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بيان خطة العمل:
نقــوم بخدمتــك لتخــدم آخريــن مــن خــال منهــج يُســتخدم يف العــامل بــأرسه ،تُ ّكــن الــدروس الكتابيــة املتعاقبــة تعليــم كلمــة اللــه لهــذا الجيــل واألجيــال
القادمــة.
بيان الرؤية:
لتســهيل إنتــاج مصــادر تعليميــة للكتــاب املقــدس بعــدد مــن لغــات العــامل مــن خــال طــرق مختلفــة للتواصــل ،بالتعــاون مــع اآلخريــن الذيــن يشــاركوننا
قيمنــا الجوهريــة.

نظرة عامة
الدور التي تقوم به “الخدمات التعليمية للكتاب املقدس”:
تقــوم جمعيــة الخدمــات التعليميــة للكتــاب املقــدس ( )BESبنــر دروس كتابيــة باللغــة اإلنجليزيــة “وقــت الكتــاب املقــدس”؛ “الحيــاة الجديــدة”؛
“امل ُصيفــون” .وتقــوم بدعــم مــدارس الكتــاب املقــدس باملراســلة واملنظــات املامثلــة التــي تقــوم بإســتخدام دروس ( )BESيف بريطانيــا وخارجهــا ،مــن خــال
الزيــارات ،والتواصــل عــر الشــبكات ،وتقديــم املشــورة والتدريــب .وتعمــل أيضً ــا الجمعيــة اآلن كرشيــك مــع مجموعــات مــن مختلــف البلــدان التــي تقــوم
برتجمــة الــدروس ،وتصميمهــا ،ونرشهــا ،وتوزيعهــا .ويشــرط أن تُقــدم هــذه الــدروس باملجــان لــكل الدارســن.
بــدأت دروس “وقــت الكتــاب املقــدس” تُســتخدم أوالً يف أيرلنــدا الجنوبيــة منــذ أكــر مــن 50عا ًمــا .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  4Aلتمكــن
الدارســن يف بعــض املناطــق مــن إرســال الــدروس مــرة أخــرى إىل مركــز مدرســة الكتــاب املقــدس ليتــم تصحيحهــا .ويف اآلونــة األخــرة نحــن نديــن بالفضــل إىل
(“إرســالية كل بيــت” التبشــرية  -حركــة النهضــة  -مبدينــة بلفاســت) .وقــد تــم نــر الــدروس ملــدة ســتة أشــهر عــى مقــاس  ،3Aوهــذا مــا جعــل اســتخدامها
وخصوصــا عندمــا مل يتوفــر نظــام بريــدي فعــال.
يف الكنائــس واملــدارس أســهل كثـ ًرا،
ً
تُعــد دروس الخدمــات التعليميــة للكتــاب املقــدس ( )BESفريــدة مــن نوعهــا مــن حيــث جاهزيتهــا للدراســة يف املنــزل أو وســط مجموعــة (كنيســة /مدرســة).
ويف أعقــاب املنهــج امل ُخطــط يُتــاح للدارســن أن يســتمروا يف الدراســة ألكــر مــن 20ســنة ،حيــث يكــون هنــاك منهــج متــاح عــى خمســة مســتويات مــن
الــدروس ملجموعــات كل فئــة عمريــة معينــة :متهيــدي؛ مــن ســن  7-5ســنوات؛ مــن ســن  10-8ســنوات؛ مــن ســن  13-11ســنوات؛ مــن ســن  16-14ســنوات.
وهنــاك منهــج ملــدة ثــاث ســنوات لــكل فئــة عمريــة (انظــر صفحــة ،)4وقــد تختلــف الفئــات العمريــة وف ًقــا للقــدرات املتفاوتــة .متنــح 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.comأو مــن خــال األمــن العــام .وهــي متاحــة عــى املوقــع بلغــات أخــرى
أيضً ــا .جمعيــة الخدمــات التعليميــة للكتــاب املقــدس لديهــا الوثائــق التــي قــد تكــون مفيــدة لــك إذا كنــت تفكــر يف الرشاكــة معنــا ،وهــي متوفــرة أيضً ــا عــى
املوقــع اإللكــروين.
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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”.
أساســا خاصــة يف كنائــس ومــدارس
ولكــن مــع تزايــد اســتخدام الــدروس يف املناطــق التــي ال ميكنهــا االعتــاد عــى النظــام الربيــدي أو إن مل يكــن موجــو ًدا ً
إفريقيــا والهنــد وغريهــا مــن املواقــع ،يتــم إنتــاج اإلرشــادات التوجيهيــة ألولئــك الذيــن يســتخدمون دروس “وقــت الكتــاب املقــدس” يف مثــل هــذه الحــاالت
وقــد ُصممــت اإلرشــادات التوجيهيــة للتدريــس يف هــذا الكتيــب لالســتخدام بــدروس املســتويني األول والثــاين للفئــة العمريــة مــن  16-11ســنوات تقري ًبــا.
يتبــع كل دليــل تعليــم نفــس املرجــع الكتــايب كــا هــو بــدرس “وقــت الكتــاب املقــدس” .وقــد ُصممــت دروس “وقــت الكتــاب املقــدس” وإرشــاداته أســبوعيًا.
تختــص دروس شــهر إبريــل بعيــد القيامــة ودروس شــهر ديســمرب متعلقــة مبيــاد املســيح.
24درســا .إننــا عــادة نعطــي لل ُمعلــم أو القائــد
ســتقوم بعــض املواقــع باســتخدم إصــدار  A4أســبوع ًيا للــدروس وأخــرى تســتخدم كتيــب  A5الــذي يتضمــن
ً
دروس  A4الشــهرية 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 امل ُعلــم أو القائــد الــدروس ويقــوم بتصحيــح الــازم ويعيــد الــدروس امل ُصححــة 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
مســتحيالً يف العديــد مــن املواقــف .لذلــك ميكــن يف الفصــول الدراســية أن يقــوم الــدارس بتصحيــح دروس رفقائــه ويعطــي النتيجــة تحــت إرشاف امل ُعلــم أو
القائــد .ويف الجــزء الخلفــي مــن الكتيبــات هنــاك مــكان لكتابــة نتيجــة الــدرس عــن كل شــهر ومــكان للتعليــق حــول التقــدم الــذي يحــرزه الــدارس .هنــاك
أيضً ــا شــهادة ميكــن أن تكــون منفصلــة ت ُعطــى 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 لل ُمعلــم ليتعامــل مــع األمــور بطريقتــه الخاصــة عــن طريــق أفــكاره ومبادراتــه .وهــذه بعــض
املقرتحــات التــي ميكــن أن تســاعد يف اســتخدام مصــادر “وقــت الكتــاب املقــدس”:
• كــن عــى درايــة بالقصــة :ينبغــي عــى امل ُعلمــن أن يكونــوا عــى درايــة بالقصــة الكتابيــة وأيضـاً عــى درايــة بــدرس "وقــت الكتــاب املقــدس" الــذي
يقدمــه ،مــن األفضــل أن يقــوم امل ُعلــم بحــل الــدرس قبــل القيــام برشحــه .وينبغــي أيضــا النظــر يف املبــادئ اإلرشــادية لــكل درس بعنايــة كأداة
مســاعدة يف التخطيــط للــدروس.
• فهــم الــدروس التــي ميكــن تَعلّمهــا :يف الجــزء العلــوي مــن خطــة كل درس ســتالحظ عبــارة" :نحــن نتعلــم أن" ،تليهــا اثنتــان مــن أهــداف التعلــم
التــي مــن املأمــول أن األطفــال يكونــوا قــد اســتوعبوها بعــد االســتامع إىل رشح امل ُعلــم واإلجابــة عــى درس "وقــت الكتــاب املقــدس"  .أول هــدف
للتَعلُّــم هــو أن تعــرف الهــدف مــن وراء معرفتــك بالقصــة ،يف حــن أن ثــاين هــدف للتعلــم هــو تشــجيع األطفــال أيضـاً عــى التفكــر إتجــاه املعرفــة
وتطبيقهــا والقيــام بأســتجابة اتجاههــا .تعتــر هــذه األهــداف التــي ت ُعلــم هــي بيــان دقيــق للمفاهيــم الرئيســية  /الحقيقــة التــي تُــدرس يف الــدرس
وقــد يرغــب امل ُعلمــن يف اســتخدامها كتقييــم شــخيص لهــم ملــا قامــوا بــه يف عمليــة التدريــس والتعلــم.
• عمــل أفتتاحيــة للــدرس :علينــا أن نبــدأ يف كل الــدروس مــن حيــث خــرة األطفــال يف املواقــف ،لذلــك اقرتحنــا الطــرق املختلفــة التــي ُيكــن
اســتخدامها لتقديــم قصــة تُ كــن األطفــال ليكونــوا أكــر فاعليــة يف مناقشــة نقطــة بدايــة القصــة.
• ارشح الــدرس :لقــد أعطينــا النقــاط الرئيســية يف القصــة  ،ونحــن نأمــل أن امل ُعلمــن أن ال يشــروا إليهــا مبــارشة عنــد تقديــم القصــة بــل يكونــوا عــى
درايــة كاملــة بالقصــة ليكونــوا قادريــن عــى القيــام برشحهــا بطريقــة مشــوقة وملهمــة .هــدف امل ُعلــم أن يفهــم األطفــال الــدروس الرئيســية مــن
القصــة ويقــوم مبســاعدتهم لفهــم األســتجابة التــي عليهــم القيــام بهــا مــا تعلمــوه مــن القصــة ،لذلــك أقتضــت الحاجــة أن نوضــح بعــض التفاصيــل
يف روايــة القصــص .وتــرد دامئـاً بخــط مائــل.
• قــم بتحفيــظ الــدرس :هنــاك آيــة رئيســية ملحقــة بــكل قصــة ،وهنــاك ايتــان رئيســتان يف بعــض األحيــان ومــن ذلــك أضفنــا آيــة رئيســية أخــرى
لتكــون أســهل عــى األطفــال حفظهــا ،نأمــل أن يســتطيع األطفــال حفــظ اآليــات الرئيســية ويتــم تذكريهــم بهــا قــدر املســتطاع وبهــذا يبــدأوا يف بنــاء
معرفتهــم باآليــات الكتابيــة الرئيســية.
• قــم بحــل الــدرس :يف حالــة تدريــس هــذه الــدروس باملــدارس أنــت ســوف تكــون عــى ب ّينــة بقــدرات األطفــال حتــى يقومــوا بحــل أوراق العمــل
ومــدى الدعــم املطلــوب مــن امل ُعلــم ،ويف بعــض الحــاالت ســيكون رشطـاً أن يقــرأ امل ُعلــم نــص الــدرس ويــردد األطفــال النــص وهــذه طريقــة مألوفــة
يف رسد القصــص .وقــد يكــون عــى أطفــال أخريــن قـراءة النــص بشــكل مســتقل .يف كلتــا الحالتــن ،قــد يكــون علينــا لفــت انتبــاه األطفــال لتعليــات
محــددة تتعلــق باألســئلة .إذا كنــت تســتخدم "وقــت الكتــاب املقــدس" خــارج النطــاق املــدريس فمــن املهــم أن تكــون متــاح ملســاعدتهم بحيــث ال
ينظــر إليهــا الطفــل عــى أنهــا عمــل روتينــي أو أختبــار ،ينبغــي أن يكــون عم ـاً ممتع ـاً ومشــجعاً وعليــك الثنــاء بشــدة عــى مــا يعمــل وتوضيــح
للطفــل انــه يعمــل عمـاً غايــة يف األهميــة.
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• قم بتذكريه بالقصة :لقد اقرتحنا عمل مسابقات حيثام كان ذلك ممكناً أو العمل عىل مساعدة التعلم كوسيلة ملراجعة القصة.
• قــم بتوضيــح القصــة :نحــن نُقــدر أنــه يف بعــض الحــاالت ســيكون مــن الصعــب جــدا ً الحصــول عــى مرئيــات ولكــن كلــا كان ذلــك ممكن ـاً فمــن
املهــم الرتكيــز عــى الصــور أو األشــياء املســاعدة يف فهــم القصــة ،فيمكــن للوســائل املرئيــة أن تكــون عونـاً كبـرا ً يف روايــة القصــص ،حيثــا كان ذلــك
مناســباً حســب احتيــاج كل درس لقــد قدمنــا معلومــات حــول الصــور مــن  www.freebibleimages.orgصــور ( )FBIالتــي ميكنــك تحميلهــا عــر
املوقــع اإللكــروين الخاصــة بهــم ،وهنــاك أيض ـاً مصــدر أخــر للحصــول عــى وســائل مرئيــة مــن خــال Eikon Bible Art [info@eikonbibleart.
 ]comولكــن محتوياتهــم البــد مــن رشائهــا ،وميكنــك أيض ـاً اســتخدام ألــة تصويــر مســتندات لتكبــر صــور «وقــت الكتــاب املقــدس» ثــم القيــام
بتلوينهــا وتســتخدم يف التدريــس.
طريقة تعليم اآليات الرئيسة:
 )1ميكن أن تُكتب األيات عىل ورق أو عىل سبورة ويتم مسح الكلامت تدريج ًيا بينام األطفال يكررون اآلية حتى يتم مسح اآلية متا ًما ويكون الدارسون
قادرين عىل تكرار اآلية دون االستعانة باألية املكتوبة أمامهم.
 )2لتقديم اآلية الرئيسة ميكنك استخدام اآليت:
أ -طريقة لعبة الكلامت عىل فريقني؛ عدد من الحروف؛ وتعطى عد ًدا من األماكن باألية الرئيسة لعدد من الحروف غري املستخدمة يف اآلية .يختار
األطفال أيًا من الحروف التي يحتاجها حتى يتعرف أحدهم عىل اآلية.
ب“ -نهج تدريب السيف” يف حالة توفري عدد من الكتب املقدسة يتسابق األطفال إليجاد اآلية أوالً ومن يعرث عىل اآلية يقرأها.
الخطة الزمنية:
• الرتتيب :لقد حافظنا عىل نفس الرتتيب املذكور يف تدريس اإلرشادات التوجيهية لكل درس ولكن رمبا يحتاج املعلم إىل تغيريه من حني آلخر.
 -1املقدمة ورسد القصة :حوايل 15دقيقة؛
 -2رشح اآلية الرئيسة  10-5 :دقائق؛
 -3حل ورقة العمل 20 :دقيقة؛
 -4مسابقات ونشاطات أخرى 10-5 :دقائق.
تذكر القول املأثور:
“أخربين وأنا قد أنىس،
اعرض يل وأنا سأتذكر،
شاركني عمل ًيا وأنا سأفهم”
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منهج “وقت الكتاب املقدس”
مستوى ( 0ما قبل املدرسة)
مستوى  7-5( 1سنوات)
مستوى  10-8( 2سنوات)
درس البداية – املقدمة
الوحدة األوىل :إنجيل لوقا
الوحدة الثانية :إنجيل لوقا
الوحدة الثالثة :إنجيل لوقا

سلسلة البداية

.1
.2
.3
.4

السلسلة األوىل

 .1الخليقة
 .2نوح
 .3بطرس
 .4بطرس – الصليب
 .5إبراهيم
 .6إبراهيم
 .7بطرس
 .8بطرس
 .9يعقوب
.10الكنيسة األوىل
 .11بولس
 .12قصة امليالد

مستوى  13-11( 3سنة)
.1
.2
.3
.4

درس البداية – املقدمة
الوحدة األوىل :إنجيل لوقا
الوحدة الثانية :إنجيل لوقا
الوحدة الثالثة :إنجيل لوقا

مستوى  13-11( 3سنة)
.1
.2
.3
.4

درس البداية – املقدمة
الوحدة األوىل :إنجيل لوقا
الوحدة الثانية :إنجيل لوقا
الوحدة الثالثة :إنجيل لوقا

 .1الخليقة
 .2نوح
 .3بطرس
 .4بطرس – الصليب
 .5بطرس
 .6إبراهيم
 .7يعقوب
 .8الصالة الربانية
 .9بولس
 .10بولس
 .11بولس
 .12قصة امليالد

 .1الخليقة والسقوط
 .2بداية الخلق -التكوين
 .3بطرس
 .4بطرس – الصليب
 .5بطرس
 .6إبراهيم
 .7يعقوب
 .8الحياة املسيحية
 .9بولس
 .10بولس
 .11بولس
 .12قصة امليالد

 .1السنوات األوىل من حياة املسيح
 .2املعجزات
 .3بيت عنيا
 .4الصليب
 .5األمثال
 .6يوسف
السلسلة الثانية  .7يوسف
 .8أشخاص تقابلوا مع املسيح
 .9موىس
 .10موىس
 .11موىس
 .12قصة امليالد

 .1أمثال املسيح
 .2املعجزات
 .3بيت عنيا
 .4الصليب
 .5الكنيسة األوىل
 .6يوسف
 .7يوسف
 .8البشريون كتبة األناجيل
 .9موىس
 .10موىس
 .11موىس
 .12قصة امليالد

 .1أمثال املسيح
 .2املعجزات
 .3بيت عنيا
 .4الصليب
 .5الكنيسة األوىل
 .6يعقوب وعائلته
 .7يوسف
 .8أعامل الرسل42 :2
 .9موىس
 .10موىس
 .11الرشيعة
 .12قصة امليالد

 .1دانيال
 .2مزيد من املعجزات
 .3مزيد من املعجزات
 .4موت يسوع املسيح
 .5راعوث وصموئيل
 .6داود
السلسلة الثالثة  .7داود
 .8يشوع
 .9إيليا
 .10أليشع
 .11يونان
 .12قصة امليالد

 .1دانيال
 .2مزيد من املعجزات
 .3مزيد من املعجزات
 .4موت يسوع املسيح
 .5راعوث
 .6صموئيل
 .7داود
 .8يشوع
 .9إيليا
.10أليشع
 .11رجال أرسلهم املسيح
 .12قصة امليالد

 .1دانيال
 .2أقوال يسوع
 .3قوة الله
 .4موت يسوع املسيح
 .5راعوث
 .6صموئيل
 .7داود
 .8يشوع
 .9إيليا
.10أليشع
.11مزيد من الشخصيات األخرى
 .12قصة امليالد
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املستوى الثالث – الوحدة األوىل
الدرس األول – يف البدء
املوضوع :الله يخلق العامل

املستوى الرابع – الوحدة األوىل
الدرس األول – الخليقة
املوضوع :يف البدء

املقطع الكتايب :تكوين 19-1 :1

املقطع الكتايب :تكوين 31-1 :1

األية الرئيسية :تكوين 1:1

األية الرئيسية :عربانيني ، 10 :1إشعياء 18 :45

نتعلم األيت:
 .1خلق الله الكون وكل ما عليه.
 .2لقد َع ِمل الله وعرف وأحب كل فرد شخصياً.

نتعلم األيت:
 .1خلق الله الكون وكل ما عليه.
 .2الله كيل القوة.
 .3لقد َع ِمل الله اإلنسان عىل صورته.

اطلب من الدارسني أن يكتبوا إجابات لالسئلة التالية ،من الجيد أن يخمن
الدارس! فيستطيع الدارسون أن يشاركوا إجاباتهم مع رفقائهم.

ناقش األسئلة التالية يف مجموعات مكونة من فردين ثم لكل املجوعات معاً:

 .1كم عدد نجوم املوجودة يف الكون؟
 .2كم عدد سكان العامل؟

املقدمة

 .1متى كانت أخر مرة عملت شيئاً مبتكرا ً؟
 .2هل كنت راضياً بالنتائج؟

وبعد دقائق ميكنك أن تجيب بهذه اإلجابات:
• حسب وكالة الفضاء األوروبية فمن الصعب أن نُحدد عدد النجوم
املوجودة ،ولكنها تٌقدر ب 100ألف مليون نجم يف مجرتنا "درب
التبانة" فقط ،وهناك ماليني املاليني يف املجرات األخرى أيضاً! هناك
الكثري من النجوم!
• التقدير الحايل يشري بوجود 7بليون شخص يف العامل.
قدم القصة الكتابية

قدم القصة الكتابية

ناقش وارشح:
 .1قبل حدوث أي يشء كان الله موجودا ً.
 .2لقد خلق الله العامل يف ستة أيام.
 .3يف اليوم األول خلق الله النور وفصله عن الظلمة ،يف اليوم الثاين خلق
الله الجلد وفصله عن املياه التي تحته ،يف اليوم الثالث جمع الله املياه
ودعا اليابسة "أرضاً" فأخرجت األرض ُعشباً وبقالً .ويف اليوم الرابع
وضع الله األنوار يف السامء :الشمس والقمر والنجوم ،يف اليوم الخامس
خلق الله املخلوقات البحرية والطيور ،ويف اليوم السادس خلق الله
الحيوانات.
 .4ثم عمل الله اإلنسان عىل صورته ذكرا ً وأنثى خلقهام ليك يكرثوا وميألوا
األرض وليس فقط األنسان بل كل الخالئق تتكاثر ومتأل األرض.
 .5اعطى الله الطعام لإلنسان ولكل خليقته.
 .6ورأى الله كل ما عمله وإذ هو حسن جدا ً!

ناقش وارشح:
 .1لقد خلق الله العامل يف ستة أيام.
 .2اليوم األول :خلق الله النور وفصله عن الظلمة .اليوم الثاين :خلق الله
الجلد وفصله عن املياه التي تحته .اليوم الثالث :جمع الله املياه ودعا
اليابسة "أرضاً" فأخرجت األرض ُعشباً وبقالً .اليوم الرابع :وضع الله األنوار
يف السامء :الشمس والقمر والنجوم .اليوم الخامس خلق الله املخلوقات
البحرية والطيور .اليوم السادس :خلق الله الحيوانات.
 .3إن قوة الله مدهشة حيث قد خلق العامل بالقول وقد استغرق ذلك ستة
أيام!
 .4عمل الله الجنس البرشي عىل صورته ذكرا ً وانثى خلقهم.
 .5عندما رأى الله كل ما عمله كان رأيه إنه حسن جدا ً.

ارشح األية الرئيسية وشجع الدارسني ليحفظوها.
اكمل الدرس األول.
ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح من خالل -FBI :الله يخلق الساموات
واألرض)1( .

ارشح األية الرئيسية وشجع الدارسني ليحفظوها.
اكمل الدرس األول.
ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح من خالل -FBI :الله يخلق الساموات
واألرض)1( .

املراجعة

يف مجموعات مكونة من 4أفراد ،ميكنك عمل لوحة ترشح كل يوم من
األيام الستة للخلق.

ماذا عرفت عن شخصية الله يف هذا الدرس؟ اكتب قصيدة شعر قصرية أو نرث
أو فقرة ترشح ذلك.

التطبيق
العميل

يحثنا الدرس عىل:
 .1الله كيل القدرة وقد خلق كل يشء .وعىل الرغم من أن خليقته واسعة
للغاية فهي صنعة يد الله فهو يعرف ويحب كل واحد منا .كيف يؤثر
ذلك عىل سلويك مع الله ومع خليقته؟

يحثنا الدرس عىل:
 .1خلق الله عاملنا وخلقنا نحن أيضاً .ما التأثري الذي يرتكه ذلك يف حياتنا؟
 .2اقرأ تكوين  27-26 :1و إشعياء  . 18 :45ما هي رؤية الله لإلنسان؟ كيف
يؤثر ذلك عىل منط حياتنا اليومي؟

الرشح
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املقدمة

الرشح

املراجعة

التطبيق
العميل

املستوى الثالث – الوحدة األوىل
الدرس الثاين – يف البدء
املوضوع :الله يخلق اإلنسان

املستوى الرابع – الوحدة األوىل
الدرس الثاين – الخليقة
املوضوع :قد أكتملت

املقطع الكتايب :تكوين 31-20 :1

املقطع الكتايب :تكوين 9-1 :2 ، 31-27 :1

األية الرئيسية :تكوين 27:1

األية الرئيسية :يوحنا 3-1 :1

نتعلم األيت:
 .1خلق الله الحيوانات ولكنه عمل اإلنسان مميزا ً.
 .2خلق الله اإلنسان عىل صورته كشبهه ليحفظ الخليقة.
ّ .3صمم الله البرش ليقيموا عالقات معه ومع بعضهم البعض.
 .4أعطى الله مسئوليات.

نتعلم األيت:
 .1اسرتاح الله يف اليوم السابع.
 .2خلق الله السبت للراحة.
 .3أعطى الله الحياة لإلنسان.
 .4لحياة اإلنسان قيمة ليس لها مثيل.

لعبة صورة الحيوانات :ميكنك تقسيم الفصل ملجموعات مكونة من أربعة
أفراد ،حيث يكون مع كل منهم ورقة وقلم .يرسم واحد من كل مجموعة
صورة لحيوان وباقي املجموعة تحاول تخمني ما بالصورة.

النقاش بالسري :استخدم يفط "موافق"" ،غري موافق"" ،غري متأكد" يف ثالث
محطات مختلفة بالغرفة ،اقرأ العبارات التالية واطلب من الدارسني أن يتحركوا
للمحطة التي تعرب عن رأي كل منهم:
• يوم الرب هو فرصة لعمل الواجبات والذهاب للتسوق.
• البد أن تُ نع الرياضة يف يوم الرب.
• عمل أشاعات طبية عىل األجنة مقبول يف ذلك اليوم.
• عىل املؤمنني عدم التدخل يف الحروب.

قدم القصة الكتابية
ناقش وارشح:
 .1خلق الله الحيوانات لتُثمر وتتكاثر.
 .2خلق الله اإلنسان عىل صورته كشبهه ،وليتسلط عىل السمك والطيور
والحيوانات.
 .3خلق الله البرش ،ذكرا ً وانثى خلقهم.
 .4بارك الله البرش واعطاهم مهام خاصة ومسئوليات (ليثمروا وليتكاثروا
وميألوا األرض ويحفظوها وليتسلطوا عىل خليقة الله).
 .5اعطى الله مصادر للطعام وكل ما نحتاج لنحيا.
حسن جدا ً!
 .6لقد كان الله راضياً بكل ما صنع ،وقال إنه ُ

قدم القصة الكتابية
ناقش وارشح:
 .1يف البدء وقبل وجود أي يشء كان الله موجودا ً ،الكلمة (الرب يسوع) هو
الله وكان مع الله منذ البدء وهو خلق كل ما قد خُلق وبغريه مل يكن شيئاً
من ما كان .الله هو الخالق وهو إله البدايات.
 .2وضع الله اإلنسان يف جنة عدن.
 .3وضع الله أيضاً شجرتني مميزتني يف جنة عدن :شجرة الحياة ،وشجرة معرفة
الخري والرش.
 .4واسرتاح الله يف اليوم السابع وخصص هذا اليوم الخاص لراحة اإلنسان.
 .5نفخ الله يف اإلنسان نسمة حياة وذلك جعل اإلنسان مختلفاً عن
الحيوانات ،فحياة اإلنسان متفردة ولها قيمة ال مثيل لها.

ارشح األية الرئيسية وشجع الدارسني ليحفظوها.
اكمل الدرس الثاين.
ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح من خالل -FBI :الله يخلق الساموات
واألرض)1( .

ارشح األية الرئيسية وشجع الدارسني ليحفظوها.
اكمل الدرس الثاين.
ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح من خالل -FBI :الله يخلق الساموات
واألرض)1( .

ناقش يف مجموعات صغرية ثم مع كل الفصل:
خلق الله اإلنسان عىل صورته ليتسلط عىل السمك والطيور والحيوانات،
كيف علينا أن نتعامل معهم؟

ناقش يف مجموعات صغرية ثم مع كل الفصل:
اقرأ خروج 8 :20ومرقس ، 27 :2مع عالقة هذه الشواهد بنا اليوم؟

لقد ّصممنا الله ليك نقيم عالقات معه ومع األخرين ،ما هي الطرق التي
ميكننا أن نظهر محبتنا بها لله وللبرش  )1يف البيت )2يف املدرسة )3يف
الكنيسة؟
يحثنا الدرس عىل:
 .1خلقنا الله لنقيم عالقة معه ومع البرش ،ما األثر التي ترتكه هذه الحياة
يف حياتنا كل يوم إذا قدمنا توبة ووثقنا به؟
 .2صلِ أن يساعدنا الله لنتحمل مسئوليتنا ويظهر لنا من شخصيته
(كمحبته ،حنانه ،عدله) يف هذا األسبوع يف عائالتنا ،مدارسنا
واجتامعات الكنيسة.

نتعلم أن حياة اإلنسان لها قيمة ليس لها مثيل ،كيف ميكن أن يؤثر ذلك عىل
القرارات يف بعض املجاالت مثل :العلوم ،الطب ،القانون ورعاية املسنيني؟

يحثنا الدرس عىل:
 .1كيف ميكننا أن نحفظ السبت أو نفشل يف أن نحفظ السبت للراحة يف
هذه األيام؟ هل الراحة يف السبت رضورية؟ ملاذا؟
 .2كيف نتأكد أن حياتنا تعكس إمياننا أن حياة األنسان قد اعطيت من الله
ولها قيمة فريدة؟
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املستوى الثالث – الوحدة األوىل
الدرس الثالث– يف البدء
املوضوع :سارت األمور عىل نحوخاطيء

املستوى الرابع – الوحدة األوىل
الدرس الثالث – الخليقة
املوضوع :دخول الخطية

املقطع الكتايب :تكوين  ، 17-15 :2تكوين 13-1 :3

املقطع الكتايب :تكوين ، 19-14 :2تكوين 7-1 :3

األية الرئيسية :تكوين3 :3

األية الرئيسية :رومية  ، 23 :3رومية23 :6

نتعلم األيت:
 .1مل يطع كل من أدم وحواء الله.
 .2خجال أدم وحواء وواجها نتائج خطيتهم.

نتعلم األيت:
 .1أوىص الله أدم أن ال يأكل من مثرة شجرة معرفة الخري والرش.
 .2أغوت الحية حواء وعصا أدم وحواء ما أوىص الله به.
 .3خجال أدم وحواء.

أسأل املجموعة إذا كان هناك قوانني يف املدرسة .ما أهميتها؟ وماذا
سيحدث إذا ما تجاهلناها؟

اطلب من الدارسني مناقشة التايل يف مجموعات من فردين:
مسئولياتك يف املدرسة /العمل /البيت.
القواعد أو اإلرشادات التي البد من اتباعها.
وما سيحدث إذا تجاهلنا أو كرسنا هذه القواعد.

قدم القصة الكتابية
ناقش وارشح:
 .1وضع الله اإلنسان يف جنة عدن وأعطى له مهمة األعتناء بها .لقد
اعطى الله اإلنسان كل ما يحتاجه ولكن كان هناك قانوناً واحدا ً عىل
األنسان تنفيذه ،وهو الذي مينع من أكل مثرة شجرة تسمى "شجرة
معرفة الخري والرش" ،فقد قال الله إذا أكل اإلنسان منها فحقاً سيموت.
 .2ثم أخذ اإلنسان مهمة تسمية الحيوانات والطيور.
 .3خلق الله املرأة لتٌعني الرجل عىل تحمل مسئولياته .يف الزواج يكون
الرجل واملرأة أرسة جديدة ويعمال معاً كام لو كانا فريقاً.
 .4ألقى عدو الله متنكرا ً يف صورة حية ماكرة الشك يف وصايا الله ،فقد
قالت ألدم وحواء أنهام لن ميوتا إذا ما عصيا قانون الله .لقد أغوت
الحية املرأة وأكلت الثمرة التي قد أوصاهم الله أن ال يأكال منها،
فأعطت حواء لرجلها فأكل أيضاً.
 .5عندما فعال الرجل واملرأة ذلك كانا غري سعداء فخاطا ألنفسهام أوراق
تني معاً ليصنعا لهام مأزر تسرتهام وأختبوا وسط األشجار .فناداهام
الله وأخرباه مبا فعاله ،ألقى أدم اللوم عىل حواء وألقت حواء اللوم عىل
الحية.
 .6لعن الله الحية ،البد أن يواجه أدم وحواء نتائج خطيتهم فقد أختربا
األمل واملتاعب والعمل الشاق ،كانت الحياة صعبة وسيأيت يوماً وميوتا.
 .7صنع لهام الله أقمصة من جلود الحيوانات وطردهام خارج جنة عدن
بعيدا ً عن شجرة الحياة.

قدم القصة الكتابية
ناقش وارشح:
 .1اعطى الله أدم مسئولية األعتناء بجنة عدن وتسمية الطيور والحيوانات.
 .2قال الله أن اإلنسان ميكنه أن يأكل من أي شجرة ماعدا واحدة :شجرة
معرفة الخري والرش ،قال الله أن نتيجة األكل من هذه الشجرة هو املوت
بال أدىن شك.
 .3خلق الله ُمعيناً للرجل تسمى إمرأة ليك يعمال معاً .يف الزواج يكون الرجل
واملرأة أرسة جديدة ويعمال معاً كام لو كانا فريقاً.
 .4خدعت الحية املاكرة حواء التي عصت الله وأكلت من الثمرة املمنوعة
وأعطت لرجلها أيضاً فأكل ،لقد عصا الرجل أيضاً الله بأكله الثمرة .شعر
أدم وحواء بتقصريهم نحو املعايري الكاملة لله من خالل أكلهم الثمرة.
 .5عرفا أدم وحواء أنهام قد عصيا الله وشعرا بالخجل ،فكان عليهام أن يواجها
نتائج قرارهام بعصيان وصايا الله.
 .6لقد واجها عقاب الله.

ارشح األية الرئيسية وشجع الدارسني ليحفظوها.
اكمل الدرس الثالث.
 أدم وحواء يعصيا الله ويواجها النتائجFBI)1( .ميكنك األستعانة بوسائلإيضاح من خالل:

ارشح األية الرئيسية وشجع الدارسني ليحفظوها.
اكمل الدرس الثالث.
 أدم وحواء يعصيا الله ويواجها النتائجFBI)1( .ميكنك األستعانة بوسائلإيضاح من خالل:

املراجعة

اربط الدرس بـ رومية ، 12 :5منذ عصيان أدم وحواء نولد جميعاً خطاة.
أطلب من الدارسني أن يفكروا يف أمثلة لعصيان وصايا الله يف حياتنا ،وكيف
يؤثر ذلك )1علينا و)2عىل األخرين؟

ماذا كانت نتائج عصيان أدم وحواء؟ اقرأ رومية 14-12 :5و.19-18
كيف أثر عصيان أدم وحواء علينا يف هذه األيام؟

التطبيق
العميل

يحثنا الدرس عىل:
 .1علينا أن نعرتف بخطايانا لله فيسامحنا ويغرينا ،فنعيش حياتنا ِ
لرنض
الله ونتبع وصاياه.

يحثنا الدرس عىل:
 .1ما أهمية أن نطيع الله كمؤمنيني؟
 .2كيف ميكننا ان نطيع الله بطرق عملية يف هذه األيام؟

املقدمة

الرشح
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املقدمة

الرشح

املراجعة

التطبيق
العميل

املستوى الثالث – الوحدة األوىل
الدرس الرابع – الخليقة
املوضوع :السري مع الله

املستوى الرابع – الوحدة األوىل
الدرس الرابع – الخليقة
املوضوع :نتائج الخطية

املقطع الكتايب :تكوين 16-1 :4

املقطع الكتايب :تكوين 24-7 :3

األية الرئيسية :يوحنا 6 :14

األية الرئيسية1 :كورنثوس  ،22 :15رومية 23 :6

نتعلم األيت:
 .1اتبع هابيل طريق الله لكن قايني سلك يف طريقه الشخيص ،قَبِّل الله
قربان هابيل ورفض قربان قايني.
 .2قتل قايني هابيل فجعله الله تائهاً .لقد ترك قايني حضور الرب.
 .3هناك طريق واحد لله أال وهو طريق الله!

نتعلم األيت:
 .1حاول كل من أدم وحواء األختباء من الله.
 .2لعن الله الحية املاكرة.
 .3أخرب الله أدم وحواء انهام سيواجها األمل والضيق كنتيجة لخطيتهم.
 .4أعد الله أقمصة ليغطي أدم وحواء عريهام.
 .5طرد الله أدم وحواء من جنة عدن.

ماذا سيحدث إذا خرجنا لرحلة دون معرفة الطريق أو استخدام خريطة؟
هل سبق لك وتجاهلت عالمات الطريق ففقدت طريقك؟ مل يلتفت قايني
لتعليامت الله وانتهى به األمر متجوالً تائهاً.

اطلب من الدارسني أن يفكروا يف األوقات التي قضوها عندما كانوا صغارا ً ومل
يطيعوا فيها أحدهم سواء كان يف البيت أو يف املدرسة .ماذا كان شعورهم؟

قدم القصة الكتابية

قدم القصة الكتابية

ناقش وارشح:
 .1كان ألدم وحواء إبنني ،كان هابيل راعياً وكان قايني عامالً يف األرض.
 .2قَ ِّبل الله الذبيحة الحيوانية التي قدمها هابيل :أفضل كبش من باكورة
قطعانه .رفض الله ذبيحة قربان قايني :بعضاً من أمثار األرض ،أصبح
قايني غاضباً ومغتامً.
 .3وبّخ الله قايني عن خطيته ونبهه عىل اهمية تبعية طريق الله
الصحيح ،ولكن مل يتأسف قايني ومل يسمع للرب.
 .4قتل قايني هابيل أخيه ،فطرده الله من األرض واصبح شاردا ً بعيدا ً عن
حضور الله.
 .5أدرك هابيل أنه يحتاج أن يقدم شاة لله ،قايني مل يتقدم لله بالطريقة
التي يريدها الله ولكن قد أخذ عقابه.
 .6قربان هابيل كان رمزا ً للذبيح يسوع املسيح الذي س ُيذبح عىل
الصليب.

ناقش وارشح:
 .1أدى عصيان أدم وحواء إلدراك جديد عن الخري والرش وإلدراك جديد عن
ال ُعري ،حيث كانا خائفني ويريدا أن يختبأوا من الله.
.2سأل الله أدم وحواء بعض األسئلة ،فهو أرادهام أن يدركا الخطأ الذي ارتكباه
عىل الرغم أنهام الما بعضهام األخر بدل من أن يلوم الواحد نفسه ،فألقى
أدم اللوم عىل حواء وحواء ألقت اللوم عىل الحية.
 .3واجه أدم وحواء نتائج عصيانهم :فقد أختربا األمل ومتاعب الحياة وطُردا من
حضور الله يف جنة عدن.
 .4ونحن أيضاً نواجه نتائج خطيتهام ألن أدم أخطأ ونحن جميعنا يف أدم فمتنا
جميعاً.
 .5الله هو إله الرحمة الواسعة فقد أعطى أدم وحواء أقمصة من جلود
الحيوانات ليسرتا عريهام .رومية 23 :6يعلمنا أنه قد أعطانا عطية الحياة
األبدية كعطية مجانية من خالل الرب يسوع املسيح إذا ما قبلناه كمخلص
شخيص لنا.

ارشح األية الرئيسية وشجع الدارسني ليحفظوها.
اكمل الدرس الرابع.
-قايني وهابيلFBI)1( .ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح من خالل:

ارشح األية الرئيسية وشجع الدارسني ليحفظوها.
اكمل الدرس الرابع.
 -أدم وحواء يعصيا اللهFBI)1( .ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح من خالل:

يف األية الرئيسية قال يسوع أنه هو الطريق الوحيد لله .فام هي الطرق
األخرى التي يفعلها الناس ُلتيض الله؟

ماذا يُخربنا هذا الدرس عن شخصية الله؟

َّصمم بطاقة مكتوب عليها األية الرئيسية بوضوح.
يحثنا الدرس عىل:
 .1نحفظ األية الرئيسية.
 .2هل أنت تتبع يسوع الذي هو الطريق الوحيد لله؟

اربط الدرس بـ رومية  ، 12 :5منذ عصيان أدم وحواء نولد جميعنا خطاة.
اطلب من الدارسني أن يفكروا يف أمثلة لعدم طاعة الله يف حياتنا .وكيف يؤثر
ذلك )1علينا و )2عىل األخرين؟
يحثنا الدرس عىل:
 .1اطلب من الله قوة لتطيعه واشكره من أجل رحمته الواسعة عندما نسقط
ونخزيه.
 .2علينا أن نتأسف لله حتى يغفر لنا ويغرينا ،ثم نستطيع ان نعيش حياتنا يك
نريض الله ونتبع وصاياه.
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املقدمة

الرشح

املستوى الثالث – الوحدة الثانية
الدرس األول – نوح والطوفان
املوضوع :بناء الفلك

املستوى الرابع – الوحدة الثانية
الدرس األول – قايني وهابيل
املوضوع :عبادة الله

املقطع الكتايب :تكوين 22-5 :6

املقطع الكتايب :تكوين 16-1 :4

األية الرئيسية :تكوين8 :6

األية الرئيسية :عربانيني 4 :11

نتعلم األيت:
 .1الله قدوس ،ورش األنسان يكرس قلب الله.
 .2قرر الله أن يُنقذ نوح ،فأخربه أن يبني سفينة كبرية لتُنقذ نوح وعائلته
وزوجاً واحدا ً من كل نوع من الحيوانات والطيور.
 .3فعل نوح ما أوصاه الله أن يفعله ،كان نوح لديه إمياناً بالله وقد
أطاعه.

نتعلم األيت:
 .1تقدم هابيل لله بالطريقة التي يريدها الله ،فقبل الله قربانه.
 .2تقدم قايني لله بطريقته الخاصة ،فرفض الله قربانه.

احرض ورقة مكتوب بها تعليامت لبناء شيئاً ما أو مكتوب بها طريقة عمل
قطع حلوى ،وتحدث مع املجموعة عن اهمية اتباع التعليامت التالية عند
بناء أوعمل شيئاً ما .قم برشح أن الله أعطى نوحاً تعليامت خاصة جدا ً
واتبع نوح هذه التعليامت متاماً.

قم بعمل قامئة ملواقف مختلفة يتطلب منا أن نتبع التعليامت ،ماذا سيحدث
إذا ما تجاهلناها؟

قدم القصة الكتابية
ناقش وارشح:
 .1أصبح البرش أرشارا ً وفاسدين عىل األرض ،ورشهم وعصيانهم أحزن الله
للغاية.
 .2قرر الله أن يفني البرش والحيوانات التي عمل.
 .3كان وضع نوح مختلفاً حيث انه قد ارىض الله ،فهو كان مختلفاً عن
سائر البرش ألنه فعل الصالح وأحب وأطاع الله.
 .4لقد نبه الله نوحاً أنه سوف سيفني كل البرش والكائنات الحية من
خالل طوفان ألنهم قد مألوا األرض إنحرافاً.
 .5أعطى الله نوحاً تعليامت خاصة ليستعد ،فقد أخرب نوحاً تفصيالً عن
كيفية بناء سفينة كبرية إلنقاذ نوح وعائلته وزوجاً واحدا ً من كل نوع
من الكائنات الحية.
 .6كان لدى نوح إمياناً بالله ونَفَّذ تعليامته متاماً.

قدم القصة الكتابية
ناقش وارشح:
 .1كان ألدم وحواء إبنني ،كان هابيل راعياً وكان قايني عامالً يف األرض.
 .2قَ ِّبل الله الذبيحة الحيوانية التي قدمها هابيل :أفضل كبش من باكورة
قطعانه .رفض الله ذبيحة قربان قايني :بعضاً من أمثار األرض ،أصبح قايني
غاضباً ومغتامً.
 .3بكّت الله قايني عن خطيته واهمية تبعية طريق الله الصحيح ،ولكن مل
يتأسف قايني ومل يسمع للرب.
 .4قتل قايني هابيل أخيه ،فطرده الله من األرض واصبح شاردا ً بعيدا ً عن
حضور الله.
 .5أدرك هابيل أنه يحتاج أن يقدم شاة لله ،قايني مل يتقدم لله بطريقة الله
ولذلك قد أخذ عقابه.

ارشح األية الرئيسية وشجع الدارسني ليحفظوها.
اكمل الدرس األول.
 نوح والطوفان العظيمFBI)1( .ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح منخالل:

ارشح األية الرئيسية وشجع الدارسني ليحفظوها.
اكمل الدرس األول.
 الله يخلق الساموات واألرضFBI)1( .ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح منخالل:

املراجعة

راجع القصة مع عمل امتحان عىل ما تعلمناه يف هذا الدرس عن نوح
وعائلته وتعليامت الله له.

اقرأ األية الرئيسية يف عربانيني ، 4 :11كيف تلخص هذه األية الفرق بني قايني
وهابيل؟

التطبيق
العميل

يحثنا الدرس عىل:
 .1آمن نوح بالله وفعل كل ما طلبه منه الله تحديدا ً ،كيف منتلك إمياناً
بالله؟ هل تثق فيه؟ كان لدى نوح إمياناً بالله وقد حفظه الله.

يحثنا الدرس عىل:
 .1ما الدروس املستفادة من حياة وتوجهات كل من هابيل وقايني؟
 .2كيف ميكننا تطبيق هذه الدروس عملياً يف حياتنا اليومية؟
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املقدمة

الرشح

املستوى الثالث – الوحدة الثانية
الدرس الثاين – نوح والطوفان
املوضوع :داخل الفُلك

املستوى الرابع – الوحدة الثانية
الدرس الثاين – أخنوج ونوح
املوضوع :السري مع الله

املقطع الكتايب :تكوين 20-1 :7

املقطع الكتايب :تكوين ، 33-21 :5تكوين 15-1 :6

األية الرئيسية :تكوين5 :7

األية الرئيسية :عربانيني5 :11

نتعلم األيت:
 .1أعد الله طريقاً لنجاة نوح وعائلته.
 .2كان لدى نوح إمياناً بالله وفعل ما طلبه الله منه بالتفصيل.

نتعلم األيت:
 .1سار كل من أخنوخ وحفيده نوح يف رشكة قوية مع الله.
	.2متيز هذان الرجالن عن سائر البرش بعالقتهام مع الله.

هل سبق لك وذهبت لرحلة مع عائلتك؟ هل كنت مستعدا ً لها؟

أن يكون لك عالقة مع الله تجعلك مميزا ً وسط الكثريين! كيف ميكن للمؤمنني
أن يكونوا مميزيني عن سائر البرش؟ اكتب اإلجابة يف قامئة.

قدم القصة الكتابية
ناقش وارشح:
 .1نبه الله نوحاً انه بعد 7أيام سريسل الطوفان.
 .2أمر الله نوحاً أن يأخذ الحيوانات للفلك حتى يبقوا عىل قيد الحياة
بعد الطوفان.
 .3ويف اليوم السابع عرش من الشهر الثاين من السنة  ،600أخذ نوح
عائلته والحيوانات للفلك كام أوصاه الله .وبعد سبعة أيام وفقط
عندما قال الله فقد حدث الطوفان.
 .4أغلق الله باب الفلك بعدما دخل نوح وعائلته والحيوانات وحفظهم
الله آمنني داخل الفلك ،بقي نوح وعائلته والحيوانات داخل الفلك عىل
قيد الحياة يف الفلك وقت الطوفان املرعب.استمرت األمطار لـ40يوماً!
فأرتفعت املياه نحو أكرث من 22قدم فوق قمة أعىل الجبال.

قدم القصة الكتابية
ناقش وارشح:
 .1عاش أخنوخ 365سنة يسري يف عالقة قوية مع الله.
 .2يقول الكتاب املقدس أن أخنوخ مل ميت كسائر البرش لكنه أختفى يف نهاية
حياته ألن الله أخذه للسامء.
 .3كان نوح حفيدا ً ألخنوخ العظيم ،وكام فعل أخنوخ سار أيضاً نوح يف عالقة
قوية مع الله وكان رجالً بارا ً ليس مثل البرش األرشار الذين كانوا حوله.
 .4كرس رش البرش يف أيام نوح قلب الله ،فقرر أن يعاقبهم بالطوفان ولكنه قد
حفظ نوحاً.
 .5أعطى الله نوحاً تعليامت لبناء الفلك ليحفظه هو وعائلته من الطوفان.

ارشح األية الرئيسية وشجع الدارسني ليحفظوها.
اكمل الدرس الثاين.
 نوح والطوفان العظيمFBI)1( .ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح منخالل:

ارشح األية الرئيسية وشجع الدارسني ليحفظوها.
اكمل الدرس الثاين.
 -نوح والطوفان العظيمFBI)1( .ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح من خالل:

املراجعة

كن مبدعاً! :ارسم صورة لنوح وعائلته والحيوانات داخل السفينة العامئة
عىل املاء .واكتب عىل الصورة عنواناً« :النجاة من ِق َبل لله»

من أي نوع من البرش يعترب أخنوخ وحبقوق؟ وما الذي جعلهم مميزون؟

التطبيق
العميل

يحثنا الدرس عىل:
أحب الله نوحاً ووصف له الطريق ليكون مستعدا ً ،طريق النجاة من
الطوفان ،كان عىل نوح أن يتبع تعليامت الله أوالً .يطلب الله منا أن
نستعد للقضاء ،فهو يريدنا أن نؤمن بالرب يسوع املسيح الذي مات
ألجلنا عىل الصليب ليخلصنا .هل أنت قد أمنت به؟ هل أنت مستعدا ً ليك
تخلص؟

يحثنا الدرس عىل:
ارجع للقامئة التي قمت بإعدادها حول صفات املسييحني التي تجعلهم
مميزين وسط الكثريين وفكر يف أخنوخ ونوح وعالقتهم بالله .اطلب من الله
أن يساعدك أن تؤمن بالله وتسري يف طرقه طوال هذا األسبوع .رمبا تريد أن
تختار واحدة من صفات املؤمن األمني واطلب من الله أن يساعدك أن تنمو
فيه.
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املقدمة

الرشح

املستوى الثالث – الوحدة الثانية
الدرس الثالث – نوح والطوفان
املوضوع :فُلك األنقاذ

املستوى الرابع – الوحدة الثانية
الدرس الثالث – نوح والطوفان
املوضوع :العمل ألجل الله

املقطع الكتايب :تكوين 22-1 :8

املقطع الكتايب :تكوين ، 22-14 :6تكوين 24-1 :7

األية الرئيسية :تكوين1 :8

األية الرئيسية :عربانيني 7 :11

نتعلم األيت:
 .1ذكر الله نوحاً واعتنى به وبعائلته وبالحيوانات يف الفلك.
 .2كان نوح ممتناً لله لحفظه له يف الفلك.
 .3وعد الله أنه لن يعود يُهلك كل املخلوقات الحية مرة أخرى.

نتعلم األيت:
 .1أعطى الله نوحاً تعليامت مفصلة عن بناء الفلك.
 .2أطاع نوح تعليامت الله متاماً وقد نجا.

 .1فكّر يف األمور التي يتبعها عائلتك وأصدقائك أو امل ُعلمني ليعتنوا بك،
اكتب قامئة بهذه األمور.
 .2فكر يف األمور التي يعتني بك الله يومياً ،اكتب قامئة بهذه األمور.
َّ .3ذكِر املجموعة بأهمية أن نشكر عائلتنا واصدقائنا وامل ُعلمني عىل كل
ما يفعلون ألجلنا ،واألكرث أهمية هو أن نشكر الله الذي ينجينا عندما
نضع ثقتنا فيه.

ناقش مع املجموعة التعليامت األمنية للطائرات والسفن ،هل يأخذ الناس
ذلك بجدية؟ ملاذا؟ وملا ال؟ ملاذا كان عىل نوح أن يطيع يف كل التعليامت التي
أعطاها الله إياه؟

قدم القصة الكتابية
ناقش وارشح:
َ .1ذكَر الله نوحاً وعائلته والحيوانات يف الفلك ،فأرسل الله ريحاً عىل
األرض فأبتدأت مياه الطوفان أن تَنقُص.
 .2أستقر الفلك بعد 150يوماً (إجاميل 5شهور) عىل جبل يدعى جبل
أراراط ،وبعد شهرين ونصف هبطت املياه إىل حد كبري فبدأت الجبال
أن تُرى ُمجددا ً.
 .3فتح نوح طاقة الفلك واطلق غراباً والذي مل يرجع ،ثم اطلق حاممة
والتي مل تجد أي أرض يابسة فرجعت مجددا ً للفلك ،وارسلها بعد 7أيام
أخرى لكنها رجعت هذه املرة حاملة غصن زيتون وبذلك عرف نوح أن
الطوفان قد انتهى متاماً.
 .4أخريا ً ،جفت األرض ُمجددا ً من أثار الطوفان بعد 12شهر ونصف!
 .5أمر الله نوحاً أن يرتك الفلك هو وعائلته والحيوانات.
 .6كان نوح ُممتناً ،فبني مذبحاً وقدم محرقة لله.
 .7كان الله مرسورا ً بذبيحة نوح ،ووعد أن ال يعود يهلك كل حي ُمجددا ً.

قدم القصة الكتابية
ناقش وارشح:
 .1اعطى الله نوحاً تعليامت دقيقة عن بناء سفينة كبرية وعن استعداده
للطوفان الذي هو مزمع أن يرسله.
 .2نبه الله نوحاً من الطوفان بالتفصيل.
 .3وعد الله أن يُنقذ نوحاً وعائلته والحيوانات.
 .4أعطى الله تعليامت دقيقة عن كيفية نجاة الحيوانات ،دخل نوح وعائلته
والحيوانات داخل الفلك وأغلق الله عليهم الباب.
 .5استمر الطوفان 40يوماً وكل حي خارج الفلك هلك يف األمطار الشديدة،
كان نوح وعائلته مع الحيوانات نجوا داخل الفلك .فقد حفظهم الله
جميعاً أمنني عامئني عىل مياه الطوفان.

ارشح األية الرئيسية وشجع الدارسني ليحفظوها.
اكمل الدرس الثالث.
 نوح والطوفان العظيمFBI)1( .ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح منخالل:

ارشح األية الرئيسية وشجع الدارسني ليحفظوها.
اكمل الدرس الثالث.
 -نوح والطوفان العظيمFBI)1( .ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح من خالل:

املراجعة

قم بعمل لوحة تتضمن األشياء التي يجب أن نشكر الله عليها خاصة
الخالص.

ماذا نتعلم من شخصية الله وشخصية نوح يف هذه القصة؟ اكتب قامئة
بالكلامت التي ميكن أن تستخدمها لتصف كل منهم.

التطبيق
العميل

يحثنا الدرس عىل:
 .1أنقذ الله نوحاً واعتنى به ،كان نوح ممتناً لله .الله قادر وعىل أتم
استعداد أن يخلصنا ويعتني بنا ،فعلينا أن نثق به ونشكره.

يحثنا الدرس عىل:
 .1اقرأ األية الرئيسية ،كيف ميكن أن نفعل كام فعل نوح يف حياتنا؟
 .2كيف يؤثر ذلك عىل ّمن حولنا؟
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املقدمة

املستوى الثالث – الوحدة الثانية
الدرس الرابع – نوح والطوفان
املوضوع :خارج الفُلك

املستوى الرابع – الوحدة الثانية
الدرس الرابع – نوح وعائلته
املوضوع :عبادة الله

املقطع الكتايب :تكوين 17-7 :9

املقطع الكتايب :تكوين ، 22-1 :8تكوين 16-11 :9

األية الرئيسية :تكوين15 :9

األية الرئيسية :أفسس 8 :2

نتعلم األيت:
 .1عمل الله ميثاقاً مع نوح ،فقد وعده أن ال يعود يهلك كل حي عىل
األرض بالطوفان ُمجددا ً.
 .2وضع الله قوس قزح يف السامء عالمة لوعده.

نتعلم األيت:
 .1ذكرالله نوحاً وعائلته والحيوانات الذين يف الفلك.
 .2كان نوح ممتناً لله وبعد خروجه من الفلك قد َعبِد الله قبل أن يفعل أي
يشء أخر.
 .3وعد الله أنه لن يعود يهلك سكان األرض بالطوفان ُمجددا ً.

يف مجموعات من فردين ،ناقش أنواع الوعود املختلفة التي يعد بها الناس.
وهل دامئاً ما ينفذون ما وعدوا به؟

يف مجموعات من فردين ،ناقش موضوع بطاقات الشكر والهدايا :ملاذا يرسلها
الناس؟ هل سبق لك وارسلت واحدة؟ ما السبب؟

قدم القصة الكتابية
ناقش وارشح:
 .1أمر الله أدم وعائلته أن يكرثوا وميألوا األرض.
 .2أعطى الله وعدا ً خاصاً لنوح وأبنائه والحيوانات وكل حي عىل األرض
ويسمى ميثاقاً.
 .3وعد الله أنه لن يعود يهلك األرض أبدا ً وال كل حي عىل األرض.
 .4وضع الله قوس قزح يف السحب كعالمة للعهد األبدي ،فهو سيستمر
لالبد .الله لن يخلف وعده أبدا ً.

قدم القصة الكتابية
ناقش وارشح:
 .1أعطى الله تعليامتً دقيقة لنوح حول بناء سفينة كبرية وعن األستعداد
للطوفان العظيم القادم.
 .2لقد وعد الله أن ينقذ نوحاً وعائلته والحيوانات التي يف داخل الفلك.
 .3بدأ الطوفان واستمر 40يوماً ،لقد نجا فقط نوح وعائلته والحيوانات التي
داخل الفلك.
 .4انخفضت املياه تدريجياً بعد انتهاء الطوفان ،واستقر الفلك عىل جبال
أراراط.
 .5بعد 40يوماً أطلق نوح غراباً فظل ُمحلقاً حتى جفت األرض ،ثم أطلق
حاممة فلم تجد يابساً يف أي مكان عىل األرض فرجعت .وبعد 7سبعة أيام
أرسلها نوح ُمجددا ً وهذه املرة قد رجعت ومعها غصن زيتون ،يف املرة
التالية التي أطلق فيها نوح الحاممة مل ترجع ألن األرض قد يبست.
 .6أمر الله نوحاً وعائلته أن يخرجوا من الفلك وأن يكرثوا وميألوا األرض.
 .7قدم نوح ذبيحة لله مبجرد خروجه من الفلك.
 .8أعطى الله وعدا ً خاصاً لنوح وأبنائه والحيوانات وكل حي عىل األرض
ويسمى ميثاقاً.
 .9وعد الله أنه لن يعود يهلك األرض أبدا ً وال كل حي عىل األرض.
السحب كعالمة للعهد األبدي ،فهو سيستمر أبدا ً.
 .10وضع الله قوس قزح يف ُ
الله لن يخلف وعده أبدا ً.

الرشح
ارشح األية الرئيسية وشجع الدارسني ليحفظوها.
اكمل الدرس الرابع.
 نوح والطوفان العظيمFBI)1( .ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح منخالل:

ارشح األية الرئيسية وشجع الدارسني ليحفظوها.
اكمل الدرس الرابع.
 -نوح والطوفان العظيمFBI)1( .ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح من خالل:

املراجعة

كن مبدعاً! قم بتصميم لوحة لقوس قزح واكتب عليه عنواناً« :الله يحفظ
وعده لألبد!»

ناقش يف مجموعات ثم راجع مع كل املجموعة :ماذا يعلمنا هذا الدرس يف
العبادة؟

التطبيق
العميل

يحثنا الدرس عىل:
كان وعد الله لنوح أبدياً فهو يحفظ وعوده لألبد! ما تأثري ذلك عىل حياتنا؟

يحثنا الدرس عىل:
كان نوح ممتناً لله ،كيف نعرب عن شكرنا لله عىل بركاته لنا بطريقة عملية؟
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املستوى الثالث – الوحدة الثالثة
الدرس األول – حياة بطرس
املوضوع :دعوة يسوع لبطرس

املستوى الرابع – الوحدة الثالثة
الدرس األول – حياة بطرس
املوضوع :دعوته

املقطع الكتايب :متى 22-17 :4

املقطع الكتايب :متى ، 22-17 :4يوحنا 42-35 :1

األية الرئيسية :متى 19 :4

األية الرئيسية :متى 19 :4

نتعلم األيت:
 .1دعا يسوع أشخاصاً ليتبعوه.
 .2تبعية يسوع تُعني اإلميان به والتوبة والرجوع عن الخطية.

نتعلم األيت:
 .1ألتقى أندراوس ورمبا يوحنا أيضاً بيسوع قبل ذلك ومؤخرا ً صارا له
تلميذان.
 .2لقد اكتشفا أن يسوع هو املسيا واملخلص.

تحدث عن أهمية العمل معاً كفريق يف كثري من الرياضات أو املشاريع.
كان يسوع يبدأ خدمته وكان يحتاج ألشخاصاً يدربهم ليكملوا عمله عندما
يصعد.

تحدث عن املعجبني واتباع العب كرة قدم أو ُمغني ...إلخ.
ارشح أن شخصية يسوع وكلامته جذبت الكثريين إليه.
ارشح أيضاً أن هناك أشخاصاً معينيني دعاهم يسوع ليكونوا تالميذه.

قدم القصة الكتابية

قدم القصة الكتابية

ناقش وارشح:
 .1الرسالة التي وعظها يسوع)17 :4( .
 .2رأى يسوع بطرس ويوحنا يصلحوا شباكهم.
 .3دعا يسوع فريق الصيادين الذين كانوا يعملون بإجتهاد وهو َعلِم أنهم
سيكونوا قادرين أن يتدربوا عىل فعل عمل الله.
 .4طاعتهم للتو لدعوته.
 .5دعا يسوع أيضاً يعقوب ويوحنا وهم أيضاً قد أطاعوه للتو ،هؤالء هُم
التالميذ األوائل.

ناقش وارشح:
 .1قال يوحنا املعمدان أن يسوع هو حمل الله وأدرك أندراوس وصديقه أنه
هو املسيا( .يوحنا)41 ،35 :1
 .2املغزى من وراء تقديم أندراوس بطرس ليسوع.
 .3مل تكن مفاجأة أن يلتقيا أخريا ً بيسوع عندما كانوا يصطادا فقد دعاهم
يسوع ليتبعاه وقد تبعاه للتو.
 .4أندراوس كمثل لشهادته الشخصية.
 .5أهمية األختبار الشخيص مع يسوع والشهادة لألخرين.

ارشح األية الرئيسية وشجع الدارسني ليحفظوها.
اكمل الدرس األول.
FBIالتوضيح :القصة غري متوفرة عىل

ارشح األية الرئيسية وشجع الدارسني ليحفظوها.
اكمل الدرس األول.
FBIالتوضيح :القصة غري متوفرة عىل

املراجعة

أسئلة للدارسني:
 .1ملاذا دعا يسوع هؤالء الرجال بصفة خاصة؟
 .2ماذا يُعني أن تطيع دعوة الله اليوم؟
 .3ما هي املعطالت لطاعة دعوة الله؟
 .4ماذا كان وعد يسوع لهم؟ (راجع )19 :4

أسئلة للدارسني:
 .1كيف تعرف أن لله خطة لحياتك؟
 .2ماذا كانت خطة يسوع لهؤالء التالميذ األوائل؟
 .3ما فائدة معرفة خطة الله؟
 .4كيف نكتشف خطة الله لحياتنا وماذا علينا أن نفعل تجاهها؟

التطبيق
العميل

يحثنا الدرس عىل:
 .1ناقش مفهوم التوبة يف هذه األيام.
 .2اكتب صالة توبة ثم قم بتعليقها.
 .3ابحث عن دعوة بعض من املسيحيني املشهورين مثل :ديفيد ليفينج
ستون.

يحثنا الدرس عىل:
 .1ناقش الطرق التي بها نكون شهودا ً لله يف هذه األيام.
 .2اكتب قامئة بأسامء وألقاب يسوع.

املقدمة

الرشح
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املستوى الثالث – الوحدة الثالثة
الدرس الثاين – حياة بطرس
املوضوع :الصيد الكبري

املستوى الرابع – الوحدة الثالثة
الدرس الثاين – حياة بطرس
املوضوع :التحدي

املقطع الكتايب :لوقا 11-1 :5

املقطع الكتايب :متى 33-22 :14

األية الرئيسية :رومية 23 :3

األية الرئيسية :متى 33 :14

نتعلم األيت:
 .1تعلم التالميذ أن يطيعوا يسوع.
 .2الله عظيم وقادر وبإمكانه عمل معجزات مدهشة.
 .3الله يستطيع أن يستخدم أي شخص يتوب.

نتعلم األيت:
 .1تعلم التالميذ أن يسوع هو ابن الله وهو قادر أن يزيل مخاوفنا.
 .2الثقة بالله تُ كنا أن نواجه عواصف الحياة.

املقدمة

تحدث عن كرثة األختبارات واألمتحانات يف املدرسة لتكشف مدى تعلم
الطالب للدروس التي أخذها.
وضع يسوع إميان وطاعة التالميذ يف اختبار يف هذه الحادثة.

ارشح أن حياتنا مثل رحلة تبدأ مبيالدنا وتنتهي مبوتنا ،وهناك أوقاتاً مستقرة
هادئة عندما تكون الحياة سهلة وأوقاتاً غري مستقرة عندما تكون الحياة صعبة.

الرشح

قدم القصة الكتابية
ناقش وارشح:
 .1كان يسوع يتحدث للجموع من سفينة بطرس.
 .2عندما فرغ من الحديث طلب من تالميذه أن يصطادوا ثانية( .هم
كانوا بالفعل يصطادون طوال الليل فكانوا يشعرون بالتعب والجوع
ومل يصطادوا شيئاً)
 .3فعل بطرس كام أوصاه يسوع وقد أمسكوا عددا ً ضخامً من السمك.
 .4أدرك بطرس عظمة يسوع وحقارة نفسه! (عدد)8
 .5ترك التالميذ كل يشء وتبعوا يسوع.

قدم القصة الكتابية
ناقش وارشح:
 .1لقد عمل يسوع معجزة عظيمة ثم أرسل تالميذه أن يعربوا بحر الجليل.
 .2صعد يسوع إىل الجبل ليصيل.
 .3كان التالميذ يف العاصفة.
َ .4علِم يسوع ذلك وأىت إليهم ماشياً عىل البحر.
 .5فطلب منه بطرس أن يأيت إليه ماشياً عىل البحر.
 .6فنادى يسوع ملا أبتدأ يغرق فأنقذه.
 .7ارشح أهمية أن يكون لديك إمياناً بيسوع.
 .8ارشح كيف عندما نضع ثقتنا يف يسوع هو يساعدنا يف عواصف الحياة.

ارشح األية الرئيسية وشجع الدارسني ليحفظوها.
اكمل الدرس الثاين.
 يسوع يدعو تالميذه األوائلFBI.ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح منخالل:

املراجعة
التطبيق
العميل

ارشح األية الرئيسية وشجع الدارسني ليحفظوها.
اكمل الدرس الثاين.
 -يسوع مييش عىل املاءFBI)1( .ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح من خالل:

أسئلة للدارسني:
 .1ماذا كان يُعني رد سمعان بطرس يف عدد 5؟
 .2ما الدروس الذي ميكننا أن نتعلمه من أعرتاف بطرس بخطيته؟
 .3ناقش مفهوم التوبة.
 .4كيف ميكننا أن «نتخىل عن الكل» ألجل يسوع؟

أسئلة للدارسني:
 .1كيف تشجعنا كلامت يسوع يف عدد27؟
 .2ماذا نتعلم من بطرس يف هذه القطعة؟
 .3ما الدروس التي ميكن أن نتعلمها يف مواجهة العواصف يف حياتنا؟

يحثنا الدرس عىل:
 .1اكتب ثالث طرق ميكنك أن تطيع يسوع من خاللهم هذا األسبوع.
 .2أسأل املؤمنني الذي تعرفهم ليخربوك عن الوقت الذي يدركون فيه
غفران الله.

يحثنا الدرس عىل:
 .1ناقش يف مجموعات أصعب "عاصفة" واجهتك يف حياتك وفكر يف كيف
ميكن أن يسوع يساعدنا يف هذا املوقف عندما نثق به.
 .2أقرأ أشعياء ، 2 :43اعترب أن هؤالء هم الذين تبعوا يسوع .كيف يرتبط
هذا العدد بالقراءة الكتابية لهذا الدرس؟
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املقدمة

الرشح

املستوى الثالث – الوحدة الثالثة
الدرس الثالث – حياة بطرس
املوضوع :يسوع ينقذ بطرس

املستوى الرابع – الوحدة الثالثة
الدرس الثالث – حياة بطرس
املوضوع :اعرتافه

املقطع الكتايب :متى 33-22 :14

املقطع الكتايب :متى 28-23 :16

األية الرئيسية :متى 33 :14

األية الرئيسية :رومية9 :10

نتعلم األيت:
 .1يسوع هو ابن الله.
 .2الثقة بيسوع تساعدنا عىل مواجهة عواصف الحياة وخوفنا.

نتعلم األيت:
 .1يسوع هو "املسيح" أو "املسيا".
 .2رد الرب عىل بطرس يضع حجر األساس لتأسيس الكنيسة.

تحدث عن رحلة الحياة :ارشح أن حياتنا مثل رحلة تبدأ مبيالدنا وتستمر
حتى تأيت نهايتها باملوت.

تحدث عن الحق يف واحدة من أهم األسئلة التي تواجه كل فرد عن ّمن هو
يسوع.
ارشح أن الناس يف أيام يسوع أجابوا بإجابات مختلفة ليرشحوا ّمن يكون يسوع
ومن ثم سال يسوع التالميذ عن ماذا يعتقد الناس أن يكون هو.

قدم القصة الكتابية

قدم القصة الكتابية
ناقش وارشح:
 .1يتواجد يسوع يف أقىص مدينة شامالً كان قد زارها( .انظر خريطة الدرس)
 .2سألّ " :من يقول الناس إين أنا؟" الحظ اإلجابات األربعة.
 .3ثم سأل يسوع" ّمن يقول الناس إين أنا؟" راجع إجابة بطرس يف الحال.
 .4فرشح يسوع أن الذين يؤمنون أنه هو ابن الله الحي هم أساس تكوين
الكنيسة ،فهي ليست مبنى لكن مجموعة أشخاص مؤمنني بالله.
 .5ثم رشح يسوع أنه سيذهب للموت ثم س ُيقام ثانية.
 .6قال بطرس أن ذلك ال ميكن أن يحدث .فكر يف رد الرب عىل بطرس.

ناقش وارشح:
 .1لقد صنع الله معجزة عظيمة ثم ارسل التالميذ عرب بحر الجليل.
 .2ذهب يسوع إىل الجبل ليصيل.
 .3كانوا التالميذ يف العاصفة.
َ .4علِم يسوع ذلك وآىت إليهم ماشياً عىل البحر.
 .5طلب بطرس منه أن يأيت إليه ماشياً عىل البحر.
 .6أبتدأ أن يغرق فرصخ ليسوع فنجاه يسوع.
 .7ارشح اهمية اإلميان بيسوع.
 .8ارشح أن يسوع يساعدنا يف عواصف الحياة عندما نثق به.
 .9فكر يف أهمية الثقة بيسوع يف أصعب األوقات.
ارشح األية الرئيسية وشجع الدارسني ليحفظوها.
اكمل الدرس الثالث.
 يسوع مييش عىل املاءFBI)1( .ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح منخالل:

ارشح األية الرئيسية وشجع الدارسني ليحفظوها.
اكمل الدرس الثالث.
FBIالتوضيح :القصة غري متوفرة عىل

املراجعة

أسئلة للدارسني:
 .1كيف يساعدنا يسوع لنواجه خوفنا؟
َ .2ع ِدد بعض املشاكل املشرتكة التي يواجهها الشباب.
 .3كيف يساعدنا هذا املقطع الكتايب؟

أسئلة للدارسني:
ً
 .1كيف نتأكد أننا حقا ننتمي ليسوع؟
 .2كيف ميكننا أن نكون جزء من الكنيسة؟
 .3ما هي مميزات كونك جزء من الكنيسة؟

التطبيق
العميل

 .1قم بعمل لوحة حائط واكتب عليها املشاكل كمالحظات ثم علقها يف
الوسط.
 .2ارسم قوس قزح واكتب واحدة من الوعود الكتابية عليه.

 .1اكتب صالة فردية تشكر بها الله عىل كنيستك.
 .2فكر يف شخص تستطيع أن تشارك معه أخبار يسوع السارة.
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املقدمة

الرشح

املستوى الثالث – الوحدة الثالثة
الدرس الرابع – حياة بطرس
املوضوعّ :من هو يسوع؟

املستوى الثالث – الوحدة الثالثة
الدرس الرابع – حياة بطرس
املوضوعّ :من هو يسوع؟

املقطع الكتايب :متى 23-13 :16

املقطع الكتايب :متى 13-1 :17

األية الرئيسية :رومية 9 :10

األية الرئيسية2 :بطرس 18-16 :1

نتعلم األيت:
 .1علينا أن نشهد دامئاً أن يسوع هو ابن الله.
 .2يسوع هو رأس الكنيسة.

نتعلم األيت:
 .1يسوع يُعد فريدا ً كونه ابن الله.
 .2يسوع أعظم من موىس وإيليا.

تحدث عن شخصيات مشهورة وفكر يف سبب شهرتهم ،لقد اصبح يسوع
مشهورا ً لكن ظل هناك كثريين مل يعرفوا حقاً من يكون.

تحدث عن مواقف ال تنىس يف حياة الدارسني ،ارشح أن هناك ثالثة تالميذ لن
ينسوا أبدا ً موقف رؤية مجد الله الحقيقي عىل الجبل.

قدم القصة الكتابية
ناقش وارشح:
 .1سألّ " :من يقول الناس إين أنا؟" الحظ اإلجابات األربعة.
 .2ثم سأل يسوع" ّمن يقول الناس إين أنا؟" راجع إجابة بطرس يف الحال.
ارشح أهمية أعرتاف بطرس وما يعنيه ذلك للمؤمنني.
 .3فرشح يسوع أن الذين يؤمنون أنه هو ابن الله الحي هم أساس
تكوين الكنيسة ،فهي ليست مبنى لكن مجموعة أشخاص مؤمنني
بالله.
 .4ثم رشح يسوع أنه سيذهب للموت ثم سيُقام ثانية.
 .5قال بطرس أن ذلك ال ميكن أن يحدث .فكر يف رد الرب عىل بطرس.

قدم القصة الكتابية
ناقش وارشح:
 .1اختار يسوع ثالثة تالميذ أن يكونوا معه عىل الجبل.
 .2لقد ظهر بكل مجده وجالله مع موىس وإيليا.
 .3أراد بطرس أن ميكث ويبني لهم ثالث مظال ،فتكلم الله من السامء
ليذكرهم أن يسوع أعظم من أي شخص أخر.
 .4خاف التالميذ لكن يسوع طمنهم ورشح ما حدث لهم.
 .5ارشح تفرد يسوع وانه شخص عجيب.
 .6فكر يف إعطاءه املكانة األوىل يف حياتنا.

ارشح األية الرئيسية وشجع الدارسني ليحفظوها.
اكمل الدرس الرابع.
FBIالتوضيح :القصة غري متوفرة عىل

ارشح األية الرئيسية وشجع الدارسني ليحفظوها.
اكمل الدرس الرابع.
 -تجيل يسوعFBI)1( .ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح من خالل:

املراجعة

أسئلة للدارسني:
 .1ملاذا كانت كلامت بطرس يف (عدد )22كانت خاطئة؟
 .2كيف ميكن لكنيستنا أن تساعدنا أن نخدم الله بصورة أفضل؟
 .3كيف ميكننا أن نشهد أفضل ونُخرب األخرين عن ّمن حقاً يكون يسوع؟

أسئلة للدارسني:
 .1ملاذا كان من املهم أن يكون بطرس شاهدا ً عىل تجيل يسوع؟
 .2ماذا تعلم التالميذ من هذا املوقف من وجهة نظرك؟
 .3كيف ميكننا أن نعطي املكانة األوىل ليسوع يف حياتنا؟

التطبيق
العميل

 .1قم بعمل لوحة وارسم عليها كنيسة واكتب فوائد أن نكون عائلة داخل
الكنيسة.
 .2اكتب ملحوظة لفرد أنت ترغب أن تشهد له ثم اد ِع الجميع للصالة
بأنتظام.

 .1اكتب قامئة باألمور التي تُعيقنا أن نضع يسوع أوالً يف حياتنا.
 .2يذكر عدد" 5سمعناه" ،خصص وقتاً هذا األسبوع ليك تسمع ما يقوله الله
لك.
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املقدمة

الرشح

املستوى الثالث – الوحدة الرابعة
الدرس األول – حياة بطرس
املوضوع :مثال للحب

املستوى الرابع – الوحدة الرابعة
الدرس األول – حياة بطرس
املوضوع :دروس يف التواضع

املقطع الكتايب :يوحنا 17-1 :13

املقطع الكتايب :يوحنا 17-1 :13

األية الرئيسية :يوحنا 15 :13

األية الرئيسية :يوحنا 15 :13

نتعلم األيت:
 .1كان يسوع خادماً حقيقياً.
 .2علينا نحن أيضاً أن نخدم األخرين.

نتعلم األيت:
 .1كان يسوع خادماً متواضعاً.
 .2التواضع هو محوري يف الخدمة املسيحية.

كانت املدينة التي يعيش بها يسوع حارة وجافة( .قارن بينها وبني املدينة
التي يعيش بها الدارسني) فأعتاد الناس امليش يف طرق ترابية وحينام يصلوا
إىل بيت كان عىل صاحب البيت التأكد أن أرجل الضيوف قد غُسلت قبل
تناول الطعام( .رمبا ميكنك التفكري يف العادات الثقافية يف مدينة الدارسني
عندما يدخلوا بيتاً)

دامئاً ما يرشح يسوع حقائق أساسية عن الحياة املسيحية من خالل أمثال ،هو
أختار يف هذا املوقف أن يترصف وفقاً لتعاليمه وهذا ما يسمى "املثل العميل".

قدم القصة الكتابية

قدم القصة الكتابية

ناقش وارشح:
 .1قبل أن يُصلب يسوع بيوم واحد وبينام يتناول العشاء األخري مع
تالميذه.
 .2مل يهتم أحدا ً بغسل األرجل كام هو متبع ،فأستعد يسوع ليفعل ذلك.
(عدد)5-4
 .3رفض بطرس أن يغسل يسوع رجليه.
 .4رشح يسوع أنه عليه أن يفعل ذلك وإال لن يكون لبطرس معه نصيب.
(عدد)8
 .5استخدم يسوع غسل األرجل ل ُيظهر أن كلنا رجسني بالخطايا ونحتاج
أن نغتسل أو نتطهر من خطايانا وهو الوحيد القادر أن يفعل ذلك
ألنه مات عىل الصليب ألجلنا.
 .6أظهر يسوع أيضاً أنه علينا أن نكون مستعدين لعمل أحقر املهام
لصالح األخرين.
 .7ارشح معنى غسل الواحد أرجل األخر.

ناقش وارشح:
 .1كان يسوع يحتفل بالفصح مع تالميذه ويتذكروا كل ما حدث عند خروج
بني إرسائيل من مرص.
 .2وأثناء هذا العشاء قد فعل درسني رضوريني.
 .3األول :لقد أخذ مكان العبد وغسل أرجلهم موضحاً أنه مستعدا ً أن يفعل
أحقر املهام ويعطي لهم مثالً( .راجع األية الرئيسية)
 .4هو أيضاً كان يوضح لهم أننا نحتاج أن نتطهر من خطايانا (استخدم
األستحامم كرشح (عدد ))10لكننا نظل يف حاجة يومية لغسل أرجلنا
فبمجرد أن نصبح مؤمنني فكالعادة نحن نفعل الخطية ونحتاج للغفران.
 .5راجع ما قاله يسوع لبطرس لتساعد الدارسني ليفهموا ذلك.
 .6ثانياً :أخذ خبزا ً وعصري عنباً ورشح أن الخبز كجسده املصلوب وعصري
العنب كدمه الذي ُسفك عىل الصليب( .راجع لوقا)20-19 :22

ارشح األية الرئيسية وشجع الدارسني ليحفظوها.
اكمل الدرس األول.
 يسوع يغسل أرجل التالميذFBI .ميكنك األستعانة بوسائل إيضاحمن خالل:

ارشح األية الرئيسية وشجع الدارسني ليحفظوها.
اكمل الدرس األول.
 يسوع يغسل أرجل التالميذFBI .ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح منخالل:

املراجعة

أسئلة للدارسني:
 .1ناقش كيف ميكن للمؤمنني أن يخدموا بعضهم البعض بشكل عميل
خالل هذا األسبوع.
 .2فكر يف طرق عملية ميكنك من خاللها خدمة مجموعة خارج الكنيسة
خالل هذا العام.

أسئلة للدارسني:
 .1ناقش الطرق العملية للتواضع يف هذه األيام.
 .2فكر بطريقة عملية كيف ميكننا أن نضع يسوع اوالً يف حياتنا.
 .3ابحث يف حياة املؤمنني عن املعروف بالخدمة املتواضعة.

التطبيق
العميل

يحثنا الدرس عىل:
 .1كيف كان يسوع يخدم األخرين وقت وجوده عىل األرض؟
 .2قد علمنا يسوع أيضاً انه عىل الرغم اننا مؤمنني لكننا نظل نخطيء
لكننا نحتاج كل يوم أن نطلب تطهريه وغفرانه.

يحثنا الدرس عىل:
 .1ما الدروس التي تعلمها بطرس يف هذا املوقف؟
 .2ماذا يُعني أن نتطهر من خطايانا وماذا البد أن نفعل يومياً لنكون قريبيني
للرب ونتبع مشيئته يف حياتنا؟

الخدمات التعليمية للكتاب املقدس  -اإلرشادات التوجيهية لل ُمعلمني – املستوى الثالث والرابع للسلسلة األوىل الوحدات AR - 2018 - 6-1

19

املستوى الثالث – الوحدة الرابعة
الدرس الثاين – حياة بطرس
املوضوع :انكر ربه

املستوى الرابع – الوحدة الرابعة
الدرس الثاين – حياة بطرس
املوضوع :دروس يف الوفاء

املقطع الكتايب :لوقا 62-54 ، 34-31 :22

املقطع الكتايب :لوقا 62-39 ، 34-31 :22

األية الرئيسية :لوقا 32-31 :22

األية الرئيسية :لوقا 32-31 :22

نتعلم األيت:
 .1من الصعب أن نقول أننا ننتمي ليسوع.
 .2علينا دامئاً قول الحقيقة.

نتعلم األيت:
 .1علينا تجنب الثقة بالنفس ونثق يف يسوع.
 .2علينا أن نتأسف حقاً عن خطايانا كام فعل بطرس.

فكر يف مواقف مييل فيها الدارسون للكذب أو الحقيقة غري الكاملة ،وضح
أسباب خوفنا من قول الحقيقة .ارشح أن بطرس هو الذي كان قد وضع
نفسه يف مثل هذا املوقف.

تباهى بطرس بكونه لن يخزي يسوع أبدا ً وانه سيذهب معه للسجن أو
للموت (لوقا ،)33 :22نحن نعلم أن قبل الكرس الكربياء (أمثال )18 :16كربياء
بطرس قد قاده لكرس كاريث.

قدم القصة الكتابية
ناقش وارشح:
 .1تبع بطرس ّمن قاموا بالقبض عىل يسوع إىل بيت رئيس الكهنة.
 .2واختلط بالناس يف الدهليز.
 .3سأله البعض إن كان ماشياً مع يسوع أو من أتباعه ولكنه قد أنكر
ثالث مرات إنه يعرف يسوع وكذب عليهم.
 .4نظر يسوع لبطرس وصاح الديك فأدرك بطرس ما فعله ،فخرج وبىك
بكاءا ً مرا ً ،فهو قد خذل يسوع عندما اعتمد عليه وقد كان خائفاً بدالً
من أن يكون شجاعاً.

قدم القصة الكتابية
ناقش وارشح:
 .1البد أن بطرس قد ارتبك فهو عامل مبا قاله يسوع عن إنكاره ( )34 :22فهو
كان يعتقد أنه بالقوة الكافية التي تجعله يقف بجانب يسوع.
 .2عندما جاء الوقت الصعب كان بطرس خائفاً للغاية أن يقول الحقيقة ،فهو
بالفعل أنكر يسوع ثالثة مرات كام قال يسوع إنه سيحدث متاماً.
 .3فكر يف شعوره لخذالنه ليسوع.
 .4ناقش طبيعة اإلغواء الذي تعرض له بطرس.
 .5ناقش أيضاً أهمية األماكن التي نذهب إليها واألشخاص الذين نذهب
معهم ونختلط بهم وكيف نفكر.

ارشح األية الرئيسية وشجع الدارسني ليحفظوها.
اكمل الدرس الثاين.
 بطرس ينكر يسوعFBI)1( .ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح منخالل:

ارشح األية الرئيسية وشجع الدارسني ليحفظوها.
اكمل الدرس الثاين.
 -بطرس ينكر يسوعFBI)1( .ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح من خالل:

املراجعة

 .1اكتب قامئة باألسباب التي تحول دون تبعيتنا ليسوع ثم اكتب الوعد
الكتايب عليهم.
 .2لقد خذل بطرس يسوع ،هل ميكن أن يُغفر له؟
 .3اكتشف كيف اعرتف داود بخطيته مع بثشبع (2صموئيل )11يف
مزمور. 51

 .1اكتب قامئة بالصفات التي البد أن نبحث عنها يف األصدقاء الصالحني.
 .2اكتب أمرا ً أنت ستكون ُمخلصاً فيه ليسوع.
 .3فكر يف مغزى يسوع يف تحذيره لبطرس ملا سيحدث( .لوقا)32 :22

التطبيق
العميل

يحثنا الدرس عىل:
 .1ملاذا يكون من الصعب أحياناً عىل املؤمنني أن يعلنوا تبعيتهم ليسوع؟
 .2ماذا مينعنا عن قول الحق؟

يحثنا الدرس عىل:
 .1كيف ميكننا إظهار أسفنا عىل خطايانا؟
 .2ماذا قررت بشأن األصدقاء الذي تختلط بهم؟

املقدمة

الرشح

الخدمات التعليمية للكتاب املقدس  -اإلرشادات التوجيهية لل ُمعلمني – املستوى الثالث والرابع للسلسلة األوىل الوحدات AR - 2018 - 6-1

20

املقدمة

الرشح

املراجعة
التطبيق
العميل

املستوى الثالث – الوحدة الرابعة
الدرس الثالث – حياة بطرس
املوضوع :دعوة يسوع لبطرس

املستوى الرابع – الوحدة الرابعة
الدرس الثالث – حياة بطرس
املوضوع :دعوته

املقطع الكتايب :مرقس 40-22 :15

املقطع الكتايب :لوقا 49-33 ، 12-1 :24

األية الرئيسية :غالطية 20 :2

األية الرئيسية :لوقا 47-46 :24

نتعلم األيت:
 .1كان يسوع بارا ً وكامالً.
 .2البد أننا ممتنني ملوت يسوع عىل الصليب ألجلنا.

نتعلم األيت:
 .1حمل يسوع عقاب خطايانا ليك نَخلُص.
 .2قدم يسوع لنا الغفران والحياة األبدية.

ناقش ما ميكن أن يفعل الدارسون إذا ما خذلوا أحدا ً كام فعل بطرس؟ فكر
يف ما حاول بطرس فعله وكيف انه كان األحتامل املستحيل.

ارشح أننا لسنا عىل دراية مبا كان يفعله بطرس بينام كان يسوع عىل الصليب
لكننا نعلم أنه ذهب يف صباح أحد القيامة للقرب ويذكر الكتاب أنه قد ألتقى
بيسوع يف تلك اليوم( .راجع عدد)34

قدم القصة الكتابية
ناقش وارشح:
ُ
 .1ارشح كيف أخذ يسوع خارج املدينة لُيصلب.
 .2ارشح كيف عاملوه وكيف ألتفوا حوله ليهينوه ويهزأوا به.
 .3ارشح أن ثالث ساعات الظلمة كانوا مبثابة أمر معجزي يساعدنا عىل
فهم أن الله لن يتحمل رؤية إبنه الذي يُعاقب عن خطايانا.
 .4أثناء هذا الوقت حمل يسوع عقوبة الخطية التي كانت علينا.
 .5ارشح ما حدث عند موت يسوع فعلياً( .األعداد )39-38
 .6ارشح رد فعل قائد املئة الواقف عند الصليب.

قدم القصة الكتابية
ناقش وارشح:
ِ .1صف مشهد ذهاب النساء للقرب يف صباح القيامة.
 .2ارشح ما وجدوه والرسالة التي أخذوها.
ِ .3صف ما فعله بطرس عندما سمع األخبار( .عدد)12
 .4ناقش صعوبة تصديق البعض أن يسوع حي.
 .5ارشح ما حدث عند ظهور الرب يسوع لهم.
 .6فرح بطرس ورفاقه فرحاً عظيامً عند رؤيتهم ربهم امل ُقام.
 .7كيف وصف يسوع اآلمه؟ (عدد)47-45

ارشح األية الرئيسية وشجع الدارسني ليحفظوها.
اكمل الدرس الثالث.
 يسوع ُصلب وماتFBI .التوضيح :ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح منخالل:

ارشح األية الرئيسية وشجع الدارسني ليحفظوها.
اكمل الدرس الثالث.
 يسوع حي وقام من األمواتFBI .التوضيح :ميكنك األستعانة بوسائل إيضاحمن خالل:

 .1فكر يف مغزى موت يسوع عىل الصليب وهذا ما تُعنيه األية الرئيسية
والحقيقة أن يسوع قد مات عن كل فرد منا.
 .2ناقش مثار موت يسوع عىل الصليب ،فكر يف املكان الذي ميكن إظهار
الصليب فيه تذكارا ً ليسوع الذبيح.

 .1ناقش الطرق العملية التي ت ُظهر أننا متأسفني عىل خطايانا.
 .2استخدم بعض كلامت ترنيمة لتحتفل بانتصار يسوع عىل املوت وقيامته.

يحثنا الدرس عىل:
 .1ملاذا مات يسوع عىل الصليب من وجهة نظرك؟
 .2كيف ميكننا أن نُظهر امتناننا ليسوع حيال موته عىل الصليب؟

يحثنا الدرس عىل:
 .1كيف ميكننا أن نتأكد أن يسوع حي؟
 .2ماذا يُعني أن يكون لك حياة أبدية؟
 .3كيف نتأكد أنه قد غُفر لنا؟
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املستوى الثالث – الوحدة الرابعة
الدرس الرابع – حياة بطرس
املوضوع" :اتحبني؟"

املستوى الرابع – الوحدة الرابعة
الدرس الرابع – حياة بطرس
املوضوع :دروس يف املحبة

املقطع الكتايب :يوحنا 17-1 :21

املقطع الكتايب :يوحنا 20-1 :21

األية الرئيسية :يوحنا 17 :21

األية الرئيسية :يوحنا 15 :21

نتعلم األيت:
 .1عىل الرغم أننا نخذل يسوع كام فعل بطرس لكن ميكننا أن ننال
غفراناً.
 .2يريد يسوع أننا نُعلم األخرين ونعتني بهم كرا ٍع يعتني بغنمه.

نتعلم األيت:
 .1يسوع عىل استعداد أن يعطينا بداية جديدة.
 .2عىل الرغم من سقطاتنا لكن محبة يسوع لنا ال تقل أبدا ً.

يحاول بطرس أن يبدأ حياته من جديد بعد موت يسوع ،فرجع إىل مدينته
وإىل مهنته السابقة وذهب ليتصيد يف بحر الجليل.

برهن الرب يسوع أنه حي بظهوره يف عدة مواقف بعدما أُقيم من األموات.
(1كورنثوس)8-3 :15

قدم القصة الكتابية

قدم القصة الكتابية

ناقش وارشح:
 .1تعب التالميذ الليل كله يف الصيد ومل ميسكوا شيئاً واآلن هُم راجعني
للشاطيء متعبني ،شاعرين بالجوع ومحبطني.
 .2ناداهم الرب من الشاطيء لكنهم مل يعرفوه ،فقد سألهم إن كان
عندهم سمكاً.
 .3لقد أطاعوا أوامره وألقوا الشبكة عىل الجانب األخر من السفينة
فأمسكوا سمكاً كثريا ً.
 .4أدرك يوحنا أنه يسوع وعىل األرجح أن بطرس ذهب عامئاً ليلتقي به.
 .5قَدَّم يسوع لهم إفطارا ً ثم سأل بطرس عن إن كان يحبه.
 .6فأجاب بطرس إنه يحبه وأعطاه يسوع عمالً جديدا ً أن يعتني ّمبن
يتبعوا يسوع (الخراف).
 .7ناقش ملاذا سأل يسوع نفس السؤال ثالث مرات.
 .8فكر يف كيفية غفران الرب لبطرس وإعطائه مثل هذه املهمة األساسية.

ناقش وارشح:
 .1كانت واحدة من ظهورات القيامة كانت لسبعة من التالميذ الذين ذهبوا
ليتصيدوا يف بحر الجليل.
 .2لقد برهن يسوع ّمن هو من خالل إعطائهم صيدا ً كبريا ً من السمك.
 .3تناول الرب يسوع والتالميذ اإلفطار معاً عىل الشاطيء.
 .4أراد الرب يسوع التأكد من صدق توبة بطرس بعد املرات العديدة التي
خذله بها يف الساعات األخرية من حياة يسوع.
َ .5ع َب بطرس عن محبته للرب ثالث مرات أمام األخرين.
 .6أصبح األن بطرس راعياً وهو الذي يعتني بأتباع يسوع يف الكنيسة
الجديدة ،فقد أُعطيت له فرصة ثانية ليخدم الرب.
 .7ناقش عظم محبة الله لنا التي ال تَنقُص عىل الرغم من سقطاتنا وهو
يريدنا أن نحبه.
 .8قم بتذكرة الدارسني أن الله ال ميكن أبدا ً أن يخذلنا بينام نحن نخذله دامئاً.

ارشح األية الرئيسية وشجع الدارسني ليحفظوها.
اكمل الدرس الرابع.
 يسوع يظهر للتالميذ يف الجليل وسؤال يسوع لبطرسFBI .ميكنكاألستعانة بوسائل إيضاح من خالل:

ارشح األية الرئيسية وشجع الدارسني ليحفظوها.
اكمل الدرس الرابع.
 يسوع يظهر للتالميذ يف الجليل وسؤال يسوع لبطرسFBI .ميكنك األستعانةبوسائل إيضاح من خالل:

املراجعة

 .1ناقش بطريقة عملية كيف ميكنك تخصيص وقتاً لتسمع ليسوع هذا
األسبوع.
 .2اذكر بعض املؤمنني املشهورين الذين تعلموا أن يسمعوا ليسوع وفعلوا
مشيئته.

 .1ناقش مدى تشجيع محبة الله وغفرانه لنا.
 .2ابحث يف حياة مؤمنني مشهورين من ّمن أعطاهم يسوع بداية جديدة.

التطبيق
العميل

يحثنا الدرس عىل:
 .1تأمل يف أهمية التعبري للرب عن محبتنا ألجل كل ما فعل ألجلنا.
 .2الحظ أن الرب كان مستعدا ً أن يعطي أكرث من فرصة عندما نخذله
حتى نقدم له توبة حقيقية.

يحثنا الدرس عىل:
 .1كيف ميكننا تقدير محبة الله لنا؟
 .2كيف نربهن محبة الله لنا يف ترصفاتنا؟

املقدمة

الرشح
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املقدمة

الرشح

املستوى الثالث – الوحدة الخامسة
الدرس األول – حياة بطرس
املوضوع :بطرس يعظ

املستوى الرابع – الوحدة الخامسة
الدرس األول – حياة بطرس
املوضوع :يوم الخمسني

املقطع الكتايب :أعامل الرسل 43-1 :2

املقطع الكتايب :أعامل الرسل 42-1 :2

األية الرئيسية :أعامل الرسل 8 :1

األية الرئيسية :أعامل الرسل 38 :2

نتعلم األيت:
عطي الروح القدس كعطية مل ّن يتبعوا يسوع.
 .1لقد أُ ّ
 .2كانت رسالة التالميذ إلينا أن نتوب ونستقبل غفران الله.

نتعلم األيت:
 .1الخمسني هو عيد يهودي يحتفلون به وميتد لخمسة أيام بعد الفصح.
 .2ولدت الكنيسة بعد عظة بطرس.

فكر فيام ميكن أن يفكر فيه الدارسني إذا ما حدث تغيري ضخم يف حياتهم:
مدرسة جديدة ،منزل جديد ،تغيري يف ظروف األرسة .ارشح انه هناك تغيري
كبري سيحل عىل التالميذ حيث أن الرب يسوع قد صعد للسامء وعليهم
تحمل مسئولية عمله.

فكر يف أهمية أعياد امليالد واألعياد الدينية يف كل العائالت .تذكر أيام أعياد
قادمة يف الشهور القادمة .أحتفلت األمة اليهودية بالخمسني التي كانت بعد
الفصح بخمسني يوماً حيث كانوا قد خرجوا من مرص وأخذ موىس الرشيعة من
الرب عىل جبل سيناء.

قدم القصة الكتابية

قدم القصة الكتابية

ناقش وارشح:
 .1كان التالميذ يف إنتظار الروح القدس الذي كان قد وعدهم به يسوع.
(أعامل الرسل)8 :1
 .2حل الروح القدس يف يوم الخمسني كام ذٌكر يف األعداد .3-2
 .3أبتدأ التالميذ بالتكلم بلغات أخرى حيث مل يفهم الناس القادمني من
أمم مختلفة الذين جاءوا ألورشليم يف العيد.
 .4توقع البعض أن التالميذ سكارى.
 .5أخذ بطرس املبادرة ورشح ما يحدث للجمع ،فأخربهم عن تحقيق نبوة
يوئيل وأن الروح القدس قد حل( .يوئيل)32-28 :2
 .6أعلن بطرس جهارا ً أنهم املسئولون عن موت يسوع لكن الله أقامه من
األموات.
 .7اضطرب الشعب وسألوا ماذا عساهم أن يفعلوا.
 .8فأخربهم بطرس أن يتوبوا ويعتمدوا فآمن ثالثة اآلالف نفساً يف هذا
اليوم واصبحوا من اتباع يسوع.

ناقش وارشح:
 .1تحقق موعد الرب يسوع حينام استقبل التالميذ الروح القدس بشكل
مذهل يف يوم الخمسني.
 .2ارشح ما حدث عندما حل الروح القدس.
 .3أعلن بطرس أن األمة اليهودية هي املسئولة عن موت يسوع ولكن الله قد
أقامه ورفعه للسامء واآلن قد ارسل الروح القدس.
 .4صار الذين أمنوا هذا اليوم هم األعضاء األوائل للكنيسة ،فقد بدأت يف
ذلك اليوم واستمرت ليومنا هذا.
 .5ناقش ما يحدث حقاً مل ّن يؤمنون( .راجع األعداد )39-38
 .6ألق نظرة عىل ّمن تغريت حياتهم( .راجع عدد)42

ارشح األية الرئيسية وشجع الدارسني ليحفظوها.
اكمل الدرس األول.
 -يوم الخمسنيFBI)1( .ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح من خالل:

املراجعة

.1
.2
.3
.4

التطبيق
العميل

فكر يف القوة التي يعطينا إياها الروح القدس للشهادة.
ناقش أهمية انتشار األخبار السارة يف العامل.
ناقش يف مجموعات طرق ميكن للدارسني أن يشهدوا من خاللها طوال
هذا األسبوع.
اذكر أشكال التكفري أو التوبة املستخدمة قدمياً.

يحثنا الدرس عىل:
 .1ماذا يعني أن تكون شاهدا ً؟
 .2ماذا يُعني أن تتوب؟

ارشح األية الرئيسية وشجع الدارسني ليحفظوها.
اكمل الدرس األول.
 -يوم الخمسنيFBI)1( .ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح من خالل:

 .1ناقش أهمية عمل الروح القدس.
 .2ناقش مزايا تجمعنا ككنيسة معاً يف رشكة قوية.
 .3تحدث عن كنائس تنمو رسيعاً وتحدث عن خصائصها.

يحثنا الدرس عىل:
 .1ملاذا يُعد الخمسني رضورياً جدا ً للكنيسة يف يومنا هذا؟
 .2ناقش الفرق بني حضور الكنيسة وأن تكون جزء من رشكة الكنيسة.
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املقدمة

الرشح

املراجعة
التطبيق
العميل

املستوى الثالث – الوحدة الخامسة
الدرس الثاين – حياة بطرس
املوضوع :بطرس يشفي

املستوى الرابع – الوحدة الخامسة
الدرس الثاين – حياة بطرس
املوضوع :شفاء الرجل األعرج

املقطع الكتايب :أعامل الرسل 16-1 :3

املقطع الكتايب :أعامل الرسل 26-1 :3

األية الرئيسية :أعامل الرسل 6 :3

األية الرئيسية :أعامل الرسل 10 :4

نتعلم األيت:
 .1ميلك الرب يسوع السلطان لشفاء املرض والداء.
 .2يستطيع الرب يسوع أن يغري حياتنا إذا ما وضعنا ثقتنا فيه.

نتعلم األيت:
 .1يضعنا الله يف املكان املناسب يف الوقت املناسب.
 .2إنها قوة الله التي شفت األعرج وليست قوة التالميذ.

مل ينس بطرس وباقي التالميذ املثل الذي رواه لهم يسوع عن "السامري
الصالح" وكم نحتاج لـ "محبة القريب" (لوقا )37-25 :10فعندما رأوا هذا
الرجل األعرج فعرفوا أنه عليهم أن يفعلوا كام كان سيفعل.

واحدة من أعظم تعاليم الرب يسوع هي األعتناء باألخرين ،وكان يواظب عىل
إظهار لتالميذه محبته للكل وال سيام املحتاجني منهم .فقد قال يسوع قبل أن
مييض أننا سنعمل األعامل التي عملها بل وأعظم منها( .يوحنا)12 :14

قدم القصة الكتابية

قدم القصة الكتابية

ناقش وارشح:
 .1صعدا بطرس ويوحنا للهيكل ليصليا.
 .2فألتقيا برجل عاجزعن امليش منذ والدته أي منذ أربعني سنة.
 .3فطلب منهام صدقة لكن بطرس قال له أن لديه شيئاً أفضل أال وهو
أنه ميكن أن يُشفى.
 .4فأمسك بيد الرجل وأقامه عىل قدميه فأبتدأ يقفز ومييش ودخل
الهيكل يسبح الله ،فهي كانت املعجزة األوىل يف الكنيسة األوىل.
 .5وملا جاءت الجموع رشح لهم بطرس أن هذا الرجل مل يُشف بقوته وال
بقوة بطرس بل بأسم يسوع الذي صلبوه( .راجع عدد)16
 .6الحظ شدة إميان هذا الرجل يف عدد16

ناقش وارشح:
 .1ملا أقرتب الخمسني صعدا بطرس ويوحنا للهيكل ليصليا.
 .2عندما رأيا الرجل األعرج َعلِام ماذا سيفعل الرب إذا كان هنا.
 .3ساعد بطرس الرجل ليقف باإلميان ،ويف الحال قد شُ في وتربهن ذلك بامليش
والقفز ودخوله الهيكل ليسبح الله.
 .4فهو قد شُ في متاماً يف الحال ككثري من املعجزات التي صنعها يسوع.
 .5صارت قوة الله ُمعلنة األن من خالل حلول الروح القدس.
 .6تأمل يف النقاط الرئيسية لعظة بطرس وهو يرشح من هو يسوع وماذا ال
يزال يعمل!
 .7تأمل يف تسليح الله لتالميذه بقوته ليستخدم يف الشفاء.

ارشح األية الرئيسية وشجع الدارسني ليحفظوها.
اكمل الدرس الثاين.
 شفاء الشحاذ األعرجFBI)1( .ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح منخالل:

ارشح األية الرئيسية وشجع الدارسني ليحفظوها.
اكمل الدرس الثاين.
 -شفاء الشحاذ األعرجFBI)1( .ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح من خالل:

.1
.2
.3
.4

فكر يف معجزة شفاء قد حدثت بالفعل وملاذا مل يُشف الكل.
ناقش حاجة املؤمنني للشهادة يف بيتهم (أورشليم الخاصة بنا) قبل أن
يذهبوا ألقىص األرض.
تحدث عن مؤمنني معارصين أختربوا شفاء معجزياً.
ناقش التغيري الذي يستطيع يسوع فعله يف حياتنا عندما نثق به.

يحثنا الدرس عىل:
 .1من وجهة نظرك ،ملاذا مل يشف الله كل الناس؟
 .2كيف ميكننا أن نثق يف الله يف حياتنا اليومية؟

 .1ناقش أن تخصيصك لوقت اختالء بالرب يومياً له تأثري عىل عملنا اليومي
وشهادتنا.
 .2خصص وقت تصيل فيه مع مؤمنني أخرين طالباً من الرب أن ميألك بقوته
ويعطي لك فرصة للخدمة.
 .3فكر يف األسباب التي غريت بطرس منذ إنكاره للرب.
يحثنا الدرس عىل:
 .1كيف تتأكد أنك يف املكان الذي يريدك الله أن تكون فيه؟
 .2كيف ميكننا أن نعظم الله عىل غفرانه لخطايانا وتغيري حياتنا؟
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املقدمة

الرشح

املستوى الثالث – الوحدة الخامسة
الدرس الثالث– حياة بطرس
املوضوع :شهادة بطرس

املستوى الرابع – الوحدة الخامسة
الدرس الثالث – حياة بطرس
املوضوع :قبل السنهدريم

املقطع الكتايب :أعامل الرسل 22-1 :4

املقطع الكتايب :أعامل الرسل 31-1 :4

األية الرئيسية :أعامل الرسل 12 :4

األية الرئيسية :أعامل الرسل 13 :4

نتعلم األيت:
 .1صنع الروح القدس تغيريا ً كبريا ً يف حياة بطرس.
 .2عىل املؤمنني أن يشهدوا عن الله.

نتعلم األيت:
 .1منح الله بطرس الشجاعة والقوة ليشهد للسلطات الدينية.
 .2عىل املؤمنني أن يكونوا مستعدين ليخربوا األخرين عن يسوع مهام كلفهم
ذلك.

راجع ما قد حدث يف الدرس السابق ،و َذكِر الدارسني أن يف بعض البالد إذا
شهدت عن الرب يسوع ستكون النتيجة هي األضطهاد أو حتى األعتقال.
ويف هذا املوقف واجها بطرس ويوحنا األضطهاد من السلطات الدينية.

لقد وعظ بطرس عظة رائعة( .أصحاح )3فكان عدد الذين أمنوا حوايل .5000
(عدد )4أعتقدت السلطات الدينية أنهم بصلب الرب ستكون نهاية أتباعه،
لكن اآلن أعظم!

قدم القصة الكتابية

قدم القصة الكتابية

ناقش وارشح:
 .1كانت مسئولية السلطات الدينية تعليك الشعب ،وقد سمعوا رسالة
بطرس وانتشارها حيث كان يعظ بطرس أن الرب يسوع حياً.
 .2تم القبض عىل بطرس ويوحنا ووضعهام يف السجن.
 .3لقد كانوا سيقفوا أمام السنهدريم (املحكمة الدينية) يف اليوم التايل كام
حدث مع يسوع.
 .4أرادت السلطات الدينية معرفة أي قوة تلك التي يستخدمها بطرس
تجعل الرجل مييش.
 .5فأخربهم بطرس أنها قوة اسم يسوع( .عدد)10
 .6أندهش القادة الدينيني من شجاعة بطرس ويوحنا.
 .7وأمروهام أن يتوقفا عن الوعظ بأسم يسوع.
 .8قال بطرس أنه ينبغي أن يطاع الله أكرث من الناس.

ناقش وارشح:
 .1تم القبض عىل بطرس ويوحنا.
 .2الحظ ثقل السنهدريم (املجلس اليهودي).
 .3قال بطرس بكل مجاهرة للسنهدريم أنها قوة الله هي التي قد شفت
الرجل ورشح لهم أنه هو املخلص الوحيد( .عدد)12
 .4تعجب السنهدريم من شجاعة بطرس ويوحنا وأدركوا أن سبب هذه
الشجاعة انهام كانا مع يسوع.
 .5فأمروهام أن يتوقفا عن الوعظ بأسم يسوع ،لكن بطرس أخربهم أنه
ينبغي أن يطاع الله أكرث من السنهدريم.
 .6رجعا بطرس ويوحنا لرفقائهام وصلوا معاً أن يتكلموا برسالة الله بكل
مجاهرة .الحظ كيف استجيبت صالتهم بطريقة عجيبة.

ارشح األية الرئيسية وشجع الدارسني ليحفظوها.
اكمل الدرس الثالث.
 القبض عىل بطرس ويوحناFBI)1( .ميكنك األستعانة بوسائل إيضاحمن خالل:

ارشح األية الرئيسية وشجع الدارسني ليحفظوها.
اكمل الدرس الثالث.
 القبض عىل بطرس ويوحناFBI)1( .ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح منخالل:

املراجعة

 .1لخص النقاط الرئيسية لإلميان املسيحي الذي هو مبثابة األساس ،تذكر
أن الرب يسوع البد أن يكون هو أسأس إميان املؤمنني( .تأمل عدد)12
 .2تحدث عن مؤمنني مشهورين «صمدوا» ألجل إميانهم.

 .1ناقش كيف ميكنك أن تكون ُمجاهرا ً يف إميانك وشهادتك.
 .2ابحث عن عمل وثقة الكثري من املؤمنني الذين أنترصوا وسط األضطهاد.

التطبيق
العميل

يحثنا الدرس عىل:
 .1ماذا مينعننا أن نخرب األخرين عن يسوع؟
 .2ماذا يُعني أن يكون املؤمن "حجارة حية"؟ (1بطرس )5-4 :2

يحثنا الدرس عىل:
 .1كيف ميكننا األتكال عىل الروح القدس ليساعدنا يف شهادتنا؟
 .2كيف أن مقاومة اإلنجيل يساعد إمياننا عىل النمو؟
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املقدمة

الرشح

املستوى الثالث – الوحدة الخامسة
الدرس الرابع – حياة بطرس
املوضوع :بطرس يف السجن

املستوى الرابع – الوحدة الخامسة
الدرس الرابع – حياة بطرس
املوضوع :يف السجن

املقطع الكتايب :أعامل الرسل 19-1 :12

املقطع الكتايب :أعامل الرسل 19-1 :12

األية الرئيسية1 :يوحنا 14 :5

األية الرئيسية1 :يوحنا 5 :5

نتعلم األيت:
 .1أحياناً ما يؤثر األضطهاد عىل أناس الله.
 .2يعلمنا الكتاب أن الله يحبنا وهو يعلم األفضل لنا.

نتعلم األيت:
 .1من املهم أن نثق يف الله كام فعل بطرس حتى يف أصعب الظروف .
 .2يستطيع الله أن يصنع املستحيل ولكنه يرتك املمكن لنا.

لقد قال يسوع أن كام أبغضه العامل سيبغض الرسل وكل أناس الله
(يوحنا .)18 :15يف بداية حياته قُتل يسوع عىل يد هريودس واآلن حفيده
هريودس أيضاً هو بصدد أن يفعل نفس األمر مع بطرس.

مرة أخرى بطرس داخل السجن بسبب إميانه ووعظه ،البد أن لديه إميان عظيم
أن ينام داخل السجن يف الليلة التي تسبق محاكمته .هل بطرس كان قد تعلم
كلامت الحق التي كتبها بعد ذلك؟ (1بطرس)7 :5

قدم القصة الكتابية

قدم القصة الكتابية

ناقش وارشح:
 .1قتل امللك هريودس يعقوب وعندما أدرك أن ذلك يريض اليهود قبض
عىل بطرس.
 .2بطرس داخل السجن مجددا ً يف إنتظار املحاكمة.
 .3أجتمعت الكنيسة لتصيل.
 .4ويف الليلة التي تسبق املحاكمة ساعد مالك بطرس للخروج من السجن.
 .5ذهب بطرس للبيت حيث كانوا رفقائه كانوا يصلوا هناك.
 .6أخربتهم الجارية التي فتحت الباب أن بطرس هو الذي يطرق ولكن مل
يصدقونها.
 .7يف النهاية أدركوا أن الله قد استجاب صلواتهم.
 .8تأمل أهمية الرشكة الحقيقية بني املؤمنني.
 .9فكر يف أهمية الصالة بإنتظام مرتقبني استجابة الله ومرتقبني مشيئة الله
يف حياتنا.

ناقش وارشح:
 .1ركزت الكنيسة الصالة من أجل بطرس وصلت له بكل جدية.
 .2كان بطرس محروساً ب 16من العسكر وموثقاً بأثنني منهم.
 .3ظهر مالك وايقظه وفكه من السالسل وقاده لخارج السجن ،وبطريقة
معجزية خرج بطرس حرا ً.
 .4أدرك بطرس أنه الرب الذي قد أطلقه حرا ً.
 .5لقد أكتشف بطرس أن الكنيسة كانت تصيل ولكنها مل تكن متيقنة أن الله
يستطيع أن يصنع املستحيالت.
 .6بوضوح لقد صنع الرب لبطرس أكرث مام كان يتوقع بطرس انه يفعل .إنه مل
يحن الوقت بعد ملوته فأعرتض الرب ذلك أن يحدث.

ارشح األية الرئيسية وشجع الدارسني ليحفظوها.
اكمل الدرس الرابع.
 خروج بطرس املعجزي من السجنFBI)1( .ميكنك األستعانة بوسائلإيضاح من خالل:

ارشح األية الرئيسية وشجع الدارسني ليحفظوها.
اكمل الدرس الرابع.
 خروج بطرس املعجزي من السجنFBI)1( .ميكنك األستعانة بوسائل إيضاحمن خالل:

املراجعة

 .1ناقش أسباب صعوبة الصالة بإنتظام يف حياة املؤمن.
 .2تناقش حول األوقات التي أنت تعلم أنك لست يف مشيئة الله.
 .3استخرج أيتني كتابيتني حسب إرشاد الرب وشارك بهام مع املجموعة.

 .1فكر يف أهمية الصالة لله يف األوقات الصعبة.
 .2تأمل يف أهمية الصالة برتقب والثقة أن الله يستجيب.
 .3أسأل صديق /شخص ذو قرابة قريب لك عن مثل محدد استجاب الله له
صالته وشارك األخرين بهذا املثل.

التطبيق
العميل

يحثنا الدرس عىل:
 .1ملاذا تبدو طرق الله أحياناً أنها غامضة (أحدهم شفي واألخر مل
يشفى)؟
 .2كيف ميكننا أن نكتشف مشيئة الله لحياتنا؟

يحثنا الدرس عىل:
 .1ملاذا نشك دامئاً يف أن الله سيستجب صلواتنا كام طلبنا؟
 .2كيف ميكننا أن نعرف أن قوة الله أعظم من قوتنا؟
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املستوى الثالث – الوحدة السادسة
الدرس األول – رحالت إبراهيم
املوضوع :الثقة بالله

املستوى الرابع – الوحدة السادسة
الدرس األول –رحالت إبراهيم
املوضوع :دعوته

املقطع الكتايب :تكوين9-1 :12

املقطع الكتايب :تكوين  ،32-27 :11تكوين9-1 :12

األية الرئيسية :عربانيني8 :11

األية الرئيسية :أعامل الرسل 4-2 :7

نتعلم األيت:
 .1كان إبرام رجل إميان فقد وثق بالله حتى وهو ال يعلم إىل أين يقوده
الله.
 .2عندما يدعونا الله كام فعل مع إبرام فعلينا أن نثق به ونتبعه ونطيعه.

نتعلم األيت:
 .1كان إبرام رجل اإلميان فقد وثق بالله حتى وهو ال يعلم إىل أين يقوده
الله.
 .2عندما يدعونا الله كام فعل مع إبرام فعلينا أن نثق به ونتبعه ونطيعه .يف
الحقيقة علينا أن نسلم له حياتنا.

• اسأل املجموعة إذا كان احدهم قد سبق له وانتقل إىل مدرسة جديدة،
ما هي التحديات التي واجهها؟ (ميكنك مناقشة بداية :نظام جديد،
ترتيبات مختلفة للرحالت ،أصدقاء ومدرسني ُجدد).
• إسأل املجموعة إذا كان أحدهم انتقل ملنزل جديد ،ما هي التحديات
التي واجهته؟ فلدى إبرام وارسته تحديات جديدة تشمل اللغة،
الطعام ،الطقس ،التقاليد كام انه أبتعد عن أصدقائه الذين كانوا يف
مدينته.

النقاش بالسري :اسأل املجموعة أن تتخيل انهم يعدون لرحلة طويلة ملدينة
مل يذهبوا لها من قبل وخطة إعداد اإلقامة هناك ،ما هي التحديات التي
سيواجهونها؟ (بالنسبة إلبراهيم وارسته يواجهون تحديات جديدة تشمل :لغة
مختلفة ،الطعام ،الطقس ،التقاليد كام انه ابتعد عن أصدقائه الذين كانوا يف
مدينته).
 :4Aاكتب هذه الكلامت األربعة كل منها عىل ورقة منفصلة مقاس
غري متأكد ،مهموم ،متشوق ،مضغوط ،قلق .قم بتعليق الورق عىل الحائط يف
أماكن مختلفة من الغرفة وأسأل الدارسني أن يسريوا اتجاه الورقة التي تصف
شعوره يف هذا املوقف ،ثم ناقش األختيارات :ملاذا انت ستشعر بذلك؟

قدم القصة الكتابية
ناقش وارشح:
 .1تكلم الله إلبرام وأمره أن يتجه هو وعائلته ألرض مختلفة سرييها له،
فلم يكن هذا سهالً فكان السفر يف أيام إبرام صعباً وبطيئاً وكان عليه
ترتيب الكثري من األمور واألشخاص الذاهبني معه.
 .2اعطى الله وعدا ً خاصاً إلبرام بالربكة وأن يجعل من عائلته أمة عظيمة،
ومن خالل هذه األمة تتبارك كل شعوب األرض.
 .3خرج إبرام مع ابن أخيه لوط وزوجته ساراي ،فأخذوا ممتلكاتهم معهم
وكان إبرام نحو 75عاماً.
 .4وبعدما ارتحلوا لفرتة ظهر الرب إلبرام يف مكان يدعى شكيم وأخرب
إبرام انه سيعطي األرض لعائلته.
 .5بنى إبرام مذبحاً و َعبِد الرب ثم ارتحل ملكان بني الجبال بني بيت إيل
وعاي ونصب خيمته ،ومرة أخرى بنى إبرام مذبحاً ليعبد الرب ومن ثم
استمر يف ترحاله يف الصحراء.

قدم القصة الكتابية
ناقش وارشح:
 .1تكلم الله إلبرام وأمره أن يتجه هو وعائلته ألرض مختلفة سرييها له ،فلم
يكن هذا سهالً فكان السفر يف أيام إبرام صعب وبطيء وكان عليه ترتيب
الكثري من األمور واألشخاص الذاهبني معه.
 .2اعطى الله وعدا ً خاصاً إلبرام بالربكة وأن يجعل من عائلته أمة عظيمة،
ومن خالل هذه األمة تتبارك كل شعوب األرض.
 .3خرج إبرام مع ابن أخيه لوط وزوجته ساراي ،فأخذوا ممتلكاتهم معهم
وكان إبرام نحو 75عاماً.
 .4وبعدما ارتحلوا لفرتة ظهر الرب إلبرام يف مكان يدعى شكيم وأخرب إبرام
انه سيعطي األرض لعائلته.
 .5بنى إبرام مذبحاً و َعبِد الرب ثم ارتحل ملكان بني الجبال بني بيت إيل وعاي
ونصب خيمته ،ومرة أخرى بنى إبرام مذبحاً ليعبد الرب ومن ثم استمر يف
ترحاله يف الصحراء.

ارشح األية الرئيسية وشجع الدارسني ليحفظوها.
اكمل الدرس األول.
 -إبرام يتجه لكنعانFBI)1( .ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح من خالل:

ارشح األية الرئيسية وشجع الدارسني ليحفظوها.
اكمل الدرس األول.
 -إبرام يتجه لكنعانFBI)1( .ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح من خالل:

املراجعة

ارسم خريطة لرحلة إبرام من حاران لبيت إيل وضع عالمات عىل األماكن
املذكورة بالقصة ،تأكد أن الخريطة تشمل الشجرة العظيمة يف مورة
واملذبحني الذي بناهم إبرام ليعبد الله.

اكتب قامئة بالصفات التي تصف توجهات إبرام نحو دعوة الله أن يتجه ألرض
مختلفة عىل أساس ما تعلمناه اليوم يف الكتاب املقدس.

التطبيق
العميل

يحثنا الدرس عىل:
 .1أطاع إبرام الله عندما سأله الرب أن يخرج لهذه الرحلة عىل الرغم انه
مل يكن باليشء السهل ،ماذا يوضح ذلك عن شخصيته؟
 .2كيف ميكن إلمياننا بالله أن يؤثر عىل طريقة ترصفاتنا اليومية حتى يف
املواقف التي مل ندركها متاماً؟

يحثنا الدرس عىل:
 .1ناقش يف مجموعات من فردين أو ثالثة :أطاع إبرام الله ،فامذا نتعلم نحن
من نظرة إبرام لله؟
ٍ
 .2فكر يف مواقف حيث تكون طاعة الله تحد كبري ،ماذا تُعلمنا قصة إبرام
عن كيف نترصف حتى ونحن مل نكن متأكدين وقلقني أو مهمومني؟

املقدمة

الرشح
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املقدمة

الرشح

املستوى الثالث – الوحدة السادسة
الدرس الثاين – رحالت إبراهيم
املوضوع :اختيارات

املستوى الرابع – الوحدة السادسة
الدرس الثاين –رحالت إبراهيم
املوضوع :إختياره

املقطع الكتايب :تكوين18-1 :13

املقطع الكتايب :تكوين  ،18-1 :13تكوين16-1 :14

األية الرئيسية :أمثال6-5 :3

األية الرئيسية :يشوع15 :24

نتعلم األيت:
 .1من الرضوري أن تتخذ قرارات صحيحة يف حياتنا.
 .2علينا أن نسأل الله أن نتخذ قرارات صحيحة فعلينا أن نطلب إرشاده
ونتذكر أن نشكره ونعبده.

نتعلم األيت:
 .1سعى إبرام إلرشاد الله ومساعدته وأعطى الشكر لله.
 .2علينا أن نُسلم كل ما نفعل لله طالبني مساعدته وإرشاده ونعطي له كل
التعظيم ونفتخر بربكاته يف حياتنا.

• جميعنا يتخذ قرارات وأختيارات يومياً ،اسال املجموعة أن يعطوا أمثلة
لقرارات صغرية ،قرارات يومية ثم قرارات مصريية كبرية .وازن بني
القامئتني.
• تعط لكل شخص ورقة عىل جانب منها عليه رسم صورة توضح قرارا ً
صغريا ً اتخذه مؤخرا ً ،وعىل الجانب األخر علينا رسم صورة توضح
طموحنا أو حلمنا الذي نسعى إليه .وميكننا مشاركة الصور ومناقشتها
يف مجموعات صغرية ،ارشح أن جميعنا علينا اتخاذ قرارات ولذلك
نحن نحتاج املساعدة واإلرشاد ،ميكننا أن نثق بالله فيعيطينا اإلرشاد
الصحيح يف كل قراراتنا واختياراتنا.

خدمة الله هو إختيار.
ما الفرق الذي نراه يف األشخاص الذين أختاروا أن يخدموا الله؟
اكتب قامئة بهذه الفوارق وتذكرها بينام ندرس ملحة من حياة إبرام يف هذا
الدرس.

قدم القصة الكتابية
ناقش وارشح:
 .1عاد إبرام للمكان الذي كان قد نصب فيه خيامه قبالً بني بيت إيل
وعاي ،فقد بنى مذبحاً للرب هناك ودعا باسم الرب.
 .2كان عىل إبرام أن يتخذ قرارا ً حيث كان هناك كثريون ساكنني يف األرض
وكانوا يتخاصموا ولذلك كان هذا الوقت لفض الرشاكة مع ابن أخيه
لوط ويعيش يف منطقة أخرى.
 .3أعطى إبرام الفرصة للوط ليختار أوالً األرض الذي يريد أن يسكن بها.
 .4أختار لوط الخصب ،السقي القريب من نهر األردن وقرر أن يعيش
بقرب املدن.
 .5عاش إبرام يف أرض كنعان.
 .6عندما ذهب لوط يف طريقه تكلم الرب إلبرام ووعده أن كل األرض
التي يراها يف كل األتجاهات :شامالً وجنوباً ورشقاً وغرباً تكون له.
 .7وعد الله إبرام إنه سيكون له أبناءا ً كثريين جدا ً وسيمتلكوا األرض.
 .8استقر إبرام بجانب أشجار ممرا يف حربون .وبنى إبرام مذبحاً ليعبد
الرب.

قدم القصة الكتابية
ناقش وارشح:
 .1كان عىل إبرام أن يتخذ قرارا ً حيث كان هناك كثريون ساكنني يف األرض
وكانوا يتخاصمون عىل العشب للغنم ،إنه كان الوقت لفض الرشاكة مع
ابن أخيه لوط ويعيش يف منطقة أخرى.
 .2أعطى إبرام الفرصة للوط ليختار أوالً األرض الذي يريد أن يسكن بها.
 .3أختار لوط الخصب ،القريب من نهر األردن وقرر أن يعيش بقرب املدن.
 .4عاش إبرام يف أرض كنعان.
 .5عندما ذهب لوط يف طريقه تكلم الرب إلبرام ووعده أن كل األرض التي
يراها يف كل األتجاهات تكون له ،وعد الله إبرام إنه سيكون له أبناءا ً
كثريين جدا ً وسيمتلكوا األرض.
 .6استقر إبرام بجانب أشجار ممرا يف حربون .وبنى إبرام مذبحاً ليعبد الرب.
 .7كان إبرام حياً حني حدثت املعركة فهاجموا األعداء سدوم حيث كان لوط
يعيش وسبوا لوط مع أخرين وممتلكاتهم.
 .8عندما سمع إبرام ذلك ذهب ومعه جيش ملهاجمة العدو واسرتداد
الرهائن ،هزم إبراهيم اآلرسين ومل يقبل أي عطايا من ملك سدوم ألن الله
هو ّمن أعطاه النرص عىل أعدائه.

ارشح األية الرئيسية وشجع الدارسني ليحفظوها.
اكمل الدرس الثاين.
 إنفصال إبراهيم ولوطFBI)1( .ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح منخالل:

املراجعة
التطبيق
العميل

ارشح األية الرئيسية وشجع الدارسني ليحفظوها.
اكمل الدرس الثاين.
 -إنفصال إبراهيم ولوطFBI)1( .ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح من خالل:

قم بإنشاء عنوان رئييس لجريدة وتقريرا ً صحفياً صغريا ً عن درس اليوم ،البد
أن يحتوي املقال عىل كل العنارص الرئيسية يف القصة وميكنك عمل هذا
النشاط يف مجموعات وميكن أن يُعرض ويُناقش.

اقرأ األية الرئيسية يف يشوع  . 15 :24ماذا تعلمت من هذا الدرس ،كيف أظهر
إبراهيم أنه خادماً للرب؟
ارسد يف قامئة صفات خدام الرب الذي تم كتابتها يف بداية الدرس ،فهل هناك
إضافة أو حذف تريد تعديله عىل هذه القامئة؟ ما الفرق الذي تصنعه خدمة
الرب يف حياتنا اليوم؟

يحثنا الدرس عىل:
شارك إبرام الله يف إختياراته وقراراته وقد باركه الله ،فكر يف أن تسأل الله
أنريشدك ويقودك يف قراراتك األساسية يف حياتك.

يحثنا الدرس عىل:
ِ
اعط لكل دارس بطاقة بريدية فارغة ،ضع تحدياً أمامهم ليفكروا يف طريقة
يخدمون بها الرب بأمانة .ميكنكهم كتابة صالتهم الشخصية عىل البطاقة
ويأخذوها للمنزل كتذكار للدرس.
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املقدمة

الرشح

املراجعة
التطبيق
العميل

املستوى الثالث – الوحدة السادسة
الدرس الثالث – رحالت إبراهيم
املوضوع :وعود الله

املستوى الرابع – الوحدة السادسة
الدرس الثالث –رحالت إبراهيم
املوضوع :ثقته

املقطع الكتايب :تكوين ،8-1 :17تكوين ،15-1 :18تكوين5-1 :21

املقطع الكتايب :تكوين  ،7-1 :15تكوين ،19-1 :17تكوين15-1 :18

األية الرئيسية :متى21 :1

األية الرئيسية :تكوين 14 :18

نتعلم األيت:
 .1عىل الرغم من أن إبرام حاول ترتيب األمور بطريقته الخاصة لكن الله
مل يتخل عنه.
 .2أكد الله وعده إلبرام أنه سيكون أباً لجمهورا ً من األمم مام يعني أن
هذه الربكات ليست فقط إلبرام بل لشعبه عىل مر التاريخ.
 .3أحياناً نشك يف وعود الله ألنها تبدو مستحيلة ورمبا نحاول ترتيب
األمور عىل طريقتنا الخاصة .يضع هذا الدرس أمامنا تحدياً أن نؤمن
بوعود الله وننتظر تحقيقها.

نتعلم األيت:
 .1لقد وعد الله إبرام بطفالً يرثه ،آمن إبرام بالله وشاخا إبرام وساراي وظال
بال أوالد وحاوال أن يرتبا األمور بطريقتهام الخاصة.
 .2مل يتخل الله عن إبرام وساراي ،أكد الله وعده أن إبرام سيكون أباً لجمهور
من األمم مام يعني أن هذه الربكات ليست فقط إلبرام بل لشعبه عىل مر
التاريخ.
 .3أحياناً نشك يف وعود الله ألنها تبدو مستحيلة ورمبا نحاول ترتيب األمور
عىل طريقتنا الخاصة .يضع هذا الدرس أمامنا تحدياً أن نؤمن بوعود الله
وننتظر تحقيقها.

اسأل املجموعة إن كان أحدهم سبق واعطى وعدا ً وهل سبق أحدهم أن
وعد أحدا ً من املجموعة املوجودة؟ اكتب قامئة بالوعود .أحياناً ال يستطيع
األشخاص أن يحققوا وعودهم ،ما السبب وراء ذلك؟ (ناقش مع املجموعة)
يعلمنا هذا الدرس أن الله يحقق وعوده حتى عندما تبدو بعيدة املنال.

قم بعمل قامئة عىل السبورة واكتب بها انواع وعود الناس اليوم (عهود زواج،
ق ََسم العسكرية ،األتفاقات القانونية ،االتفاقات املالية...إلخ) ،ناقش مدى
تحقيق الوعد أو عدم تحقيقه .درس اليوم يعلمنا أن الله يحقق وعوده.

قدم القصة الكتابية
ناقش وارشح:
 .1لقد وعد الله إبرام بأوالدا ً كثريين.
 .2شاخا إبرام وساراي فحاولوا أن يجدا حالً بأنفسهم.
 .3مل يتخل الله عنهام لكنه أكد وعده .وأعطى الله إبرام وساراي أسامءا ً
جديدة فصارت اسامئهم اآلن إبراهيم وسارة كتذكارا ً ملا وعد الله به.
 .4قال الله إلبراهيم إنه سيكون أباً لجمهور من األمم ،فقد وعد أن
يعطي األرض إلبراهيم وأحفاده وسيكون إلههم.
 .5آىت ثالثة رجال ليزوروا إبراهيم وكان إبراهيم كرمياً معهم.
 .6قال الله إلبراهيم أن سارة سيكون لها ابناً خالل السنة امل ُقبلة،
فضحكت سارة ألنهام شاخا عىل أن يكون لهام أوالدا ً.
 .7حقق الله وعده وصار لسارة إبناً!
 .8دعا إبراهيم وسارة إبنهام "إسحاق" الذي يعني "ضحك" ألن الله قد
حقق لهم الوعد املستحيل واعطى لهام فرحة عظيمة يف شيخوختهام.

قدم القصة الكتابية
ناقش وارشح:
 .1لقد وعد الله إبرام بأوالدا ً كثريين.
 .2شاخا إبرام وساراي فحاوال أن يجدا حالً بأنفسهام.
 .3مل يتخل الله عنهام لكنه أكد وعده .وأعطى الله إبرام وساراي أسامءا ً
جديدة فصارت اسامئهم اآلن إبراهيم وسارة كعالمة عىل ما وعد الله به.
 .4قال الله إلبراهيم إنه سيكون أباً لجمهور من األمم ،فقد وعد أن يعطي
األرض إلبراهيم وأحفاده وسيكون إلههم.
 .5آىت ثالثة رجال ليزوروا إبراهيم وكان إبراهيم كرمياً معهم.
 .6قال الله إلبراهيم أن سارة سيكون لها ابناً خالل السنة امل ُقبلة ،فضحكت
سارة ألنهام شاخا عىل أن يكون لهام أوالدا ً.
 .7حقق الله وعده وصار لسارة إبناً!
 .8دعا إبراهيم وسارة إبنهام "إسحاق" الذي يعني "ضحك" ألن الله قد حقق
لهم الوعد املستحيل واعطى لهام فرحة عظيمة يف شيخوختهام.

ارشح األية الرئيسية وشجع الدارسني ليحفظوها.
اكمل الدرس الثالث.
 إبراهيم والغرباء الثالثةFBI)1( .ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح منخالل:

ارشح األية الرئيسية وشجع الدارسني ليحفظوها.
اكمل الدرس الثالث.
 -إبراهيم والغرباء الثالثةFBI)1( .ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح من خالل:

Bookmark .اقرأ األية الرئيسية واكتبها عىل
ويف كل مرة تقرأها تتذكر أن ال يحقق وعوده حتى وإن بدت لنا مستحيلة.

يف مجموعات صغرية :ماذا نتعلم من خالل هذا الدرس عن الشخصيات األتية:
الله ،إبراهيم ،سارة؟
البد أن يكتب الدارسني افكارهم عىل ورق ثم يتم مناقشتها مع كل املجموعة.

يحثنا الدرس عىل:
 .1هل أنت تثق بالله؟
 .2هل تؤمن بوعوده املكتوبة يف كلمته؟
 .3كيف يشدد هذا الدرس إمياننا بالله؟

يحثنا الدرس عىل:
 .1هل تعتقد أن هناك أمورا ً يف حياتك تستحيل عىل الله؟
 .2ماذا تعلمت من هذا الدرس يشجعك أن تثق بالله يف كل تفاصيل حياتك؟
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املقدمة

الرشح

املستوى الثالث – الوحدة السادسة
الدرس الرابع – رحالت إبراهيم
املوضوع :امتحان املحبة

املستوى الرابع – الوحدة السادسة
الدرس الرابع –رحالت إبراهيم
املوضوع :التحدي

املقطع الكتايب :تكوين14-1 :22

املقطع الكتايب :تكوين 19-1 :22

األية الرئيسية :يوحنا29 :1

األية الرئيسية :عربانيني 19-17 :11

نتعلم األيت:
 .1امتحن الله إبراهيم وطلب منه أن يقدم إبنه وحيده ،وأطاع إبراهيم
الله ووثق به متاماً.
 .2الله هو املعني العظيم فقد اعد الذبيحة لتأخذ مكان اسحاق.
 .3أعد الله الرب يسوع ليأخذ مكاننا وميوت كذبيحة ليطرح خطايانا.

نتعلم األيت:
 .1امتحن الله إبراهيم وطلب منه أن يقدم إبنه وحيده ،وأطاع إبراهيم الله
ووثق به متاماً.
 .2الله هو املعني العظيم فقد اعد الذبيحة لتأخذ مكان اسحاق.
 .3لقد َعلِم الله أن إبراهيم سيطيعه وبالفعل كان إبرام مستعدا ً أن يعطي
لله كل يشء لذلك أكد الله وعده مجددا ً.
 .4أعد الله الرب يسوع ليأخذ مكاننا وميوت كذبيحة ليطرح خطايانا.

أحياناً ما نحتاج إمتحانات لنكتشف أمورا ً عن الناس ،اكتب قامئة بأنواع
األمتحانات التي يؤديها البعض (إمتحان قيادة سيارة ،إمتحانات املدرسة،
إمتحان يف املوسيقى ،إمتحان سمع وبرص.....،إلخ) تلك اإلختبارات تُظهر
شيئاً ما عن معرفة الناس وفهمهم وقدراتهم الجسدية وسلوكهم .يف هذه
القصة استخدم الله اإلمتحان ليكتشف إن كان إبراهيم حقاً يثق به.

هل هناك شيئاً أو شخصاً ما يف حياتك أنت لن تستطيع العيش بدونه؟ بالنسبة
إلبراهيم كان اسحاق هو هذا الشخص ،لقد انتظر إبراهيم كثريا ً جدا ً ليأيت
اسحاق .فام شعور إبراهيم إذا ما فقد اسحاق؟

قدم القصة الكتابية
ناقش وارشح:
 .1طلب الله من إبراهيم أن يقدم إبنه وحيده اسحق ابن املوعد
كمحرقة.
 .2أطاع إبراهيم تعليامت الله ،ارتحل إبراهيم نحو ثالثة أيام حتى وصل
للموضع الذي أمره أن يذهب إليه.
 .3وعندما سأل اسحاق إبرام" :أين املحرقة؟" أجاب إبراهيم أن الله سريى
له املحرقة وهذا يُربز إميان إبراهيم العظيم بالله.
 .4كان إبراهيم طائعاً طاعة كاملة لله ،فكان عىل أتم استعداد أن يتخىل
عن كل يشء ألجل الله ويقدم ابنه الغايل.
 .5نادى الله إبراهيم وأمره أن ال يؤ ِذ ابنه اسحاق.
 .6بالفعل قد رأى الله املحرقة بدأل من اسحاق :كبش.
 .7أكد الله وعده إلبراهيم أنه سيكون له أحفادا ً كثريين ال يستطيع أحد
أن يعدهم من الكرثة ،ووعده أيضاً انه تتبارك فيه كل قبائل األرض.
 .8ارسل الله إبنه الوحيد ليأخذ مكاننا كـ "حمل الله" .من خالل الرب
يسوع باركنا الله بالخالص إذا ما وثقنا به.

قدم القصة الكتابية
ناقش وارشح:
 .1طلب الله من إبراهيم أن يقدم إبنه وحيده اسحق ابن املوعد كمحرقة.
 .2أطاع إبراهيم تعليامت الله ،ارتحل إبراهيم نحو ثالثة أيام حتى وصل
للموضع الذي أمره أن يذهب إليه.
 .3وعندما سأل اسحاق إبرام" :أين املحرقة؟" أجاب إبراهيم أن الله سريى له
املحرقة وهذا يُربز إميان إبراهيم العظيم بالله.
 .4كان إبراهيم طائعاً طاعة كاملة لله ،فكان عىل أتم استعداد أن يتخىل عن
كل يشء ألجل الله ويقدم ابنه الغايل.
 .5نادى الله إبراهيم وأمره أن ال يؤذي ابنه اسحاق.
 .6بالفعل قد رأى الله املحرقة بدأل من اسحاق :كبش.
 .7أكد الله وعده إلبراهيم أنه سيكون له أحفادا ً كثريين ال يستطيع أحد أن
يعدهم من الكرثة ،ووعده أيضاً انه تتبارك فيه كل قبائل األرض.
 .8ارسل الله إبنه الوحيد ليأخذ مكاننا كـ "حمل الله" .من خالل الرب يسوع
باركنا الله بالخالص إذا ما وثقنا به.

ارشح األية الرئيسية وشجع الدارسني ليحفظوها.
اكمل الدرس الرابع.
 -إبراهيم واسحاقFBI)1( .ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح من خالل:

ارشح األية الرئيسية وشجع الدارسني ليحفظوها.
اكمل الدرس الرابع.
 -إبراهيم واسحاقFBI)1( .ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح من خالل:

املراجعة

تعلمنا األية الرئيسية أن الرب يسوع هو الذبيحة الكاملة حمل الله الذي
يرفع خطية العامل ،هل تضع ثقتك يف الله وتقبل يسوع كمخلص لك.

دعا إبراهيم اسم املكان الذي حدث فيه درس اليوم "يهوه يراه" .كيف يرانا
ويعيننا الرب؟

التطبيق
العميل

يحثنا الدرس عىل:
وثق إبراهيم بالله متاماً واطاعه وباركه الله بسبب ذلك ،كيف ميكننا أن
نفعل كام فعل إبراهيم؟

يحثنا الدرس عىل:
وثق إبراهيم بالله متاماً واطاعه حتى وقت إمتحان اإلميان .كيف ميكننا أن
نفعل كام فعل إبراهيم؟
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اإلرشادات التوجيهية لل ُمعلمني لتصحيح الدروس
دروس املستوى الثالث:
• ال ميكن للدارسني حل هذه الدروس دون الرجوع للكتاب املقدس ورمبا للرجوع للقراءة الكتابية أو أكرث من واحدة يف بعض الدروس.
• هناك أشكاالً مختلفة لألسئلة :كلامت متقاطعة ،شبكة الكلامت ،الكلامت الناقصة....إلخ
• تم تصميم األسئلة لتُجاوب من خالل ترجمة فان دايك باللغة العربية.
• هدفنا أن كل الدارسني يجيبوا عىل األسئلة من أي ترجمة للكتاب املقدس.
• تم تخصيص عرشون درجة أسبوعياً مبعدل 80درجة شهرياً إذا ما كانت كل اإلجابات صحيحة.
• يف املستوى الثالثُ :محدد درجة لكل إجابة.
دروس املستوى الرابع:
• دروس هذا املستوى هي اإلصدار األصعب لدروس املستوى الثالث.
• ت ُعد األسئلة واإلجابات أكرث تعقيدا ً.
• تم تخصيص عرشين درجة أسبوعياً مبعدل 80درجة شهرياً إذا ما كانت كل اإلجابات صحيحة ومنوذجية.
مالحظات التصحيح
عىل امل ُعلم مبدأيا اآليت:
• التأكد من حل كل درس وتصحيح اإلجابات صحيحة أم خاطئة.
• احكم عىل النقاط األساسية حسب التعليامت.
• عليك التصحيح دامئاً بلون مختلف وضع عالمة عىل األجابة الصحيحة.
• قم بتعديل أي أخطاء إمالئية يف اإلجابة الصحيحة دون خصم درجات.
• امنح درجات اقل لإلجابة الصحيحة الغري كاملة.
• اجمع درجات املستحقة عىل مدار الشهر وسجلها يف املساحة املخصصة يف الصفحة األخرية.
مــن الــروري أن تكــون كرميـاً ولكــن كــن عــادالً يف منــح الدرجــات وعليــك عمــل أي يشء ممكــن لتشــجيع الدراســن عــى دراســة الكتــاب املقــدس .وقــد يكــون رائعـاً أن
تكتــب كلــات مشــجعة للــدارس كل شــهر وهنــاك مــكان مخصــص لذلــك لعمــل ذلــك يف ورقــة الــدرس ،ميكــن أن تكــون التعليقــات حــول التلويــن الجيــد ،نظافــة الورقــة،
الدرجــة التــي حققهــا ،فهــم الــدارس للــدرس ...إلــخ.
علينــا محاولــة جعــل تعليقاتنــا متنوعــة بقــدر اإلمــكان ،األســئلة والعبــارات واألســتنتاجات والتشــجيعات ...إلــخ البــد أن يتميــز كل ذلــك بالتنــوع .يتعــن عليــك أن تحافــظ
عــى إحيــاء املتعــة لــدى الــدارس دامئـاً ،فــإذا تكــرر العبــارة أو الســؤال كل شــهر ســتفقد تأثريهــا.
املستوى الثالث
التعليقات العامة
"لقد أبليت حسناً! من الواضح أنك قرأت الألسئلة جيدا ً ،فقد أعجبت بإجابتك للسؤال األخري فأنت كنت رائعاً يف صياغته بهذا الشكل".
"تحيايت جوناثان ،أشكرك عىل هذا العمل الرائع ،أنك قد أجبت تقريباً عىل كل األسئلة وأنا قد أكملت الناقص"
التعليقات الروحية
"لقد مر موىس بأوقاتاً عصيبة مع بني إرسائيل لكن الله مل يرتكه يحل كل مشاكلهم وحده".
"مل ينس يوسف ما علمه إياه أبوه من محبة الله ،فتذكر ذلك عندما كان متغرباً عن بيته".
"أىت برتياموس للرب يسوع ومل يُحبط من حالته واآلن هو قادر أن يرى وعرف إن الرب يسوع شخصاً مميزا ً حقاً"
املستوى الرابع
التعليقات العامة
"ممتاز ،من الواضح أنك فهمت هذه الدروس الكتابية جيدا ً وامتنى أن تكون استمتعت بها ،شكرا لك عىل الوقت الذي قضيته يف الحل .أنا أقدر مجهودك".
"محاولة رائعة يا راشيل ،اعتقد من خالل إجاباتك ِ
أنك مل تفهمي القصة جيدا ً فلعلك عليك قرأتها ُمجددا ً"
التعليقات الروحية
"هناك ّمن يقولون عىل األمثال أنها قصص أرضية مبعاين ساموية أو ذات معانٍ عميقة ،هل تعرف ما هو املعنى العميق يف املثل يف الدرس الثالث؟"
"مــات اســتطفانوس بطريقــة وحشــية ومل يكــن خائفـاً مــن املــوت ألنــه يعلــم اللــه اليـزال ميســك بزمــام األمــور وعلــم اســتطفانوس أيضـاً انــه ســيكون مــع الــرب يســوع
يف الســاء".
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