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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:

الرتتيب: 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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مستوى 3 )11-13 سنة(

 

مستوى 3 )11-13 سنة(

 

مستوى 0 )ما قبل املدرسة(

مستوى 1 )5-7 سنوات(

مستوى 2 )8-10 سنوات(   
درس البداية – املقدمة  .1

الوحدة األوىل: إنجيل لوقا  .2

الوحدة الثانية: إنجيل لوقا  .3

الوحدة الثالثة: إنجيل لوقا  .4
 

درس البداية – املقدمة  .1

الوحدة األوىل: إنجيل لوقا  .2

الوحدة الثانية: إنجيل لوقا  .3

الوحدة الثالثة: إنجيل لوقا  .4
 

درس البداية – املقدمة  .1

الوحدة األوىل: إنجيل لوقا  .2

الوحدة الثانية: إنجيل لوقا  .3

الوحدة الثالثة: إنجيل لوقا  .4
 

سلسلة البداية

الخليقة والسقوط  .1

بداية الخلق- التكوين  .2

بطرس  .3

بطرس – الصليب  .4

بطرس  .5

إبراهيم  .6

يعقوب  .7

الحياة املسيحية  .8

بولس  .9

10. بولس

11. بولس

12. قصة امليالد
 

الخليقة  .1

نوح  .2

بطرس  .3

بطرس – الصليب  .4

بطرس  .5

إبراهيم  .6

يعقوب  .7

الصالة الربانية  .8

بولس  .9

بولس  .10

بولس  .11

قصة امليالد  .12
 

الخليقة  .1

نوح  .2

بطرس  .3

بطرس – الصليب  .4

إبراهيم  .5

إبراهيم  .6

بطرس  .7

بطرس  .8

يعقوب  .9

10.الكنيسة األوىل

11. بولس

12. قصة امليالد
 

السلسلة األوىل

أمثال املسيح  .1

املعجزات  .2

بيت عنيا  .3

الصليب  .4

الكنيسة األوىل  .5

يعقوب وعائلته  .6

يوسف  .7

أعامل الرسل2: 42  .8

موىس  .9

10. موىس

11. الرشيعة

12. قصة امليالد
 

أمثال املسيح   .1

املعجزات  .2

بيت عنيا  .3

الصليب  .4

الكنيسة األوىل  .5

يوسف  .6

يوسف  .7

البشريون كتبة األناجيل  .8

موىس  .9

موىس  .10

موىس  .11

قصة امليالد  .12
 

السنوات األوىل من حياة املسيح  .1

املعجزات  .2

بيت عنيا  .3

الصليب  .4

األمثال  .5

يوسف  .6

يوسف  .7

أشخاص تقابلوا مع املسيح  .8

موىس  .9

موىس  .10

موىس  .11

قصة امليالد  .12
 

السلسلة الثانية

دانيال  .1

أقوال يسوع  .2

قوة الله  .3

موت يسوع املسيح  .4

راعوث  .5

صموئيل  .6

داود  .7

يشوع  .8

إيليا  .9

10.أليشع

11.مزيد من الشخصيات األخرى

12. قصة امليالد
 

دانيال  .1

مزيد من املعجزات  .2

مزيد من املعجزات  .3

موت يسوع املسيح  .4

راعوث  .5

صموئيل  .6

داود  .7

يشوع  .8

إيليا  .9

10.أليشع

11. رجال أرسلهم املسيح

12. قصة امليالد
 

دانيال  .1

مزيد من املعجزات  .2

مزيد من املعجزات  .3

موت يسوع املسيح  .4

راعوث وصموئيل  .5

داود  .6

داود  .7

يشوع  .8

إيليا  .9

أليشع  .10

يونان  .11

قصة امليالد  .12
 

السلسلة الثالثة

مستوى 3 )11-13 سنة(



AR - 2018  -  7الخدمات التعليمية للكتاب املقدس – اإلرشادات التوجيهية للُمعلمني – املستوى األول والثاين للسلسلة األوىل

نحن نتعلم:

كان من الرضوري للتاميذ أن يأخذوا الروح القدس.  •

يحيا الروح القدس داخل كل شخص آمن بالرب يسوع كُمخلص.  •

األية الرئيسية: أعامل الرسل2: 36

الفقرة الكتابية: أعامل الرسل2: 14-1 ، 39-36

املقدمة

استخدم هذه األسئلة لتعطي مقدمة عن الروح القدس: هل بإمكانك رؤية الرياح؟ ال. كيف تعرف أن هناك رياح يف منطقة   •

ما؟ من خال رؤيتي ملا تعمله. إذا نظرت للخارج ابحث عى دليل لوجود الريح.

ذكّر األطفال بقصة القيامة، لقد مات يسوع وقام، وقبل رجوعه للسامء لقد وعد أن يُرسل لتاميذه معن فريد غري مريئ.  •

هذا املُعن كان شخصاً يدعى الروح القدس الذي سيأيت ويحيا يف داخل كل منا. تاماً كالرياح، فليس بإمكاننا أن نرى الروح   •

القدس ولكننا سُندرك التأثري الذي يعمله يف حياتنا. 

الرشح

ذات يوم بعدما رجع يسوع للسامء بفرة قصرية كان التاميذ مجتمعن معاً يف بيت يف أورشليم. )أعامل الرسل2: 1-4( فجأة   •

أمتأل كل املكان بصوت هبوب ريح. ثم استقرت ألسنة نار عى رأس كل شخص، لقد حل الروح القدس! يف إعتقادك ماذا كان 

شعور التالميذ فقد حان اآلن وقت حلول عطية خاصة؟ )متحمسني، مندهشني، ُسعداء بأن موعد يسوع قد تحقق(

ثم اكتشفوا إنهم يتحدثون بلغات مختلفة! ارشح أنه من الطبيعي أن نتحدث باللغات التي علمونا إياها والدينا ونحن   •

صغار أو اللغات التي درسناها، مل ُيعلّم أحد لتالميذ يسوع اللغات. كل هذه العامات توضح لنا أن الروح قد حل. ما هو 

إنطباعك إذا عربت يف هذه الغرفة التي حدث بها ذلك؟ 

سمع الناس القريبون الصوت وتحريوا ُمتعجبن! )أعامل الرسل2: 13-5(  •

ادرك بطرس أن فرصته قد حانت ليرح ما يحدث ويُخرهم عن الرب يسوع. )أعامل الرسل2: 36-39( ناقش مدى صعوبة   •

الوعظ )أن تسمع أو تتكلم( لجمع كبري. )ُمخيف بعض اليشء، إختيار الكلامت املناسبة التي تقولها، القلق بشأن ما يفكر 

به الناس أو يفعلونه ...( ولكن بطرس كان قادراً أن يفعل ذلك مبعونة الروح القدس.

كان مستمعو بطرس يف إحتياج أن يخلصوا من خطاياهم وهكذا نحن أيضاً.  •

ارشح أن الروح القدس قد أُعطّي لكل شخصاً يؤمن بالرب يسوع كُمخلص. الروح القدس سوف يعيننا أن نُخرب األخرين عن   •

يسوع.

قم بحل درس "وقت الكتاب املقدس"

ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح من خالل: FBI – يوم الخمسن.

الحفظ
ارشح األية الرئيسية: أعامل الرسل2: 36 . هذا جزء من ما قاله بطرس يف عظته، لقد أخرهم أنهم الذين قتلوا يسوع ولكن الله 

أقامه مرة أخرى. هذا يُثبت أن يسوع ليس مجرد شخصاً عادياً لكنه الرب واملسيح.

مراجعة

أين كان الرسل مجتمعن وقتام حل الروح؟  •

ماذا كان يُشبه صوت الريح؟  •

ماذا رأى الرسل؟  •

ما الذي أصبح بإمكانهم أن يفعلوا مبجرد ما أمتألوا من الروح القدس؟  •

ّمن من الرسل الذي وقف لرح لهم ما يحدث؟  •

أياً من الرسل وقف ورشح ما حدث؟  •

عّمن كان بطرس يتحدث؟  •

مباذا أخرهم بطرس أن يفعلوا بخطاياهم؟  •

ما هي العطية التي سننالها إذا فعلنا ذلك؟  •

ما هم األشخاص الذين يسكن فيهم الروح القدس اآلن؟  •

الوحدة السابعة - القصة 1
بطرس يعظ – تحيك هذه القصة عن معونة الروح القدس لبطرس يك يعظ عن يسوع
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نحن نتعلم:

كانت قوة يسوع تعمل من خال بطرس ويوحنا يك تشفي الرجل األعرج.  •

أرادا بطرس ويوحنا أن يساعدا الرجل األعرج وينبغي علينا أن نحاول مساعدة األخرين.  •

األية الرئيسية: املستوى األول: أعامل الرسل3: 6 ، املستوى الثاين: أعامل الرسل3: 16

الفقرة الكتابية: أعامل الرسل 3: 12-1

املقدمة

ارشح بحساسية شديدة أن األعرج هو الشخص الغري قادر عى امليش ولكنه يشحذ األموال ليشري طعاماً يك يستطيع أن   •

يعيش.

ميكنك إحضار عكازين وترح أن هذا الرجل كان البد أن يحمله أصدقائه.  •

استخدم رسامً بسيطاً لوجه حزين لتُظهر حالة هذا الرجل.  •

الرشح

ذات يوم كانا بطرس ويوحنا ذاهبان للهيكل فسألهام الرجل األعرج صدقة. )أعامل الرسل3: 1-5( قم باإلشارة إىل أنهام وقفا   •

معه وقتاً طوياً.

استخدم كلامت بطرس: "ليس يل فضة وال ذهب، ولكن الذي يل فاياُه اعطيك: باسم يسوع املسيح النارصي قم وامش!"   •

)أعامل الرسل3: 6-7( وضح أن الفضة والذهب ُيعترب مساعدة بسيطة فال ميكن للذهب والفضة أن يعالجا قدمي رجل. 

كان بطرس بإمكانه أن يُقدم للرجل شيئاً يغري حياته تاماً.

مد بطرس يده وأقامه عى قدميه، وفجأة تشددت رجاه وكعباه. فصار بإمكانه أن مييش ويقفز ألول مرة يف حياته! كان   •

ممتلئ بالتسبيح لله ودخل الهيكل مع بطرس ويوحنا. )أعامل الرسل3: 8( ارسم وجهاً سعيداً بالعكس الصورة السابقة. ما 

هو إنطباعك وأنت تعودت عىل رؤية الرجل األعرج يستطعي كل يوم؟

تعجب الجميع مام حدث. )أعامل الرسل3: 12-9(  •

تأمل كيف نستطيع أن نفعل كبطرس، تحدث عن مساعدة األخرين بطرق عملية واذكر أيضاً أهم ما ميكن أن نشارك الناس   •

به وهي أخبار الرب يسوع السارة.

نحن لدينا مشكلة يف حياتنا أيضاً كام كان الحال مع هذا الرجل، قوة يسوع قادرة أن تطرح خطايانا متاماً كام أعتق الرجل   •

من عجزه.

فكر يف بعض األمور نسبح الله من أجلها.  •

قم بحل درس "وقت الكتاب املقدس"

ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح من خالل: FBI – شفاء الشحاذ األعرج.

الحفظ
ارشح األية الرئيسية: املستوى األول: أعامل الرسل3: 6 ، املستوى الثاين: أعامل الرسل3: 16 .

يفضل أن ُيرددوا األطفال األية الرئيسية وهم ميشون ويقفزون يف املكان إن كان ذلك مناسباً.

مراجعة

يف أي ساعة حدثت القصة؟  •

إىل أين ذهبا بطرس ويوحنا؟  •

ما هي املدة التي كان الرجل فيها عاجزاً عن امليش؟  •

أين كان يجلس كل يوم؟  •

ماذا طلب هذا الرجل من بطرس ويوحنا؟  •

ما هو األسم الذي استخدمه بطرس لشفاء الرجل؟  •

ماذا فعل بطرس أيضاً بعدما كلمه؟  •

اذكر ثاثة أمور فعلهم الرجل؟  •

إىل أين ذهب الرجل بعد شفائه؟  •

ماذا بإمكان قوة الله أن تعمل يف حياتنا؟  •

الوحدة السابعة - القصة 2

بطرس يشفي الرجل األعرج – هذه القصة تحيك عن قوة الله الشافية
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نحن نتعلم:

املقاومة التي واجهها املسيحيون األوائل من القادة الدينين والذين صلبوا الرب يسوع.  •

الذين يحبون يسوع بحق سيطيعونه مهام كانت الصعوبات.  •

األية الرئيسية: عربانيني13: 6

الفقرة الكتابية: أعامل الرسل4: 22-1

املقدمة

هذه القصة هي إستكامل للقصة السابقة فمن األفضل أن نستعرض بعض الحقائق يف البداية.  •

استخدم صور الوجه السعيد والحزين لتشجيع األطفال.  •

كيف أصبح الرجل قادراً عى امليش؟ تأكد أن األطفال أدركوا ان ذلك حدث بقوة يسوع.  •

الرشح

بعد ذلك وعظ بطرس ويوحنا عن الرب يسوع املُقام وآمن كثريون. )أعامل الرسل4: 1-2، 4( ولكن اغتاظ الرجال املسئولون   •

عن الهيكل عى بطرس ألنه كان يُخر الناس أن يسوع قد قام. وللوقت أمسكوا ببطرس ويوحنا ووضعوهم يف السجن. 

)أعامل الرسل4: 3( ارشح ماذا كان مُيثل ذلك بالنسبة لهم.

دعوهام يف الصباح التايل واستجوبوهام يف محاكمة. )أعامل الرسل4: 5-7( ارشح أن املحاكمة كانت مجموعة أشخاص   •

يقررون إن كان الشخص مذنباً وأخطأ.

أعان الروح القدس بطرس مرة أخرى يف رشح كيف ُشفي هذا الرجل. )أعامل الرسل4: 8-12( رأت املحكمة أنه من الصعب   •

أن يتخذوا قراراً ضد بطرس ويوحنا! لقد عرفوا باملعجزات العظيمة التي حدثت ولكن بعد املناقشة قرروا وأخروا بطرس 

ويوحنا أن ال يتكلام عن يسوع مرة أخرى. )أعامل الرسل4: 13-19( ماذا كان شعور بطرس ويوحنا حيال ذلك؟ هل ميكنهم 

أن يطيعوا؟

علام بطرس ويوحنا أنه من املستحيل أن ال يتكلام عن الرب يسوع! لقد علام أنهام متكالن عىل الرب الذي معهام فامذا   •

سيحدث إذاً، فالروح القدس سُيعينهام.

يريد الروح القدس منا أن نحبه ونطيعه أيضاً مهام كانت الصعوبات.   •

قم بحل درس "وقت الكتاب املقدس"

ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح من خالل: FBI – القبض عى بطرس ويوحنا.

الحفظ
ارشح األية الرئيسية: عربانيني13: 6، ميكنك لعب "لعبة الجاد" بإستخدم الكلامت الخمسة األوىل وعاقتها بالقصة قبل إضافة 

الجزئن األخرين لألية. ميكن تقسيم األطفال عى ثاث مجموعات لكل مجموعة جزء والكل يُردد ما يخص الجزء من القصة. هل 

تعتقد أن هذه الكلامت ميكن أن تُساعد بطرس ويوحنا؟ ارشح أن معرفتهم مُيكن أنا تساعدنا نحن أيضاً!

مراجعة

 قم بعمل إختبار صح/ خطأ للجمل للعبارات املكتوبة عى بطاقة وضعهم يف شنطة. لكل عبارة رقم مُيثل عدداً من النقاط 

)من 5-100(، يتم لعبها بفريقين. 

كانت الرطة ُمغتاظة من بطرس ويوحنا.  •

قضيا بطرس ويوحنا ليلة يف السجن.  •

متى علام أنهام سيستجوبا من املحكمة.  •

أخر بطرس املحكمة أن قوة يسوع هي التي شفت الرجل.  •

ساعد الروح القدس بطرس ويوحنا يف حديثهام للمحكمة.  •

هرب بطرس ويوحنا من املحكمة.  •

قررت املحكمة أن عى بطرس ويوحنا أال يتكلام عن يسوع.  •

قاال بطرس ويوحنا أنهام سينفذا قرار املحكمة.  •

الوحدة السابعة - القصة 3
بطرس يف السجن – تحيك هذه القصة عن معونة الله ملّن يخدمونه



AR - 2018  -  10الخدمات التعليمية للكتاب املقدس – اإلرشادات التوجيهية للُمعلمني – املستوى األول والثاين للسلسلة األوىل

نحن نتعلم:

لقد أعطى الله قوته ومعونته للمؤمنن يك يعملوا عمله.  •

الصاة رضورية يف كل موقف نواجهه.  •

األية الرئيسية: أعامل الرسل4: 31 أو متى6: 33

الفقرة الكتابية: أعامل الرسل4: 23- 31

املقدمة
تحدث عن األمور التي يحب األطفال أن يشاركونها مع األصدقاء والعائلة، رمبا تكون أخباراً مدهشة عام قمت به أو عن نزهة 

أو الفوز يف سباق. أو رمبا أحدهم يشارك األصدقاء بأمر ما يثري قلقه يك يساعدوه.

الرشح

كان لدى بطرس ويوحنا أخباراً ليشاركوها مع أصدقائهام. )أعامل الرسل4: 23( ارشح ان األخبار السارة التي كانت عندهام   •

هي أنهام قد خرجا من السجن ولكن الخر اليسء كان أن املحكمة قد أمرتهام أال يتكلموا عن يسوع!

اتخذ أصدقاء بطرس ويوحنا قراراً حكيامً بأن يصلوا. )أعامل الرسل4: 24-30( لقد علموا أن الله هو املتحكم، فإنه أعظم   •

بكثري من األشخاص الذين يحاولون أن مينعوهم. وبينام هم يصلون تذكروا العجائب التي عملها الله بالفعل والتي تُظهر 

قوته، لقد طلبوا من الله أن يعطيهم الشجاعة وأن يصنع معجزات أكر بقوة يسوع. )أعامل الرسل4: 29 ،30(

ومبجرد ما صلوا استجاب الله صلواتهم! )أعامل الرسل4: 31( ارشح أن الزلزلة التي حدثت يف املبنى هي إظهار الله لقوة   •

الروح القدس مرة أخرى الذي معهم ليعنيهم كام وعد.

وضح أنه ميكننا أن نصيل لله وقتام يكون علينا أن نقوم بأمور صعبة.  •

يسمع الله صلواتنا ويستجيب وسياعدنا أن نجعل الله األول يف حياتنا مثل هؤالء الذين تدور حولهم قصة اليوم.  •

بالنسبة ألطفال املستوى الثاين: ُيفضل أن تشري إىل املسيحيني الذين يعيشون يف بلدان تحاول منع الشهادة بأخبار يسوع   •

السارة. بإمكاننا أن نُصيل لله يك يعطيهم الشجاعة يك يعطوا الله املكانة األوىل يف حياتهم.

قم بحل درس "وقت الكتاب املقدس"

ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح من خالل: FBI – القبض عى بطرس ويوحنا

الحفظ
ارشح األية الرئيسية: أعامل الرسل4: 31 أو متى6: 33 . يف متى6: 33 كلمة "اطلبوا" تعني ابنوا، فملكوت الله يُعني كل ما يُهم 

الله وقطعاً مبا فيهم الرب يسوع.

مراجعة

قم بعمل إختبار للقصص األربعة للدرس السابع:

ملاذا كان التاميذ يف إحتياج للروح القدس؟  •

ماذا رأوا التاميذ عندما حل الروح القدس؟  •

اكمل األية الرئيسية: "ليعلم يقيناً جميع بيت إرسائيل أن الله جعل يسوع هذا، الذي صلبتموه أنتم، رباً ومسيحاً" )أعامل   •

الرسل2: 36( *القصة األوىل*

ملاذا كان الرجل يطلب صدقة؟  •

منذ متى كان هذا الرجل غري قادراً عى امليش؟  •

اكمل الكلامت الناقصة من األية الرئيسية: " باسم يسوع املسيح النارصي ______ و _______!"  •

ماذا برهنت هذه املعجزة عن الرب يسوع؟  •

ملاذا وضعوا بطرس ويوحنا يف السجن؟  •

مباذا أخرت املحكمة بطرس ويوحنا أال يفعلوا؟  •

ماذا حدث عندما استجاب الله لصلوات أصدقاء بطرس ويوحنا؟  •

الوحدة السابعة - القصة 4

بطرس يُطلق حراً – تحيك هذه القصة عن إستجابة الله للصالة
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نحن نتعلم:

كانت قوة الرب يسوع تعمل من خال بطرس لشفاء طابيثا.  •

نحن نحتاج أن نتجاوب مع الرب يسوع باإلميان به.  •

األية الرئيسية: أعامل الرسل9: 42

الفقرة الكتابية: أعامل الرسل9: 32 – 43

املقدمة

تحدث عن الطرق التي ميكن أن نساعد الناس املُحتاجة أن نُشاركها مبا عندنا. ومن املمكن أن تستخدم بعض املرئيات   •

لترح طرق عمل ذلك.

اعِط مقدمة عن طابيثا التي كانت فتاة حنونة للغاية وكانت تحب الرب يسوع، ولهذا السبب كانت تقيض وقتها يف   •

مساعدة األخرين وإنها كانت متميزة يف الخياطة وعمل املابس للفقراء.

الرشح

ذات يوم مرضت طابيثا وماتت. )أعامل الرسل9: 37( ماذا كان شعور أصدقائها؟  •

ذهبا إثنان من املؤمنن يطلبا بطرس الذي كان يف مدينة قريبة من يافا. )أعامل الرسل9: 39-38(  •

جاء بطرس لبيت طابيثا. )أعامل الرسل9: 40-41( ارشح بالتفصيل أن بطرس صىل أوالً ثم تحدث إليها وأخذ بيديها وأقامها   •

عىل رجليها. صارت طابيثا عىل قيد الحياة! وضح الفرق بني مشهد السعادة مقارنة مبا القاه بطرس فور وصوله. أكد أن هذه 

املعجزة ال ميكن ألخر القيام بها غري بطرس ألن قوة الرب يسوع تعمل من خالله.

آمن كثريون بالرب يسوع. )أعامل الرسل9: 42(  •

نحن يف حاجة أن نؤمن بالرب يسوع مثل هؤالء الذين رأوا طابيثا ترجع للحياة مجدداً.  •

ارشح ببساطة معنى ذلك: يجب أن نُدرك أنه هو أبن الله فهو حي وله السلطان أن يرفع عنا خطايانا. اإلميان بيسوع ُيعني   •

أن نثق بالرب يسوع متاماً.

قم بحل درس "وقت الكتاب املقدس"

ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح من خالل: FBI – طابيثا الغزالة أقيمت للحياة.

الحفظ
ارشح األية الرئيسية: أعامل الرسل9: 42

هذه األية الرئيسية ستكون سهلة حتى لألطفال الصغار، تأكد أن األطفال فهموا األية. وتأكد أنهم عرفوا ّمن املقصود بـ "كثريون"، 

ما الذي جعلهم يؤمنون بالرب؟ ملاذا ينبغي أن نؤمن بالرب؟ كيف ميكن للشخص أن يؤمن بالرب؟

مراجعة

أين كانت تعيش طابيثا؟  •

كيف كانت تساعد الناس؟  •

ملاذا كانت تساعد الناس؟  •

ما هو شعور الناس ملوت طابيثا؟  •

ّمن ذهب ليطلب بطرس؟  •

ماذا فعل بطرس عندما ركع بجانب رسير طابيثا؟  •

ماذا قال بطرس لطابيثا؟  •

ماذا فعل بطرس بعدما تكلم إىل طابيثا؟  •

ماذا فعل الكثريون بعدما عادت طابيثا للحياة؟  •

ما هو شاهد األية الرئيسية؟  •

الوحدة الثامنة - القصة 1

بطرس يساعد طابيثا: تحيك هذه القصة عن إقامة طابيثا وإعادتها للحياة
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نحن نتعلم:

كان بطرس طائعاً ملا طلبه منه الرب أن يعمل.  •

الله يحب الجميع ويريد الكل أن يعرفوا أخبار الرب يسوع السارة.  •

األية الرئيسية: يوحنا3: 16

الفقرة الكتابية: أعامل الرسل10: 23-9

املقدمة

تحدث عن اإلختافات املوجودة بن الشعوب يف الدول املختلفة واستخدم صور إن أمكن.  •

تحدث عن إختاف لون البرة والشعر واللغة وإلخ.  •

لقد عمل الله الكل وهو يريد أن كل شخص عى حدى يعرفه ويعرف إبنه الرب يسوع.  •

الرشح

بينام كان بطرس يصيل يف يافا )اربط ذلك بالقصة1 الوحدة8( قال الله لبطرس أنه يحب كل شخص )أعامل الرسل10:   •

9-16( وال حاجة للخوض يف تفاصيل الرؤية، بالنسبة ألطفال املستوى الثاين ميكن أن نرشح لهم أن هذا األمر كان من 

الصعب عىل بطرس إدراكه ألنه يهودي وحتى اآلن يعتقدون أن اليهود وحدهم الذين ذو أهمية بالنسبة لله. كان عىل 

بطرس أن يتعلم أن كل شخص مميز عند الله.

لقد وصل ثاثة زائرون ودعوا بطرس أن يذهب معهم إىل بيت كرنيليوس )أعامل الرسل10: 17-22(، وضح أن كرنيليوس   •

كان جندياً رومانياً ذو شأن متحمساً أن يتعلم أكرث عن الله. كان كرنيليوس ُمختلفاً عن بطرس ومل يكن بطرس ُمعتاداً أن 

يذهب لزيارة شخصاً كهذا. ارشح كيف عرف بطرس أن الصواب هو أن يذهب معهم )1(من خالل ما قاله له الله )2(قيادة 

الروح القدس له.

سافر بطرس لبيت كرنيليوس يف قيرصية )التي تبُعد40ميل( )أعامل الرسل10: 23(  حاول أن تعطي بعض مدلوالت املسافة   •

من خالل مقارنتها ببعض املسافات املألوفة بالنسبة لألطفال فقد يأخذ ذلك يوم كامل. ركز عىل طاعة بطرس للرب يف 

الذهاب لهذه الرحلة.

أكد عىل أن الله يريد كل شخص أن يعرف محبة الله له فقد اعطى الله ابنه ليموت عىل الصليب ليك يتم الغفران للكل.   •

إن كنت تؤمن بالفعل بالرب يسوع فيمكنك أن تساعد األخرين أن يعرفوا عنه.  •

قم بحل درس "وقت الكتاب املقدس"

ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح من خالل: FBI – بطرس يُخر كرنيليوس عن يسوع.

ارشح األية الرئيسية: يوحنا 3: 16الحفظ

مراجعة

مع ّمن كان ميكث بطرس؟  •

ماذا كان بطرس يعمل يف منتصف النهار؟  •

ماذا كان الله يريد أن يُعرف بطرس بينام كان يتحدث إليه؟  •

كم عدد الرجال الذين جاءوا لرؤية بطرس؟  •

ّمن ذهب بطرس لزيارته؟  •

ماذا كان يعمل كرنيليوس؟  •

ملاذا ذهب بطرس لبيت كرنيليوس؟  •

كيف أظهر الله أنه يحب كل شخص يف العامل؟  •

قم بتمثيل:  ميكنك تثيل جزء من القصة عندما وصل الزوار وتستكمل املرسحية يف القصة3 ، ميكن للقادة البالغن لعب دور 

الزائرين وبطرس.

الوحدة الثامنة - القصة 2

بطرس يرى رؤية: تحيك هذه القصة عن محبة الله للجميع
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نحن نتعلم:

كان كرنيليوس أول غري يهودي )أممي( يؤمن بيسوع وكيفية حدث ذلك.  •

الله عى أتم استعداد أن يغفر خطايا أي شخص يؤمن به.  •

األية الرئيسية: أعامل الرسل10: 43 

الفقرة الكتابية: أعامل الرسل10: 48-23

املقدمة
استمراراً لقصة األسبوعن املاضين فيمكننا أن نقتبس بعض اسئلة اإلختبار من القصة2 ملراجعة التفاصيل.  •

بينام نفعل ذلك مُيكننا أن نعطي األطفال مثاالً لحدث ما هام يف جامعتنا والذي اجتمع الناس معاً ليسمعوا األخبار.  •

الرشح

وصل بطرس لبيت كرنيليوس )أعامل الرسل10: 24-33( ساعد األطفال أن يرسموا صورة ملشهد الحشد الذي كان ميأل بيت   •

كرنيليوس من عائلته واصدقائه وكل ّمن كان متحمساً لرؤية بطرس، أراد كرنيليوس أن يُعامل بطرس عى أنه زائر ذو شأن 

ولذلك فقد سجد أمامه! فأخره بطرس أن يقوم ألنه ليس من الصواب أن ينحني إلنساناً عادياً، ثم رشح كرنيليوس أن الله 

قد أخره أن يُرسل لبطرس – ميكنك أن تُشري إىل أن الله قد أعد األثنني للقاء!

رسالة بطرس )أعامل الرسل10: 34-43( ارشح كيف أخربهم بطرس أن الله يريد الناس من كل أمة أن يؤمنوا به.   •

تحدث عن الحقائق التي قالها لهم عن الرب يسوع وكيف صنع خرياً وشفى الناس وقد ذهب للموت وأقامه الله من   •

األموات وأن الرب يسوع سيأيت يوماً ليُدين ولكن اهم يشء هو أنه يُقدم غفران الخطايا ملّن يؤمنون به اآلن.

استجابة السامعن )أعامل الرسل10: 44-48( لقد ساعد الروح القدس هؤالء األشخاص ليفهموا ما أخرهم به بطرس، فأمنوا   •

بالرب وُغفرت خطاياهم.

وضح انه عندما نسمع أخبار الرب يسوع السارة ينبغي أن نستجيب له كام فعل هؤالء، فباإلميان به تُغفر خطايانا نحن   •

أيضاً. 

قم بحل درس "وقت الكتاب املقدس"

ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح من خالل: FBI – بطرس يُخر كرنيليوس عن يسوع.

ارشح األية الرئيسية: أعامل الرسل10: 43 ، ارشح معنى كلمة "كل ّمن" )أي شخص( وكلمة "غفران الخطايا".الحفظ

مراجعة

بدالً من عمل اسئلة إختبار أخرى ميكنك عمل ملصقات عى شكل وجوه وتضعها حول األية الرئيسية املكتوبة بخط كبري 

ويرسم كل طفل وجهه/ وجهها، ذلك ُسيدعم الحقيقة التي تعلمها بطرس عن محبة الله وستساعدهم عى فهم كلمة "كل 

ّمن" مبا فيهم ُهم شخصياً، وبالتناوب ميكن لألطفال أن يقطعوا صور وجوه أشخاص من مجات قدمية إن كان ذلك متاحاً.

التمثيل: كام هو ُمقرح يف القصة2 مُيكن لهذه القصة أن يقوموا بتمثيلها.

الوحدة الثامنة - القصة 3

بطرس وكرنيليوس: تحيك هذه القصة عن خالص الله لقائد مئة روماين
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نحن نتعلم:

كان أصدقاء بطرس يصلون ألجله.  •

يستطيع الله أن يختار أن يفعل أموراً رائعة كإستجابة لصلواتنا.  •

األية الرئيسية: يعقوب5: 16 

الفقرة الكتابية: أعامل الرسل12: 19-1 

املقدمة

تحدث عن استخدام التليفون يف التحدث مع أصدقائنا أو لطلب املساعدة من أحدهم، احرض تليفوناً محموالً كوسيلة   •

إيضاح إن كان ُممكنناً.

راجع مبدأ أن الصاة هي التحدث مع الله، فالله لن يُخرجنا خارجاً ولكنه دامئاً ما يسمع، فهو لديه السلطان أن يستجيب   •

لصلواتنا.

يف قصة اليوم مجموعة أصدقاء يُصلون ألجل أمراً رضورياً.  •

الرشح

بطرس داخل السجن )أعامل الرسل12: 1-4( كان امللك هريودس يكره أتباع يسوع، وكان قد قتل يعقوب، وبعد فرة قصرية   •

أُلقي القبض عى بطرس ووضعوه يف السجن. راجع ما حدث مع بطرس يف املرة السابقة )أعامل الرسل5: الوحدة السابعة 

قصة3(

صاة أصدقاء بطرس )أعامل الرسل12: 5( ناقش ملاذا كان ذلك الحل األمثل الذي عليهم فعله.  •

إطالق الرساح من السجن )أعامل الرسل12: 6-10( يف الليلة التي تسبق محاكمة بطرس )وضح أهمية نتيجة هذه   •

املحاكمة( كان بطرس ُمقيداً بأثنن من العسكر وهو مستغرق يف النوم. ارشح لألطفال كيف نجا بطرس بواسطة املاك 

بطريقة درامية وركز عى التفاصيل ووصل لهم اإلندهاش مام حدث، شعر بطرس أنه يحلم بالتأكيد.

بطرس يف بيت أصدقائه )أعامل الرسل12: 11-17( صف رد رودا وأنفعاالتها عى قرع بطرس عى الباب، هل تعجبوا؟  •

ناقش املواقف التي ميكن أن نصيل لله بشأنها، الله دامئاً ما يسمع صلواتنا وسيستجيبها بطريقته التي يراها األفضل.   •

ينبغي أن نتذكر أن نشكر الله ونعظمه عندما يستجيب صالتنا.  •

قم بحل درس "وقت الكتاب املقدس"

ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح من خالل: FBI – خروج بطرس املعجزي من السجن.

ارشح األية الرئيسية: يعقوب5: 16 ،هذه األية تُخرنا أن صاوتنا بالفعل تصنع الفارق، الله يستخدم صلواتنا ليصنع عمله.الحفظ

مراجعة

ّمن ألقى ببطرس يف السجن؟  •

ّمن الذي كان قد قتله هريودس؟  •

ماذا كان بطرس يفعل عندما أرسل الله ماكاً؟  •

ملاذا اجتمع أصدقاء بطرس؟  •

مباذا أمر املاك بطرس أن يفعل؟  •

كيف خرج بطرس من بوابة السجن؟  •

إىل أي مكان صاحب املاك بطرس قبل أن يفرقا؟  •

إىل بيت ّمن ذهب بطرس؟  •

ّمن القى بطرس عى الباب؟  •

ملاذا مل تفتح رودا الباب أوالً؟  •

التمثيل: ميكن لطفلن تثيل مشهد خروج بطرس من السجن، يقوم طفل بدور بطرس واألخر يف دور املاك. ميكن للبالغن تلقن 

األطفال مبا عليهم فعله.

الوحدة الثامنة - القصة 4

نجاة بطرس: تحيك هذه القصة عن استجابة الله للصالة
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نحن نتعلم:

أن تكون أنانياً هو أن تضع نفسك أوالً حتى إذا قمت بإذاء األخرين.  •

ميكن أن نكون أنانين مثل يعقوب وهذه خطية موجهة نحو الله.  •

األية الرئيسية: تكوين25: 28 أو فيلبي2: 3 

الفقرة الكتابية: تكوين25: 19- 34 

املقدمة

هل تعرف أخوين توأمن؟ هل ُهام مختلفن أم متشابهن يف شخصيتهام وشكليهام؟ هل سبق لك وتشاجرت مع أخوتك أو   •

أخواتك؟

ماذا يُعني أن تكون أنانياً؟ هل ميكنك أن تفكر يف الوقت الذي يترصف شخصاً ما تعرفه بأنانية فيؤذيك؟  •

تحيك هذه القصة عن أخوين غري متفقن معاً، كان يفكر كل منهم يف نفسه فقط ويف كيفية خداع أخيه.  •

الرشح

كان اسحق ورفقة يف إنتظار توأم وقبل والدتهام أخر الله رفقة أن الكبري سيخدم الصغري. )تكوين25: 23-19(  •

عندما ولدا التوأم كان من الواضح انهام سيكونا مختلفن تاماً عن بعضهام البعض، كان األبن األكر عيسو ُمشعراً جداً بينام   •

أخوه يعقوب كان جلده ذو ملمس ناعم )تكوين25: 24-26( كانا أيضاً يتمتعا بأمور مختلفة فأصبح عيسو صياداً ماهراً 

ولكن يعقوب يهوى البقاء يف البيت. ولكل من األبوين إبناً ُمفضاً فكان اسحق يحب عيسو بينام كانت رفقة تحب يعقوب 

)تكوين25: 28-27(

ذات يوم كان يعقوب يطبخ طبيخاً وكان عيسو ُمتعباً وجائعاً ورائحة الطبيخ كانت شهية! فأراد عيسو بعضاً من هذا   •

الطبيخ! ولكن يعقوب كان مخادعاً. وبرسعة قال يعقوب لعيسو إنه لن يعِط له من هذا الطبيخ إن مل يعِط له البكورية. 

ارشح ما هي البكورية التي يحصل عليها األبن البكر يف األرسة. مام ُيعني أنه سيكون هو كبري األرسة بعد موت والده وهو 

أيضاً يحصل عىل ضعف النصيب من مرياث أبيه.

لكونه يف شدة جوعه مل يستطع التفكري! فلقد سمح لنفسه أن يُخدع بواسطة أخوه األصغر وباع بكوريته مقابل بعضاً   •

من الطبيخ )تكوين25: 29-34(. ناقش أفعال كل ابن منهام، هل كان من الصواب أن يخدع يعقوب عيسو فيام يخص 

بكوريته؟ هل كان ينبغي أن يوافق عيسو عىل بيع بكوريته الثمينة مقابل طبق طبيخ؟

هل تعتقد أن الله كان راضياً عىل يعقوب وعيسو؟  •

أحياناً نكون كيعقوب وعيسو ونفكر يف أنفسنا فقط ويف ما نريده، عندما نكون أنانيون نحن نُخطيء يف حق الله.   •

قم بحل درس "وقت الكتاب املقدس"

ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح من خالل: bibleforchildren.org - Jacob. FBI – عيسو يبيع بكوريته ليعقوب.

ارشح األية الرئيسية: تكوين25: 28 أو فيلبي2: 3الحفظ

مراجعة

ما أسامء الولدان اللذان يف القصة؟  •

أيهام األكر؟  •

اذكر أمرين يختلفا فيهام الولدين عن بعضهام البعض.  •

ما هي البكورية؟  •

ملاذا أراد يعقوب أن يأخذ الركة لنفسه من وجهة نظرك؟  •

كيف خدع يعقوب عيسو  •

ما هي الدروس املستفادة من هذه القصة؟  •

الوحدة التاسعة - القصة 1

يعقوب يخدع أخيه: تحيك هذه القصة عن األنانية
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نحن نتعلم:

قصدا رفقة ويعقوب خداع اسحق.  •

الخداع والكذب هام خطية يف عيني الله.  •

األية الرئيسية: تكوين27: 20 أو مزمور32: 2 

الفقرة الكتابية: تكوين 27: 29-1 

املقدمة

ماذا يعني أن تتكلم بالكذب؟  •

يف هذه القصة كذب يعقوب عى أبيه، وكذبه أذى والده وأخيه كثرياً جداً.  •

هل تذكر قصص أخرى ألشخاص كذبوا فتسببوا يف أذية شخصاً أخر؟  •

الرشح

شاخ اسحق وصار أعمى، وأراد أن يبارك إبنه البكر عيسو قبل موته. فطلب من عيسو أن يُعد له وجبة خاصة )تكوين27:   •

1-4( ارشح أن يف وقت الكتاب املقدس كان األب يبارك إبنه البكر قبل موته.

سمعت رفقة أن اسحق مزمع أن يبارك عيسو، فدبرت خطة مع يعقوب لخداع اسحاق يك يبارك يعقوب بدالً من عيسو.   •

فطبخت رفقة وجبة خاصة وغطت ذراعي يعقوب بجلود جدي فصار ُمشعراً كعيسو )تكوين27: 5-17( ذّكر األطفال أن 

لكل من الوالدان ابناً ُمفضالً لذا فكل منهام يريد أن يحصل األبن املُفضل له عىل الربكة، اعِط مثالً عن التمييز يف البيت أو 

املدرسة وشعور األطفال بظلم يف هذه الحالة.

قّدم يعقوب الوجبة الخاصة السحاق وكذب عليه ُمدعياً إنه عيسو، تعجب اسحاق من أن عيسو تكن من إعداد وجبة   •

لذيذة برسعة )تكوين27: 18-20(. هل تعتقد أن رفقة ويعقوب قد أرضيا الرب؟ ملاذا / ملا ال؟

اكل اسحاق الوجبة التي قدمها له يعقوب وعندما انتهى من األكل بارك يعقوب ُمعتقداً أنه يبارك عيسو )تكوين27: 25-  •

29(  من وجهة نظرك ما هو شعور اسحاق عندما أدرك انه كذب عليه؟

من وجهة نظرك ملاذا أوصانا الله أن ال نكذب؟  •

تأمل يف الرب يسوع كمثال.  •

قم بحل درس "وقت الكتاب املقدس"

ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح من خالل: bibleforchildren.org - Jacob. FBI – يعقوب يخدع اسحاق.

ارشح األية الرئيسية: تكوين27: 20 أو مزمور32: 2الحفظ

مراجعة

ّمن كان األبن املُفضل السحق ؟  •

ّمن كان األبن املُفضل لرفقة ؟  •

ماذا كان اسحق مزمعاً أن يعمل لعيسو قبل موته؟  •

هل كانت رفقة تريد أن يحصل عيسو عى الركة؟ وملاذا؟  •

كيف خدعا يعقوب ورفقة اسحق؟  •

ملاذا مل يتحقق اسحق من إنه كان يعقوب؟  •

هل تعتقد أن يعقوب ورفقة أرضيا الله يف هذه القصة؟ ملا ال؟  •

الوحدة التاسعة - القصة 2

يعقوب يخدع أبيه: تحيك هذه القصة عن كيف خدع يعقوب
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نحن نتعلم:

ميكننا أن نثق بالله ألنه دامئاً ما يُحقق وعده.  •

الله يعتني بنا.  •

األية الرئيسية: تكوين28: 16 أو مزمور86: 11

الفقرة الكتابية: تكوين28: 22-1

املقدمة

ذكّر األطفال بخداع يعقوب لعيسو يف القصة السابقة، فاغتاظ عيسو وكان يُخطط لقتل يعقوب، قرر يعقوب أن يرك البيت   •

لفرة.

اطلب من األطفال أن يتخيلوا إنهم يعقوب، ماذا سيكون شعورهم إذا ما اضطروا أن يركوا البيت مثلام حدث يف هذه   •

القصة؟

ارشح لألطفال أن عى الرغم من ارتكاب يعقوب ألخطاء ولكن الله كان الزال يعتني به ويحبه، قصتنا اليوم تُخرنا عن كيف   •

اظهر الله نفسه ليعقوب.

الرشح

بارك اسحق يعقوب وامره أن يرك البيت ويذهب لبيت عائلة خاله البان يف حاران، ويأخذ لنفسه زوجة من هناك.  • 

)5-1 :28(

توقف يعقوب يف خال رحلته ليسريح ملدة ليلة واستخدم الحجر كوسادة، تخيل املوقف! وبينام هو نامئاً حلم بسلم يصل   •

من األرض للسامء، ومائكة الله صاعدة ونازلة عليه )28: 12-10(.

كان الله قامئاً عى رأس السلم وأخر يعقوب إنه سيباركه وسيعطي له أحفاداً كثريين، لقد وعد الله أن يكون مع يعقوب   •

وإنه ذات يوم سرُيده الله للبيت من جديد )28: 13-15( ناقش ما هو الوعد، وهل نحن دامئاً ما نويف بوعودنا؟ ملا ال؟ ارشح 

لألطفال أن الله دامئاً ما يويف بوعوده فهو كيل السلطان وهو ال يكذب.

عندما استيقظ يعقوب عرف أن الله كان يف هذا املكان، ِصف شعور يعقوب بالخوف عندما شعر بأن الله معه هناك. لقد   •

ارتكب يعقوب أخطاءاً كثرية ال تُرِض الله ولكن الله كان الزال يعتني به! ثم أخذ الحجر الذي كان قد استخدمه كوسادة 

وصب عليه زيتاً واطلق عليه بيت إيل أي بيت الله، وعد يعقوب وقال إن كان الله معي وارجعني لبيتي فسيكون الرب 

هو الله )28: 16-22(، الزال يعقوب يحتاج أن يتعلم أن الله دامئاً ما يويف بوعوده!

•  نحن نرتكب أخطاءاً كيعقوب والله يحب ويعتني بكل منا كام أحب يعقوب، ارشح أن الله ارسل ابنه ليموت ليموت عىل 

الصليب ألجلنا، يشبه الرب يسوع "السلم" الذي يصعد بنا لله ويأيت بنا لبيتنا يف السامء. 

قم بحل درس "وقت الكتاب املقدس"

ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح من خالل: bibleforchildren.org - Jacob. FBI – الله يتكلم ليعقوب يف ُحلم.

ارشح األية الرئيسية: تكوين28: 16 أو مزمور86: 11الحفظ

مراجعة

ملاذا كان البد أن يرك يعقوب البيت؟  •

ماذا استخدم يعقوب كوسادة؟  •

ماذا رأى يف ُحلمه؟  •

ماذا قال الله ليعقوب يف الُحلم؟  •

هل اعتنى الله بيعقوب بالرغم من ما ارتكبه من أخطاء يف املايض؟  •

كيف نعرف أن الله يعتني بنا؟  •

ماذا عمل يعقوب بالحجر؟  •

ما وجه الشبه بن الرب يسوع والسلم؟  •

الوحدة التاسعة - القصة 3

لقاء يعقوب بالله: تحيك القصة عن عناية الله
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نحن نتعلم:

يعقوب املُخادع قد ُخدع.  •

ينبغي أن نُعامل األخرين بالشكل الذي نريد أنهم يعاملونا به.  •

األية الرئيسية: تكوين29: 28 أو غالطية6: 7

الفقرة الكتابية: 29: 30-1

املقدمة

هل سبق لك أن ذهبت لتسكن مع عائلة مل تلتِق بها من قبل؟ ما هو شعورك؟ أو تحيك واقعة لها صلة باملوضوع من   •

خرتك الشخصية، ذّكر األطفال أن يعقوب كان ذاهباً ليسكن مع خاله البان يف حاران.

اعِط نبذة عن الشخصيات الجديدة يف القصة: البان وبنتاه ليئة وراحيل.  •

يف هذه القصة يشعر يعقوب بإحساس املخدوع.  •

الرشح

كان يعقوب يف طريقه لحاران، ويف نهاية الرحلة التقى ببعض الرعاة يعرفون خاله البان عند برئ )تكوين29: 8-1(.   •

جاءت راحيل بنت البان للبرئ مع غنمها، وساعدها يعقوب لتحصل عى املاء لغنمها حيث دحرج لها الحجر من عى البرئ   •

)تكوين29: 10-9(.

بدأ يعقوب العمل عند البان فكان عى يعقوب أن يعمل سبعة سنن عند البان يك يتزوج راحيل، وكان عى أتم استعداد أن   •

يفعل ذلك ألنه أحب راحيل )تكوين29: 20-15(.

ولكن يف النهاية خدع البان يعقوب وبدالً من أن يعطي له راحيل أعطى له ليئة زوجة له )تكوين29: 21-27( من وجهة   •

نظرك ماذا كان شعور يعقوب عندما اكتشف أنه قد ُخدع؟ اسأل األطفال عن يذكروا املرات التي خدع فيها يعقوب 

األخرين.

تزوج يعقوب راحيل أيضاً لكن بعدما عمل لسبعة سنوات أخرى )تكوين29: 29-30( عىل ما يبدو أن البان قد أخذ أفضل   •

ما لدى يعقوب!

هل تعتقد أن يعقوب ندم عىل املرات التي خدع فيها األخرين؟   •

قد يقول البعض أن يعقوب أخذ ما يستحق، ناقش أراء األطفال حول ذلك.   •

قم بحل درس "وقت الكتاب املقدس"

ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح من خالل: bibleforchildren.org - Jacob. FBI – يعقوب يتم خداعه بشأن زواجه.

ارشح األية الرئيسية: تكوين 29: 28 أو غالطية6: 7الحفظ

مراجعة

أين كان البان يعيش؟  •

ما أسامء إبنتا البان؟  •

كيف ساعد يعقوب راحيل عند وصوله لحاران؟  •

أي إبنة أحبها يعقوب؟  •

ما هي املدة التي قال يعقوب إنه سيعمل فيها يك يتزوج راحيل؟  •

كيف خدع البان يعقوب؟  •

الوحدة التاسعة - القصة 4

يعقوب يجد زوجة: تحيك هذه القصة عن معاملة خال يعقوب له
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نحن نتعلم:

احب اسطفانوس الله واحب أعدائه أيضاً.  •

كان يسوع مع اسطفانوس عندما رجموه وكان بإنتظاره يف السامء.  •

األية الرئيسية: 1يوحنا 4: 19

الفقرة الكتابية: أعامل الرسل6: 15-8 ،7: 54- 60

املقدمة

اسأل األطفال عن عدد املرات التي ساعدوا فيها أخرين.  •

كيف كان شعورهم عندما يحاولوا مساعدة أحدهم فريفض مساعدتك؟ ماذا لو وجهوا لك الشتائم أو حاولوا أذيتك؟  •

قصة اليوم من الكتاب املقدس تحيك عن رجل يساعد األخرين، ودعونا نكتشف كيف تعاملوا معه.  •

الرشح

أحب اسطفانوس الرب يسوع، لقد صنع معجزات ليساعد الناس ولكن بعض رجال اليهود مل يحبوه ومل يحبوا يسوع أيضاً،   •

لقد قرروا رساً أن يقوموا بأذيته حتى يتوقف عن الشهادة لهم عن موت يسوع )أعامل الرسل6: 11-8(.

لقد شهدوا الرجال عى اسطفانوس زوراً وأهاجوا الناس عليه، فأحرضوه للمحكمة يك يُقرروا ماذا يفعلوا به، وكان معهم   •

شهود زور عام قاله اسطفانوس )أعامل الرسل6: 12-15(، ما هو شعورك إن كنت مكان اسطفانوس؟

•  وبالرغم من الشهادة الزور عن اسطفانوس ويسوع مل يغضب اسطفانوس، لقد كان اسطفانوس قادراً عى رؤية يسوع معه، 

ففي الواقع لقد كان وجهه كوجه ماك )أعامل الرسل6: 15(، لقد دافع اسطفانوس عن يسوع ولكن ذلك تسبب يف غضب 

 هؤالء الرجال أكر )أعامل الرسل7: 54( وبدل من أن يخاف رفع اسطفانوس عينيه للسامء ورأى الرب ينتظره هناك 

)أعامل الرسل7: 55-56( ما هو شعور اسطفانوس عندما رأى يسوع؟

لقد ثار الرجال اآلن عى اسطفانوس ورفضوا أن يسمعوا منه املزيد، فأخرجوا اسطفانوس من املدينة وألقوا عليه حجارة   •

كبرية يك يقتلوه، وبينام ُهم يفعلون ذلك صى اسطفانوس يك يستودع يسوع روحه ويغفر للرجال ما عملوه معه ومات 

)أعامل الرسل7: 60-57(.

قبل أن ميوت اسطفانوس طلب من يسوع أن يعمل أمراً ألعدائه، ملاذا فعل ذلك من وجهة نظرك؟  •

كيف ميكننا أن ننال الغفران عىل أخطائنا التي ارتكبناها؟  •

قم بحل درس "وقت الكتاب املقدس"

ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح من خالل: FBI – استشهاد اسطفانوس.

الحفظ
ارشح األية الرئيسية: 1يوحنا4: 19، ارشح أن محبة اسطفانوس للرب يسوع ظهرت يف استعداده أن ميوت ألجله، لقد أظهر الرب 

يسوع محبته ألسطفانوس مبوته عى الصليب.

مراجعة

كان اسطفانوس ُمساعداً يف الكنيسة، ما هو دوره؟  •

هل كل شخص مثل اسطفانوس؟ ملا ال؟  •

كيف أهاج الرجال اليهود الناس عى اسطفانوس؟  •

كيف ترصف اسطفانوس عندما شهدوا عليه وعى يسوع زوراً؟  •

ماذا راى اسطفانوس عندما نظر للسامء؟  •

ماذا فعل الرجال باسطفانوس؟  •

•  ما هي كانت صاة اسطفانوس؟

كيف ميككنا أن ننال الغفران؟  •

الوحدة العارشة - القصة 1

اسطفانوس ميوت ألجل الرب يسوع: تحيك هذه القصة عن محبة اسطفانوس العظيمة للرب يسوع



AR - 2018  -  20الخدمات التعليمية للكتاب املقدس – اإلرشادات التوجيهية للُمعلمني – املستوى األول والثاين للسلسلة األوىل

نحن نتعلم:

نحن يف حاجة أن نؤمن بالرب يسوع يك تُغفر خطايانا.  •

الله يساعدنا أن نفهم األجزاء الصعبة من كلمته الكتاب املقدس.  •

األية الرئيسية: أعامل الرسل8: 35

الفقرة الكتابية: أعامل الرسل8: 40-26

املقدمة

اسأل األطفال عن ما يعرفونه عن الصحراء، كيف تبدو؟ ما هو شعورك إذا طُلب منك أن تذهب للصحراء يك تتكلم مع   •

شخص ال تعرفه؟ وهل ستذهب؟

أو هل تتذكر وقتام وجدت أمر يصُعب عليك فهمه، مثل: كتاب أو مسألة رياضية؟ ّمن قام مبساعدتك؟  •

الرشح

آمن فيلبس بيسوع ووعظ عن أخبار يسوع السارة يف املدن واألحياء، وذات يوم أمره ماك أن يذهب إىل طريق يؤدي إىل   •

الصحراء )ما تفكري فيلبس حيال ذلك؟( وضح كيف رأى املركبة ُمقبلة عليه فمن الواضح إنه رجاً حبشياً )من أثيوبيا( ذو 

مكانة وهو كان يف طريقه لبيته )وضح أين حدث ذلك؟( )أعامل الرسل8: 26-28( عن ّمن تعتقد أن الرجل الحبيش يريد 

أن يسمع؟

ثم امر الروح القدس فيلبس أن يذهب لهذا الرجل، بينام كان هذا الرجل يقرأ من سفر إشعياء من العهد القديم، فسأله   •

فيلبس إن كان يفهم ما يقرأ ولكن الرجل كان متُحرياً! )أعامل الرسل8: 29-31(. كان هناك عدداً من األعداد التي يقرأها 

تحيك عن شخص يساق للذبح كشاة )ارشح أن شاة ال يثور عند ذبحه(، وضح له فيلبس أن هذه األعداد تتحدث عن موت 

الرب يسوع عى الصليب ألجل خطايانا )وضح كيف كان يسوع راضياً أن ميوت(.

ثم أدرك الرجل الحبيش أنه خاطيء ويحتاج إىل نوال الغفران من الله، دون تردد آمن بأن املسيح مات ألجله )أعامل   •

الرسل8: 35-32(

فعّمد فيلبس فيلبس الرجل كدليل عى تبعيته للمسيح )ارشح املعمودية(. وضح التغيري والفرح اللذان حدثا يف حياته.  •

خطف الروح القدس فيلبس إىل مكان بعيد يك يُخر أخرين عن يسوع )أعامل الرسل8: 40-36(.  •

يريد الله أن يعرف الكل أن يسوع مات عىل الصليب ألجل خطاياه، تحدث عن األشخاص الذين يساعدوننا يك نفهم ما   •

يقوله الكتاب املقدس، وينبغي أن نشعر باألمتنان أننا نسمع أخبار يسوع السارة.

قم بحل درس "وقت الكتاب املقدس"

ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح من خالل: FBI – فيلبس والخيص الحبيش.

ارشح األية الرئيسية: أعامل الرسل8: 35الحفظ

مراجعة

إىل أين أمر املاك فيلبس أن يذهب؟  •

من أي بلد كان هذا الرجل؟  •

ما هو السبب الذي دفع فيلبس أن يذهب إليه؟  •

ماذا كان يقرأ؟  •

ماذا عمل الرجل عندما رشح له فيلبس عن يسوع؟  •

أين أعتمد؟  •

ما هو شعوره وهو راجع إىل بيته؟  •

كيف ننال غفراناً لخطايانا؟  •

الوحدة العارشة - القصة 2

فيلبس يشارك باألخبار السارة: تحيك هذه القصة عن شخص أفريقي يؤمن بالرب يسوع
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نحن نتعلم:

يحب يسوع الكل ومات ألجل الكل حتى ّمن يرفضونه.  •

يستطيع الرب يسوع وحده أن يغري حياتنا.  •

األية الرئيسية: 2كورنثوس5: 17

الفقرة الكتابية: أعامل الرسل9: 9-1

املقدمة
كان شاول رجاً يهودياً يكره يسوع ويكره كل ّمن يتبع يسوع ويريد أن يرى أعداداً كبرية منهم يُقتلون، وضح انه كان هناك   •

وقت رجم اسطفانوس )قصة1(.

اسأل األطفال إن كانوا يحبون شاول كام يحبون أصدقائهم؟ ملاذا / ملا ال؟  •

الرشح

ذات يوم كان ذاهباً ملدينة تُدعى دمشق يك مُيسك باملسيحين ويلقي بهم يف السجن )أعامل الرسل9: 1-2( ناقش أفكار   •

وتوجهات شاول يف طريقه إىل هناك.

وقبل وصوله إىل دمشق رأى بغتة نوراً ساطعاً حوله فسقط عى األرض، استخدم الكلامت التي قيلت لشاول ورده عليها.   •

ِصف شعور شاول يف هذا الوقت )أعامل الرسل9: 4-3(.

كان هذا الصوت يقول إنه يسوع، ارشح ما قد ادركه شاول: إن يسوع هو ابن الله وهو حي وكل ما يعتقد به عن يسوع   •

كان خاطئ! وأخره يسوع أن يذهب ملدينة دمشق وسيقول له هناك ما ينبغي أن يفعل، وكانوا الرجال الذين معه 

مندهشن ألنهم سمعوا الصوت لكنهم مل يروا شيئاً )أعامل الرسل9: 7-5(. 

عندما قام شاول كان ُمصاباً بالعمى وكان ُمحتاجاً ألحد أن يقوده للمدينة، وظل ملدة ثاثة أياماً ال يرى ومل يأكل شيئاً   •

)أعامل الرسل9: 8-9( ما هو شعور األعمى من وجهة نظرك؟

ناقش ملاذا إلتقى الرب يسوع مع شاول يف هذا الطريق، ِذكر األطفال أن شاول كان يكره يسوع وأتباعه، فهو يريد أن يراهم   •

جميعاً قتىل ولكن يسوع أحبه ويريد أن يكون تابعاً له عىل الرغم إنه غري ُمستحق لهذا، أراد الرب يسوع أن ُيغري حياته 

متاماً.

نحن يف حاجة أن يطرح الرب يسوع خطيتنا ويعطينا القوة لنحيا الحياة الجديدة.   •

قم بحل درس "وقت الكتاب املقدس"

ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح من خالل: FBI – تغيري شاول.

الحفظ
ارشح األية الرئيسية: 2كورنثوس5:17 ، اربط بينها وبن حياة شاول قبل التغيري وحقيقة أن حياتنا تتغري وتصري جديدة عندما 

نكون "يف املسيح".

مراجعة

إىل أين كان شاول ذاهباً؟  •

ملاذا كان ذاهباً إىل هناك؟  •

ماذا رأى؟  •

ماذا سمع؟  •

ماذا قال له الصوت؟  •

ماذا ادرك شاول عندما َعلِّم أن يسوع هو الذي يُكلمه؟  •

ما الذي أمتنع عنه شاول ملدة ثاثة أيام؟  •

ّمن هو الشخص الوحيد الذي يستطيع أن يُعطي لنا القوة يف جدة الحياة؟   •

الوحدة العارشة - القصة 3

شاول والضوء الساطع: تحيك هذه القصة عن قوة الله املُغرية للحياة



AR - 2018  -  22الخدمات التعليمية للكتاب املقدس – اإلرشادات التوجيهية للُمعلمني – املستوى األول والثاين للسلسلة األوىل

نحن نتعلم:

يريد الله أن يساعدنا ويرسل لنا أشخاصاً وقتام نكون يف حاجة إليهم.  •

كام غري الله حياة شاول يُغري الله حياة أشخاص كثريين اليوم ويستطيع أن يعمل منا نافعن له.  •

األية الرئيسية: أعامل الرسل9: 20

الفقرة الكتابية: أعامل الرسل9: 23-10

املقدمة

اسرجع الجزء األول من قصة شاول: هل تتذكر ما كان يفعله شاول "القديم"؟، مباذا كان يشعر أتباع يسوع الساكنون يف   •

دمشق حيال شاول "القديم"؟ )خائفن .....(

احتاج الله أن يُعدهم يك يكونوا مستعدين ليقبلوا شاول الجديد كفرد يف عائلته، دعونا نكتشف ما حدث...   •

الرشح

تكلم الله لحنانيا يف حلم وأمره أن يذهب ليجد شاول )أعامل الرسل9: 10-12( هل تعتقد أن حنانيا كان يريد أن يذهب؟   •

ملا ال؟

كان حنانيا خائفاً أن شاول يقبض عليه أو يقتله، فأخره الله أن ال يقلق ألنه اختار شاول لعمل خاص أن يشهد للناس عن   •

الله الذين مل يسمعوا عنه من قبل )أعامل الرسل9: 16-13(.

لقد أطاع حنانيا الله وذهب لشاول ودعاه أخاً )ارشح ملاذا اصبحوا اخوة( وقال له أنه الرب يسوع قد ارسله له، وضع   •

 حنانيا يديه عى عيني شاول فصار قادر عى الرؤية مرة أخرى، امتأل شاول من الروح القدس أيضاً واعتمد ثم أكل 

)أعامل الرسل9: 17-19( ما هو شعور شاول حيال زيارة حنانيا له؟

وبعد فرة صغرية إلتقى شاول بأتباع أخرين ليسوع يف دمشق وللتو أبتدأ أن يعظ عن الرب يسوع، ارشح رد فعل هؤالء   •

الذين إلتقاهم شاول يف دمشق حيث كانوا غري ُمصدقني ما حدث مع شاول!

مل يرْض اليهود الذين سمعوا بالتغيري الذي حدث يف حياة شاول مبوضوع العظة فخططوا لقتله، كان عى شاول الهرب من   •

دمشق نازالً عى السور ُمدىل يف سل لياً )أعامل الرسل9: 19-25( ابرز الفارق بني التغيري يف حياة شاول والظروف التي 

يواجهها اليوم كمؤمن بيسوع.

قم بحل درس "وقت الكتاب املقدس"

ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح من خالل: FBI – تغيري شاول.

ارشح األية الرئيسية: أعامل الرسل9: 20الحفظ

مراجعة

كيف تحدث الله لحنانيا؟  •

ملاذا كان حنانيا خائفاً من شاول؟  •

ما هو عمل شاول الجديد؟  •

ماذا حدث لعيون شاول عندما وضع عليها حنانيا يده؟  •

ما هي العطية األخرى التي حصل عليها شاول عندما زاره حنانيا؟  •

ماذا ابتدأ شاول أن يفعل يف الحال؟  •

ملاذا كان البد أن يهرب شاول يف سل؟  •

كيف تتغري حياتنا بالكامل كام حدث لشاول؟  •

الوحدة العارشة - القصة 4

شاول يصبح رجالً آخر: تحيك هذه القصة عن كيف استخدم الله شاول ليشهد لألخرين
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نحن نتعلم:

الذين أمنوا بيسوع اُطلق عليهم "مسيحيون".  •

لدى الله خطة خاصة لنا عندما نؤمن به فهو يريدنا أن نكون مساعدين له.  •

األية الرئيسية: أعامل الرسل11: 26

الفقرة الكتابية: أعامل الرسل11: 26-19

املقدمة

اسأل األطفال كيف يقوموا باملساعدة يف املواقف املختلفة، كيف ميكنك أن تُساعد ُمعلمك؟ ماذا بإمكانك أن تفعل يف   •

البيت لتساعد والدتك وقت مرضها؟

وضح أن قصة اليوم تحيك عن رجلن يساعدا بعضهام البعض يف عمل الرب.   •

الرشح

كانت أخبار يسوع السارة تنتر وكنيسة الله تنمو فذهب بعض املؤمنون يك يعيشوا يف مدينة تُدعى أنطاكية، وهناك كانوا   •

قادرين أن يشهدوا باألخبار السارة للناس الذين مل يسمعوها من قبل وآمن كثريون بالرب يسوع )أعامل الرسل11: 21-19(.

وبعد فرة قصرية سمعت كنيسة أورشليم عن األمور العظيمة التي تحدث يف أنطاكية، ماذا كان شعور املؤمنني؟   •

)مندهشني( فقرروا أن يُرسلوا رجاً يُدعى برنابا يعرف املزيد عنهم، عندما ذهب إىل أنطاكية وكان سعيداً للغاية أن يجد 

الكثري من املؤمنن الُجدد. قام برنابا بكل ما يف وسعه لتعليم املؤمنن الُجدد وتشجيعهم أن يحبوا الرب يسوع )أعامل 

الرسل11: 22-24( ما هي الصفات األساسية التي كان يتميز بها برنابا؟

كان برنابا ُمنشغاً يف أنطاكية بتسديد األحتياجات، وذكره الرب بشاول الذى كان قد إلتقى به قبل سنوات وبعدما عرف   •

شاول الرب يسوع رجع شاول إىل طرسوس مدينة والدته. ذهب برنابا لطرسوس وآىت بشاول إىل أنطاكية ليساعده يف العمل 

)أعامل الرسل11: 26-25(.

وضح أن أنطاكية كانت مكاناً مهامً بالنسبة لشاول/ بولس ألن هناك قد بدأ عمله كُمرسل، إنه لعمل مميز أعطاه الرب   •

إياه. قضيا شاول وبرنابا سنة يف أنطاكية ُيعلمون املؤمنني هناك، ويف هذه الفرتة أُطلق عىل املؤمنني بيسوع املسيح ألول مرة 

"مسيحيني" )أعامل الرسل11: 26(.

عندما نؤمن بالرب يسوع نحن أيضاً نُصبح "مسيحيون"، ُيطلق علينا اسمه! أعد الرب خطة خاصة لكل املسيحيني متاماً كام   •

عمل مع بولس، الله يريد أن يكونوا املسيحيني مساعدين له.

ما الذي علينا فعله يك نصري مسيحيني؟  •

كيف ميكن لله أن يستخدمنا كمساعدين له إذا رصنا مسيحيني؟  •

قم بحل درس "وقت الكتاب املقدس"

ارشح األية الرئيسية: أعامل الرسل11: 26الحفظ

مراجعة

يف أي مدينة كانت الكنيسة تنمو؟  •

ّمن الذين أرسلته كنيسة أورشليم ألنطاكية؟  •

ماذا عمل برنابا يف أنطاكية؟  •

ماذا أحتاج برنابا بعد وقت قصري؟  •

عى ّمن ذهب برنابا ليبحث عنه؟  •

ما املدة التي قضاها برنابا يف أنطاكية؟  •

ما هو اللقب الذي أُطلق عى ّمن أمنوا بيسوع؟  •

ماذا كان عمل شاول؟  •

الوحدة الحادية عرش - القصة 1

بولس )شاول( يف أنطاكية: تحيك هذه القصة عن املساعدة يف عمل الله



AR - 2018  -  24الخدمات التعليمية للكتاب املقدس – اإلرشادات التوجيهية للُمعلمني – املستوى األول والثاين للسلسلة األوىل

نحن نتعلم:

نحن نحتاج أن نأخذ اإلختيار الصحيح وهو اإلميان بيسوع.  •

ينبغي أن نشهد لألخرين عن يسوع.  •

األية الرئيسية: متى28: 19

الفقرة الكتابية: أعامل الرسل13: 12-1

املقدمة
قسم األطفال إىل مجموعات من فردين ليفكروا يف أمور يستطيعون أن يعملوها ليسوع.  •

وضح لألطفال أن قصة اليوم تحيك عن شهادة بولس )الذي تغري اسمه( وبرنابا ويوحنا مرقس للناس عن يسوع.  •

الرشح

ذات يوم اجتمع املسيحيون معاً يف أنطاكية وكانا بولس وبرنابا هناك، وأعلن الروح القدس بوضوح لباقي القادة أن برنابا   •

وبولس سيعملوا عماً خاصاً لله، وبعدما صلوا سافر برنابا وشاول ويوحنا مرقس أبن أخو برنابا بسفينة لجزيرة تُدعى قرص 

)أعامل الرسل13: 4-1(.

عندما وصا طافا ُمبرين باألخبار السارة وعندما وصلوا إىل بافوس ألتقوا بساحر يعمل لحساب وايل قرص، سمع الوايل   •

عن برنابا وشاول وأراد أن يلتقي بهام، فسمع كلمة الرب ولكن عليم الساحر حاول أن مينعه من أن يؤمن )أعامل الرسل13: 

)8-5

علِم شاول أن الساحر يعمل أعامالً شيطانية فأمتأل شاول من قوة الروح القدس فنظر للساحر وأخره إنه يصنع رشاً وأن   •

الرب سيرضبه بالعمى، وبينام بولس يتكلم أصبح عليم الساحر أعمى يتلمس حوله محاوالً أن يجد أحد يقوده )أعامل 

الرسل13: 9-11(. وضح أنه من الخطأ أن تقاوم الرب يسوع.

رأى الوايل عظمة قوة الله فآمن بيسوع )أعامل الرسل13: 12(.  •

لقد اتخذ بولس وبرنابا و يوحنا مرقس والوايل القرار الصحيح بأن يؤمنوا بيسوع، لكن عليم الساحر اتخذ قراراً خاطئاً. يريد   •

الله منا أن نؤمن به أيضاً.

ملاذا تُعد رسالة يسوع هي الرسالة الوحيدة التي ذو أهمية؟  •

هل تعرف شخصاً يشهد للناس عن يسوع يف مكان أخر؟  •

كيف ميكنك أن تشهد للناس عن يسوع؟  •

قم بحل درس "وقت الكتاب املقدس"

ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح من خالل: FBI – زيارة بولس وبرنابا لقرص.

الحفظ
ارشح األية الرئيسية: متى28: 19 ، وضح أن هذه كلامت يسوع قبل أن يصعد للسامء، إنها خطته أنه ينبغي أن يسمع الجميع 

يف كل مكان )كل األمم( األخبار السارة ويؤمنون به.

مراجعة

ّمن أرسل بولس وبرنابا؟  •

ّمن ذهب معهام؟  •

كيف سافرا؟  •

ما اسم الجزيرة التي سافرا إليها؟  •

مبّن ألتقيا يف بافوس؟  •

أي منهام آمن بيسوع؟  •

ماذا حدث للساحر؟  •

ّمن هو قائل األية الرئيسية اليوم؟  •

الوحدة الحادية عرش - القصة 2

بولس )شاول( يف قربس: تحيك القصة عن الشهادة لألخرين عن الرب يسوع
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نحن نتعلم:

كل ّمن يؤمن بالرب يسوع سيخلص.  •

ميكننا أن نتكلم مع الله يف أي مكان وعن كل يشء.  •

األية الرئيسية: أعامل الرسل2: 21

الفقرة الكتابية: أعامل الرسل16: 15-6

املقدمة

اطلب من األطفال أن يخروك عن الوقت الذي قضوه وهم مسافرين يف رحلة بعيدة، إىل أين ذهبوا؟ وما املدة التي   •

أستغرقوها؟ ّمن رأوا هناك؟

ارشح لألطفال أن قصة اليوم تحيك عن سفر بولس وأصدقائه يف رحلة.  •

الرشح

سافر بولس وصديقيه سيا وتيموثاوس لعدة أميال يذهبون من مدينة إىل أخرى والروح القدس يرشدهم إىل أين يريدهم   •

الله أن يذهبوا، ليس ما يهم املكان الذي سيذهبون إليه فإن هناك الكثري من الناس تحتاج لتسمع عن الرب يسوع )أعامل 

الرسل16: 8-6(.

إىل أن وصلوا ملدينة ساحلية ، ويف تلك الليلة حلم بولس حلامً غريباً أن هناك رجل مقدوين يترضع لبولس أن يعر ليعن   •

الناس هناك ففهم بولس أن الله يكشف لهم بوضوح إىل أين ينبغي أن يذهبوا بعد ذلك )أعامل الرسل16: 10-9(.

•  ارشح أن الله كان يريد الناس هناك أن يسمعوا عن يسوع لذلك ارسل بولس وأصدقائه إىل هناك، ال يهم الله أين نسكن 

بل يريد الكل أن يسمعوا عنه.

فرسعان ما وجدوا سفينة لهناك وبعد مدة قصرية وصلوا ملدينة عريقة اسمها فيلبي. خرج بولس وأصدقائه إىل خارج املدينة   •

بجانب النهر يوم السبت فوجدوا سيدات آتوا ليصلوا )أعامل الرسل16: 11-13(  كانوا السيدات اللوايت عىل النهر يصلني 

لله، أين ميكننا أن نتكلم مع الله؟ )ارشح لألطفال أنه ميكننا أن نتكلم مع الله يف أي مكان(.

واحدة من السيدات تُدعى ليديا كان تبيع األرجوان وهي كانت مؤمنة بالرب منذ فرة طويلة ولكنها مل تسمع أبداً من   •

قبل عن الرب يسوع كإبن الله، اصغت ليديا إىل كل ما قاله بولس وعلِمت يف قلبها أن ما سمعته حقيقي وانها اصبحت 

مؤمنة بالرب يسوع. إنها كانت سعيدة للغاية أن بولس جاء إىل مدينتها )أعامل الرسل16: 14-15( وآمنت عائلة ليديا أيضاً 

وأعتمدوا فدعت ليديا بولس وأصدقائه ليمكثوا يف بيتها.

ماذا ميكننا أن نتكلم مع الله بشأنه؟ )اسمح لألطفال أن يفكروا يف بعض األفكار وارشح لهم أننا ميكننا أن نتكلم مع الله   •

بخصوص كل يشء(.

قم بحل درس "وقت الكتاب املقدس"

ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح من خالل: FBI – بولس وسيا يسافران إىل فيلبي.

الحفظ
ارشح األية الرئيسية: أعامل الرسل2: 21 ارشح أن تدعو بإسم الرب يُعني أنك تطلب منه الخاص من خطايانا وهذا ما فعلته 

ليديا يف القصة.

مراجعة

اذكر اسم واحد من اصدقاء بولس.  •

ّمن وضح لهم إىل أين يريدهم الله أن يذهبوا؟  •

مباذا حلِّم بولس؟  •

كيف سافر بولس وأصدقائه ملقدونيا؟  •

أين إلتقى بولس وأصدقائه بالسيدات؟  •

ماذا كن يفعلن؟  •

ما هو عمل ليديا؟  •

ماذا عملت ليديا عندما سمعت عن يسوع؟  •

الوحدة الحادي عرش - القصة 3

لقاء بولس بليديا: تحيك هذه القصة عن سيدة آمنت بالرب يسوع
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نحن نتعلم:

يجب أن نؤمن بالرب يسوع يك ننال الخاص.  •

كان املسيحيون فرِحن ألنهم آمنوا بيسوع كُمخلص.  •

األية الرئيسية: أعامل الرسل16: 31

الفقرة الكتابية: أعامل الرسل16: 34-16

املقدمة
اطلب من األطفال أن يخروك مبا يسعدهم.  •

اخر األطفال أن هناك أشخاص كثريين ُسعداء يف قصة اليوم، فاطلب منهم أن ينتبهوا ليكتشفوا ّمن كان سعيداً...  •

الرشح

ذات يوم عندما كانا بولس وسيا يف فيلبي ساعدوا جارية فأثار ذلك غضب مواليها فجروهام للسوق وشهدوا عليهام زوراً   •

)أعامل الرسل16: 21-16(.

رُضبا بولس وسيا وألقوهام يف السجن فقيدهام السجان ووضع أرجلهام يف كتل خشبية ثقيلة تُسمى مقطرة )أعامل   •

الرسل16: 22-24( يف أعتقادك .. ماذا كان شعور بولس وسيال؟

يف منتصف اليل كان املساجن األخرون يسمعونهم وهام يسبحان الله! عى الرغم أن ظهرهام كان يؤملهام من الرضب   •

ولكنهام كانا الزاال قادران أن يسبحان الله )أعامل الرسل16: 25(.

بغتة حدث صوت أخر وكل يشء اهتز وتزلزل وانفتحت األبواب وسقطت القيود، إنه زلزال )أعامل الرسل16: 26(.  •

استيقظ السجان ورأى أن كل أبواب السجن قد فُتحت، ماذا كان إنطباعه األول؟ أخره بولس أن ال يقلق ألن كل املساجن   •

الزالوا موجودين )أعامل الرسل16: 28-27(.

طلب السجان من بولس ما يحتاج إليه أن يخلُص ألنه أدرك أنه خاطيء، أجاب بولس: "امن بالرب يسوع فتخلص أنت   •

وأهل بيتك" رشحا بولس وسيا للسجان وعائلته أن يسوع قد مات عى الصليب عن خطاياهم، فأخذ السجان بولس وسيا 

معه للبيت وضمد جراحهم وأعد لهام مائدة. كانت ليلة سعيدة عى السجان وعائلته ألنهم أمنوا بيسوع )أعامل الرسل16: 

.)34-29

ّمن كان سعيداً يف هذه القصة؟ وملاذا كانوا ُسعداء؟ )شجع األطفال أن يتكلموا عن بولس وسيال وأيضاً السجان وعائلته.   •

ارشح لهم أن هؤالء كانوا ُسعداء ألن يسوع قد خلصهم(.

ارشح لألطفال أننا بحاجة للخالص من خطايانا، ينبغي أن نؤمن بيسوع ألنه ابن الله وقد مات ألجلنا.  •

قم بحل درس "وقت الكتاب املقدس"

ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح من خالل: FBI – بولس وسيا يف السجن.

ارشح األية الرئيسية: أعامل الرسل16: 31الحفظ

مراجعة

ّمن ساعد بولس وسيا؟  •

ماذا حدث لبولس وسيا؟  •

ماذا فعل بولس وسيا يف منتصف الليل؟  •

ماذا حدث بينام كانوا يسبحان؟  •

ملاذا خاف السجان بعد الزلزال؟  •

ماذا طلب السجان من بولس وسيا؟  •

ماذا قاال له بولس وسيا؟  •

ماذا فعل السجان يف تلك الليلة؟  •

ماذا نستفيد من هذا الدرس؟  •

الوحدة الحادية عرش - القصة 4

بولس وسيال يف السجن: تحيك هذه القصة عن خالص نفوس أكرث.
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نحن نتعلم:

الله يستجيب الصاة.  •

الله يستجيب يف توقيته ليس يف توقيتنا.  •

األية الرئيسية: لوقا1: 13

الفقرة الكتابية: لوقا1: 25-5

املقدمة

اسأل األطفال عن عائلتهم، تحدث معهم عن الرُضع يف عائلتهم أو يف عائات أقاربهم. املولود الجديد يكون سبب فرح   •

للكل.

اطلب من األطفال أن يفكروا يف يشء ما يحبونه، هل نستطيع أن نرح سبب حبنا له؟ الزوجن التي تحيك عنهام قصة   •

اليوم كانا يريدان مولوداً!

الرشح

لقد أحَب زكريا وإليصابات أن يكون لهام طفاً فكلام تقدما يف السن ينظروا ألصدقائهم الذين ميلكون أوالداً بينام يعيشا   •

وحيدان، كيف كان شعورهام من وجهة نظرك؟ ماذا خرسا زكريا وإليصابات بسبب عدم إنجابهام ألطفال؟ دع األطفال 

يفكروا بناءاً عىل ثقافتهم )لوقا1: 7-5(.

لقد قررا أن يصليا لله ألجل هذا األمر عاملن أن الله ميكن أن يستجيب لهام! )لوقا1: 13( اذكر أن ميكننا أن نُصيل ألجل أي   •

مشكلة تواجهنا.

سمع الله صاتهام وارسل لهام ماكاً ليلتقي بزكريا بينام كان يعمل يف الهيكل، ماذا كان شعور زكريا عندما ظهر املالك؟ لقد   •

أخره املاك أن ال يخاف وأن يشارك إليصابات باألخبار السارة بأن سيكون لها إبناً ويدعى اسمه يوحنا )لوقا1: 11-8(.

مل يستطع زكريا أن يُصدق األخبار التي أُخر بها ألنه أعتقد انه هو وإليصابات شاخا عى أن يكون لهام طفاً، اخره املاك   •

إن بسبب عدم إميانه ببشارة الله سيكون غري قادراً عى الكام حتى يولد الطفل )لوقا1: 20-18(.

ميكننا أن نتعلم درساً هاماً من زكريا: عندما نصيل يجب أن نؤمن أن الله سيستجيب صالتنا.  •

تأمل بعض األمور التي صليت ألجلها اليوم!  •

قم بحل درس "وقت الكتاب املقدس"

ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح من خالل: FBI – زكريا ينال وعداً بإبن، مياد يوحنا املعمدان.

ارشح األية الرئيسية: لوقا1: 13الحفظ

مراجعة

ّمن هي زوجة زكريا؟  •

ماذا كانا يريدان؟  •

ملّن كانا زكريا وإليصابات يصليا؟  •

ّمن جاء للقاء زكريا يف الهيكل؟  •

ماذا كان شعور زكريا عندما ظهر له املاك؟  •

ماذا كانت بشارة املاك؟  •

ماذا حدث لزكريا بسبب عدم تصديقه للرسالة؟  •

ماذا ينبغي أن نفعل عندما نُصيل؟  •

الوحدة الثانية عرش - القصة 1

زكريا وإليصابات: تحيك هذه القصة عن إستجابة الله للصالة
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نحن نتعلم:

قبلت مريم بشارة املاك عى الرغم انها تبدو مستحيلة.  •

يستطيع الله أن يفعل ما يبدو مستحياً.  •

األية الرئيسية: لوقا1: 37

الفقرة الكتابية: لوقا1: 38-26

املقدمة
راجع قصة األسبوع املايض عن بشارة املاك لزكريا ومريم بأن يكون لهام طفاً، وبعد ذلك مبدة قصرية ارسل الله املاك   •

لزيارة أخرى.

الرشح

قارن بني مريم وإليصابات. كانت مريم شابة صغرية مخطوبة لرجل اسمه يوسف ويعيشا يف مدينة النارصة، ذات يوم زارها   •

ماك يُدعى جرائيل )لوقا1: 26-27( ساعد األطفال يف فهم أن هذا األمر غري ُمعتاد فبالتايل خافت مريم.

قال لها املاك أن ال تخاف وأصغت فقال لها أنها سيكون لها إبناً، ولكن بدأت تشك قلياً ألن مل تتزوج بعد فأخرها املاك   •

أن الله الروح القدس سيعطيها إبناً مميزاً وستدعو اسمه يسوع )لوقا1: 34-29(.

•  سيكون يسوع أعظم من أي مولود أخر فهو سيكون إبن الله، كان األمر عرس الفهم لكن املاك أخر مريم أن ال يشء 

يستحيل عى الله )لوقا1: 37-35(.

صدقت مريم بشارة املاك وكانت مريم مستعدة أن تكون جزء من خطة الله العظيمة بأن يرسل ابنه للعامل، سيكون مياد   •

يسوع معجزة مدهشة )لوقا1: 38(.

هل سبق لك ووعدك أحدهم بيشء وجدت من الصعب تصديقه؟  •

من وجهة نظرك ملاذا صدقت مريم املالك؟ يريد الله من كل منا أن يثق بالله  كام فعلت مريم.  •

قم بحل درس "وقت الكتاب املقدس"

ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح من خالل: FBI – زيارة املاك ملريم.

الحفظ
ارشح األية الرئيسية: لوقا1: 37 ، ميكن لألطفال أن يفكروا يف بعض األمور "املستحيلة"  التي فعلها الله يف الكتاب املقدس؟ عظم 

الرب كونه الله كيل القدرة!

مراجعة

أين كانت مريم تعيش؟  •

ّمن كان خطيب مريم؟  •

ما اسم املاك الذي زار مريم؟  •

ملاذا شكت مريم قلياً يف بشارة املاك؟  •

يف أي أمر يكون هذا الطفل ُمميزاً؟  •

ماذا فعلت مريم حيال هذه البشارة؟  •

كيف كانت مريم مثاالً رائعاً لنا لنحتذي به؟  •

ما هي األمور املستحيلة عى الله؟  •

الوحدة الثانية عرش - القصة 2

مريم وجربائيل: تحيك هذه القصة عن تصديق مريم ما قاله الله.
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نحن نتعلم:

الله يحقق وعده لزكريا وإليصابات.  •

الله يحقق وعوده لنا كام وعد.  •

األية الرئيسية: لوقا1: 76

الفقرة الكتابية: لوقا1: 80-57

املقدمة

ناقش كيف ميكن لشخص أن يكون غري قادراً عى الكام لعدة شهور، ذّكِر األطفال أن هذا ما حدث لزكريا عندما مل يُصدق   •

بشارة املاك.

كيف يكون صباح عيد املياد أو يوم عيد ميادك عندما تحصل عى الهدية التي تنتظرها؟ هذا تاما كانا شعور كل من   •

زكريا وإليصابات عندما ولد ابنهام كام وعدهام، يا له من وقت مميز!

الرشح

عندما ولد الطفل ارادت العائلة والجريان أن يدعون اسمه زكريا كأسم أبيه لكن إليصابات قالت أنه سيُدعى اسمه يوحنا   •

)لوقا1: 57-60( ملاذا قالت إليصابات أنه سيدعى اسمه يوحنا؟

وملا سألوا زكريا عن اسم الولد كتب "اسمه يوحنا" )لوقا1: 63-62(.  •

ويف الحال اصبح قادراً عى الكام مرة أخرى وقدم زكريا الشكر والتعظيم لله، ملاذا فعل زكريا ذلك؟ الله ُيحقق وعوده   •

ففرح زكريا مبيالد ابنه وادرك أن الله سيصنع به أموراً عظيمة! فتعجب الجميع مبا رأوه )لوقا1: 66-64(.

كان يوحنا ولداً مميزاً، ملاذا؟ ِذكر األطفال أن والديه أنتظروه سنوات طويلة ولكن األكرث أهمية هو أنه عندما يكرب سُيعد   •

الطريق ملجيء الرب يسوع. 

الله سيحقق وعوده لنا أيضاً، اذكر وعدين وعدنا الله بهام يف الكتاب املقدس.  •

قم بحل درس "وقت الكتاب املقدس"

ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح من خالل: FBI – يوحنا املعمدان.

ارشح األية الرئيسية: لوقا1: 76، ارشح أن هذه األية هي جزء مام قاله زكريا يف نشيده تعظيمه للرب.الحفظ

مراجعة

ّمن كان زوج إليصابات؟  •

ملاذا كان غري قادراً عى الكام؟  •

ما هو األسم الذي أراد الجريان يدعوا املولود به؟  •

ملاذا دعا زكريا وإليصابات عى املولود اسم يوحنا؟  •

متى ّتكن زكريا من الكام ُمجدداً؟  •

ما هي الوظيفة املميزة التي عى يوحنا القيام بها؟  •

صمم ذلك: ميكن لألطفال أن يصمموا بطاقة إعان عن مولود صغري للطفل يوحنا.

الوحدة الثانية عرش - القصة 3

ميالد يوحنا: تحيك هذه القصة عن تحقيق وعود الله
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نحن نتعلم:

يسوع هو ابن الله الذي جاء ليخلصنا.  •

ينبغي أن نشكر الله عى حبه العظيم بإرساله الرب يسوع.  •

األية الرئيسية: لوقا2: 7

الفقرة الكتابية: لوقا2: 7-1

املقدمة
تحدث عن إمكانية تغيري ما خططناه يف أخر لحظة، ارضب مثاً مامئاً للموضوع إما من حياة أحد األطفال أو من حياتك.  •

ارشح إنه قد أوشكت مريم عى الوالدة وكان األمر سيكون أسهل إذا ما ولد الطفل يف النارصة حيث يعيشا يوسف ومريم   •

ولكن...

الرشح

أصدر اإلمراطور الروماين أمراً لكل الشعب أن يرجع كل واحد إىل مكان مياده ليكتتبوا، فكان عى يوسف ومريم أن يسافرا   •

لبيت لحم )لوقا2: 1-5( قدم ملحة عن املسافة التي تبلغ حوايل 80ميل أي مسرية أربعة أيام. كيف ستكون هذه الرحلة 

الطويلة؟ )بالنسبة ألطفال املستوى الثاين ُيرجى أن تُضيف أن خطة الله كانت دامئاً أن يولد الطفل يف بيت لحم!(

عندما وصلوا كانت املدينة ممتلئة فلم يجدا مكاناً ليمكثا فيه، وكان عى وشك أن يولد الطفل الذي وعدا مبجيئه، فكان   •

عليهم أن ميكثا يف مكان سكنى الحيوانات )لوقا2: 7-6(.

•  عندما ولد الطفل يسوع ربطاه بأقمشة تُسمى أقمطة ووضعاه يف وعاء أكل الحيوانات يسمى مزوداً )لوقا2: 6-7( ملاذا 

قمطا يسوع ووضعاه يف وعاء طعام الحيوانات؟ ساعد األطفال أن ُيقدروا عظمة الطفل املولود ووضاعة املكان، وميكن أن 

تقارنه بوالدة األطفال يف مجتمعك التي تعيش فيه.

مل يكن هناك طفالً أبداً كيسوع إنه ابن الله وهو كان مستعداً أن يرتك السامء ويولد هنا عىل األرض ليخلصنا من خطايانا   •

)متى1: 21(.

ينبغي أن نتذكر أن عيد ميالد املسيح هو أن نشكر الله عىل حبه بإرساله املخلص.  •

قم بحل درس "وقت الكتاب املقدس"

www.bibleforchildren/the birth of Jesus مياد يسوع، أيضاً بوربوينت – FBI :ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح من خالل

ارشح األية الرئيسية: لوقا2: 7الحفظ

مراجعة

ّمن كانت خطيبة يوسف؟  •

أين كانا يعيشا يوسف ومريم؟  •

إىل أين سافرا يوسف ومريم؟  •

ملاذا ذهبا يوسف ومريم إىل بيت لحم؟  •

ملاذا مكثا يف مكان سكنى الحيوانات؟  •

يف أي يشء كان الطفل يسوع نامئاً؟  •

ما الذي مُييز يسوع؟  •

ملاذا نحتاج إىل مخلص؟  •

الوحدة الثانية عرش - القصة 4

ميالد يسوع: تحيك هذه القصة عن الله يعطي ابنه.



AR - 2018  -  31الخدمات التعليمية للكتاب املقدس – اإلرشادات التوجيهية للُمعلمني – املستوى األول والثاين للسلسلة األوىل

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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