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الخدمات التعليمية للكتاب املقدس
جمعية خريية مسجلة برقم 1096157 – بريطانيا

بيان خطة العمل:

نقــوم بخدمتــك لتخــدم اآلخريــن مــن خــال منهــج يُســتخدم يف العــامل بــأرسه. ُتكــن الــدروس الكتابيــة املتعاقبــة تعليــم كلمــة اللــه لهــذا الجيــل واألجيــال 

القادمة.

بيان الرؤية:

لتســهيل إنتــاج مصــادر تعليميــة للكتــاب املقــدس بعــدد مــن لغــات العــامل مــن خــال طــرق مختلفــة للتواصــل، بالتعــاون مــع اآلخريــن الذيــن يشــاركوننا 

ــا الجوهرية. قيمن

نظرة عامة

الدور التي تقوم به “الخدمات التعليمية للكتاب املقدس”:

ــدة”؛  ــاة الجدي ــاب املقــدس”؛ “الحي ــة “وقــت الكت ــة باللغــة اإلنجليزي ــاب املقــدس )BES( بنــر دروس كتابي ــة للكت ــة الخدمــات التعليمي تقــوم جمعي

“املُصيفــون”. وتقــوم بدعــم مــدارس الكتــاب املقــدس باملراســلة واملنظــامت املامثلــة التــي تقــوم بإســتخدام دروس )BES( يف بريطانيــا وخارجهــا، مــن 

خــال الزيــارات، والتواصــل عــر الشــبكات، وتقديــم املشــورة والتدريــب. وتعمــل أيًضــا الجمعيــة اآلن كريــك مــع مجموعــات مــن ًمختلــف البلــدان 

التــي تقــوم برجمــة الــدروس، وتصميمهــا، ونرهــا، وتوزيعهــا. ويشــرط أن تُقــدم هــذه الــدروس باملجــان لــكل الدارســن.

بــدأت دروس “وقــت الكتــاب املقــدس” تُســتخدم أوالً يف أيرلنــدا الجنوبيــة منــذ أكــر مــن 50عاًمــا. وقامــت الجمعيــة بالحفــاظ عــى مســئولية تحريــر 

دروس “وقــت الكتــاب املقــدس” باللغــة اإلنجليزيــة وكذلــك بجميــع اللغــات األجنبيــة. وقــد تــم نــر دروس “وقــت الكتــاب املقــدس” عــادة عــى مقــاس 

4A لتمكــن الدارســن يف بعــض املناطــق مــن إرســال الــدروس مــرة أخــرى إىل مركــز مدرســة الكتــاب املقــدس ليتــم تصحيحهــا. ويف اآلونــة األخــرية نحــن 

نديــن بالفضــل إىل )“إرســالية كل بيــت” التبشــريية - حركــة النهضــة - مبدينــة بلفاســت(. وقــد تــم نــر الــدروس ملــدة ســتة أشــهر عــى مقــاس 3A، وهــذا 

مــا جعــل اســتخدامها يف الكنائــس واملــدارس أســهل كثــريًا، وخصوًصــا عندمــا مل يتوفــر نظــام بريــدي فعــال.

تُعــد دروس الخدمــات التعليميــة للكتــاب املقــدس )BES( فريــدة مــن نوعهــا مــن حيــث جاهزيتهــا للدراســة يف املنــزل أو وســط مجموعــة )كنيســة/ 

ــاح عــى خمســة  ــج مت ــاك منه ــث يكــون هن ــر مــن 20ســنة، حي ــاح للدارســن أن يســتمروا يف الدراســة ألك ــج املُخطــط يُت ــاب املنه مدرســة(. ويف أعق

مســتويات مــن الــدروس ملجموعــات كل فئــة عمريــة معينــة: تهيــدي؛ مــن ســن 5-7 ســنوات؛ مــن ســن 8-10 ســنوات؛ مــن ســن 11-13 ســنوات؛ مــن 

ســن 14-16 ســنوات. وهنــاك منهــج ملــدة ثــاث ســنوات لــكل فئــة عمريــة )انظــر صفحــة4(، وقــد تختلــف الفئــات العمريــة وفًقــا للقــدرات املتفاوتــة. 

تنــح مصــادر “وقــت الكتــاب املقــدس” األطفــال الفرصــة لدراســة كلمــة اللــه وتعلــم القصــص الكتابيــة ومواجهــة التحــدي املتمثــل يف أهميــة اإلنجيــل 

يف حياتهــم.

ميكنــك الحصــول عــى النســخ املطبوعــة للــدروس عــر موقعنــا   www.besweb.com أو مــن خــال األمــن العــام. وهــي متاحــة عــى املوقــع بلغــات 

أخــرى أيًضــا. جمعيــة الخدمــات التعليميــة للكتــاب املقــدس لديهــا الوثائــق التــي قــد تكــون مفيــدة لــك إذا كنــت تفكــر يف الراكــة معنــا، وهــي متوفــرة 

أيًضــا عــى املوقــع اإللكــروين.

عناوين التواصل بجمعية الخدمات التعليمية للكتاب املقدس:

األمني العام الدويل واألمني العام أليرلندا الشاملية

 Mr S Balmer, 37a Belmore Street, Enniskillen, Northern Ireland BT74 6AA

 Phone: 0286 632 2462

Email: sam@besweb.com

األمني العام لفرع اململكة املتحدة

Mr Stephen Gillham, 32 Firs Glen Road, West Moors, Ferndown, Dorset BH22 0ED

  Phone: 01202 873500

Email: stephen@sgilllham.co.uk

Web address: www.besweb.com

Email address: info@besweb.com
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إرشادات للمعلمني:
يف حقيقــة األمــر، لقــد تــم إنتــاج دروس “وقــت الكتــاب املقــدس” لتســتخدم عــن طريــق نظــام املراســلة مــع “مركــز مدرســة الكتــاب املقــدس باملراســلة”. 

ولكــن مــع تزايــد اســتخدام الــدروس يف املناطــق التــي ال ميكنهــا االعتــامد عــى النظــام الريــدي أو إن مل يكــن موجــوًدا أساًســا خاصــة يف كنائــس ومــدارس 

ــل هــذه  ــاب املقــدس” يف مث ــن يســتخدمون دروس “وقــت الكت ــك الذي ــة ألولئ ــاج اإلرشــادات التوجيهي ــم إنت ــع، يت ــد وغريهــا مــن املواق ــا والهن إفريقي

الحــاالت وقــد ُصممــت اإلرشــادات التوجيهيــة للتدريــس يف هــذا الكتيــب لاســتخدام بــدروس املســتوين األول والثــاين للفئــة العمريــة مــن 5-10 ســنوات 

تقريبًــا.

يتبــع كل دليــل تعليــم نفــس املرجــع الكتــايب كــام هــو بــدرس “وقــت الكتــاب املقــدس”. وقــد ُصممــت دروس “وقــت الكتــاب املقــدس” وإرشــاداته 

ــد القيامــة ودروس شــهر ديســمر متعلقــة مبيــاد املســيح. أســبوعيًا. تختــص دروس شــهر إبريــل بعي

ــم أو  ــا عــادة نعطــي للُمعل ــا. إنن ــذي يتضمــن 24درًس ســتقوم بعــض املواقــع باســتخدم إصــدار 4A أســبوعيًا للــدروس وأخــرى تســتخدم كتيــب 5A ال

القائــد دروس 4A الشــهرية وكل أســبوع نعطــي الــدرس الــذي يُفــرض دراســته ســواء ســيجيب عليــه بالكنيســة أو باملدرســة أو يأخــذ الــدروس للمنــزل 

ويعــود بــه األســبوع املقبــل. ومــع نهايــة الشــهر يجمــع املُعلــم أو القائــد الــدروس ويقــوم بتصحيــح الــازم ويعيــد الــدروس املُصححــة للــدارس يف أقــرب 

وقــت ممكــن.

باســتخدامك للكتيــب بشــكل مثــايل فعنــد نهايــة كل دورة تكــون قــد قمــت بتصحيــح كل الكتيبــات التــي تــم جمعهــا، مــع إدراكنــا إن هــذا األمــر قــد 

يكــون مســتحياً يف العديــد مــن املواقــف. لذلــك ميكــن يف الفصــول الدراســية أن يقــوم الــدارس بتصحيــح دروس رفقائــه ويعطــي النتيجــة تحــت إرشاف 

املُعلــم أو القائــد. ويف الجــزء الخلفــي مــن الكتيبــات هنــاك مــكان لكتابــة نتيجــة الــدرس عــن كل شــهر ومــكان للتعليــق حــول التقــدم الــذي يحــرزه 

الــدارس. هنــاك أيًضــا شــهادة ميكــن أن تكــون منفصلــة تُعطــى للطالــب مــع بيــان النســبة املئويــة التــي حصــل عليهــا عــى مــدار فــرة ســتة أشــهر مــن 

الدراســة.

طريقة تحضري املُعلمني للدروس:
نحــن ال نريــد فــرض أشــياء معينــة ولكننــا نعطــي مســاحة كافيــة للُمعلــم ليتعامــل مــع األمــور بطريقتــه الخاصــة عــن طريــق أفــكاره ومبادراتــه. وهــذه 

بعــض املقرحــات التــي ميكــن أن تســاعد يف اســتخدام مصــادر “وقــت الكتــاب املقــدس”:

كــن عــى درايــة بالقصــة: ينبغــي عــى املُعلــم أن يكــون عــى درايــة بالقصــة الكتابيــة وأيًضــا عــى درايــة بــدرس “وقــت الكتــاب املقــدس” الــذي   •

يقدمــه. مــن األفضــل أن يقــوم املُعلــم باإلجابــة عــى الــدرس قبــل القيــام برحــه. وينبغــي أيًضــا النظــر يف املبــادئ اإلرشــادية لــكل درس بعنايــة 

كأداة مســاعدة يف التخطيــط للــدروس.

افهــم الــدروس التــي ميكــن تعلّمهــا:  يف الجــزء العلــوي مــن خطــة كل درس تاحــظ عبــارة: “نحــن نتعلــم أن”، يليهــا هدفــان مــن أهــداف التعلــم   •

التــي مــن املأمــول أن يكــون األطفــال قــد اســتوعبوها بعــد االســتامع إىل رشح املُعلــم واإلجابــة عــى درس “وقــت الكتــاب املقــدس” . أول هــدف 

ــم هــو أن تعــرف الهــدف مــن وراء معرفتــك بالقصــة. يف حــن إن ثــاين هــدف للتعلــم هــو تشــجيع األطفــال أيًضــا عــى التفكــري بإتجــاه  للتَعلُّ

ــا للمفاهيــم الرئيســية / الحقيقــة التــي تُــدرس يف الــدرس. وقــد  ــا دقيًق املعرفــة وتطبيقهــا والقيــام باالســتجابة لهــا. تعتــر هــذه األهــداف بيانً

يرغــب املُعلــم يف اســتخدامها كتقييــم شــخيص لــه ملــا قــام بــه يف عمليــة التدريــس والتعلــم.

اعمــل افتتاحيــة للــدرس: علينــا أن نبــدأ يف كل الــدروس مــن حيــث خــرة األطفــال يف املواقــف. لذلــك اقرحنــا الطــرق املختلفــة التــي مُيكــن   •

ــة. ــة القص ــة بداي ــة نقط ــة يف مناقش ــر فاعلي ــوا أك ــال أن يكون ــن األطف ــة ُتك ــم قص ــتخدامها لتقدي اس

ارشح الــدرس: لقــد أعطينــا النقــاط الرئيســة يف القصــة. ونحــن نأمــل أن ال يشــري املعلــم إليهــا مبــارشة عنــد تقديــم القصــة بــل يكــون عــى درايــة   •

كاملــة بالقصــة ليكــون قــادًرا عــى رشحهــا بطريقــة مشــوقة وملهمــة. هــدف املُعلــم أن يفهــم األطفــال الــدروس الرئيســة مــن القصة ويســاعدهم 

عــى فهــم االســتجابة التــي عليهــم القيــام بهــا مــام تعلمــوه مــن القصــة. لذلــك اقتضــت الحاجــة أن نوضــح بعــض التفاصيــل يف روايــة القصــص. 

وتــرد دامئـًـا بخــط مائــل.

قــم بتحفيــظ الــدرس: هنــاك آيــة رئيســة ملحقــة بــكل قصــة، وهنــاك آيتــان رئيســتان يف بعــض األحيــان. ومــن ذلــك أضفنــا آيــة رئيســة أخــرى   •

لتكــون أســهل عــى األطفــال حفظهــا. نأمــل أن يســتطيع األطفــال حفــظ اآليــات الرئيســة ويتــم تذكريهــم بهــا قــدر املســتطاع، وبهــذا يبــدأون يف 

بنــاء معرفتهــم باآليــات الكتابيــة الرئيســة.

قــم بحــل الــدرس:  يف حالــة تدريــس هــذه الــدروس باملــدارس فإنــك ســتدرك قــدرات األطفــال حتــى يقومــوا بحــل أوراق العمــل ومــدى الدعــم   •

املطلــوب مــن املُعلــم. يف بعــض الحــاالت ســيكون رشطــاً أن يقــرأ املُعلــم نــص الــدرس ويــردد األطفــال النــص خلفــه وهــذه طريقــة مألوفــة يف 

رسد القصــص.
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قــد يكــون عــى أطفــال آخريــن قــراءة النــص بشــكل مســتقل. يف كلتــا الحالتــن، قــد يكــون علينــا لفــت انتبــاه األطفــال لتعليــامت محــددة تتعلــق   

باألســئلة. إذا كنــت تســتخدم “وقــت الكتــاب املقــدس” خــارج النطــاق املــدريس فمــن املهــم أن تكــون متاًحــا ملســاعدتهم بحيــث ال ينظــر إليهــا 

الطفــل عــى إنــه عمــل روتينــي أو اختبــار. ينبغــي أن يكــون عمــاً ممتًعــا ومشــجًعا وعليــك أن تتــدح بشــدة مــا يعملــه الطفــل وأن توضــح لــه 

أنــه يعمــل عمــاً يف منتهــى األهميــة.

قم بتذكريه بالقصة: لقد اقرحنا عمل مسابقات كلام كان ذلك ممكناً أو العمل عى مساعدة التعلم كوسيلة ملراجعة القصة.  •

قــم بتوضيــح القصــة: نحــن نقــدر أنــه يف بعــض الحــاالت ســيكون مــن الصعــب جــًدا الحصــول عــى مرئيــات. لكــن كلــام كان ذلــك ممكنــاً فمــن   •

املهــم الركيــز عــى الصــور أو األشــياء املســاعدة يف فهــم القصــة. فيمكــن للوســائل املرئيــة أن تكــون عونـًـا كبــريًا يف روايــة القصــص، كلــام كان ذلــك 

مناســبًا حســب احتيــاج كل درس. لقــد قدمنــا معلومــات حــول الصــور مــن www.freebibleimages.org صــور )FBI( التــي ميكنــك تحميلهــا عــر 

Eikon Bible Art [info@eikonbibleart. املوقــع اإللكــروين الخــاص بهــا. هنــاك أيًضــا مصــدر آخــر للحصــول عــى وســائل مرئيــة مــن خــال

com]  ولكــن ال بــد مــن رشاء محتوياتهــا. وميكنــك أيًضــا اســتخدام آلــة تصويــر مســتندات لتكبــري صــور “وقــت الكتــاب املقــدس” ثــم القيــام 

بتلوينهــا لتســتخدم يف التدريــس. 

طريقة تعليم اآليات الرئيسة:

ميكن أن تُكتب األيات عى ورق أو عى سبورة ويتم مسح الكلامت تدريجيًا بينام األطفال يكررون اآلية حتى يتم مسح اآلية تاًما ويكون   )1

الدارسون قادرين عى تكرار اآلية دون االستعانة باألية املكتوبة أمامهم.

لتقديم اآلية الرئيسة ميكنك استخدام اآليت:  )2

أ- طريقة لعبة الكلامت عى فريقن؛ عدد من الحروف؛ وتعطى عدًدا من األماكن باألية الرئيسة لعدد من الحروف غري املستخدمة يف اآلية. يختار 

األطفال أيًا من الحروف التي يحتاجها حتى يتعرف أحدهم عى اآلية.

ب - “نهج تدريب السيف” يف حالة توفري عدد من الكتب املقدسة يتسابق األطفال إليجاد اآلية أوالً ومن يعر عى اآلية يقرأها.

الخطة الزمنية:

الرتيب: لقد حافظنا عى نفس الرتيب املذكور يف تدريس اإلرشادات التوجيهية لكل درس ولكن رمبا يحتاج املعلم إىل تغيريه من حن آلخر.  •

املقدمة ورسد القصة: حوايل 15دقيقة؛  -1

رشح اآلية الرئيسة : 5-10 دقائق؛  -2

حل ورقة العمل : 20دقيقة؛  -3

مسابقات ونشاطات أخرى: 5-10 دقائق.  -4

تذكر القول املأثور:

“أخرين وأنا قد أنىس،

اعرض يل وأنا سأتذكر،

شاركني عمليًا وأنا سأفهم”
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الدرس األول - القصة 1

الله يصنع العامل: تحيك هذه القصة عن صنع الله للساموات واألرض

نحن نتعلم:

خلق الله للعامل.  •

علينا شكر الله عى كل يشء قد صنعه.  •

تكوين 1:1 اآلية الرئيسة: 

تكوين1: 19-1 الفقرة الكتابية: 

املقدمة

اعرض صورة ملنزل أو اطلب من األطفال رسم منازلهم.  •

اسأل األطفال عن هذا املنزل – كم وقت يستغرق بناؤه؟ ماذا تحتاج لبنائه؟  •

يلزم العديد من الخامات لبناء البيت لكن الله كان قادًرا عى خلق العامل من العدم.  •

الرح

يف البدء خلق الله الساموات واألرض. قبل أن يصنع الله العامل مل يكن هناك إال ظام فقط )تكوين 1: 1-3(. ماذا   •

هو الحال إذا كان الظالم دامئًا؟ )ميكن االستعانة بشخص معصوب العينني للتوضيح(

ويف اليوم األول قال الله: “ليكن نور” فكان نور. ودعا الله النور نهاًرا والظلمة لياً. وبدالً من وجود ظلمة دامئة   •

كانت الظلمة يليها نور )تكوين1: 5-4(.

ويف اليوم الثاين تكلم الله مجدًدا وخلق السامء والغاف الجوي الذي حول األرض. وجاء الظام مجدًدا وانتهى   •

اليوم الثاين )تكوين1: 6-8(. دع األطفال يأخذون نفًسا عميًقا، ارشح مدى أهمية الهواء الذي حولنا.

حتى جاء الوقت التي تغطت فيه األرض باملياه ولكن اآلن حان الوقت أن يخلق الله اليابسة. تكلم الله ودعا   •

اليابسة أرًضا ومجتمع املياه دعاه بحاًرا. ثم تكلم الله مجدًدا: “لتنبت األرض عشبًا وبقاً يبزر بزًرا وشجرًا ذا مثر 

يعمل مثرًا كجنسه، بزره فيه عى األرض”. رأى الله كل ما عمله وقال هذا حسن وكان هذا اليوم الثالث )تكوين 

1: 9-13( اسأل األطفال عن بعض أسامء النباتات، وتحدث عن تنوع ألوانها وأشكالها وأحجامها وعن أهمية 

وروعة النباتات.

يف اليوم الرابع صنع الله أنواًرا عظيمة لتيضء يف السامء- الشمس للنهار والقمر والنجوم لليل. ورأى الله األنوار   •

التي ُخلقت أنها حسنة )تكوين1: 14-19(. تحدث عن روعة الشمس، وعن تعجبنا لعدد النجوم التي يف السامء.

ارشح لألطفال أن الله قد خلق عاملًا رائًعا يف كل يشء. لذلك ينبغي علينا أن نشكره عىل كل ما عمل.  •

قم بحل درس “وقت الكتاب املقدس”

ميكنك االستعانة بوسائل إيضاح من خالل: FBI – الله يخلق الساموات واألرض.

ارشح اآلية الرئيسة: تكوين 1:1الحفظ

مراجعة

ما شكل العامل يف البدء؟  •

يف أي يوم ظهر النور؟  •

يف اليوم الثاين: “خلق الله السامء و ....”»»  •

يف البدء، ما الذي كان يغطي األرض؟  •

يف اليوم الثالث، ما الشيئان اللذان خلقهام الله للنمو ؟  •

ما النور الذي خلقه الله للنهار؟  •

ما النور الذي خلقه الله لليل؟  •

أكمل هذه اآلية: “يف البدء خلق الله ....”  •
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الدرس األول - القصة 2

الله يخلق الحيوانات واإلنسان: تدور القصة حول اإلنسان األول

نحن نتعلم:

الله عمل اإلنسان عى صورته ألن البر مميزون جًدا عند الله.  •

علينا اتباع طرق الله ألنه هو صنعنا.  •

تكوين1: 31 اآلية الرئيسة: 

تكوين1: 20 ، تكوين2: 3 الفقرة الكتابية: 

املقدمة

أحرض شيئًا عملته ومل تنجح فيه )مثل: كعكة محرقة(، تحدث عن حجم خيبة األمل عندما ال تسري األمور كام كان   •

ُمخططًا لها.

قم برح أن الله قد عمل الكثري من املخلوقات لكنه مل يندم عى خلق أي منها.  •

اجعل األطفال يقلدون الحيوانات وكيف تترصف )اعمل ذلك عى شكل لعبة تخمن(.  •

الرح

يف اليوم الخامس عمل الله آالف األنواع من الطيور واألسامك. نظر الله إىل كل ما عمله وقال: “هذا حسن”   •

)تكوين1: 20-23(. اذكر بعض أنواع الطيور واألسامك املعروفة لهؤالء األطفال.

يف اليوم السادس عمل الله كل الحيوانات، فعمل الزرافة ذات الرقبة الطويلة وعمل األسود والنمور بأسنانها   •

الحادة - لقد خلقها الله جميًعا )تكوين1: 25-24( .

مع إن الله قد عمل كل هذه األشياء الرائعة كان لديه يشء آخر يعمله وقد عمله بطريقة مميزة للغاية. اعرض   •

لألطفال حفنة تراب واسأل األطفال ماذا ميكن أن ُيصنع من هذا الرتاب. أخذ الله حفنة من تراب األرض وعمل 

اإلنسان األول، فصار اإلنسان نفساً حية عندما نفخ الله فيه، واسم اإلنسان األول هو آدم )تكوين1: 26-31( ارشح 

لألطفال أن الله عندما عمل آدم استخدم صورته كنموذج ليكون عىل شبهه، وهذا يعني أن الله قد صمم اإلنسان 

ليكون مثله يف بعض الجوانب ألننا قد ُخلقنا عىل صورة الله. نحن نختلف عن الحيوانات ونستطيع أن نصنع 

ونفكر يف األشياء، وهذا يعني أيًضا أننا نعرف الفرق بني الصواب والخطأ وميكننا أن نتعلم أن نتبع الله وطرقه.

الله خلق العامل وكل يشء يف ستة أيام. وعندما انتهى من ذلك قال إنه حسن جًدا. ويف اليوم السابع اسراح وهو   •

معجب بكل عمله )تكوين2: 1-3( تحدث عن احتياجنا للراحة عندما نكون بالفعل متعبني.

اختم بالقول إن الله عمل عاملًا مثاليًا تاًما وقد أعلن رسوره بكل ما عمل.  •

قم بحل درس “وقت الكتاب املقدس”

ميكنك االستعانة بوسائل إيضاح من خالل:  FBI –  الله يخلق الساموات واألرض.

تكوين1: 31الحفظ ارشح اآلية الرئيسة: 

مراجعة

يف أي يوم عمل الله الطيور واألسامك؟  •

ماذا قال الله عنها؟»»  •

ماذا عمل الله يف اليوم السادس بجانب الحيوانات؟  •

ماذا قال الله بعدما خلق كل يشء؟  •

من هو اإلنسان األول؟  •

ماذا استخدم الله يف خلقه؟  •

كم يوًما استغرقه خلق الله للعامل؟  •

ماذا فعل الله يف اليوم السابع؟  •
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الدرس األول - القصة 3

اإلنسان األول واملرأة: هذه القصة تحيك عن زوجة آدم

نحن نتعلم:

خلق الله زوجة آلدم لتساعده يف االعتناء بخليقة الله ورعايتها.  •

الله مسيطر عى كل يشء.  •

تكوين 2: 18؛ مزمور1:24 اآلية الرئيسة: 

تكوين 2: 25-4 الفقرة الكتابية: 

املقدمة

إذا كان لدى األطفال خلفية عن الحدائق، قل لهم إن الحدائق نراها تنمو دامئًا. وّضح ببعض صور الزهور/الفواكه/  •

أوراق األشجار التي تنمو. لكن إذ مل يكن لهم أي خلفية عن الحدائق ميكنك الرح ببساطة أنه مكان يزرع الناس 

فيه بعض املزروعات، وحاول أن تصف كيف تبدو.

ارشح أن جنة عدن أروع من أي يشء نستطيع أن نرسمه أو نتخيله عى اإلطاق.  •

قم مبناقشة حول جنة عدن- هل كنت تود أن تعيش يف جنة عدن؟ ما أكر األشياء التي كنت ستتمتع بها؟ هل   •

تعتقد أن آدم شعر بالوحدة؟ 

الرح

لقد عاش آدم يف جنة بديعة تُدعى عدن، وهنا أعطى الله آلدم كل ما يحتاجه من ماء وغذاء، وأورص آدم بأن   •

يعتني بالجنة )تكوين15:2(.

استعرض الله خليقته آلدم، وقام آدم بتسمية كل خليقة حية )تكوين20،19:2(.  •

مل يشأ الله أن يبقي آدم وحيًدا. كان حول آدم حيوانات رائعة وطيور وأشجار ونباتات لكن الله يعلم أن آدم   •

محتاج لشخص خاص يشاركه حياته يف الجنة. فألقى الرب عى آدم نوًما عميًقا. ويف أثناء نومه خلق الله له املرأة 

األوىل من ضلع آدم فلم يعد آدم وحيًدا ألن له اآلن زوجة تُدعى حواء، ميكن أن تكون معينة له يف االعتناء بالجنة 

التي وهبها الله له )تك2: 24-20(.

كانت الجنة مليئة باألشجار ويف وسط الجنة كان هناك شجرة اسمها “شجرة معرفة الخري والر”، وقال الله آلدم   •

وحواء أن يأكا من كل شجر الجنة ما عدا “شجرة معرفة الخري والر” )تكوين17،16:2(. عليك أن تشري لألطفال 

إىل القوانني املوضوعة يف البيت أو املدرسة، وملاذا نحتاج إىل قوانني؟ )لتحفظنايف أمان ورسور(، وتأكد أن األطفال 

أستوعبوا متاًما القانون الذي أوىص الله به آدم وحواء ليطيعاه.

ارشح أن الله خلق العامل ووضع له قوانني تحكمه لذلك هو أفضل من يقرر كيف عىل اإلنسان أن يسلك فيه. ومن   •

جهتنا علينا طاعة القوانني.

قم بحل درس “وقت الكتاب املقدس”

ميكنك االستعانة بوسائل إيضاح من خالل:

تكوين 18:2؛ مزمور 1:24الحفظ ارشح اآلية الرئيسة: 

مراجعة

اين كان يعيش آدم؟  •

ماذا كان يفعل آدم يف الجنة؟  •

من أطلق األسامء عى الحيوانات؟  •

أكمل العبارة: أراد الله أن يعمل آلدم .....  •

ماذا استخدم الله ليعمل زوجة آلدم؟  •

ما اسم زوجة آدم؟  •

ما اسم الشجرة املميزة يف الجنة؟  •

ما هو قانون الله بخصوص “شجرة معرفة الخري والر”؟  •
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الدرس األول - القصة 4

عصيان كلمة الله: تحيك هذه القصة دخول الخطية للعامل

نحن نتعلم:

لقد عىص آدم وحواء وصية الله وأفسدا خليقته املثالية.  •

نحن نعىص الله أيًضا ونحتاج أن نتوب عن خطايانا ونطلب غفران الله.  •

رومية 12:5؛ رومية 1:5 اآلية الرئيسة: 

تكوين3: 24-1 الفقرة الكتابية: 

املقدمة

قم بإحضارصورة بديعة ثم حطمها عن طريق الكتابة عليها لتشويه مامحها أو تزيقها مثاً.  •

ناقش- ماذا حدث للصورة؟ وكيف تبدو هي اآلن؟  •

ارشح أن الله قد خلق عاملًا مثاليًا ولكن أفسده اإلنسان.  •

الرح

عندما خلق الله العامل يف صورته األوىل كان كل يشء مثاليًا ولكن يوًما ما تنكر إبليس عدو الله يف صورة حية وأىت   •

إىل الجنة، فقالت الحية لحواء إنها إذا أكلت من “شجرة معرفة الخري والر” ستكون حواء مثل الله. )تكوين3: 

)5-1

أنصتت حواء إىل عدو الله فعصت الله وأخذت من مثرة الشجرة، وأعطت أيًضا آلدم وأكا منها االثنان مًعا   •

)تكوين3: 6(

أراد الله أن يتكلم إىل آدم وحواء هذه الليلة ولكنهام علام أنهام عصيا الله لذلك حاوال االختباء منه )تكوين3:   •

7-8(. هل قمت يوًما بعصيان أحد؟ وهل كانت هناك نتائج لذلك؟ ارشح أن آدم وحواء مل يستطيعا االختباء من 

الله، وكذلك نحن.

نادى الله “أين أنت؟”، فقد علم الله أنهام عصياه. وبالرغم من ذلك الزال يحبهام. لكن كان ال بد من عقابهام   •

عى عدم طاعتهام. قام الله بطرد آدم وحواء خارج الجنة ودمرت خطيتهام خليقة الله وأفسدت عاقتهام مع الله. 

وبسبب خطية آدم وحواء ابتدأ الشوك والحسك يف الظهور، أصبحت الحيوانات واألشخاص يف حالة إعياء والكل 

أصبح يف أسوأ حال ودخل املوت  إىل العامل )تكوين3: 2.4-9(

نحن نخذل الله عندما نرتكب أشياًء خاطئة. اذكر بعض األمور  التي يعملها األطفال وتكون سبًبا يف اغضاب الله.   •

ومع هذا فإنه يحبنا كثريًا، وقد مات يسوع ابن الله عىل الصليب ليك يغفر لنا ونصبح له تالميذ إذا ما وضعنا 

ثقتنا فيه.

قم بحل درس “وقت الكتاب املقدس”

ميكنك االستعانة بوسائل إيضاح من خالل: FBI – آدم وحواء يعصيان الله.

رومية 5: 12؛ رومية 1:5الحفظ ارشح اآلية الرئيسة: 

مراجعة

من قام بإغراء حواء لتأخذ من الثمرة؟  •

كيف أقنع إبليس حواء أن تأكل منها؟  •

ملّن أعطت حواء الثمرة؟  •

ماذا فعل كل من آدم وحواء عندما ناداهام الله؟  •

ماذا كان شعور الله تجاه ما فعله آدم وحواء؟  •

ماذا حدث آلدم وحواء؟  •

ما هو شعور الله عندما نفعل أموًرا خاطئًة؟  •

كيف ميكن أن نحصل عى غفران كل األخطاء التي نرتكبها؟  •
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الدرس الثاين - القصة 1

نوح يطيع الله: تحيك هذه القصة عن بناء نوح للفلك

نحن نتعلم:

لقد كان نوح وأرسته والحيوانات يف أمان داخل الفلك.  •

لقد أعطى الله لنا طريًقا لنخلص نحن أيًضا. لذلك علينا أن نثق به كام فعل نوح.  •

أعامل الرسل16: 31 اآلية الرئيسة: 

تكوين6: 22-5 الفقرة الكتابية: 

املقدمة

اسأل األطفال عن حيواناتهم املفضلة.  •

ناقش كيف يبدو الحال إذا اجتمعت كل هذه الحيوانات يف مكان واحد. هل هذا مناسب؟ ماذا عن األصوات   •

الصادرة عنها؟ ماذا عن رائحة املكان؟

ارشح أننا سنتعلم قصة من الكتاب املقدس عن فرة كان فيها بعض الناس والكثري من الحيوانات داخل مركب   •

كبري.

الرح

عندما خلق الله عاملنا يف صورته األوىل كان كل يشء جيًدا وبديًعا قبل عصيان آدم وحواء لله بفرة طويلة. ولكن   •

أصبح أوالد آدم وحواء أنانين وأرشاًرا. وقد ندم الله أنه قد عملهم )تكوين6: 6-5(

كان العامل كله يف غاية الر ولكن كان هناك رجل واحد يريض الله، واسمه نوح. هذا الرجل وزوجته مع أوالده   •

الثاثة وزوجاتهم أرادوا عمل األشياء التي يريدها الله بينام كل العائات التي حولهم كانوا يرضون أنفسهم فقط 

ونسوا كل ما هو لله )تكوين6: 10-8(

لقد رأى الله أن العامل يف قمة الفساد والبد أن يعاقبه. فطلب من نوح أن يبني مركبًا كبريًا أو فلًكا. وعندما يكون   •

الفلك جاهزًا سريسل الله طوفانًا عظياًم عى األرض، وسيموت كل حي ولكن سيبقى نوح وعائلته يف أمان داخل 

الفلك )تكوين6: 18-13(

لقد أتم نوح كل يشء كام أمره الله تاًما. واستغرق بناء املركب الكبري الفلك مئة سنة تقريبًا. تحدث عن الحجم   •

الذي كان كبريًا مثل ملعب كرة قدم وارتفاعه ما يقارب ثالثة أدوار. وأخريًا انتهى من عمل الفلك بعد عمل شاق 

)تكوين6: 22(

طلب الله من نوح أن يحرض كل أنواع الحيوانات والطيور إىل الفلك. قم بذكر أسامء بعض الحيوانات التي قام   •

األطفال بذكرها يف مقدمة الدرس. كانت كل الحيوانات والطيور التي أحرضها نوح للفلك آمنة مع نوح وأرسته. 

اذكر عدد أعضاء عائلة نوح الثامنية الذين دخلوا الفلك، وملا أصبحوا جميعهم داخل الفلك أغلق الله الباب وتم 

تنفيذ خطة الله إلنقاذهم )تكوين 7: 16-13(

ارشح كيف أننا أيًضا نرتكب كثريًا من األخطاء ونحتاج أن ننجو من عقاب خطايانا. لقد قدم الله الطريق لنا   •

لنكون بأمان عندما نضع ثقتنا يف ابنه الرب يسوع الذي يشبه هذا الفلك الذي قدمه الله لخالصنا. 

قم بحل درس “وقت الكتاب املقدس”

ميكنك االستعانة بوسائل إيضاح من خالل: FBI – نوح والفلك

أعامل الرسل 16: 31الحفظ ارشح اآلية الرئيسة: 

مراجعة

ماذا كانت مشكلة العامل؟  •

ماذا قرر الله أن يفعل؟  •

من كان يريض الله؟  •

ماذا طلب الله من نوح أن يفعله؟  •

من دخل الفلك؟  •

من أغلق باب الفلك؟  •

ملاذا أصبح األشخاص الذي داخل الفلك يف أمان؟  •

كيف ميكننا أن ننجو من عقاب خطايانا؟  •
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الدرس الثاين - القصة 2

بأمان يف الفلك: تحيك هذه القصة عندما بدأ الطوفان

نحن نتعلم:

لقد نجا نوح وأرسته ألنهم أطاعوا الله.  •

لقد وعد الله أن يحفظنا إذا وثقنا به.  •

أمثال29: 25 اآلية الرئيسة: 

تكوين7: 16-1 الفقرة الكتابية: 

املقدمة

اسأل األطفال عن يشء ما صنعوه او قاموا ببنائه. ماذا استخدموا لعمل هذا؟ هل كان من الصعب فعل ذلك؟ هل   •

ساعدهم أحد الناس؟

استعرض القصة السابقة. ماذا احتاج نوح لبناء الفلك؟ هل تعتقد أنه كان من الصعب بناء الفلك؟ ملاذا قام   •

ببنائه؟

أكد عى أنه عى الرغم من أنه عمل شاق للغاية، بنى نوح الفلك ألن الله طلب منه ذلك. وهو أطاع تعليامت   •

الله.

الرح

اآلن أصبح نوح وأرسته يف أمان يف الفلك )تكوين7: 7-6(  •

وبعد سبعة أيام بدأت ُتطر يوًما بعد يوم. وغطت املياه كل العشب وكل الزهور، وحدث فيضان عظيم يف األنهار   •

والبحار )تكوين7: 17-20( ارشح كيف إن الوقت اآلن متأخر لنجاة من هم خارج الفلك الذين سخروا من نوح 

قبالً.

واستمرت املياه يف األرتفاع أكر فأكر، فغطت البيوت واألشجار حتى الجبال العالية. )تكوين21،20:7(. حاول أن   •

تتخيل شعور نوح وهو داخل الفلك؟ وماذا كان سيحدث لنوح لو مل يطع الرب؟

كان نوح وأرسته وكل الحيوانات بأمان داخل الفلك. ألن نوح قد وثق بالرب وأطاعه حفظهم الله جميًعا   •

)تكوين7: 23(

ارشح لألطفال كيف أن الله يريدنا أيًضا أن نطيعه ونثق به، وقد وعدنا الله أن يحفظنا آمنني إذا ما وثقنا به   •

وأطعناه كام فعل نوح.

قم بحل درس “وقت الكتاب املقدس”

www. مجاين عر Powerpoint نوح والفلك. أيًضا هناك ملف – FBI :ميكنك االستعانة بوسائل إيضاح من خالل

 bibleforchildren.org

أمثال29: 25الحفظ ارشح اآلية الرئيسة: 

مراجعة

كيف أظهر نوح إميانه بالله؟  •

من ذهب إىل الفلك مع نوح؟  •

كم كانت املدة التي قضاها نوح وأرسته داخل الفلك قبل أن تبدأ األمطار؟  •

كيف كان ارتفاع املياه؟  •

من كان بأمان؟  •

كيف أصبح نوح آمًنا؟  •

من الذي سيحفظنا إذا وثقنا به؟  •
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نحن نتعلم:

أعطى الله لنوح وأرسته عاملًا جديًدا نظيًفا ليعيشوا فيه.  •

الله يستطيع أن يجعل حياتنا جديدة ونظيفة إذا طلبنا منه أن يغفر لنا.  •

كورنثوس الثانية 5: 17 اآلية الرئيسة: 

تكوين8: 19-1 الفقرة الكتابية: 

املقدمة

اخر األطفال أن نوح وأرسته قد قضوا وقتًا طوياً يف الفلك.  •

اسمح لألطفال أن يتخيلوا كيف يكون حالهم إذا ما دخلوا الفلك: ماذا كنت ستفعل طوال اليوم؟ وماذا يكون   •

شعورك هناك؟

الرح

بعد مرور 40 يوًما توقفت األمطار أخريًا. لكن مياه الطوفان ظلت تحجب الجبال عن الرؤية )تكوين8: 4-1(  •

يوًما ما أرسل نوح غرابًا من الفلك لريى إن كانت املياه قد تناقصت أم ال. لكن مل يرجع الغراب ثانية. فأرسل نوح   •

حاممًة ورسعان ما رجعت. وبعد أسبوع أرسل نوح الحاممة مرة أخرى وكان الجميع سعداء عندما عادت الحاممة 

وهي تحمل مبنقارها ورقة زيتون. ارشح أن هذا يعني أن األشجار أصبحت اآلن فوق مستوى املياه )تكوين8: 

)11-6

وبعد مرور سبعة أيام عاد نوح لريسل الحاممة مجدًدا فلم ترجع. فعلم نوح أن املياه جفت والحاممة وجدت   •

لنفسها بيتًا جديًدا. يف النهاية استقر الفلك عى جبل عاٍل يسمى أراراط. )تكوين8: 12(

عندما جفت األرض تاًما قال الله لنوح أن يخرج من الفلك مع الحيوانات. يالها من أخبار سارة لهم. لقد كان   •

الباب مغلًقا عليهم منذ وقت طويل جًدا. ماذا تعتقد أن يكون شعور نوح وأرسته عندما عزموا عىل الخروج من 

الفلك؟  استطلع رأي األطفال حول توقعهم لشكل العامل الجديد )تكوين8: 19-15(

ارشح إنه مل يكن هناك فرق كبري بني أيامنا الحالية وأيام نوح. فيستطيع الله أن يأخذ األمور السيئة يف حياتنا أيًضا   •

ويعطينا قلوًبا نظيفًة. علينا أن نطلب من الله الغفران واثقني يف الرب يسوع الذي مات عىل الصليب لريفع عنا 

خطايانا.

قم بحل درس “وقت الكتاب املقدس”

www. مجاين عر Powerpoint نوح والفلك. هناك ملف – FBI  :ميكنك االستعانة بوسائل إيضاح من خالل

bibleforchildren.org

ارشح اآلية الرئيسة: كورنثوس الثانية17:5. مع رشح أن الرب يسوع قادر عىل تغيري حياتنا من الداخل.الحفظ

مراجعة

أي الطيور أرسلها نوح أوالً؟  •

ماذا أحرضت الحاممة يف فمها يف املرة الثانية؟  •

أين استقر الفلك؟  •

من أخر نوًحا أن يخرج من الفلك؟  •

من نجا من الطوفان؟  •

من الذي أخذ عقاب خطايانا؟  •

ما الذي عليك فعله لتحصل عى قلب نظيف؟  •

أكمل العبارة اآلتية: “إن كان أحد يف املسيح فهو ............. جديدة”.  •

الدرس الثاين - القصة 3

عالمة البداية الجديدة: تحيك هذه القصة بعد توقف الطوفان
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نحن نتعلم:

الله يحفظ وعوده دامئًا.  •

مثلام اعتنى الله بنوح وأرسته، وعدنا الله أنه لن يرك الذين يثقون به ويتبعونه.  •

عدد29:10؛ عربانيني5:13 اآلية الرئيسة: 

تكوين8: 20-22 ؛ تكوين9: 17-7 الفقرة الكتابية: 

املقدمة

ارضب مثاً لألطفال عن الوقت الذي تأخذ فيه وعًدا من أحدهم.  •

أعِط الفرصة لألطفال أن يخر الواحد زميله عن الوقت الذي أعطاه شخص ما وعًدا.  •

اسأل األطفال عن إذا كان شخص ما قد خلف وعده معه.  •

أخر األطفال أن الكتاب املقدس ميلء بالوعود من الله وهو لن يخلف وعده ابًدا.  •

أخر األطفال عن إن كنا نختار أن نثق ونتبع الله الذي وعدنا أن ال يركنا.  •

الرح

كان نوح وأرسته آمنن. لقد مكثوا بالفلك فرة طويلة للغاية ولكن قال الله لنوح إنه ميكنه الخروج من الفلك اآلن   •

هو وأرسته والحيوانات )تكوين8: 19-15(

أراد نوح أوالً أن يقول للرب “شكرًا لك” لحفظه له وألرسته خال فرة الطوفان. لقد فعل هذا عن طريق جمعه   •

لبعض الحجارة وتكوميها فوق بعضها ليبني مذبًحا. يف أيام نوح كان الناس يقدمون الذبائح عى املذبح ليشكروا 

الله عى كل ما صنعه ألجلهم )تكوين8: 20-21( ما هي نوعية األشياء التي ميكننا شكر الله عليها؟ )ميكنك عمل 

قامئة باألشياء التي تشكر الله عليها عىل لوح الرشح )السبورة( أو عىل ورقة كبرية(.

كان الله مرسوراً ألن نوًحا وأرسته تذكروا أن يشكروه، ثم أعطاهم الله وعًدا رائًعا: “إنه لن يكون هناك طوفان   •

مرة أخرى عى األرض كلها” )تكوين8: 22-21(

ثم اظهر الله له شيئًا يكون كتذكار لوعده، هو “قوس قزح”. ففي كل مرة يرى نوح وأرسته قوس قزح يتذكرون   •

وعد الله )تكوين9: 12-13( تحدث عن قوس قزح وألوانه البديعة، وشجع األطفال أن يفكروا يف الله ووعوده 

عندما يرون قوس قزح مجدًدا.

هل حفظ الله وعده الذي أعطاه لنوح؟ ساعد األطفال أن يفهموا أن الله ال يزال يحفظ وعده بأن يكون معنا   •

عندما نثق به )أنظر لآلية الرئيسة الثانية(

قم بحل درس “وقت الكتاب املقدس”

www. مجاين عر Powerpoint نوح والفلك. هناك ملف – FBI :ميكنك االستعانة بوسائل إيضاح من خالل

bibleforchildren.org

عدد10: 29؛ عربانيني13: 5الحفظ ارشح اآلية الرئيسة: 

مراجعة

اخر مجموعة من األسئلة من الدروس السابقة عن نوح لتتأكد من حجم تذكرهم للقصة.  •

راجع كل اآليات الرئيسة التي حفظها األطفال منذ بدأوا يف دراسة قصة نوح.  •

ميكن لألطفال أن يرسموا صورة للجزء املفضل لديهم يف القصة ويكتبوا عبارة حول ما تعلموه.  •

ميكن للمجموعة أو للفصل عمل ملصقات لألشخاص والحيوانات التي خرجت من الفلك باإلضافة إىل عمل   •

ملصقات للمذبح وقوس قزح. 

الدرس الثاين - القصة 4

وعد الله: تحيك هذه القصة عن قول “شكًرا لك”
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نحن نتعلم:

يسوع يحتاج مساعدين ليعملوا معه ويواصلون العمل يف املستقبل.  •

ليك نكون مساعديه فيجب علينا أن نتبع يسوع ونطيعه.  •

متى 4: 19 اآلية الرئيسة: 

مت4: 22-18 الفقرة الكتابية: 

املقدمة

تحدث عن األصدقاء. أين التقيت بهم ألول مرة؟ هل يشء جيد أن يكون لديك أصدقاء؟ ما نوع األصدقاء الجيدين   •

الذين ترجوهم؟ )اقراحات رمبا تحتوي عى: طيب، مساعد، جذاب.....(

ارشح أن الرب يسوع كان لديه أصدقاء صالحون أيًضا واليوم نتعلم عن أحدهم.  •

جهز املشهد؛ بحرية كبرية تسمى بحر الجليل محاطة مبرتفعات، هناك صيادون يعملون  ليصطادوا سمًكا. صف   •

كيف يقومون بذلك )قوارب، شباك،.. إلخ( إنه عمل شاق.

الرح

يسوع دعا بطرس وأخاه أندراوس ليتبعاه )متى4: 18-19( كان بطرس ويوحنا قد قابا يسوع وعرفا من هو.   •

اآلن يسوع يريدهام أن يركا الصيد ويذهبا معه ليساعداه يف عمله. استخدم نص الكلامت التي استخدمها يسوع 

وارشح أن عملهم الجديد هو أن يأتوا بأناس آخرين ليعرفوا يسوع. هذا هو العمل الخاص الذي دعاهم املسيح 

للقيام به.

رد بطرس وأندراوس )متى20:4(. لقد علام عى الفور أن هذا هو اليشء الصحيح الذي عليهام فعله. فأبديا   •

استعدادهام للذهاب مع يسوع يف الحال. قارن هذا بحياة األطفال عندما يطيعون دون إبطاء. استطلع رأيهم يف 

شعور بطرس وأندراوس )تحمس، سعادة، متيز، اختيار املسيح لهم(. ارشح أن هؤالء صاروا تالميذ يسوع هذا يعني 

أنهم أصبحوا عىل استعداد أن يتبعوه أينام ذهب فيتعلمون منه ويطيعونه )ألطفال املستوي الثاين(.

لقد دعى يسوع يعقوب ويوحنا )متى4: 21-22( ويف وقت الحق من هذا اليوم دعا يسوع صيادين آخرين أيًضا،   •

أنهم أيًضا تبعا يسوع )املستوى الثاين(

يريد الرب يسوع من كل منا أن يتبعه، فإذا كنا نتبع يسوع هو قادر أن يستخدمنا يف عمله، كام فعل مع   •

الصيادين يف القصة الكتابية، نحن نحتاج أن نطيع كلمته، أين نجد كلامته مكتوبة لنا؟ )اذكر أهمية الكتاب 

املقدس(

قم بحل درس “وقت الكتاب املقدس”

ميكنك االستعانة بوسائل إيضاح من خالل:  FBI – يسوع يدعو تاميذه األوائل.

ارشح اآلية الرئيسة وتأكد من أن األطفال استوعبوا “صيادين الناس”: متى4: 19الحفظ

مراجعة

كم عدد الصيادين الذين دعاهم يسوع؟  •

ماذا سيعمل هؤالء؟  •

من هو أخو أندراوس؟  •

ماذا وعد يسوع هؤالء أن يصبحوا؟  •

ماذا ترك بطرس وأندراوس عندما ذهبوا مع يسوع؟  •

كيف أظهر كل من بطرس وأندراوس أنهم بالفعل متحمسون ليكونوا تاميذ املسيح؟  •

من هام األخوان اآلخران اللذان دعاهام يسوع؟  •

ماذا فعل كل من يعقوب ويوحنا يف الحال عندما جاء يسوع؟  •

من كان معهم بالقارب؟  •

أكمل العبارة: “إذا أردنا أن نكون أتباًعا ليسوع فينبغي علينا........ كلمته”.   •

الدرس الثالث - القصة 1

دعوة املسيح لبطرس: تحيك هذه القصة عن تبعية الرب يسوع
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نحن نتعلم:

قوة يسوع صنعت تأثريًا يف حياة بطرس.  •

يسوع هو ابن الله ويريدنا أن نتبعه كام فعل بطرس.  •

لوقا5: 10 اآلية الرئيسة: 

لوقا5: 11-1 الفقرة الكتابية: 

املقدمة

اطلب من األطفال أن يتذكروا وقت أدائهم ألشياء مفيدة، وذكرهم أن جميعنا لدينا مهارات وقدرات.  •

كان بطرس متميزاً يف الصيد لوقت طويل ولكن يف قصة اليوم يتعلم بطرس احتياجه لطاعة تعليامت يسوع ليكون   •

ناجًحا )غالبًا سنحتاج لتوضيح أن بطرس أحيانًا يدعى “سمعان” وأحيانًا أخرى “سمعان بطرس”(.

الرح

ذكر األطفال بخلفية الدرس السابق. ويف درس اليوم استخدم يسوع مركب بطرس ليعلّم الناس كلمة الله   • 

)لوقا5: 3-1(

وصية يسوع لبطرس: طلب يسوع من بطرس أن يدخل أعمق وسط املياه وأن يلقي الشباك ويصطاد بعض   •

السمك )لوقا5،4:5( استطلع الرأي حول شعور بطرس نحو هذا املوقف.

الصيد الكبري: )لوقا5: 6،7( هناك فرق بني الليلة املاضية وامتدادها يف الصيد. إنها معجزة. كان خالق السمك   •

هناك مع بطرس يف القارب وهناك أيًضا قوته القادرة عى إحضار السمك لشبكة بطرس.

رد فعل بطرس: )لوقا5: 8-9( وضح أن بطرس قد أدرك يف طريقه الجديد من هو يسوع. فهو ليس إنسانًا عاديًا   •

مثل بطرس، بل إنه الرب يسوع كيل القدرة. َعرف بطرس نفسه إنه رجل خاطيء.

عمل بطرس الجديد: )لوقا5: 11( أراد الرب يسوع من بطرس أن يكون منذ ذلك الوقت  صياًدا للناس. تأكد من   •

أن األطفال استوعبوا متاًما هذا املبدأ الذي كان ضمن قصة األسبوع املايض. لقد علم بطرس اآلن أن الرب يسوع 

لديه ما هو أهم  مام يفعله بطرس ولذلك ترك بطرس كل يشء وتبع يسوع.

يريد الرب يسوع منا أن نعرف مدى عظمته وقوته. وميكننا أن نحصل عليه يف حياتنا. فام هو التأثري الفعال يف   •

حياتنا عندما نطيعه ونتبعه كام فعل بطرس؟

قم بحل درس “وقت الكتاب املقدس”

لوقا5: 10الحفظ ارشح اآلية الرئيسة: 

مراجعة

ما هو اليشء الذي ميلكه بطرس واستخدمه يسوع؟  •

ماذا طلب يسوع من بطرس أن يفعل بعد ما انتهى من حديثه للجموع؟  •

متى كانت آخر مرة اصطاد فيها بطرس؟  •

كيف تعامل بطرس مع الصيد الكبري للسمك؟  •

ما هو العمل الخاص الذي استطاع يسوع القيام به باعتباره ابن الله؟  •

ملاذا سقط بطرس جاثيًا عى ركبتيه أمام يسوع؟  •

من اندهش كذلك بالصيد الكبري للسمك؟  •

ماذا طلب يسوع من بطرس أن يفعل منذ ذلك الحن فصاعًدا؟  •

ماذا فعل بطرس ورفقاؤه يف نهاية القصة؟  •

اعرض هذا: إذا كنت ترح هذه القصة يف سياق مدريس حيث تتواجد أقام وورق ومقصات، ميكن لكل طفل أن 

يرسم سمكة ويقوم بقصها من عى الورقة. وميكنك عرض كل األسامك مًعا وتضع تعليًقا يُذكر األطفال بالقصة. مثل: 

الرب يسوع ساعد بطرس ليصطاد سمًكا كثريًا. 

الدرس الثالث - القصة 2

يسوع يساعد بطرس: تحيك هذه القصة عن معرفة بطرس أنه رجل خاطيء
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نحن نتعلم:

كان يسوع قادًرا عى تهدئة العاصفة ألنه ابن الله.  •

نحن نحتاج أن نؤمن بالرب يسوع كإبن الله.  •

متى8: 27 اآلية الرئيسة: 

متى8: 27-23 الفقرة الكتابية: 

املقدمة

تحدث عن الطقس يف هذا السياق ليكون األطفال مستوعبن، هل ميكن أبًدا أن يتغري الطقس برسعة شديدة. مثاً   •

يحدث هذا يف األمطار الغزيرة؟

تحدث عن كيف يؤثر الطقس عى عملية املاحة ويتأثر بالرياح الشديدة. يف قصتنا اليوم يسوع وتاميذه كانوا   •

يبحرون يف بحر الجليل.

الرح

بداية هادئة: صف املشهد امليلء بالسام أوالً، حيث كان يسوع مستغرقًا يف النوم. )متى 8: 24-23(  •

العاصفة: فجأة بدأت عاصفة عنيفة فاضطرب التاميذ )متى 24:8(. صف املشهد بحيوية  الضجيج وتدفق   •

األمواج عى القارب ومحاوالت إنقاذ القارب من املياه .....

خوف التاميذ: وضح إنهم خافوا للغاية معتقدين أنهم يف طريقهم للغرق. وبرسعة أيقظوا يسوع وطلبوا منه أن   •

ينقذهم. استخدم نص كلامت الكتاب املقدس )متى25:8( كان يسوع قد خاب ظنه يف تاميذه الذين مل يستطيعوا 

أن يؤمنوا به. ارشح معنى أن يكون لديك إميان أي إنك تثق به )متى8: 26(

قوة يسوع: ثم أوقف يسوع العاصفة )متى8: 26؛ مرقس39:4(. أكد عىل أن العاصفة قد توقفت يف الحال   •

وتوقفت متاًما.

اندهاش التاميذ: )متى27:8( ارشح أنهم عندما رأوا قوة يسوع العظيمة أدركوا أنه شخص مختلف عنهم.  •

تأكد أن األطفال استوعبوا ملاذا كان يسوع قادًرا عىل تهدئة العاصفة، ألنه ابن الله الذي خلق كل يشء.  •

الله لديه القوة عىل كل يشء يف الكون مبا يف ذلك الطقس. شجع األطفال عىل أن يفكروا يف مواقف يف حياتهم   •

وثقوا فيها بالرب وأدركوا أنه متحكم دامئًا يف كل األمور.

نحن نحتاج أن نؤمن أنه حًقا ابن الله.   •

قم بحل درس “وقت الكتاب املقدس”

ميكنك االستعانة بوسائل إيضاح من خالل: FBI – يسوع يهديء العاصفة.

متى8: 27الحفظ ارشح اآلية الرئيسة: 

مراجعة

أين حدثت هذه القصة؟  •

من دخل السفينة أوالً؟  •

ماذا فعلت األمواج عندما جاءت العاصفة؟  •

ماذا كان يفعل يسوع عندما بدأت العاصفة؟  •

ملاذا ايقظ التاميذ يسوع؟  •

ملاذا خاب ظن املسيح يف تاميذه؟  •

ما األمران اللذان أوقفهام يسوع؟  •

ما هو شاهد اآلية الرئيسة؟  •

ملاذا استطاع يسوع أن يهدأ العاصفة ومل يستطع أحد التاميذ فعل ذلك؟  •

ماذا تُسمى األشياء املدهشة التي يفعلها يسوع؟  •

التطبيق: هذا الرسد يفسح املجال بشكل جيد لتمثيله من خال 12تلميًذا جالسن مبجسم لقارب وآخرين يعملون 

مؤثرات صوتية للعاصفة. ميكن للقائد األكر أن يقرأ الرسد بينام يرتجل األوالد الحركات املختلفة ويتكلمون بالكلامت 

املناسبة.

الدرس الثالث - القصة 3

يسوع يهديء العاصفة: تحيك هذه القصة عن قوة الرب يسوع
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نحن نتعلم:

أنقذ يسوع حياة بطرس كاستجابة لصاته القصرية.  •

نحن نحتاج أن نثق يف الرب يسوع ليك يخلصنا.  •

متى14: 33 اآلية الرئيسة: 

متى14: 33-22 الفقرة الكتابية: 

املقدمة

وضح أنه عليك أن تقيض وقتًا مع شخص ليك تعرفه بشكل أفضل، وميكنك مساعدة األطفال عى أن يتذكروا ما   •

تعلمه بطرس عن يسوع حتى اآلن.

دعهم يبدون أفكارهم وميكنك كتابتها ىل لوح ورقي قاب مثل: يسوع ابن الله، قادر عى صنع املعجزات، لديه   •

سلطان عى البحر.

يف قصة اليوم بطرس تعلم أكر عن يسوع.  •

الرح

انطلق التاميذ يف رحلة بالقارب بينام ذهب يسوع ليصيل مبفرده )متى 14: 22-23( ارشح أهمية الصالة يف حياة   •

املسيح.

العاصفة: )متى 14: 24( اسرتجع قصة األسبوع املايض عن العاصفة وتكلم عن العاصفة موضوع هذا الدرس.   •

استطاع يسوع أن يرى التاميذ مضطربن لذلك مىش يسوع إليهم عى املاء وسط الليل )متى 14: 25-27( ِصف 

اعتقاد التالميذ.وشعورهم  الحظ كلامت املسيح املشجعة.

طلب بطرس: أراد بطرس أن يتأكد أنه بالفعل يسوع, لذلك طلب من يسوع أن يدعوه ليميش عى املياه أيًضا.   •

فقال يسوع: “تعال”. خرج بطرس من املركب وبدأ مييش نحو  يسوع )متى 14: 28-29(. سارت كل األمور عى ما 

يرام إىل أن حول بطرس عينيه  عن يسوع وانتبه لحجم األمواج، فابتدأ يغرق.

يسوع يُنقذ بطرس: استخدم كلامت بطرس لتخربهم كيف رصخ بطرس يسوع ويف الحال أنقذه )متى14: 32-30(،   •

ثم دخا السفينة مًعا وتوقفت العاصفة. ِصف رد فعل التالميذ عن ما حدث )متى 35:14(

احتاج بطرس لإلنقاذ من الغرق. نحن نحتاج للنجاة من الخطية يف حياتنا. وليس غري الرب يسوع يقدر أن يفعل   •

هذا ألجلنا. أخذ يسوع عنا عقاب خطايانا عندما مات عىل الصليب. يلزمنا أن نثق به. 

قم بحل درس “وقت الكتاب املقدس”

ميكنك االستعانة بوسائل إيضاح من خالل:  FBI – يسوع مييش عى املاء.

الحفظ

ارشح اآلية الرئيسة: متى14: 33

ارشح معنى “سجدوا”. اندهش التالميذ وامتألوا بالفرح مبا تعلموه عن يسوع. وضح أن هذه العبارة الرائعة التي 

نقولها من كل قلوبنا هي تعبري من يحبون الله يف كل مكان. 

مراجعة

املسابقة قامئة عى كل قصص الجزء الثالث. إن كان لديك بعض الكروت ميكنك رسم سمك مبقاسات مختلفة. وعند 

إجابة سؤال يختار األطفال أو يصطاد سمكة من املعروضة يف األمام. وكل سمكة لها عدد من النقاط مكتوبة عليها. 

تم هذا عى فريقن واحسب النقاط لكل منهم.

أين حدثت كل هذه القصص؟  •

أكمل اآلية: “اتبعني وسأجعلك......”  •

ملن وجه يسوع هذه الكلامت؟  •

ماذا فعل بطرس عندما رأى الصيد الكبري للسمك؟  •

ملاذا صعد يسوع إىل الجبل؟  •

ما سبب خوف التاميذ؟  •

ماذا تعلم بطرس عن املسيح يف هذه القصة؟  •

الدرس الثالث - القصة 4

يسوع ينقذ بطرس: تحيك هذه القصة عن صالة بطرس القصرية
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نحن نتعلم:

كانت الصاة ذات أهمية يف حياة الرب يسوع.  •

من املهم لنا أن نصيل.  •

يوحنا15: 14 اآلية الرئيسة: 

متى26: 46-36 الفقرة الكتابية: 

املقدمة

تحدث عن األشياء التي يصعب عى األطفال فعلها مثل جري الجزء األخري يف سباق طويل، واإلنصات والركيز   •

لفرة طويلة، والبقاء مستيقظًا لحدث معن يف وقت متأخر.

يف قصة اليوم أراد يسوع بعض الدعم الخاص من رفيقه بطرس، لعله يجد بطرس قادًرا عى فعل ما طلبه يسوع   •

منه. 

الرح

ارشح خلفية القصة. عرف يسوع أن الوقت قد حان ليموت عى الصليب وقد أكل العشاء مع تاميذه للمرة   •

األخرية. كان يسوع يصيل لآلب دامئًا وعرف أهمية أن يصيل يف الحوادث الوشيكة أن تأيت عليه. وقد صحب 

تاميذه إىل البستان مثلام اعتاد أن يصيل. أخذ يسوع الرفاق الثاثة املميزين: بطرس ويعقوب ويوحنا ليسهروا 

ويصلوا معه.

يسوع أوىص بطرس ويعقوب ويوحنا أن يظلوا مستيقظن ليصلوا )متى 26: 36-37( ثم ابتعد عنهم قلياً وابتدأ   •

يصيل لآلب. وضح شعور يسوع. توضح صالته أنه كان يريد أن يريض اآلب يف كل يشء )متى 26: 38-39( وبعد 

مرور ساعة وجد يسوع أن بطرس واآلخرين نيام. تحدث حول كيف كان يسوع محبطًا )متى 26: 41-40(

ذهب يسوع ليصيل ثانية ثم وجدهم نياماً أيًضا )متى 26: 43-42(  •

ذهب يسوع ليصيل للمرة الثالثة وعاد ليجدهم نياًما أيًضا. ناقش كيف خذل بطرس والتالميذ اآلخرون يسوع. لقد   •

فشلوا أيًضا يف أن يصلوا ألنفسهم يف هذا الوقت الصعب عندما كانوا يف أشد االحتياج للصالة )متى26: 45-44(

وللوقت وصل أعداء يسوع ليقبضوا عليه )متى26: 46-45(  •

يف الختام اذكر أهمية الصالة لنا لتساعدنا لنستمد القدرة من الله ومتكننا لنتغلب عىل اإلغراءات. ارضب بعض   •

األمثلة ملواقف مناسبة لألطفال.

لقد فشل بطرس واآلخرون يف أن يطيعوا وصية يسوع أن “يسهروا ويصلوا” ولكن يسوع يريدنا أن نطيع وصاياه.  •

عىل العكس من التالميذ، يسوع مل يخذلنا أبًدا فهو صىل وأخذ القدرة ليذهب للصليب ويعطينا حياته لنا.  •

قم بحل درس “وقت الكتاب املقدس”

ميكنك االستعانة بوسائل إيضاح من خالل: FBI – يسوع يصيل يف بستان جثسيامين.

ارشح اآلية الرئيسة: يوحنا15: 14. ساعد األطفال ليدركوا امتياز أن يكونوا من رفقاء يسوع.الحفظ

مراجعة

أين كان يسوع يصيل؟  •

من هو التلميذ الذي أراده يسوع أن يصيل معه؟  •

ما الذي كان يسوع يصيل ألجله؟  •

ماذا كان شعور يسوع وهو يصيل؟  •

ما املدة التي صى فيها يسوع يف املرة األوىل؟  •

ملاذا مل ميكن للتاميذ أن يصلوا؟  •

كم عدد املرات التي طلب فيها يسوع منهم أن يصلوا؟  •

ماذا حدث بعدما انتهى يسوع من الصاة؟  •

ما هو شاهد اآلية الرئيسة؟  •

ماذا يدعونا يسوع إذا أطعناه؟  •

الدرس الرابع - القصة 1

بطرس يستغرق يف النوم: تحيك هذه القصة عن صالة الرب يسوع إىل اآلب
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نحن نتعلم:

لقد قبل يسوع أن يُقبض عليه ويُوضع للموت ألجلنا.  •

دامئًا ما نتعامل بغضب يف املواقف الصعبة يف حياتنا.  •

أفسس4: 26 اآلية الرئيسة: 

متى26: 56-47 الفقرة الكتابية: 

املقدمة
استعرض يف القصة السابقة ما حدث يف البستان. بطرس وأصدقاؤه مل يصلوا كام طلب يسوع منهم، وحاليًا نحن   •

نواجه صعوبات فامذا علينا أن نفعل تجاهها؟

الرح

جهز املشهد لهذه الحادثة. كان الوقت لياً والظام حالك. فجأة يسمع صوت خطوات قوية لجنود مسلحن. ما   •

شعور بطرس وأصدقائه اآلن؟

فجأة تقدم يهوذا حشد األعداء وتقدم وقَبَّل يسوع. ارشح ّمن هو يهوذا وأن هذه هي الطريقة ليك يعرف الجنود   •

من هو يسوع من بني الرجال الواقفني. ارشح معنى “الخيانة” )انظر املستوى الثاين من “وقت الكتاب املقدس”( 

)متى26: 50-47(

عندما أدرك بطرس أن يسوع قد قبض عليه حمي غضبه وحاول أن يدافع عن يسوع مبهاجمة أحد الرجال   •

املحتشدين )متى26: 51( من السهل أن نفقد أعصابنا ونغضب كام فعل بطرس. اقرتح حوار درامي أو حوارين 

يتناسبان مع األطفال يف مجموعة. يسوع يف الحال أمر بطرس أن يبعد سيفه. وضح أن يسوع مل يكن يريد دفاع 

بطرس عنه ألنه كان يعلم أن ما يحدث هو جزء من خطة الله. لقد سمح يسوع بإرادته ألعدائه أن يقبضوا عليه 

ويضعوه للموت. كان بإرادته يذهب ألجلنا. ابرز التناقض بن يسوع وبطرس. كان يسوع هادئًا بعد أن صى لآلب، 

أما بطرس الذي فشل يف أن يصيل مل يكن يترصف كام كان املسيح يريد )متى26: 56-52(

ترك التاميذ املذعورون يسوع وهربوا إىل مسافة تكنهم أن يكونوا بأمان لئا يقبضوا عليهم أيًضا. ساعد األطفال   •

أن يتصوروا كيف فعل بطرس ذلك دون أن يدري أحد. )متى26: 58(

وضح إن كنا ننتمي للرب يسوع فعلينا أن نصيل ونطلب منه أن يساعدنا ليس لنظهر الغضب بل أن يكون لدينا   •

ضبط نفس. الروح القدس الساكن داخل املؤمن قادر أن ميدنا بالقوة لنسلك يف الطريق الصحيح.

تحدث عن أن حصيلة الحوار تختلف متاًما إذا مل نتعامل بغضب وانفعال.   •

قم بحل درس “وقت الكتاب املقدس”

ميكنك االستعانة بوسائل إيضاح من خالل:  FBI – يسوع يصيل يف بستان جثسيامين.

ارشح اآلية الرئيسة:  أفسس4: 26. أكد عى إنه إذا امتألنا غضبًا علينا التخلص منه رسيًعا.الحفظ

مراجعة

من جاء للبستان مع أعداء يسوع؟  •

كيف أظهر يهوذا لهم من هو يسوع؟  •

ماذا كان يف متناول يد بطرس عندما جاءوا ليقبضوا عى يسوع؟  •

أي عضو من أعضاء جسم الرجل قطعه بطرس؟  •

ماذا طلب يسوع من بطرس أن يفعله؟  •

كيف يتغلب املؤمن عى الغضب؟  •

ماذا فعل التاميذ عندما قبض الجند عى يسوع؟  •

من حاول أن يتبع يسوع من بعيد؟  •

التطبيق: بإمكان القادة الترصف يف موقف أو موقفن عندما كان أحدهم غاضبًا كام اقرحنا بالجزء األعى.

الدرس الرابع - القصة 2

مشاجرة بطرس: تحيك هذه القصة عن وقت القبض عى يسوع
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نحن نتعلم:

كثريًا ما نكون غري رائعن ونخذل األصدقاء.  •

عندما نخطيء يكون الرب يسوع عى استعداد أن يسامحنا.  •

مزمور51: 7 اآلية الرئيسة: 

متى26: 75-69 الفقرة الكتابية: 

املقدمة

تحدث عن كيف ميكننا تحديد الناس من أصواتهم. إذا كان لدى األطفال خرة يف استخدام التليفون فرمبا يكون   •

بإمكانهم معرفة املتصل دون أن يخرهم. اسرسل يف رشح نرات الصوت التي تجعل األصوات مختلفة. ميكنك أن 

ترضب مثاً من البلد  التي تقيم فيها.

اذكر قصة األسبوع املايض وذكّر األطفال بأن يسوع قُبض عليه وبأن تاميذه هربوا. عى كل حال أراد بطرس   •

معرفة ماذا سيحدث ليسوع.

الرح

ذهب بطرس بعيًدا حتى ِفناء بيت رئيس الكهنة )متى26: 69( وضح أن الفناء خارج البيت نفسه. إن كان ممكًنا   •

ارضب مثالً لفناء أي مبنى يعرفه األطفال. جهز املشهد: ليل بارد، نار، حراس وخدام كانوا هناك أيًضا.

تحققت جارية من بطرس وأخرت اآلخرين أن بطرس كان مع يسوع . بطرس قال أنا ال أعرف ما تتحدث عنه   •

هذه البنت )متى26: 69-70( اسمح ألطفال أن يالحظوا أن بطرس قد تكلم بالكذب.

بعدما تحرك بطرس إىل البوابة رأته جارية أخرى. قال بطرس مجدًدا إنه ال يعرف يسوع )متى26: 71-72( ارشح   •

معنى كلمة “أنكر” ألطفال املستوى الثاين.

بعد قليل قال أحدهم إن لغة بطرس تبن أنه واحد من أتباع يسوع )كان بطرس من الجليل كام كان يسوع   •

وأتباعه. ميكنك تقديم هذه املعلومة يف املقدمة( ِصف انزعاج بطرس وذعره وإنكاره ليسوع ثالث مرات.

صاح الديك وتذكر بطرس ما قاله يسوع املسيح له من قبل )متى34:26(. وضح ملاذا كان بطرس منزعجاً )متى26:   •

)75-74

ارشح أن بطرس قد أخطأ ومل يكن شجاًعا كفاية ليقول إنه يتبع يسوع. كان البديل إنه تفوه بالكذب. كل منا   •

يرتكب أخطاًء.

هناك أوقات نخذل فيها الرب يسوع بأقولنا وأفعالنا، ويكون الرب يسوع عىل أتم استعداد ليغفر لنا أخطاءنا،   •

وهو الوحيد القادر عىل ذلك ألنه مات عىل الصليب ألجل خطايانا. 

قم بحل درس “وقت الكتاب املقدس”

ميكنك االستعانة بوسائل إيضاح من خالل:  FBI – بطرس ينكر املسيح.

الحفظ
ارشح اآلية الرئيسة: مزمور51: 7. وضح أن هذه اآلية هي صاة، تخرنا أنه عندما نطلب من الرب يسوع غفران 

خطايانا فهو يغسلنا ويجعلنا طاهرين تاًما مثل الثلج. إن لزم األمر وضح ما هو الثلج.

مراجعة

أين كان ينتظر بطرس؟  •

من هو أول شخص تحدث لبطرس؟  •

كم مرة قال بطرس إنه ال يعرف يسوع؟  •

ملاذا كذب بطرس؟  •

كم مرة سمع بطرس الديك يصيح؟  •

ماذا تذكر عندما سمع صياح الديك؟  •

ملاذا بىك بطرس؟  •

ما الذي علينا فعله عندما نخذل يسوع؟  •

الدرس الرابع - القصة 3

بطرس ينكر: تحيك هذه القصة عن االحتياج للغفران
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نحن نتعلم:
لقد حصل بطرس فرصة جديدة ليُعّر عن محبته ليسوع بعد أن أنكره.  •

يريدنا الرب يسوع أن نحبه.  •
1يوحنا4: 19 اآلية الرئيسة: 

يوحنا21: 19-1 الفقرة الكتابية: 

املقدمة

اطلب من األطفال أن يتذكروا مجدًدا القصص األوىل التي سمعوها عن بطرس، ماذا كان يعمل بطرس حينام دعاه   •
يسوع للمرة األوىل؟

ارشح إنه حدثت أحداث كثرية منذ هذه اللحظة. كان بطرس أحد رفقاء يسوع املميزين ولكن بطرس خذل يسوع   •
)اسرجع آخر ثاث قصص(.

بعدها بوقت قصري مات يسوع عى الصليب ولكنه قد قام ثانية. يف الحادثتن التقى يسوع بالتاميذ وأظهر لهم   •
نفسه إنه حي. بعدما قام، قرر بطرس أن يذهب للصيد مرة أخرى.

الرح

تعب التاميذ طوال الليل ومل يصطادوا شيئًا )يوحنا21: 3( استكشف ماذا كان شعورهم حينها: تعب، جوع،   •
إحباط.

صور املشهد: شمس الصباح الباكر وشخص ما عىل الشاطيء، ارسد الحوار بني التالميذ والشخص الغريب   •
)يوحنا21: 6-4(.

عندما أطاعوا تعليامت الشخص الغريب حصلوا عى صيد ضخم من السمك )153 سمكة(. وفجأة أدرك يوحنا أن   •
 هذا الشخص ال بد أن يكون يسوع. اندهش بطرس حتى إنه قفز يف املياه وهرب من مقابلة يسوع 

)يوحنا21: 8-7(.
لقد أعد يسوع إفطاًرا لهم: )يوحنا21: 9-14(. حاول أن تتخيل ماذا ميكن أن يكون لديك  إفطار عىل الشاطيء   •

وانقل لألطفال كم هذا مميز وغري متوقع أن يكون يسوع معهم.
بعد اإلفطار دار حديث بن يسوع وبطرس، ثاث مرات يسوع يسأل بطرس إذا كان يحبه )يوحنا21: 19-15(.   •

وضح أهمية هذا بالنسبة لبطرس. الرب يسوع أظهر لبطرس أنه قد غفر له وأن لديه عمالً خاًصا له. ألطفال 
املستوى الثاين ميكنك ِذكر كيف عرب بطرس عن حبه ليسوع يف كل مرة عىل عكس إنكاره سابًقا.

قم بتحفيز األطفال ليعربوا عن مدى حبهم للرب يسوع.  •
كيف نجيب نحن عن سؤال يسوع لبطرس؟ أراد يسوع كل منا أن نحبه ونخدمه.  •

الله يحبنا وأظهر محبته لنا عندما أرسل ابنه ليخلصنا، ال بد أن تكون استجابتنا له أن نحبه نحن أيًضا.  •

قم بحل درس “وقت الكتاب املقدس”

ميكنك االستعانة بوسائل إيضاح من خالل:  FBI – يسوع يظهر للتاميذ يف الجليل؛ يسوع يسأل

1يوحنا4: 19الحفظ ارشح اآلية الرئيسة: 

مراجعة

ما املدة التي استغرقها بطرس وأصدقاؤه يف الصيد؟  •
يف أي جانب أُمرهم بأن يلقوا شباكهم؟  •

كم سمكة قد اصطادوها؟  •
من هو أول من أدرك أنه يسوع؟  •

من أراد أوالً الوصول ليسوع؟  •
ماذا فعل بطرس قبل أن يقفز يف املياه؟  •

من صنع اإلفطار؟  •
ماذا كان لديهم ليأكلوا يف اإلفطار؟  •

ما هو السؤال الذي كرره يسوع عى بطرس ثاث مرات؟  •
ما هو شاهد اآلية الرئيسة؟  •

التطبيق: أجزاء هذا الرسد مليئة باألحداث )مثل: الصيد، ماحظة شخص غريب عى الشاطيء، القفز يف املاء، الشد 
لجذب السمك، َعدد السمك( وتعبريات الوجه )إحباط، دهشة، بهجة....( وقد يكون هذا مؤثرًا إذا ما استخدمنا النص 

الفعيل من الكتاب املقدس مع األطفال ونطلب منهم أن يقوموا بعمل أحداث بسيطة يف أماكنها املناسبة.

الدرس الرابع - القصة 4

محبة بطرس: تحيك هذه القصة عن حديث بطرس مع يسوع
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نحن نتعلم:

أبرام أطاع الله عندما ترك أور وتوجه إىل أرض جديدة.  •

علينا أن نظهر ثقتنا بالله من خال طاعتنا له.  •

أمثال 3: 5 اآلية الرئيسة: 

تكوين 12: 9-1 الفقرة الكتابية: 

املقدمة

تحدث عن تغيري املنزل إذا كان لألطفال مثل هذه الخرة.  •

كيف يكون شعورهم إذا ذهبوا للعيش يف بلدة أخرى بعيدة عن بيتهم؟ متحمسن؟ قلقن؟ حزاىن؟ فرحن؟ مع   •

ذكر األسباب.

عرفهم بأبرام ووضح كيف كانت حياته يف أور: عائلته، أصدقاؤه، منزله، حيواناته، ثروته ........ كانت لديه حياة   •

جيدة.

الرح

يوًما ما قال الله ألبرام:”اترك أرضك واذهب إىل األرض التي أريك إياها” )تكوين1:12( ما هي صعوبة طلب الله   •

من أبرام؟ )يرتك حياته الجيدة يف بيته وال يعلم أين يذهب(

وعد الله ألبرام: )تكوين3،2:12(؟ ارشح أنه لدى الله دامئًا وعود بأمور رائعة، مثل: أمة عظيمة واسم عظيم وأراد   •

أن يبارك أبرام. عندما يبارك الله أحًدا يظهر له كرمه.

طاعة أبرام لله: )تكوين4:12( يف رأيك ملاذا أطاع أبرام؟ )آمن بوعد الله/ وثق بالله(  •

ارشح من كان مع أبرام: ساراي زوجته ولوط ابن أخيه وعبيده وكان الله أيًضا معه يوضح له الطريق. صف كيف   •

سافروا. باستخدام الجامل واإلقامة يف خيام أثناء رحلة طويلة وسط الصحراء.

أخريًا وصل أبرام إىل كنعان )تكوين12: 9-6(.  •

ما هو شعور أبرام اآلن؟ وضح أنه كان ألبرام طريقة لشكر الرب من خالل بناء مذبح.  •

تحدث عن مواقف يريدنا الله أن نثق به من خاللها.  •

ارشح أن هذا يعني أن نثق يف الله متاًما ونتكل عليه متاًما ليعمل مقاصده بدالً من اعتامدنا عىل طرقنا وقدراتنا.   •

قم بحل درس “وقت الكتاب املقدس”

ميكنك االستعانة بوسائل إيضاح من خالل:  FBI – إبراهيم يتوجه إىل كنعان.

الحفظ
ارشح اآلية الرئيسة: أمثال 3: 5 . ارشح أن هذه اآلية تصف ماذا فعل أبرام، وثق بالرب بكل قلبه عى حساب فعله 

ألمور خاصة به.

مراجعة

استخدم العبارات اآلتيه بحيث تكون اإلجابة نعم أو ال، لتستعرض القصة والهدف يف شكل مسابقة

تكلم الله مع أبرام.  •

ترك أبرام أرضه بسبب مجاعة.  •

وعد الله أن يبارك أبرام.  •

كان أبرام يبلغ من العمر70سنة حن ترك بيته.  •

كان أبرام يعلم إىل أين يذهب.  •

كان ألبرام إبن يدعى لوط.  •

الله قاد أبرام إىل كنعان.  •

عاش أبرام يف منزل يف األرض الجديدة.  •

وثق أبرام بالله من خال طاعته له.  •

يريدنا الله أن نثق به ونطيعه.   •

الدرس الخامس - القصة 1

أبرام يرك بيته: تحيك هذه القصة عن ثقة أبرام بالله
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نحن نتعلم:

لقد اختار لوط اختياًرا أنانيًا وكان اختياًرا سيئًا.  •

من الرضوري أن نختار جيًدا.   •

فيلبي4: 19 ؛ تكوين13: 15 اآلية الرئيسة: 

تكوين13: 18-1 الفقرة الكتابية: 

املقدمة
تحدث عن االختيارات التي يختارها األطفال وعن السامح لآلخرين بأن يختاروا أوالً.                                           •

اخر مثاً معيًنا يكون مامئًا لثقافة بلدك.

تحدث عن الخصومات وكيف تفقدنا صداقتنا.  •

الرح

قامت خصومة بن رعاة كل من أبرام ولوط عى األرض التي يرعون فيها )تكوين7-5:13(  •

يعلم أبرام أن الخصام ليس جيًدا لذلك أعطى الفرصة بكل رفق للوط أن يختار األرض التي يريدها لبهامئه   •

)تكوين13: 9-8(.

ارشح املنظر الطبيعي بالصور لتوضح التناقض بني اختيارات لوط الذي اختار أرًضا مستوية وأرًضا مروية من   •

أرايض وادي األردن الذي كان به وفرة من العشب األخرض باملقارنة باألرض الجبلية السيئة التي حولها. يف رأيك ما 

هو اختيار لوط ؟

اختيار لوط: )تكوين13: 10-13( ملاذا اختار لوط هذا االختيار؟ )ألنه رأى الجيد واختاره لنفسه(. لوط كان طامًعا   •

أنانًيا. ميكن أن نكون كذلك. ارشح أن اختيار لوط ليس جيًدا كام كان يظن ألن الناس الساكنني هناك مل يكونوا  

يرضون الله.

انفصل أبرام عن لوط لكن الله وعد أنه يف املستقبل سيعطي ألبرام وعائلته كل األرض التي يستطيع أن يراها من   •

كل اتجاه )تكوين13: 18-14(.

ما هو شعورك إذا كنت أنت أبرام؟ هل ستشعر أنها أكذوبة؟ )ثبت فكرة أن أبرام كان له وعود الرب التي هي   •

أفضل من األرض التي اختارها لوط(

كان اختيار لوط سيًئا ولكن علينا اتخاذ قرارات حكيمة. واالختيار األفضل هو أن يأيت الرب يسوع لحياتنا ويغفر   •

خطايانا.

أكد عىل أن الله يعرف األفضل لنا ويعرف أن يتعامل مع احتياجاتنا عىل أكمل وجه كام فعل مع أبرام متاًما   •

وأعطاه كل ما احتاج إليه. ارشح أنه ميكننا االعتامد عىل الله القادر عىل تحقيق مواعيده. 

قم بحل درس “وقت الكتاب املقدس”

ميكنك االستعانة بوسائل إيضاح من خالل:  FBI – انفصال أبرام عن لوط.

تكوين13: 15 ؛ فيلبي4: 19، واربطها بالقصة التي سمعها األطفال.الحفظ ارشح اآلية الرئيسة: 

مراجعة

انتهت هذه القصة ببناء أبرام ملذبح. من يجيب إجابة صحيحة يف الفريق ميكنه أن يرمي الزهر ليجمع عدًدا من 

األحجار )تكوين13: 1-6(، سواء كانت حجارًة حقيقيًة أو مجساًم للحجارة يتم عمله. الفريق الفائز يأخذ املذبح بكل 

حجارته.

كيف عرفنا أن أبرام كان رجاً غنيًا؟  •

من قرر إنهاء الخصومة؟  •

من اختار أوالً؟  •

أي نهر رأه لوط؟  •

يف أي اتجاه ذهب لوط؟  •

ما هو عيب املكان الذي اختاره لوط؟  •

يف أي اتجاه قال الله ألبرام أن ينظر؟  •

ما هو وعد الله ألبرام؟ )أرض وعائلة(  •

ماذا فعل أبرام عى املذبح الذي بناه؟  •

ما هو االختيار األهم الذي ال بد أن نتخذه يف حياتنا؟   •

الدرس الخامس - القصة 2

أبرام ولوط: تحيك هذه القصة اختيار لوط األناين
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نحن نتعلم:

الله قادر عى تحقيق مواعيده فهو عى دراية مبا سيحدث يف املستقبل.  •

يريدنا الله أن نثق يف مواعيده.  •

كورنثوس األوىل10: 13؛ تكوين15: 6 اآلية الرئيسة: 

تكوين15: 7-1 الفقرة الكتابية: 

املقدمة

قدم رشًحا وافيًا ملا يحدث عندما يعد أحدهم األطفال وحجم إدراكنا للثقة التي لنا أثناء انتظار الوعد والحامس   •

لتحقيق الوعد. )ميكنك رشح ما مل يتحقق بسبب ظروف معينة(

قد يعجز الناس عن تنفيذ وعودهم لكن الله دامئًا ينفذ ما وعد به.  •

الرح

تكلم الله مع أبرام يف حلم ووعده بابن )تكوين4،1:15(. اربط هذا بوعود الله السابقة ألبرام. حاول أن تؤكد   •

كيف كان هذا مدهًشا ألبرام الذي كان عمره أكرث من90سنة.

أظهر الله ألبرام النجوم وأخره أن عائلته ستكون كعدد النجوم يف الكرة )تكوين5:15(. تخيل استحالةعد النجوم.   •

شارك األطفال بروعة النجوم وخالقها.

آمن أبرام بوعد الله )تكوين6:15(. اكتشف األسباب التي دفعت أبرام لإلميان بالرب.  •

أعطى الله ألبرام وساراي اسمن جديدين )تكوين17: 5-15(. إبراهيم هو االسم الجديد ويعني “أًبا لجمهور   •

كثري”، ألنه يذكره دامئًا بوعود الله.

لقد أعطى الله وعوده لنا من خالل كلمته يف الكتاب املقدس. ارضب بعض األمثلة لوعود الله لنا عندما نصدقه.  •

ُيرس الله عندما نؤمن مبا قاله.   •

قم بحل درس “وقت الكتاب املقدس”

ميكنك االستعانة بوسائل إيضاح من خالل:  FBI – وعد الله إلبراهيم.

الحفظ
ارشح اآلية الرئيسة: كورنثوس األوىل 13:10؛ )الله أمن( ارشح أن أمانة الله تعني أنه ميكننا االعتامد عى الله يف 

تحقيق وعوده. أو تكوين 6:15 ارشح أن إبراهيم قد أرىض الله بإميانه به.

مراجعة

ما الذي وعد الله به أبرام أن ميتلكه؟  •

ما هو وعد الله ألبرام يف الحلم أو الرؤية؟  •

من هي زوجة أبرام؟  •

ماذا اظهر الله ألبرام؟  •

مباذا قارن الله النجوم؟  •

ماذا فعل أبرام عندما اعطاه الله الوعد؟  •

ما هو اسم أبرام الجديد؟  •

ما هو اسم ساراي الجديد؟  •

ماذا يريدنا الله أن نفعل عندما نتعلم عن وعوده لنا؟  •

ماذا تعني كلمة “آمن”؟  •

الجزء الخامس القصة 3

وعود الله ألبرام: تحيك هذه القصة عن اإلميان بوعود الله
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نحن نتعلم:

يرسل الله رسائله بطرق مختلفة وال سيام قبل كتابة الكتاب املقدس. لقد أىت ثاثة ضيوف برسالة من الله   •

إلبراهيم.

الله أمن يف كل وعوده ال يستحيل عليه يشء.  •

تكوين18: 14 اآلية الرئيسة: 

تكوين18: 15-1 الفقرة الكتابية: 

املقدمة

تحدث عن ما يحدث يف ثقافتكم عندما يصل زائر غري متوقع قدومه. ميكنك استخدام بعض األشياء لتوضيح ذلك   •

أو تلعب دور من يرحب بالضيف.

جهز املشهد لوصول زوار إبراهيم. كان إبراهيم جالًسا عند مدخل الخيمة يف منتصف النهار عندما الحظ اقراب   •

بعض الرجال. من ميكن أن يكون هؤالء؟ 

الرح

رحب إبراهيم بزواره وأعد لهم مياًها وطعاًما )تكوين18: 2-8( ارشح دور سارة. اجذب االنتباه وأنت تحيك هذه   •

القصة: الشمس املرشقة، املياه الباردة عىل األقدام املجهدة، رائحة الطعام.

بعد ما تناولوا الطعام أعطى الزوار الثاثة أخباًرا أن سارة سيكون لديها ابن العام القادم. )تكوين18: 9-10( كيف   •

عرف الزوار ذلك؟ وضح من هم الزوار: إنهم رسل من الله من الساموات. واحد منهم هو الرب يسوع واآلخران 

مالكان. ناقش شعور إبراهيم عند سامعه هذه األخبار. لقد اقرب وعد الرب جًدا من التحقيق.

ضحكت سارة ألنها اعتقدت ان هذا يبدو مستحياً لكن الله وعد بفعل املستحيل. )تكوين18: 11-15(. ناقش   •

شعور الله عندما ضحكت سارة.

بعد مرور عام أنجبت سارة طفلها )تكوين21: 1-7( حاول تصوير الفرحة التي ينبغي أن نشعر بها. هل حقق الله   •

وعده؟ ميكن رشح معنى اسم اسحق “ضحك” ألطفال املستوى الثاين.

ميكن أن نعتمد عىل الله متاًما يف تتميم وعوده  لنا وال يعرس عليه أمر، وهو كذلك إىل  اليوم. يالروعة هذا اإلله   •

املدهش الذي نثق به!

قم بحل درس “وقت الكتاب املقدس”

ميكنك االستعانة بوسائل إيضاح من خالل: FBI – إبراهيم والغرباء الثاثة. 

تكوين18: 14الحفظ ارشح اآلية الرئيسة: 

مراجعة

تتعلق هذه املسابقة بهذه القصة، ونأمل أن تستخدم ذلك أو تعتمد يف املسابقة عى تشكيلة من أسئلة القصص 

األربع للجزء الخامس.

ما هو الوقت الذي حرض فيه الزوار؟  •

أين كان إبراهيم يف هذا الوقت؟  •

ماذا طلب إبراهيم من سارة أن تفعله؟  •

ماذا فعلت هي أيًضا ليأكلوا؟  •

أين كانت سارة عندما أعلن الضيوف أخبارهم؟  •

ملاذا ضحكت سارة؟  •

كم استغرقت املدة حتى ولدت سارة ابنها؟  •

ماذا ُسمي الطفل؟  •

كم كان عمر إبراهيم ملا ولد إسحق؟  •

فكر يف سببن يجعان إبراهيم وسارة فرحن )لديهام ابن؛ حقق الله وعده لهم(  •

التطبيق: قد يستمتع األطفال برسد الجزء األول من القصة ألنه ميكن االرتجال بها. اجعل سري األحداث كام هو دون 

ارتجال. ميكن للمساعدين البالغن لعب أدوار إبراهيم وسارة والخدام والضيوف الثاثة بالتبادل مع مجموعات صغرية. 

ميكن لألطفال أن يقوموا بإجراء املحادثة.

الدرس الخامس - القصة 4

إبراهيم والضيوف: تحيك هذه القصة عن تحقيق وعد الله
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نحن نتعلم:

إبراهيم أحب الله أكرث من أي شخص أو أي يشء.  •

علينا أيًضا أن نحب الله من كل قلوبنا.  •

تكوين22: 8 ؛ تثنية6: 5 اآلية الرئيسة: 

تكوين22: 9-1 الفقرة الكتابية: 

املقدمة

اسأل األطفال عن أهم األشياء بالنسبة لهم: ما هو اليشء األهم يف حياتك؟ ملاذا هو مهم؟  •

ثم اسألهم عن شعورهم إذا ما فقدوا هذه األشياء: هل ميكنك التخيل عنها؟ ماذا سيكون شعورنا إذا ما ُسلبت منا؟   •

ارشح أن قصة اليوم عن تخيل إبراهيم عن يشء يف غاية األهمية بالنسبة له.

الرح

تم الله وعده إلبراهيم وسارة وأعطاهام ابًنا هو إسحق وقد أحباه بشدة )تكوين21: 3-1(  •

طلب الله من إبراهيم أن يأخذ إسحق إىل جبل املريا. كان اسحق فتيًا. أراد الله أن يقدم إبراهيم ابنه إسحق له.   •

كان الله ميتحن إبراهيم لريى إن كان يحبه بالفعل. وهذا جعل إبراهيم حزيًنا. لقد وثق بالرب وفعل ما طلبه الله 

منه )تكوين22: 1-2( إبراهيم أحب الله من كل قلبه. سمع صوت الله ورغب أن يطيعه حتى عندما طلب الله 

هذا األمر الصعب.

يف الصباح الباكر أعد إبراهيم كل يشء لرحلته. قطع الحطب للذبيحة وأخذ خادمن وأخذ الحامر معه   • 

)تكوين22: 3(. 

بعد ثاثة أيام وصلوا إىل الجبل الذي حدده الله. أمر إبراهيم خادميه أن ينتظراه مع الحامر، ثم حمل إسحق   •

الحطب بينام حمل أبوه السكن والنار )تكوين22: 6-4(.

وبينام هام يصعدان سأل اسحق أباه أين املحرقة لنضعها عى املذبح للذبيحة؟ فأجاب إبراهيم: “الله يرى له   •

الخروف للمحرقة يا ابني” )تكوين22: 8-7(.

إبراهيم أطاع الله ألنه يحبه. يريدينا الله أن نحبه بكل قلوبنا ونطيعه يف كل ما يطلبه منا.  •

قم بحل درس “وقت الكتاب املقدس”

ميكنك االستعانة بوسائل إيضاح من خالل:  FBI – إبراهيم وإسحق.

تكوين22: 8 ؛ تثنية6: 5الحفظ ارشح اآلية الرئيسة: 

مراجعة

ما اسم ابن إبراهيم؟  •

ما اسم الجبل الذي طلب الله من إبراهيم الذهاب إليه؟  •

كم عدد الخدام الذين أخذهم إبراهيم معه؟  •

كم استغرقوا للوصول إىل الجبل؟  •

ملن قال إبراهيم: “الله يرى له الخروف للمحرقة”؟  •

من الذي أحبه إبراهيم أكر من أي شخص أو أي يشء آخر؟  •

من علينا أن نحبه من كل قلوبنا؟  •

الدرس السادس - القصة 1

إبراهيم يطيع الله: تحيك هذه القصة عن محبتنا لله أكرث من الجميع
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نحن نتعلم:

الله أرسل كبًشا ليحل محل إسحق.  •

أخذ يسوع مكاننا عندما مات عى الصليب عن خطايانا.  •

غالطية2: 20 اآلية الرئيسة: 

تكوين22: 14-9 الفقرة الكتابية: 

املقدمة

اطلب من األطفال أن يتخيلوا أنه سيتم عقابهم عى خطأ ما. ماذا سيكون شعورهم؟  •

ثم اطلب من األطفال أن يتخيلوا أن شخًصا آخر أخذ العقاب عنهم. ماذا سيكون شعورهم؟  •

ارشح لألطفال أن قصة اليوم عن الذي أخذ مكان إسحق.  •

الرح

ذَكّر األطفال مبا وصلنا إليه بالقصة.

يف النهاية وصل إبراهيم وإسحق لقمة الجبل وبنيا مذبًحا من الحجارة. وبعد ذلك وضع إسحق عى املذبح   •

)تكوين22: 10-9(.

كام كان إبراهيم مستعًدا لتقديم إسحق لله ناداه ماك من السامء وأمر إبراهيم أن يتوقف وال يؤذي الولد. لقد   •

أظهر إبراهيم لله مدى محبته. لقد أحب الله )تكوين12،11:22(.

نظر إبراهيم فرأى كبًشا وراءه ممسًكا يف الغابة بقرنيه. فوضع الكبش عى املذبح بدياً إلسحق )تكوين22: 13(.  •

يف رأيك، كيف كان يشعر إبراهيم واسحق عندما أدركا أن هناك بدياً إلسحق؟  •

عندما مات يسوع عى الصليب أخذ مكاننا. نحن فعلنا كل أشياء خاطئة ولكن يسوع أخذ عقاب هذه األخطاء   •

عندما مات.

مات الرب يسوع ألجلنا ألنه يحبنا ومل يشأ أن نعاين بسبب خطايانا. يريدنا الله أن نبادله محبته ونقول له شكرًا   •

لك ألنك أخذت مكاننا.

ما هو شعورك عند معرفتك أن يسوع يحبك وأنه مات ألجلك؟  •

كيف ميكننا إظهار أننا نحب يسوع؟  •

قم بحل درس “وقت الكتاب املقدس”

ميكنك االستعانة بوسائل إيضاح من خالل:  FBI – إبراهيم وإسحق.

غالطية2: 20الحفظ ارشح اآلية الرئيسة: 

مراجعة

أين بنى إبراهيم املذبح ؟  •

ماذا احتاج ليبني هذا املذبح؟  •

من ناداه من السامء؟  •

مباذا أمر املاك إبراهيم؟  •

ماذا الذي أظهره إبراهيم نحو الله؟  •

ما الذي حل محل إسحق عى املذبح؟  •

من حل محلنا عى الصليب؟  •

ملاذا مات يسوع عى الصليب؟  •

الدرس السادس - القصة 2

إبراهيم يطيع الله: تحيك هذه القصة عن كبش يأخذ مكان إسحق
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نحن نتعلم:

طلب العبد مساعدة الله والرب ساعده.  •

الله سيساعدنا أيًضا إذا طلبنا ذلك.  •

تكوين24: 27 ؛ متى7:7 اآلية الرئيسة: 

تكوين24: 28-1 الفقرة الكتابية: 

املقدمة

اطلب من األطفال أن يفكروا يف األشخاص الذين يساعدونهم. من يساعدك؟ وما هي األمور الذين يساعدك فيها؟   •

كيف يكون شعورك عندما يساعدك؟.

اسمح لألطفال أن يخروا بقصص عن مرات قاموا هم مبساعدة أشخاص آخرين.  •

ارشح لألطفال أن قصة اليوم تدور حول مساعدة الله لشخص ما.  •

الرح

شاخ إبراهيم جًدا ولكن قبل موته أراد أن يطمنئ عى زواج ناجح لسحق ولذلك أعطى وصايا لعبده كبري الخدم   •

إليجاد زوجة البنه. وأمره أن يثق بالرب الذي سريشده للزوجة املناسبة )تكوين24: 1-9(. ما هو شعور العبد 

عندما أمره أن يجد زوجة إلسحق؟

أخذ العبد عرة جامل من جامل إبراهيم وابتدأ رحلته. وبعد السفر أليام كثرية توقف بالقرب من مدينة ناحور.   •

كان الوقت نهاًرا والسيدات والفتيات يأتن ليمألن مياًها من البرئ )تكوين24: 11-10(.

ثم صى العبد وطلب من الرب أن يظهر له هل إحدى هؤالء الفتيات ستكون زوجة إلسحق. سيطلب ليرب إذا   •

 أعطته فتاة ليرب وعرضت عليه أن تسقي جامله العرة فسيعرف أنها هي اختيار الله إلسحق 

)تكوين 24: 14-12(.

مل مير وقت طويل حتى راى فتاة جميلة تقبل عى البرئ وكان اسمها رفقة. عندما طلب منها ليرب أعطته بكل   •

رسور وأعطته أيًضا ما يكفي لجامله. ماذا يدور يف ذهن العبد؟ وما هو شعوره؟ )تكوين 24: 14-12(.

بعدما قدم لها الهدايا التي أرسلها سيده إبراهيم سألها إن كان لديهم مكان يف بيتهم ليبيت فيه ليلته، فسجد   •

العبد شاكراً الله عى أستجابته لصاته ومساعدته له يك يجد الفتاة املناسبة عندما قالت له أن لديهم الكثري من 

األماكن. )تكوين 24: 27-22(

هل كان عليك مهمة صعبة لتحقيقها من قبل؟ اقرتح أمثلة مناسبة.  •

من الذي طلب العبد منه املساعدة؟  •

من نستطيع أن نطلب منه املساعدة؟ الله يريد أن يساعدنا ويقودنا عندما نكون علينا اتخاذ اختيارات وقرارات.   •

الله يساعدنا دامئاً لنتخذ القرار الصحيح.

قم بحل درس “وقت الكتاب املقدس”

ميكنك االستعانة بوسائل إيضاح من خالل:  FBI – إبراهيم وإسحق.

تكوين24: 27 ؛ متى7:7الحفظ ارشح اآلية الرئيسة: 

مراجعة

من ذهب ليبحث عن زوجة إلسحق؟  •

كم عدد الجامل التي أخذها العبد معه؟  •

ملاذا توقف الخادم؟  •

أي وقت من النهار كان هذا؟  •

من طلب منه العبد املساعدة إليجاد الزوجة املناسبة؟  •

ما اسم الفتاة التي كانت عند البرئ؟  •

ماذا فعلت لتساعد الخادم؟  •

ماذا فعل العبد عندما علم أن الرب قد ساعده؟  •

إذا كان هناك وقت ميكن لألطفال رسم صورة لهم وهم يساعدون شخًصا ما.

الدرس السادس - القصة 3

معونة الله: تحيك هذه القصة عن أن الله يوضح الطريق
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نحن نتعلم:

اتبع رفقة وإسحق خطة الله وأصبحا يف منتهى السعادة.  •

عندما نثق بالله ونتبع طريقه سنصبح سعداًء.  •

مزمور144: 15 اآلية الرئيسة: 

تكوين24: 67-28 الفقرة الكتابية: 

املقدمة

اسأل األطفال هل سبق ألحد منهم أن حرض حفل زفاف. من الذي تزوج؟ وماذا كانوا يرتدون؟ ماذا حدث يف حفل   •

الزفاف؟ هل كان العريس والعروس سعيدين؟

أخر األطفال أن درس اليوم يدور حول زفاف حدث يف زمن الكتاب املقدس. ويف الغالب إن هذا الزفاف مختلف   •

تاًما عن ما يحدث يف حفات الزفاف اآلن.

الرح

ذَكّر األطفال مبا وصلت إليه القصة.  •

أرسعت رفقة إىل البيت لتخر أهلها مبا حدث فأرسع البان أخوها للبرئ وأىت بالعبد إىل بيتهم ورحب به. لكن العبد   •

قبل أن يتناول العشاء أخر عائلة رفقة عن سبب قدومه )تكوين24: 29-28(.

اقتنع أبو رفقة والبان أخوها بأن الرب هو الذي أرشد عبد إسحق لرفقة فلذلك ودون أدىن تأخري سمحا للعبد أن   •

يرجع برفقة لتكون زوجة إلسحق. قدم العبد الشكر لله الستجابته للصاة، ثم أعطى لرفقة وعائلتها هدايا كثرية 

)تكوين24: 53-50(.

يف الصباح طلبوا من رفقة أن ترجع مع العبد لتتزوج إسحق. وافقت رفقة أن تذهب. )تكوين24: 54-61(. ما هو   •

شعور رفقة؟ )متوترة قليالً ألنها ال تعرف إسحق وال عائلته لكنها متشوقة لرتى خطة الله لها(.

العودة لبيت إبراهيم: كان إسحق ينتظر بشغف ما سيحدث. وبينام كان يتمىش يف الخارج ذات يوم رأى الجامل   •

قادمة. اقرب من استقبال رفقة لبيتها الجديد وأخذها إىل خيمة أمه. أحب إسحق رفقة كثريًا وأصبحت زوجته 

)تكوين24: 67-61(.

ماذا كان شعور إسحق عندما رأى زوجته؟ )يف الغالب كان متشوقًا للغاية، ورمبا كان سعيًدا أيًضا ليأخذ رفقة   •

زوجة له(.

كان كل من إسحق ورفقة سعيدين بسبب ثقتهام يف الله ألنهام اتبعا خطته. الله يريدنا أن نثق به أيًضا ونتبع   •

خطته. وعندما نتمم هذا سنمتأل فرًحا وسعادة.

قم بحل درس “وقت الكتاب املقدس”

ميكنك االستعانة بوسائل إيضاح من خالل:  FBI – زوجة إسحق.

ارشح اآلية الرئيسة: مزمور144: 15. توضح هذه اآلية مقدار سعادتنا عندما يحقق الله خطته يف حياتنا.الحفظ

مراجعة

ما اسم أخو رفقة؟  •

ماذا فعل العبد قبل أن يتناول العشاء؟  •

ملاذا وافقت عائلة رفقة عى زواجها من إسحق؟  •

ماذا أعطى العبد لرفقة وعائلتها؟  •

من الذي قال العبد عنه أنه أرشده لرفقة؟  •

متى سرحل رفقة مع العبد؟  •

من كان يتمىش يف الحقول عندما وصل العبد ورفقة للبيت؟  •

ملاذا كان إسحق ورفقة سعيدين مًعا؟  •

من الذي يجعلنا أسعد من أي شخص أو أي يشء آخر؟  •

الدرس السادس - القصة 4

اختيار الله: تحيك هذه القصة زواج إسحق من رفقة
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اإلرشادات التوجيهية للُمعلمني لتصحيح الدروس

دروس املستوى األول:

صفحة واحدة )أو صفحتان يف الكتيبات( أسبوعيًا تتضمن التلوين ومسابقة أكمل بعض الكلامت.  •

تم تخصيص عر درجات لكل أسبوع مبجموع أربعن درجة شهريًا.  •

األطفال الدارسون لدروس املستوى األول يف الغالب غري قادرين عى القراءة جيًدا. ونتوقع من أولياء األمور أو القادة مساعدتهم.  •

خصص درجتن لكل إجابة، باإلضافة إىل التلوين= 10درجات لكل درس.  •

دروس املستوى الثاين:

صفحتان أسبوعيًا )أربع صفحات يف الكتيبات(.  •

الدرس يشمل القصة. فيكون عى الدارس أن يكتشف الكلامت من الدروس، ويلون، ويكمل اآليات الرئيسة...إلخ  •

تم تخصيص عرين درجة لكل أسبوع مبجموع  مثانن درجة شهريًا، عندما تكون كل إجابات الدروس صحيحة تاًما.  •

تصحيح “وقت الكتاب املقدس”

إرشادات التصحيح:

عى املُعلم مبدئيًا اآليت:

تأكد من حل كل درس وتصحيح اإلجابات صحيحة أم خاطئة.  •

احكم عى النقاط األساسية حسب التعليامت.  •

عليك التصحيح دامئًا بلون مختلف مع وضع عامة عى اإلجابة الصحيحة.  •

قم بتعديل أي أخطاء إمائية يف اإلجابة الصحيحة دون خصم درجات.  •

امنح درجات أقل لإلجابة الصحيحة غري الكاملة.  •

اجمع الدرجات املستحقة عى مدار الشهر وسجلها يف املساحة املخصصة يف الصفحة األخرية.  •

مــن الــرضوري أن تكــون كرميًــا ولكــن أن تكــون عــادالً يف منــح الدرجــات. عليــك عمــل أي يشء ممكــن لتشــجيع الدراســن عــى دراســة الكتــاب املقــدس. 

وقــد يكــون رائًعــا أن تكتــب كلــامت مشــجعة للــدارس كل شــهر. هنــاك مــكان مخصــص لعمــل ذلــك يف ورقــة الــدرس. ميكــن أن تكــون التعليقــات حــول 

التلويــن الجيــد، ونظافــة الورقــة، والدرجــة التــي حققهــا، واســتيعاب الــدارس للدرس...إلــخ.

علينــا محاولــة جعــل تعليقاتنــا متنوعــة بقــدر اإلمــكان، األســئلة والعبــارات واالســتنتاجات والتشــجيعات...إلخ. البــد أن يتميــز كل ذلــك بالتنــوع. يتعــن 

عليــك أن تحافــظ عــى إحيــاء املتعــة لــدى الــدارس دامئًــا. فــإذا تكــررت العبــارة أو الســؤال كل شــهر ســتفقد تأثريهــا.

املستوى األول

التعليقات العامة

ــا  ــا أحــب تلوينــك، هــل تذهبــن إىل املدرســة؟ احــيك يل عنهــا. أن “إميــي- يســعدين أنــِك بــدأيت يف دراســة هــذه الــدروس وأتنــى أن تســتمتعي بهــا. أن

ــا”. متشــوق أن أســمع منــك قريبً

“لقــد أبليــت حســًنا يــا أنــدرو. مــا هــذا التلويــن املتميــز! هــل كان مــن الصعــب عليــك أن ال تخــرج خــارج إطــار الصــورة؟ فقــط لقــد نســيت جــزًءا صغــريًا 

جــًدا يف تلويــن الــدرس الســابق”.

التعليقات الروحية:

“لقد أبليِت حسًنا يا سارة. ما مدى سعادة يايرس عندما ساعده يسوع؟”.

“‘نها إجابات رائعة للغاية! إن قصة موت يسوع محزنة للغاية ولكن الجزء املبهج إنه قام ثانية”.

املستوى الثاين:

التعليقات العامة:

“إجابات رائعة مرة أخرى يا جومانا. أنا متأكد أن أستاذك مرسور بك وبإجتهادك يف املدرسة!”.

“أنا أرى أن عيد ميادك قد اقرب يا مايكل. هل تعمل شيئًا ما مختلًفا؟ مهام كان تفعله استمتع بوقتك”.

التعليقات الروحية:

“أنا أحب الطريقة التي تلون بها صورة يسوع يف املزود يا حبيبي، أمل يكن مذهاً أن يرسله الله إىل العامل ألجلنا؟”.

“حًقا أعشق ألوانك! لقد كان عى زكريا أن يدفع مثن عدم إميانه مبا قاله الله  وهو مل يعد يشك يف كلمة الله ثانية”.

“إجابات ممتازة، لقد ذهب الرجل الذي تقابل مع فيلبس يف الصحراء سعيًدا ونحن سمعنا وآمنا باألخبار السارة عن يسوع”. 
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