّة. وإمنَّ
من النادر أن نرى هللا يستخدمنا لصنع املعجزات. لكنَّه يريد منَّا أن نتعلَّم كيفيَّة استخدام قوَّته 

م حياتنا لكي نتصّدى للمشاكل ونتعا مل معها ابلطريقة اليت يريدها الروحيَّة يف كلِّ يوم من أ�َّ
 هللا.

 لقد ّمت إعطاء مثلني من الكتاب املقدس يف دليل الطالب لتوضيح هذه النقطة.

 سفر دانيال، الفصل الثالث، الفتيان الثالثة يف أتون النار.

م أرادوا إنزال �ر من السماء إلفناء 56-53: 9إجنيل لوقا  ، انتهر يسوع التالميذ أل�َّ
 لسامرة.مدينة يف ا
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  ’’تنمية القوَّة الروحيَّة تتطلَّب وقًتا وعمًال ‘‘لنقطة ب، احتدَّث عن  .6
 من دليل الطالب، واملشروع الرابع من دليل الدراسة 33-32ص.   دقائق)  5(

ب أن يدركوا أن تنمية القوَّة الروحيَّة يف حياة املؤمن هي عمليَّة تدرجييَّة  جيب على الطالَّ
عرب جمرَّد تستمّر مدى احلياة. وعليهم أن يعوا أيًضا أنَّه ال ميكن للمرء أن ينّمي قوَّته الروحيَّة 

ا أنت حتتاج إىل قوَّة هللا فالكالم وحده ال جيعلك تنمو روحيًّا. وإمنَّ ’’. أ� قوّي روحيًّا‘‘القول: 
 لكي تنمو. ميكنك توضيح كيفيَّة حدوث هذا األمر يف حياتك.

ب مشاركة أجوبتهم على النشاط الرابع من  املشروع الرابع من دليل أطلب من الطالَّ
 الدراسة.

 إسأل شخًصا واحًدا أو شخصني عن الطريقة اليت تعلَّم/تعلَّما من  : 4النشاط 
الروحيَّة يف هذه الناحية من حياته/حياهتما.  القوَّةة  تنمية خالهلا كيفيَّ 

 دوِّن بعض األمور اليت تعلَّمتها منه/منهما.

 أو أن تكون خمطئة متاًما. ميكن هلذه املقابالت أن تتضمَّن أفكارًا ملهمة مفيدة 
إليه لتنمية القوَّة شدِّد على ضرورة اعتبار الكتاب املقدَّس املعلِّم الرئيسي الذي جيب أن نلجأ 

 الروحيَّة.

ب من هذه املقابالت مع  ونرجو أن تتناسب األفكار امللهمة اليت يكتسبها الطالَّ
 املواضيع الرئيسيَّة اليت سيتّم تناوهلا ضمن إطار النقطة التالية.

 ’’الروحيَّة خطوات رئيسيَّة لتنمية القوَّة‘‘النقطة ت، حتدَّث عن  .7
 من دليل الطالب 38-34ص.    )دقائق 10-15(

الالزمة لتنمية تتمثَّل الفكرة الرئيسيَّة اليت نريد تناوهلا يف هذا الدرس ابخلطوات األساسيَّة 
قبل البدء مبناقشة هذه اخلطوات، ميكنك مراجعة جدول خصائص القوَّة الروحيَّة القوَّة الروحيَّة. 

هذه النقاط أفكارًا ملهمة بشأن اجملال الذي  وتوفِّرالذي متَّ التطرُّق إليه يف احلصَّة السابقة. 
 ميكن أن نستثمر فيه الوقت والطاقة لدى أتدية دور� هبدف تنمية القوَّة الروحيَّة يف حياتنا.
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ّمت اقتباس اجلدول أد�ه من الفصل الثاين من دليل الطالب. وهو يبنيِّ ما جيري يف حياة 
 اإلنسان الذي يتمتَّع ابلقوَّة الروحيَّة.

 ما معىن أن تكون قو�ًّ روحيًّا؟
 أنت التزمت جد�ًّ ابلعيش ليسوع .1
 فعله إىل املقدَّس الكتاب يدعوك ما على االطِّالع بعد قراراتك تتخذ أنت .2
 الصالة جزء مهم من حياتك .3
 أنت تتعلَّم اإلصغاء إىل هللا بروحك .4
 أنت حتّب هللا أكثر ممَّا حتّب األشخاص اآلخرين أو األشياء األخرى .5
 أنت تعلَّمَت كيفيَّة االنتصار على التجارب .6
 ’’مثر الروح القدس‘‘حياتك ُتظهر  .7

 18-14القوَّة الروحيَّة والقوَّة الفائقة للطبيعة، دليل الطالب ص. 

اذها لتنمية القوَّة الروحيَّة يف حياتنا.  واآلن، سنتناول اخلطوات األساسيَّة اليت ميكننا اختِّ

دفة إىل تنمية القوَّة الروحيَّة، خطوة من هذه اخلطوات األساسيَّة اهلا بينما تناقش كلّ 
اذ كلّ  خطوة بفضل  احرص على حتديد مسؤوليَّتنا ومسؤوليَّة هللا لتحقيق هذا النمو. وقد ّمت اختِّ

 مساعدة هللا. فاجلهود البشريَّة ال تكفي لتنمية القوَّة الروحيَّة.

 ة أو من حياة مؤمنني آخرين على كّل خطوة.حاول إعطاء أمثلة من حياتك اخلاصَّ 

 خطوات رئيسيَّة لتنمية القوَّة الروحيَّة
 قبول املسيح خملًِّصا شخصيًّا حلياتك .1
 االقرتاب إىل هللا .2
 الطاعة .3
 لنيل قوَّة هللا الروحيَّة االستعداد .4
 الصالة .5

3 



 39 القوَّة الروحيَّة والقوَّة الفائقة للطبيعة

 م من احملن واملشاكلتعلُّ ال .6
 الصوم .7
 التسبيح والعبادة .8

 من دليل الطالب 38-34القوَّة الروحيَّة والقوَّة الفائقة للطبيعة، ص. 

ميكنك االستعانة  ،’’التسبيح والعبادة‘‘لدى التحدُّث عن اخلطوة الثامنة حتت عنوان 
 الذي يتحدَّث عن املكانة العمليَّة للتسبيح والعبادة يف حياتنا. 100ابملزمور 

 دقائق) 5-3(   احرص على أن يكون هذا الدرس عمليًّا  .8

ب على ربط هذه احلقيقة الروحيَّة  اهلدف الرئيسي من هذا الدرس هو مساعدة الطالَّ
ا استعرض هذا الدرس حبياهتم اخلاصَّة.  ب آبالف الوقائع اجلديدة، وإمنَّ ال حتُش أذهان الطالَّ

 هتم اليوم.بطريقة ختوِّهلم ربط هذه احلقائق بواقع حيا

 37و 36، الواردة يف الصفحتني ’’م من احملن واملشاكلتعلُّ ال‘‘اخلطوة السادسة، توفِّر 
لتمحور هذا الدرس حول واقع حياتنا اليوم. أِشر إىل أن هذه فرصة ممتازة   من دليل الطالب

ة جدًّ  ا ملا جاء يف هي الطريقة اليت يعتمدها هللا غالًبا للعمل يف حياتنا. يف ما يلي ترمجة معربِّ
 .4-2: 1رسالة يعقوب 

 الرتمجة العربية املبسَّطة    4-2: 1يعقوب 
أيـَُّها اإلْخَوُة، ِعْنَدَما ُتواِجُهوَن أنَواًعا َكِثريًَة ِمَن التََّجاِرِب، اعَتِربُوا َذِلَك َداِفًعا إَىل 2

أنَّ امِتَحاَن إميَاِنُكْم يـَُولُِّد ِفيُكُم َوَذِلَك ِألنَُّكْم تـَْعَلُموَن . 3 أْن تـَْفَرُحوا ُكلَّ الَفَرحِ 
َفَحاِفظُوا َعَلى َهَذا الصَِّرب إَىل النَِّهايَِة، ِلَكي يـُْنِتَج َعَمَلُه الَكاِمَل ِفيُكْم، . 4 الصَّربَ 

ُقُصُكْم َشيءٌ   .فـََتِصريُوا َ�ِضِجَني وََكاِمِلَني، َال يـَنـْ
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 دقائق) 5-3(   ة التجربة تساعد على تنمية القوَّة الروحيَّ  .9

يف هذه املرحلة، ميكنك أن ختصِّص وقًتا لتبنيِّ كيف أنَّه ميكن ألّي جتربة نتعرَّض هلا يف 
 حياتنا أن تتحوَّل إىل فرصة لتنمية قوَّتنا الروحيَّة.

 دقائق) 10-5(   الفرق بني القوَّة الروحيَّة وصنع املعجزات  .10

أن تناقش الفرق بني االعتماد على هللا لنيل قوَّة إذا كان لديك متَّسع من الوقت، ميكنك 
روحيَّة متكِّنك من التغلُّب على التجارب واالعتماد على هللا لنيل قوَّة فائقة للطبيعة متكِّنك من 

صنع املعجزات. وإذا كنت قد اقتبست قصَّة العائلة اليت من كاليفورنيا، ميكنك الرجوع إليها 
 وع. وهي تسلِّط الضوء على الفرق بني هذين املوضوعني، ملناقشتها على ضوء هذا املوض

 من دليل املعلِّم 32الصفحة لكن احملزن فيها هو أن �اية الصيب كانت مأساوية. راجع 
 لالطِّالع على تفاصيل القصَّة. 

، ’’We Let Our Son Die‘‘ولقد كتب الوالدان كتااًب حول هذا االختبار يف حياهتما، عنوانه 
، من أتليف الري ابركر. يسلِّط الكتاب الضوء على الدروس ’’جعلنا ابننا ميوت‘‘ه ما ترمجت

 اليت استقاها الوالدان من األخطاء اليت ارتكباها فيما كا� يسعيان إىل صنع مشيئة هللا.

 دقيقة) 15-5(    معمودية الروح القدس والقوَّة الروحيَّة .11

املوضوع اآلخر الذي ميكنك إاثرته هنا هو دور معمودية الروح القدس يف حياة املؤمن 
موهبة الروح الذي يسعى إىل تنمية قوَّة هللا الروحيَّة يف حياته. ويعترب الكثري من املؤمنني أن 

ة هم اجلرأة ليشهدوا لغري املؤمنني عن املسيح وقوَّ حالقدس تساهم يف تعميق عالقتهم ابهلل ومتن
 ملقاومة التجارب.

ال أتيت معمودية الروح القدس تلقائيًّا مبقدار إضايف من القوَّة الروحيَّة يف حياة اإلميان، 
لكنَّها تتيح اإلمكانيَّة والفرصة لتحقيق ذلك. يلعب الروح القدس دورًا مهمًّا جدًّا يف حياة 

 املؤمن الذي يسعى إىل تنمية قوَّة هللا الروحيَّة يف حياته.
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 دقيقة) 10-5(    تطبيق شخصي .12

ب الرجوع إىل أجوبته .أ املشروع اخلامس من دليل الدراسة حتت على  مأطلب من الطالَّ
أطلب منهم اختيار �حية واحدة أو �حيتني . ’’حيايت تقييمي للقوَّة الروحيَّة يف‘‘عنوان 

أو أمرين ميكنهم البدء بفعلهما اليوم  جون إىل النمو فيهما، وتدوين أمر واحدحيتا
 ملساعدهتم على النمو يف هذه الناحية من حياهتم. 

نوع واحد أو نوعني من التجارب اليت يواجهو�ا يف الوقت احلايل.  حتديد أطلب منهم .ب
ميكنهم تدوينها على ورقة عاملني أنَّه ليس عليهم تسليمها للمعلِّم. واطلب منهم التفكري 

امهم ابلتغلُّب على هذه التجربة واالستجابة بطرق تتوافق مع كالم هللا يف يف عمق التز 
مثَّ اطلب منهم تدوين أمر أو أمرين ميكنهم القيام هبما هذا األسبوع الكتاب املقدَّس. 

 لكي يتمكَّنوا من مقاومة هذه التجربة بنجاح.

 فروض .13

 .4-2: 1ب يف آخر احلصَّة، وزِّع االختبار القصري حول رسالة يعقو  .أ

املشروع اخلامس من دليل الدراسة حتت عنوان يف آخر احلصَّة، َضع عالمات على  .ب
ومبا أن العمل على هذا املشروع هو عمل شخصي، . ’’تقييمي للقوَّة الروحيَّة يف حيايت‘‘

م أجنزوا العملميكنك أن تتحقَّق ببساطة  بدون أن جتمع األوراق أو تقرأها  من أ�َّ
 .إذا طلبوا منك ذلكيل إالَّ ابلتفاص

ب قراءة الفصل الرابع من دليل الطالب قبل موعد احلصَّة املقبلة. .ت  أطلب من الطالَّ

 تقييم الدرس .14

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

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

3 



 دليل املعلِّم 42

 الدرس الرابع
 القوَّة الروحيَّة احلقيقيَّة مقابل القوَّة املزيَّفة

 احلقيقة الكتابيَّة الرئيسيَّة .1

 ة الشيطان والقوَّة البشريَّة، جيب أن أكتشف الفرق بني قوَّة هللا وقوَّ 
 وأن أختار القوَّة اليت سأعتمد عليها ألخوض كّل موقف أواجهه يف حيايت.

 اآلية الرئيسيَّة .2

 الرتمجة العربية املبسَّطة للكتاب املقدَّس   2: 8رومية 

ِسيِح َيُسوَع، َحرََّرتكَ 
َ
ْحِيي ِمْن َشرِيَعِة اَخلِطيَِّة الَِّيت تـَُؤدِّي إَىل  َفِفي امل

ُ
َشريَعُة الرُّوِح امل

ْوتِ 
َ
 .امل

ب .3  مادة مرجعيَّة للطالَّ

ابملشروعالرابع من دليل الطالب مع هذا الدرس. وميكن أيًضا االستعانة  يتناسب الفصل
يف هذا الدرس.  ’’قوَّة هللا مقابل قوَّة الشيطان‘‘السادس من دليل الدراسة 

 دقائق) 5-3(    نشاط التحضري للدرس: قوَّة هللا مقابل قوَّة الشيطان .4

ب لقوَّة هللاستهّل   مقابل قوَّة الشيطان. ميكنك طرح بعض الدرس مبناقشة تقييم الطالَّ
 األسئلة لتكوين فكرة عن تصّوراهتم للقوى الروحيَّة يف هذا العامل.

 للنقاش: مقرتحة أسئلة

 هل تؤمن أبن الشيطان يتمتَّع بقوَّة حقيقيَّة؟ .أ

 كيف ميكنك مقارنة قوَّة الشيطان بقوَّة هللا؟ .ب
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كما يف كان يفعل يف زمن الكتاب كيف يستخدم هللا قوَّته الفائقة للطبيعة اليوم   .ت
 املقدَّس؟

فكِّر قليًال يف التجارب اليت تواجهها يف حياتك. ماذا تكشف هذه التجارب  .ث
 عن قوَّة الشيطان؟

 ’’قوَّة هللا، قوَّة الشيطان، القوَّة البشريَّة‘‘النقطة أ، حتدَّث عن  .5
 من دليل الطالب 46-40ص.   دقائق)  5-7(

 األجوبة عن األسئلة أعاله أتثريًا مباشرًا على كيفيَّة تغطيتك للمواضيع اآلتية:ميكن أن تؤثِّر 
 هل قوَّة هللا حقيقيَّة؟ .1
 هل قوى الشيطان حقيقيَّة؟ .2
 كيف ترتبط قوَّيت البشرية بقوَّة هللا وقوى الشيطان؟ .3

ب ينتمون إىل بيئة شاهدوا فيها جتسيًدا خالل من لقوَّة الشيطان  مباشرًا إذا كان الطالَّ
ا هم  ممارسة السحر والشعوذة، فهم ال حيتاجون إىل َمن يقنعهم أبن هذه القوَّة حقيقيَّة. ورمبَّ

م عاينوا أتثري قوَّة اخلطيَّة لكنَّهم مل خيتربوا قوَّة  يعتقدون أن قوَّة الشيطان أعظم من قوَّة هللا أل�َّ
 هللا.

ا  ب ينتمون إىل عائلة مؤمنة، فرمبَّ ليست لديهم خربة ُتذكر مع قوى وإذا كان الطالَّ
 الشيطان. يف هذه احلالة جيب أن تشدِّد على كون هذه القوَّة حقيقيَّة اليوم.

 دقائق) 5-3(    نظرة هللا لقوَّة الشيطان .6

ال تكِّرس احلصَّة بكاملها للتحدُّث عن قوَّة الشيطان. بل حتكَّم أنت جبلسة النقاش 
جتماع كبري للشهادة عن األمور الكبرية اليت صنعها الشيطان ا‘‘واحرص على أالَّ تتحوَّل إىل 

يعرتفان بوضوح بقوَّة الشيطان. ويدعو الكتاب أوِضح أنَّ العهدين القدمي واجلديد ’’. يف حيايت
إىل أخذ قوَّة  9-8: 5ورسالة بطرس األوىل  13-10: 6املقدَّس املؤمنني يف رسالة أفسس 

 الشيطان على حممل اجلّد.
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 دقائق) 5-3(   الفرق بني قوَّة هللا وقوَّة الشيطان  .7

ميكنك دراسة أجزاء من الفصلني السابع والثامن من رسالة رومية. تتضمَّن هذه املقاطع 
يف أفكارًا ملهمة ممتازة حول أنواع القوَّة الثالثة اليت ندرسها اليوم. واحرص على عدم الغوص 

 على حديثي اإلميان.أحاديث الهوتيَّة عميقة تؤثِّر سلًبا 

 قوَّة هللا كما هي مصوَّرة يف الكتاب املقدَّس .8
دقائق)   املشروع السادس من دليل الدراسة 5-10(

ابملشروع السادس من دليل يف هذه املرحلة، ميكنك مناقشة بعض األسئلة املتعلِّقة 
ة إلظهار الفرق بني قوَّة هللا وقوَّة فهي توفِّر فرًصا ممتاز . ’’قوَّة هللا مقابل قوَّة الشيطان‘‘الدراسة 

 الشيطان.

 ’’القوَّة الكامنة يف داخلك‘‘، 3-النقطة أحتدَّث عن  .9
 من دليل الطالب 46-44ص. دقائق)  5-10(

ب أن قوَّة اثلثة تعمل يف حياتنا، وهي قوَّتنا اخلاصَّة. أوِضح  أحرص على أن يدرك الطالَّ
قوَّة التفكري اإلجيايب والتفكري السليب. وميكنك أن  من خالل حياتك أو حياة أشخاص آخرين

سيكون يومي ‘‘(يستيقظ أحدهم قائًال: ’’. النبوءات اليت تتحقَّق ذاتيًّا‘‘تناقش إبجياز موضوع 
من املؤكَّد أنه سيمضي يوًما سيًئا. فهو أوقع نفسه يف هذا املأزق). ’’. سيًئا. أ� أشعر بذلك

رومية املشاكل اليت يواجهها املؤمن عندما حياول عيش حياة من رسالة  8و 7يوضح الفصالن 
 القداسة بقوَّته اخلاصَّة.

تلعب هذه القوَّة الكامنة يف داخلنا دورًا مهمًّا يف حياتنا اليوميَّة. وميكننا أن خنتار إمَّا أن 
نستخدم قوَّتنا حبكمة أو أن نبدِّدها. 

يريد منَّا فعله. لكنَّه مستعد ملساعدتنا عندما ولن يستخدم هللا قوَّته يف حياتنا ليفعل ما 
 نشعر أبنَّنا ضعفاء ونطلب منه املساعدة.
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  ، جيب أن ختتار سيِّد حياتك1-النقطة أحتدَّث عن  .10
 من دليل الطالب 42-40ص.   دقائق)  5-10(

�ِقش املوضوع الذي متَّت يف حياتنا،  العاملة بعد أن تناقش إبجياز حقيقة القوى الثالث
 ’’.جيب أن ختتار سيِّد حياتك‘‘من دليل الطالب حتت عنوان  42-40الصفحتني إاثرته يف 

ميكن أن حياول املرء أن يدير حياته بنفسه وأن يكون قائد نفسه. لكن احلقيقة هي أنَّه بفعلته 
 هذه خيتار الشيطان سيًِّدا حلياته. 

مقابل ما يفعله اليت ميارس هبا هللا قيادته يف حياة أتباعه شدِّد على الفرق بني الطريقة 
 .هاا للخطيَّة، ويقيِّدهم بسالسليطان. فالشيطان جيعل أتباعه عبيدً الش

يسمح هللا ألتباعه أبن خيتاروا كلَّ يوم ما إذا كانوا سيعتمدون على قوَّته. وهو ال يرغمهم 
على خدمته. 

ر البعض النقص يف القوَّة على أنَّه داللة على ضعف قوَّة هللا. هم ينظرون إىل  يفسِّ
املؤمنني الضعفاء حوهلم ويستنتجون أن قوَّة هللا واهنة. لكن املشكلة احلقيقيَّة هي أن املؤمنني ال 

 يستخدمون قوَّة هللا العظيمة املتاحة هلم مجيًعا.

 ق)دقائ 10-5(    حافظ على نظرة متوازنة لقوَّة هللا وقوَّة الشيطان .11

إذا اكتفينا النظر إىل املشهد الكبري لقوَّة هللا مقابل قوَّة الشيطان. جيب أن حنرص على 
ابلنظر إىل أحداث معيَّنة مبعزل عن غريها، ميكن أن نستنتج بسهولة أنَّ قوَّة الشيطان أعظم من 

 قوَّة هللا.

تج أنَّ هللا ال يستطيع يف الواقع، إذا ركَّز� على اجلزء األوَّل من سفر أيوب، ميكن أن نستن
أن يساعد أيُّوب أو أنَّه ال يريد ذلك. لكن عندما نقرأ السفر كلَّه، نرى أنَّ هللا يتفوَّق جدًّا 

 على الشيطان من حيث القوَّة.

م، ’’. خاسرًا‘‘عندما ُصلب يسوع ومات وُقرب، اعتربه غري املؤمن  لكن بعد ثالثة أ�َّ
 أنَّ قوَّة هللا أعظم من قوَّة املوت.قام يسوع من املوت مثبًتا بذلك 
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عمره يف العهد القدمي، متَّ بيع يوسف يف سوق العبيد وأمضى جزًءا كبريًا من أفضل سنني 
كان بريًئا. لكن يف وقت الحق، قال يوسف إلخوته الذين ابعوه لتجار يف السجن مع أنَّه  

هذا هو عمل هللا. إنَّه قادر على حتويل ’’. َد ِبِه َخْرياانـُْتْم َقَصْدُمتْ ِيل َشرّا امَّا هللاُ فـََقصَ ‘‘العبيد: 
 الكوارث اليت تولِّدها اخلطيَّة إىل عوامل إجيابيَّة مفيدة يف ملكوت هللا. 

 دقائق) 7-5(    ماذا عن احلرب واجلوع واألمل واملعا�ة؟ .12

ب عن سبب مساح هللاقد يسأل بعض ا يف عاملنا اليوم.  ابلتمتُّع بقوَّة كبريةللشيطان  لطالَّ
غريه ممَّن قتلوا آالف األبر�ء؟ و ابألمل واملعا�ة واحلرب وبوجود رجال مثل هتلر  هللاملاذا يسمح 

ا وقو�ًّ جدًّا، فلماذا تعمُّ الفوضى يف عاملنا؟ هنا، ميكنك االستعانة بكتاب فليب إذا كان هللا حمبًّ 
، ما ترمجته ’’n it HurtsWhere Is God Whe?‘‘) حتت عنوان Zondervan�نسي (

صه لدراسة هذا املوضوع.’’. أين هو هللا وسط اآلالم؟‘‘  حدِّد بنفسك الوقت الذي ستخصِّ

 دقائق) 10-5(    هل هذه األفكار من هللا أم من الشيطان؟ .13

ما يتساءل املؤمن، سواء كان حديث اإلميان أو كانت قد مضت فرتة طويلة على غالًبا 
ما إذا كان أي فكر يراوده هو من هللا أو من الشيطان. مثة أفكار يسهل  إميانه ابملسيح،

حيدد الكتاب املقدَّس تصنيفها ألن الشيطان هو من جيرِّبنا لكي يدفعنا إىل ارتكاب اخلطيَّة. 
بوضوح األمور اليت ُحتسب خطيَّة لكن أفكارك تدفعك إىل القيام هبا. مثَّة أفكار أكثر صعوبًة. 

 من دليل الطالب. 41الصفحة اقشة هذا املوضوع بصورة مفصَّلة يف لقد متَّت من

مثَلني عن املبادئ التوجيهيَّة الكتابيَّة اليت ميكن  من دليل الطالب 42الصفحة تتضمَّن 
أن تساعد� على معرفة ما إذا كان فكر ما من هللا أو من الشيطان. وتوجد أسطر فارغة بعد 

ب ملء الفراات أبجوبة أخرى. . ميكنك أن تطلب من5-3األعداد   الطالَّ
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لدى الشيطان بديل مزيَّف عن كلِّ عطيَّة صاحلة أعدَّها هللا ‘‘، 1-لنقطة باحتدَّث عن  .14
 من دليل الطالب 46ص.    دقائق) 5-3(    ’’حلياتك

ب أنَّ الشيطان مضلِّل  كلّ وأنَّه يقدِّم دوًما بديًال مزيـًَّفا عن   أحرص على أن يدرك الطالَّ
 عطيَّة صاحلة أعدَّها هللا حلياتك.

عادًة، تبدو طريقة الشيطان أسرع من طريقة هللا وأسهل منها لكنَّها تؤدِّي دائًما إىل خيبة 
 األمل.

  ، اإلميان مقابل االفرتاض2-النقطة بحتدَّث عن  .15
 من دليل الطالب 50-47ص.   دقائق)  5-10(

إحدى احليل املفضَّلة لدى الشيطان و ’’. الكذَّاب أبو‘‘ي الكتاب املقدَّس الشيطان يسمِّ 
 هي تضليلنا عرب اقتباس جزء من حقيقة ما يف الكتاب املقدَّس وإضافة أفكاره إليها. 

 فضًال عن رجال ونساء منذ ذلك الوقت.لقد جنحت طريقة اخلداع هذه يف تضليل حواء 

على أن حتدِّد بوضوح ماهيَّة ، أحرص ’’اإلميان مقابل االفرتاض‘‘لدى مناقشة موضوع 
 أعِط أمثلة عدَّة عن االفرتاض وأوِضح الفرق بينه وبني اإلميان احلقيقي العامل يف حياتنا.االفرتاض. 

: يعين االفرتاض أن تسلِّم مبا تعلم أنَّ هللا يريد منك القيام به بدون أن تكون قد االفرتاض
اذ خطوات بناًء على ’’ االفرتاض‘‘مسعت صوته فعًال. وتشمل اإلجراءات اليت تتبع  اختِّ

 أساس افرتاضك أنَّ هللا يريد منك القيام هبا ابلرغم من أن هللا مل يدُعك إىل القيام هبا.
 من دليل الطالب 47القوَّة الروحيَّة والقوَّة الفائقة للطبيعة، صفحة 

إذا كان لديك يوم إضايف، ميكنك أن ختصِّص حصَّة كاملة هلذا املوضوع. وللحصول 
 ’’ تشارلز فرح‘‘على معلومات إضافيَّة حول هذا املوضوع، ميكنك االستعانة بكتاب 

)Logos Publ. حتت عنوان (‘‘From the Pinnacle of the Temple’’ ما ترمجته ،
’’. من أعلى قمَّة اهليكل‘‘
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  ت، أخطاء يف تعاليم اإلميان اليومالنقطة ث عن حتدَّ  .16
 من دليل الطالب 55-50صفحة   دقيقة)  5-15(

صه لتعليم هذه املواضيع.  ب حديثي حدِّد بنفسك الوقت الذي ستخصِّ إذا كان الطالَّ
ب ينتمون  اإلميان ومل يتعرَّضوا هلذه املشاكل، ميكنك التطرُّق إليها بسرعة. لكن إذا كان الطالَّ

 إىل كنيسة نشبت فيها هذه النزاعات، ميكنك ختصيص حصَّة كاملة هلذا اجلزء من الدرس.

 أخطاء يف تعاليم اإلميان اليوم
 . هل يوجد فرق بني اإلميان والتصديق؟1
 تصنع املعجزات.’’ عصا سحريَّة‘‘ليس ’’ كالم اإلميان. ‘‘2
 ؟. ما هو عمل اإلميان3
 . الشّك واالعرتافات السلبيَّة.4
 . هل استخدام الدواء خطأ؟5
 . هل هللا ملَزم بكالم الكتاب املقدَّس؟6

 من دليل الطالب 55-50ص. 

 من دليل الطالب 55ص.   دقائق)  5-2(    ختام الدرس .17

ب على تثبيت أنظارهم على يسوع وحقِّه.  ع الطالَّ يف ختام هذا الدرس اليوم، شجِّ
لكنَّهم يستطيعون أن ينجحوا بفضل مساعدة هللا. سوف يواجهون مشاكل وحتدِّ�ت كثرية، 

 فاهلل جاهز ملنح قوَّته لألشخاص الذين يريدون أن يسلكوا وراءه.

التصديق والثقة والرجاء واإلميان،  يإرجع إىل املقوِّمات األربعة للقوَّة الروحية، وه
عهم على املواظبة على النمو يف كلِّ �حية من هذه النواحي.  وشجِّ
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 دقائق) 10-5تطبيق شخصي ( .18

ب على تفسري ما ميكن أن يقولوه البن تسعة أعوام إذا سأل:  .أ ما هو الفرق ‘‘حّث الطالَّ
ميكنك مناقشة هذا املوضوع على صعيد الصّف كلِّه أو ؟ ’’بني قوَّة هللا وقوَّة الشيطان

ب إىل جمموعات من   شخصني أو ثالثة واحلصول على أجوبتهم. تقسيم الطالَّ
ب إىل جمموعات صغرية، أطلب من جمموعتني أو ثالث جمموعات  إذا قسمت الطالَّ

 مشاركة استنتاجاهتم أمام الصف كلِّه. 

ب على الرتكيز على قوَّة هللا وليس قوَّة الشيطان. وشدِّد على ضرورة  .ب ع الطالَّ شجِّ
يد �حية أو االعتماد على قوَّة هللا عندما خيوضون املعارك الروحيَّة. واطلب منهم حتد

�حيتني يف حياهتم حيث حيتاجون إىل االعتماد أكثر على قوَّة هللا. أطلب منهم أن 
 ينقسموا إىل جمموعات من اثنني وأن يصلِّي واحدهم لآلخر.

 فروض .19

 ،’’قوَّة هللا مقابل قوَّة الشيطان‘‘املشروع السادس من دليل الدراسة َضع عالمات على 
ب. وعلى أي مشاريع أخرى أجن زها الطالَّ

 تقييم الدرس .20

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

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

4 
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 الدرس اخلامس
 امتحان

 مقدِّمة .1

 ستعلِّمه.أعِط مقدِّمة عن الدرس التايل الذي 

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

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

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

ب االمتحان املتعلِّق ابلدرس احلايل. .2  سلِّم الطالَّ

راقًا فارغة من االمتحان، جيب عليهم أن يكتبوا رسالة. وّزِرع عليهم أو  4يف الصفحة 
 لتدوين هذه الرسالة.

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

5 



 51 القوَّة الروحيَّة والقوَّة الفائقة للطبيعة

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

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

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

 
 

 
 

 
 
 

 من دليل املعلِّم للحصول على املزيد من املعلومات حول كيفية استخدام  5راجع الصفحة 
 دليل الدراسة.
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 امتحان

 دليل أجوبة االمتحان

 شهادة يف الدرس
 

 

 

 

 

 

من دليل املعلِّم للحصول على املزيد من املعلومات حول كيفية استخدام االمتحان  5راجع الصفحة 
 والشهادة.
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 العالقات الشخصيَّة ابآلخرين  اإلسم 
 امتحان، الطبعة اخلامسة  التاريخ
 الصف _____  الصفّ 

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

 إذا كان اجلواب صحيًحا.     X    تعليمات: َضع عالمة

 إذا كان اجلواب خطأ.     O    َضع عالمة           

 مجيع الناس خاضعون لقوانني الطبيعة. _____ .1
أو أنَّه ال  ن هللا ال �به ألمر البشرالظلم واجلوع والفقر يف العامل تبنيِّ بوضوح إمَّا أ _____ .2

 ميلك القدرة على مساعدهتم.
 س هو خلق اإلنسان.أوَّل حدث فائق للطبيعة مدوَّن يف الكتاب املقدَّ  _____ .3
 ما من أمر ميكنك القيام به لتنمية القوَّة الروحيَّة يف حياتك.  .القوَّة الروحيَّة عطيَّة من هللا _____ .4
 يعلن سفر الرؤ� بوضوح أن هللا لن يُهلك األرض أبًدا. _____ .5
 ميكن أن تكون قو�ًّ روحيًّا يف نظر هللا قبل أن تلتزم خبدمة يسوع املسيح. _____ .6
 أعظم حدث فائق للطبيعة على اإلطالق هو موت يسوع املسيح. _____ .7
 اخلالص لكّل إنسان هو عمل فائق للطبيعة صنعه هللا. _____ .8
 ميكن لغري املؤمنني فحسب أن يرتكبوا خطيَّة االفرتاض. _____ .9

 وفق النقاشات يف الصف، ال يوجد فرق بني اإلميان والرجاء. ____ .10
 بقوَّة الروح القدس يف داخله. كل مؤمن حقيقي يتمتَّع ____ .11
 من األهّم أن تكون مؤمًنا من أن تكون مشفيًّا. ____ .12
 اإلنسان القوّي روحيًّا يهتم بفكر هللا حيال كّل قرار يتَّخذه. ____ .13
 أمر تريده. هللا مينحك اإلميان لكي تستخدمه للقيام أبيّ  ____ .14
 هذا يثبت أنَّك قريب جدًّا إىل هللا.إذا كنت قادرًا على صنع معجزات فائقة للطبيعة، ف ____ .15
 االفرتاض يعين أن تعرف مشيئة هللا وأن تصنعها. ____ .16
 شكوك يف ذهنك. أي صلواتك أبًدا إذا كانت لديكللن يستجيب هللا  ____ .17
 جيب أن تؤمن أبن هللا موجود إذا أردت أن تنال إمياً� من هللا. ____ .18
القوَّة الروحيَّة األعظم. من يصنع أعظم املعجزات من السهل أن حتدِّد َمن ميلك  ____ .19

 الفائقة للطبيعة هو َمن منحه هللا القوَّة الروحيَّة األعظم.



 امتحان، الطبعة اخلامسة 2

اإلنسان الروحي احلقيقي ال يقوم أبي خطوة يف احلياة قبل أن يستشري هللا بشأن ما  ____ .20
 جيب عليه فعله.

 .فعليَّة الشيطان ال ميلك أي قوَّة ____ .21
 رك َمن نكون وَمن هو هللا نستطيع أن �زم الشيطان بسهولة بقوَّتنا اخلاصَّة.عندما ند ____ .22
 إحدى أهم املسؤوليَّات اليت ترتتَّب على اإلنسان الكتساب قوَّة روحيَّة هي طاعة هللا. ____ .23

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

 حنن ننال إمياً� من هللا من خالل _____ .1
 االجتهاد للحصول عليه .أ

 الصالة وطلب اإلميان من هللا .ب
 اإلميان أبنفسنا .ت

 أنت تعلم أنَّك تتمتَّع إبميان هللا  _____ .2
 عندما تشعر ابالرتياح فحسب .أ

 عندما تؤمن بوجود اإلميان .ب
 ك الروح القدس يف روحك إنَّك تتمّتع بهعندما يقول ل .ت

 التصديق هو _____ .3
 قوَّة من هللا .أ

 املوافقة على الوقائع .ب
 غري مذكور يف الكتاب املقدَّس .ت

 للحصول على اإلميان جيب عليك _____ .4
 أن جتتهد للحصول عليه .أ

 أن تستعّد له من خالل االقرتاب إىل هللا .ب
 تتمتَّع بهأن تفكِّر مليًّا ومن مثَّ تصّدق أنَّك  .ت

 اإلميان �يت من  _____ .5
 ذهنك .أ

 الكتاب املقدَّس .ب
 هللا .ت



 3  العالقات الشخصيَّة ابآلخرين

 أسئلة ذات أجوبة وجيزة
ر ما يعنيه  -هللا خلق اإلنسان ومنحه قدرة خاصَّة .1  .أن يتمتَّع اإلنسان إبرادة حرَّةإرادة حرَّة. فسِّ

 نقاط) 5(
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  

 لكّل سؤال)نقاط، نقطتان  8( .أذكر أربع خصائص يتمتَّع هبا اإلنسان القوّي روحيًّا .2
1. _________________________________________________________  

2. _________________________________________________________  

3. _________________________________________________________  

4. _________________________________________________________  

 املقدَّس؟) دوِّن تعريًفا لكّل من هذه الكلمات. (كيف ّمت استعماهلا يف الكتاب  .3
 نقاط، نقطتان لكّل سؤال) 8(
  __________________________________________________ اإلميان  .أ

 _______________________________________________________  

  _________________________________________________ التصديق  .ب
 _______________________________________________________  

  ___________________________________________________ الثقة  .ت
 _______________________________________________________  

  __________________________________________________ الرجاء  .ث
 _______________________________________________________  

 نقاط) 6كيف ميكن أن ينال اإلنسان قوَّة روحيَّة؟ ( .4
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
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 ما هي األمور اليت ميكن أن تستخدم القوَّة الروحيَّة ألجلها؟ أذكر أربعة أمور على األقّل.  .5
 نقاط، نقطة واحدة لكّل سؤال) 4(
1. _________________________________________________________  

2. _________________________________________________________  

3. _________________________________________________________  

4. _________________________________________________________  

5. _________________________________________________________  

واللذين كان لديهما إميان أبنَّ ابنهما قد حتدَّثنا يف الصف عن الوالدين اللذين من كاليفور�  .6
ر بعد أن امتنعا عن إعطائه الصيب توّيفِ  ُشفي. لكنّ  فيها  الدواء. أكتب إليهما رسالة تفسِّ

 مشاكلهما واألخطاء اليت ارتكباها واألمر الصائب الذي كان جيب عليهما أن يقوما به.
الرسالة. اعتِرب أنَّ الوالدين مل يسمعا بك من قبل. يف ما يلي بعض املبادئ التوجيهيَّة لكتابة هذه 

 قد تساعدك األسئلة املدوَّنة أد�ه على تنظيم أفكارك. ال تكتِف بتدوين أجوبة عن هذه األسئلة.
 نقاط لكّل سؤال أو ألي مواضيع مهمَّة أخرى) 3نقطة،  24دوَّن رسالتك على ورقة منفصلة. (

 قة ابإلميان؟من أين حصلت على معلوماتك املتعلِّ  .1
 ما هو اإلميان؟ .2
ر االلتباس بني اإلميان والتصديق. .3  فسِّ
 احلصول على اإلميان لصنع معجزات فائقة للطبيعة؟ اكيف ميكنهم .4
 ملاذا يصنع هللا املعجزات؟ .5
 إميان لصنع املعجزات؟ اأن يعلما ما إذا كان لديهم اكيف ميكنهم .6
 املتعّلقة ابإلميان؟ احلصول على املزيد من املعلومات امن أين ميكنهم .7
 كيف كان ميكنهما أن يعرفا ما إذا كان لديهما فعًال إميان بشفاء ابنهما؟ .8

 نقطة) 12دّون أد�ه اآل�ت املخصَّصة للحفظ. ( .7

 



 القوَّة الروحيَّة والقوَّة الفائقة للطبيعة
 الطبعة اخلامسة االمتحان

 دليل أجوبة االمتحان
 : 1الصفحة 

 سؤال) لكلّ  ح أم خطأ؟ (نقطة واحدةص
1. X صح 
2. O خطأ 

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

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

 

   2الصفحة 
20. O خطأ 
21. O خطأ 
22. O خطأ 
23. X صح 

 
 أسئلة متعدِّدة اخليارات 

 نقطتان لكّل سؤال)(
 ب .1

 ت .2

 ب .3

 ب .4

 ت .5

 
 



 القوَّة الروحيَّة والقوَّة الفائقة للطبيعة
 الطبعة اخلامسة االمتحان

 دليل أجوبة االمتحان
   3الصفحة 

 أسئلة ذات أجوبة وجيزة

 نقاط) 5جواب مقرتح ( .1
اذ قرارات شخصيَّة. تعين هذه  عندما خلق هللا اإلنسان، منحه قدرة على االختيار، وعلى اختِّ

 واخلطأ. اإلرادة احلرَّة أنَّنا نتمتَّع حبريَّة االختيار بني الصواب
 جيب أن تذكر أربع خصائص فحسب للحصول على العالمة كاملة  -أجوبة مقرتحة .2

 سؤال) نقاط، نقطتان لكلّ  8(
 التزمت جدِّ�ًّ ابلعيش ليسوعأنت  .أ

 فعله إىل املقدَّس الكتاب يدعوك ما على االطِّالع بعد قراراتك تتخذ أنت .ب
 الصالة جزء مهّم من حياتك .ت
 اإلصغاء إىل هللا بروحكأنت تتعّلم  .ث
 أنت حتب هللا أكثر ممَّا حتب األشخاص اآلخرين أو األشياء األخرى .ج
 أنت تعلَّمَت كيفيَّة االنتصار على التجارب .ح
 ’’مثر الروح القدس‘‘حياتك ُتظهر  .خ

 نقاط (نقطتان لكّل جزء) 8أجوبة حمبَّذة:  .3
 هو قوَّة من عند هللا تؤدِّي دائًما إىل العمل: اإلميان .1
 هو املوافقة على الوقائع والتسليم بصّحتها: التصديق .2
 : هو توقُّع حدوث أمر ما يف املستقبلالرجاء .3
 الوثوق بشخص ما واالتِّكال عليه :الثقة .4

 



 القوَّة الروحيَّة والقوَّة الفائقة للطبيعة
 الطبعة اخلامسة االمتحان

 دليل أجوبة االمتحان
 نقاط) 6أجوبة مقرتحة ( .4

 قبول املسيح خملًِّصا شخصيًّا حلياتك أ. 
 االقرتاب إىل هللا ب. 
 طاعة هللا ت. 
 ةاالستعداد لنيل قوَّة هللا الروحيَّ  ث. 
 الصالة ج. 
 التعلُّم من احملن واملشاكل ح. 

 نقاط، نقطة واحدة لكل سؤال)  4أجوبة مقرتحة ( .5
 جيب تقدمي أربعة أجوبة فقط للحصول على عالمة كاملة.

 االنتصار على التجارب .1
 صنع مشيئة هللا .2
 طاعة وصا� هللا .3
 خوض احملن واملشاكل .4
 الثبات يف حياة اإلميان .5

  4الصفحة 

 نقطة) 24شخصيَّة (أجوبة  .6

 نقطة  12آ�ت للحفظ:  .7
 4-2: 1يعقوب           3: 1بطرس  2





هتانينا
_________________________________  إن الطالب 

قد أمتَّ املتطل ِّبات األكادمييَّة اخلاصةَّ ابلدرس

 حنن نقد ِّر التزامك ابلصفوف التعليميَّة ونتمَّنَّ لك النجاح الدائم يف تطبيق املبادئ
 الكتابيَّة اليت تعلَّمته يف هذا الدرس يف حياتك الشخصيَّة.

____________________________
_____________________________  املعل ِّم 
 التاريخ 

هتانينا
سردلاب َّصةاخلا ةَّيميداكألا تابطل ِّتملا َّمتأ دق

_________________________________ لبإن الطا 

.ةيَّصخشلا كتايح يف سردلا اذه يف تهمَّعلت يتلا ةيَّباتكلا 
املبادئ قيبطت يف مئادلا حاجنلا كل َّنَّمتنو ةيَّميعلتلا فوفصلاب كمازتلا ردِّ قن نحن 

خيتارلا 
_____________________________ م لِّعملا 

____________________________ 
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