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الخدمات التعليمية للكتاب املقدس
جمعية خريية مسجلة برقم 1096157 – بريطانيا

بيان خطة العمل:

نقــوم بخدمتــك لتخــدم آخريــن مــن خــال منهــج يســتخدم يف العــامل بــأرسه، ُتّكــن 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”:

ــدة”؛  ــاة الجدي ــدس”؛ “الحي ــاب املق ــت الكت ــة “وق ــة اإلنجليزي ــة باللغ ــر دروس كتابي ــدس )BES( بن ــاب املق ــة للكت ــات التعليمي ــة الخدم ــوم جمعي تق

“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/ مدرســة(. 

ــاح للدارســن أن يســتمروا يف الدراســة ألكــر مــن 20ســنة، حيــث يكــون هنــاك منهــج متــاح عــى خمســة مســتويات مــن  ويف أعقــاب املنهــج املُخطــط يُت

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. 

ــة. تنــح مصــادر “وقــت  ــا للقــدرات املتفاوت ــة وفًق ــات العمري ــة )انظــر صفحــة4(، وقــد تختلــف الفئ ــة عمري ــكل فئ ــاك منهــج ملــدة ثــاث ســنوات ل وهن

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 

إفريقيــا والهنــد وغريهــا مــن املواقــع، يتــم إنتــاج اإلرشــادات التوجيهيــة ألولئــك الذيــن يســتخدمون دروس “وقــت الكتــاب املقــدس” يف مثــل هــذه الحــاالت 

ــا. وقــد ُصممــت اإلرشــادات التوجيهيــة للتدريــس يف هــذا الكتيــب لاســتخدام بــدروس املســتوين األول والثــاين للفئــة العمريــة مــن 11-16 ســنوات تقريبً

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

تختــص دروس شــهر إبريــل بعيــد القيامــة ودروس شــهر ديســمر متعلقــة مبيــاد املســيح.

ســتقوم بعــض املواقــع باســتخدم إصــدار 4A أســبوعيًا للــدروس وأخــرى تســتخدم كتيــب 5A الــذي يتضمــن 24درًســا. إننــا عــادة نعطــي للُمعلــم أو القائــد 

دروس A4 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 املُعلمــن أن يكونــوا عــى درايــة بالقصــة الكتابيــة وأيضــاً عــى درايــة بــدرس "وقــت الكتــاب املقــدس" الــذي   •

ــة كأداة  ــكل درس بعناي ــادية ل ــادئ اإلرش ــي أيضــا النظــر يف املب ــام برحــه. وينبغ ــل القي ــدرس قب ــم بحــل ال ــوم املُعل ــن األفضــل أن يق ــه، م يقدم

ــدروس. ــط لل مســاعدة يف التخطي

فهــم الــدروس التــي ميكــن تَعلّمهــا:  يف الجــزء العلــوي مــن خطــة كل درس ســتاحظ عبــارة: "نحــن نتعلــم أن"، تليهــا اثنتــان مــن أهــداف التعلــم   •

التــي مــن املأمــول أن األطفــال يكونــوا قــد اســتوعبوها بعــد االســتامع إىل رشح املُعلــم 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 أيضــاً عــى التفكــري إتجــاه املعرفــة 

وتطبيقهــا والقيــام بأســتجابة اتجاههــا. تعتــر هــذه األهــداف التــي تُعلــم هــي بيــان دقيــق للمفاهيــم الرئيســية / الحقيقــة التــي تـُـدرس يف الــدرس 

وقــد يرغــب املُعلمــن يف اســتخدامها كتقييــم شــخيص لهــم ملــا قامــوا بــه يف عمليــة التدريــس والتعلــم.

ــن  ــي مُيك ــة الت ــرق املختلف ــا الط ــك اقرحن ــف، لذل ــال يف املواق ــرة األطف ــث خ ــن حي ــدروس م ــدأ يف كل ال ــا أن نب ــدرس:  علين ــة لل ــل أفتتاحي عم  •

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

ارشح الــدرس: لقــد أعطينــا النقــاط الرئيســية يف القصــة ، ونحــن نأمــل أن املُعلمــن أن ال يشــريوا إليهــا مبــارشة عنــد تقديــم القصــة بــل يكونــوا عــى   •

درايــة كاملــة بالقصــة ليكونــوا قادريــن عــى القيــام برحهــا بطريقــة مشــوقة وملهمــة. هــدف املُعلــم أن يفهــم األطفــال الــدروس الرئيســية مــن 

القصــة ويقــوم مبســاعدتهم لفهــم األســتجابة التــي عليهــم القيــام بهــا مــام تعلمــوه مــن القصــة، لذلــك أقتضــت الحاجــة أن نوضــح بعــض التفاصيــل 

يف روايــة القصــص. وتــرد دامئــاً 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 بيّنــة بقــدرات األطفــال حتــى يقومــوا بحــل أوراق العمــل   •

ومــدى الدعــم املطلــوب مــن املُعلــم، ويف بعــض الحــاالت ســيكون رشطــاً أن يقــرأ املُعلــم نــص الــدرس ويــردد األطفــال النــص وهــذه طريقــة مألوفــة 

يف رسد القصــص. وقــد يكــون عــى أطفــال أخريــن 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 متــاح ملســاعدتهم بحيــث ال 

ينظــر إليهــا الطفــل عــى أنهــا عمــل روتينــي أو أختبــار، ينبغــي أن يكــون عمــاً ممتعــاً ومشــجعاً وعليــك الثنــاء بشــدة عــى مــا يعمــل وتوضيــح 

للطفــل انــه يعمــل عمــاً غايــة يف األهميــة.
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قم بتذكريه بالقصة: لقد اقرحنا عمل مسابقات حيثام كان ذلك ممكناً أو العمل عى مساعدة التعلم كوسيلة ملراجعة القصة.  •

قــم بتوضيــح القصــة: نحــن نُقــدر أنــه يف بعــض الحــاالت ســيكون مــن الصعــب جــداً الحصــول عــى مرئيــات ولكــن كلــام كان ذلــك ممكنــاً فمــن   •

املهــم الركيــز عــى الصــور   أو األشــياء املســاعدة يف فهــم القصــة، فيمكــن للوســائل املرئيــة أن تكــون عونــاً كبــرياً يف روايــة القصــص، حيثــام كان ذلــك 

مناســباً 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 الخاصــة بهــم، وهنــاك أيضــاً مصــدر أخــر للحصــول عــى وســائل مرئيــة مــن خــال

com]  ولكــن محتوياتهــم البــد مــن رشائهــا، وميكنــك أيضــاً اســتخدام ألــة تصويــر مســتندات لتكبــري صــور »وقــت الكتــاب املقــدس« ثــم القيــام 

بتلوينهــا وتســتخدم 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 الدارسون   )1

قادرين عى تكرار اآلية دون االستعانة باألية املكتوبة أمامهم.

لتقديم اآلية الرئيسة ميكنك استخدام اآليت:  )2

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

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

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

الخطة الزمنية:

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

املقدمة ورسد القصة: حوايل 15دقيقة؛  -1

رشح اآلية الرئيسة : 5-10 دقائق؛  -2

حل ورقة العمل : 20دقيقة؛  -3

مسابقات ونشاطات أخرى: 5-10 دقائق.  -4

تذكر القول املأثور:

“أخرين وأنا قد أنىس،

اعرض يل وأنا سأتذكر،

شاركني عمليًا وأنا سأفهم”
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منهج “وقت الكتاب املقدس”

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
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املستوى الثالث – الوحدة السابعة
الدرس األول – حياة يعقوب

املوضوع: املخادع

املستوى الرابع – الوحدة السابعة
الدرس األول – حياة يعقوب

املوضوع: املخادع

املقطع الكتايب: تكوين 25: 21-34 و تكوين27: 29-1

األية الرئيسية: تكوين 1:32

نتعلم األيت:

الله قادر أن يغفر لنا عندما نخطيء.  .1

يريد الله أن يبارك كل منا.  .2

املقطع الكتايب: تكوين 25: 19-34 و تكوين27: 41-1

األية الرئيسية: رومية 5: 8

نتعلم األيت:

الغش والكذب يجلبان األضطراب والتعاسة.  .1

لدى الله خطة لحياة كل فرد حتى إذا عاش مثل يعقوب.  .2

املقدمة
ناقش املقصود باألغواء وأكر املواقف التي نغوى بها لنكذب، اكتب قامئة 

بهذه املواقف وناقش األسباب التي تدفعنا للكذب. تحدث أيضاً عن الغرية 

واملواقف التي منتأل بها غرية واألسباب التي تدفعنا لذلك.

علينا أن نتحمل نتيجة أفعالنا، اربط ذلك بحياتنا مثال: متى تعرضت لإلحتيال 

أنت أو أحد أصدقائك وتوجهت إىل الرطة؟ فكر ملاذا البد من معاقبة ّمن 

كرس القانون )أخطأ(.

الرشح

قدم القصة الكتابية

ناقش وارشح:

ولدت رفقة تؤمن بعدما صى اسحاق، كان عيسو األكر ويعقوب   .1

األصغر.

كان هناك تحيز يف البيت، كان اسحاق يحب عيسو الصياد ورفقة   .2

تحب يعقوب الذي يفضل البقاء يف البيت.

ارشح أهمية البكورية يف الرشق األوسط قدمياً.  .3

كان عيسو يصطاد وكان جائعاً، وكان يعقوب قد أعد طبيخاً وميكن أن   .4

يعطي ألخيه بعضاً منه إذا ما تخى أخوه عن بكوريته.

عندما شاخ اسحاق أراد أن يبارك ابنه األكر ولكن رفقة تآمرت لتخدع   .5

اسحاق الذي كان أعمى، وبينام كان يطبخ عيسو ليُطعم اباه عملت 

رفقة ويعقوب طعاماً برسعة وتنكر يعقوب الذي أخر اسحاق انه 

عيسو فنال بركات األبن األكر من أبيه.

ارشح األية الرئيسية وشجع الدارسني ليحفظوها.

اكمل الدرس األول.

ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح من خالل: FBI - عيسو يبيع بكوريته 

ليعقوب ويعقوب يخدع عيسو

قدم القصة الكتابية

ناقش وارشح:

ولدت رفقة تؤمن بعدما صى اسحاق، كان عيسو األكر ويعقوب األصغر.  .1

كان هناك تحيز يف البيت، كان اسحاق يحب عيسو الصياد ورفقة تحب   .2

يعقوب الذي يفضل البقاء يف البيت.

ارشح أهمية البكورية يف الرشق األوسط قدمياً.  .3

كان عيسو يصطاد وكان جائعاً، وكان يعقوب قد أعد طبيخاً وميكن أن   .4

يعطي ألخيه بعضاً منه إذا ما تخى أخوه عن بكوريته، فقد أظهر يعقوب 

مكره وأنانيته.

عندما شاخ اسحاق أراد أن يبارك ابنه األكر ولكن رفقة تآمرت لتخدع   .5

اسحاق الذي كان أعمى، وبينام كان يطبخ عيسو ليُطعم اباه عملت رفقة 

ويعقوب طعاماً برسعة وتنكر يعقوب الذي أخر اسحاق انه عيسو فنال 

بركات األبن األكر من أبيه.

ناقش هذا املثال للخداع وارشح أهمية األمانة.  .6

عندما رجع عيسو كان مغتاظاً جداً وحاول أن يباركه أبوه ولكن الوقت كان   .7

متأخراً جداً، فقد فقد بكوريته وبركته.

ارشح األية الرئيسية وشجع الدارسني ليحفظوها.

اكمل الدرس األول.

ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح من خالل: FBI - عيسو يبيع بكوريته 

ليعقوب ويعقوب يخدع عيسو

املراجعة

فكر يف الخطايا التي أرتكبها يعقوب يف هذا الدرس.

ما هي نوع الخطايا التي نحتاج غفراناً منها؟ فكر يف األمر وسط الجامعة 

ثم بشكل شخيص.

قم بعمل لوحة عى الحائط لتكتب عليها إجابات الدارسن.

تأمل كيف أننا نطلب من الرب ورمبا من الناس أيضاً الغفران. أقرأ 

مزمور32: 5-1

تأمل شعور عيسو عندما أدرك أنه تم خداعه وأكاذيب أخوه وأمه.

فّكر يف األوقات التي تر بها بأزمة نتيجة خداع أو كذب أحدهم، ثم اكتب 

أمرين مختلفن ستحاول أن تحيا بهم يف الفرة املُقبلة.

التطبيق

 العميل

يحثنا الدرس عى:

اكتب عى ورقة بعض الخطايا التي سبق و أرتكتبتها ثم أطويها واربطها 

ومزقها جيداً جدا بدالً من أن تكتب الخطايا عى أرض رملية أو ترابية ثم 

تقوم مبسحها.

يحثنا الدرس عى:

تأمل خطط الله ليعقوب ولحياتك أيضاً بناءاً عى املباديء الكتابية مثل   .1

ارميا 29: 11

ادع الله ليعلن لك عن مستقبلك. كن إيجابياً.  .2
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املستوى الثالث – الوحدة السابعة
الدرس الثاين – حياة يعقوب

املوضوع: الحامل

املستوى الرابع – الوحدة السابعة
الدرس الثاين – حياة يعقوب

املوضوع: الحامل

املقطع الكتايب: تكوين 27: 41-46 و تكوين28: 22-10

األية الرئيسية: تكوين 16:28

نتعلم األيت:

عى الرغم من أن يعقوب قد أخطأ، كان الله الزال معه وأحبه كثرياً.  .1

وميكننا قول نفس األمر بالنسبة لنا.  .2

املقطع الكتايب: تكوين 27: 41-46 و تكوين28: 22-1

األية الرئيسية: تكوين 28: 16

نتعلم األيت:

عى الرغم من فساد يعقوب، قد كان له بعض املقابات املدهشة مع الله   .1

حيث أعطى له وعوداً لحياته.

دامئاً ما يعاملنا الله كام تعامل مع يعقوب.  .2

املقدمة
تأمل يف الله املتحكم يف حياتنا بالرغم مام نفعل! فِكر يف الطرق التي ميكننا 

التواصل بها مع األخرين، وتأمل أن الله يتحدث إلينا بطرق مختلفة. أسأل 

الدارسن أن يفكروا يف الطرق التي يتحدث بها الله إلينا يف هذه األيام.

اسأل الدارسن أن يشاركوا خراتهم عن وقت آمن به أحدهم بالله ومر بأمور 

فوق الطبيعية.

هل علينا أن نكون كاملن لنختر مثل هذه األمور؟

الرشح

قدم القصة الكتابية

ناقش وارشح:

فكر عيسو يف قتل أخيه بعد موت أبيه، أقرحت رفقة عى يعقوب أن   .1

يذهب ويقيم عند خاله البان لحن يهدأ غضب عيسو.

بارك اسحاق يعقوب وبدأ يعقوب رحلته إىل فدان آرام.  .2

توقف يعقوب لياً وحلم حلامً، رأى سلم رأسه يف السامء. ثم تحدث   .3

له الله وأعطى له وعوداً عن األرض التي سرثها عائلته وأنه سوف 

يكون معه يف الرحلة.

استيقظ يعقوب وسمى هذا املكان بيث إيل والذي يعني بيت الله.  .4

ونذر يعقوب نذراً للرب إذا حفظه الله فيكون الرب هو إلهه!  .5

تأمل يف الدروس التي ميكننا أن نتعلمها من يف الوقت التي قضاه   .6

يعقوب يف بيت إيل.

ناقش وارشح فكرة محبة الله ليعقوب وليس كخطاياه.  .7

ارشح األية الرئيسية وشجع الدارسني ليحفظوها.

اكمل الدرس الثاين.

ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح من خالل: FBI - الله يتحدث ليعقوب 

يف حلم

قدم القصة الكتابية

ناقش وارشح:

فكر عيسو يف قتل أخيه بعد موت أبيه، أقرحت رفقة عى يعقوب أن   .1

يذهب ويقيم عند خاله البان لحن يهدأ غضب عيسو.

بارك اسحاق يعقوب وبدأ يعقوب رحلته إىل فدان آرام.  .2

توقف يعقوب لياً وحلم حلامً، رأى سلم رأسه يف السامء. ثم تحدث له   .3

الله وأعطى له وعوداً عن األرض التي سرثها عائلته وأنه سوف يكون معه 

يف الرحلة.

استيقظ يعقوب وسمى هذا املكان بيث إيل والذي يعني بيت الله.  .4

ونذر يعقوب نذراً للرب إذا حفظه الله فيكون الرب هو إلهه!  .5

6.  ناقش وارشح فكرة محبة الله ليعقوب وليس كخطاياه.

ناقش وارشح املفاجاءات التي ميكننا الحصول عليها عندما يعمل الله يف   .7

حياتنا.

ارشح األية الرئيسية وشجع الدارسني ليحفظوها.

اكمل الدرس الثاين.

ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح من خالل: FBI - الله يتحدث ليعقوب يف 

حلم 

املراجعة

يف مجموعات صغرية: أذكر األماكن التي أدركت معية الله لك مستخدماً 

هذا العنوان »كان الله معي هنا« مستخدماً ما يدل عن ذلك يف 

عربانيني13: 5 يف كل أيام حياتنا.

هل سبق الله وأعطى لك حلامً؟ هل سبق لك أن حلمت حلامً له مغزى 

روحي؟ ماذا كان مغزاه؟ وكيف ساعدك يف حياتك؟

تأمل أيضاً يف كيف يتحدث الله للبر يف يومنا هذا.

ما هي الوعود التي قطعها الله وميكن أن تكون مامئة للدارسن يف كل أيام 

الحياة؟

التطبيق

 العميل

يحثنا الدرس عى:

هل سبق لك أن أخطأت ومل يحول الله ظهره عنك بل باركك الله؟  .1

ماذا شعرت يف هذا الوقت؟  .2

ماذا كنت تتوقع أن الله يتحدث إليك؟  .3

يحثنا الدرس عى:

قم بعمل بحث عن األحام الروحية وكن منفتحاً أن الله يتحدث لك بهذه   .1

الطريقة.

راجع يف الكتاب املقدس الوعود التي قطعها الله، و صِل مستخدماً إياها.  .2
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املستوى الثالث – الوحدة السابعة
الدرس الثالث – حياة يعقوب

املوضوع: خيبة األمل

املستوى الرابع – الوحدة السابعة
الدرس الثالث – حياة يعقوب

املوضوع: خيبات األمل

املقطع الكتايب: تكوين 29: 30-1 

األية الرئيسية: غالطية 7:6

نتعلم األيت:

حياة مثل الزرع والحصاد.  .1

ليس هناك وعوداً بأن الحياة ستكون سهلة دامئاً.  .2

املقطع الكتايب: تكوين 29: 1-30 و تكوين31: 21-1

األية الرئيسية: غالطية 6: 7

نتعلم األيت:

حياة مثل الزرع والحصاد.  .1

الله يُعني ما يقول.  .2

علينا أن نُعامل األخرين كام نريد أن يعاملونا.  .3

املقدمة

تحدث عن مبدأ الزرع والحصاد يف الحقول واملزارع.. وإلخ، وارشح أن أي 

إن كان نوع البذرة التي تُزرع ستُثمر من نفس نوعها. تحدث عن سلوكنا 

إن كان مستقيامً كان أو غري مستقيامً فله توابعه، فنحن نحصد ما زرعناه!

فِكر يف أشخاص يف وقتنا هذا ترصفوا بغري استقامة وحصدوا النتائج.

تحدث عن مبدأ الزرع والحصاد يف الحقول واملزارع.. وإلخ، وارشح أن أي إن 

كان نوع البذرة التي تُزرع ستُثمر من نفس نوعها. تحدث عن سلوكنا مستقيامً 

كان أو غري مستقيم له توابعه.

تصفح الجرائد أو املجات التي تتحدث عن حياة األشخاص وابحث عن أمثلة 

للزرع والحصاد واقطع الصورة الخاصة بالخر واضف الكلامت املناسبة التي 

تصف الخر.

الرشح

قدم القصة الكتابية

ناقش وارشح:

وصل يعقول آلرام وقابل رعاة يسقون غنمهم.  .1

كانت راحيل بنت خاله تسقي غنمها وقد قام يعقوب مبساعدتها،   .2

وعندما أخرت أبيها بذلك جاء البان واستقبله يف بيته.

خدم يعقوب البان حن وعده البان أن يخدمه سبعة سنن ليعطي له   .3

راحيل زوجة له، الذي كان قد وقع يف حبها.

وبعد الزفاف اكتشف يعقوب أنه قد ُخدع وانه قد تزوج ليئة أخت   .4

راحيل.

وبعد ذلك أخذ أيضاً راحيل زوجة له فكان عليه أن يخدم سبع سنن   .5

أخرى ألجلها.

ناقش كيف حصد يعقوب املخادع نتائج خداعه طوال السنني املاضية   .6

يف بيته.

ناقش أيضاً الطرق التي يتعامل بها الناس مع خيبة األمل.  .7

ارشح األية الرئيسية وشجع الدارسني ليحفظوها.

اكمل الدرس الثالث.

ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح من خالل: FBI - يعقوب يُخدع يف زفافه 

قدم القصة الكتابية

ناقش وارشح:

وصل يعقول آلرام وقابل رعاة يسقون غنمهم.  .1

كانت راحيل بنت خاله تسقي غنمها وقد قام يعقوب مبساعدتها، وعندما   .2

أخرت أبيها بذلك جاء البان واستقبله يف بيته.

خدم يعقوب البان حن وعده البان أن يخدمه سبعة سنن ليعطي له   .3

راحيل زوجة له، الذي كان قد وقع يف حبها.

وبعد الزفاف اكتشف يعقوب أنه قد ُخدع وانه قد تزوج ليئة أخت راحيل.  .4

وبعد ذلك أخذ أيضاً راحيل زوجة له فكان عليه أن يخدم سبع سنن أخرى   .5

ألجلها.

ناقش كيف حصد يعقوب املخادع نتائج خداعه طوال السنني املاضية يف   .6

بيته.

أخرياً أمر الله يعقوب أن يرجع إىل وطنه، لقد باركه الله بقطعان غنم   .7

وعائلة كبرية. مل يخر يعقوب البان أنه سيخرج ولكنه هرب من بيت البان.

فِكر يف إخفاقات سعقوب وناقش كيف أن الله الزال يعمل يف حياتنا الغري   .8

منضبطة.

ارشح األية الرئيسية وشجع الدارسني ليحفظوها.

اكمل الدرس الثالث.

ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح من خالل: FBI - يعقوب يُخدع يف زفافه 

املراجعة
اخر واحدة من األمثلة التي حصلتم عليها يف رقم7 باألعى واكتبها عى 

لوحة كبرية بالفصل ليتمكن الكل من رؤيتها.

فِكر يف أمثلة للزرع والحصاد بجانبها اإليجايب أوالً ثم السلبي.

اكتب أو ارسم اإلجابات لتلخص كاهام.

التطبيق

 العميل

يحثنا الدرس عى:

متى كانت املرة األخرية التي خاب بها أملك؟  .1

كيف تعاملت مع ذلك؟  .2

هل كانت طريقة أخرى للتعامل مع هذا املوقف؟  .3

هل ميكنك رسد ثاثة أمثلة للزرع والحصاد يف عمودين؟  .4

يحثنا الدرس عى:

هل تعرف شخصاً مخادعاً قد ُخدع؟  .1

هل سبق وفكرت يف أمثلة أن ينقلب السلوك الغري مستقيم لياحق   .2

صاحبه؟
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املستوى الثالث – الوحدة السابعة
الدرس الرابع – حياة يعقوب

املوضوع: األكتشاف

املستوى الرابع – الوحدة السابعة
الدرس الرابع – حياة يعقوب

املوضوع: األكتشاف

املقطع الكتايب: تكوين 32: 1-21 و تكوين33: 11-1

األية الرئيسية: 1يوحنا 1: 9

نتعلم األيت:

مبعونة الله ميكننا أن نغفر لألخرين، عى الرغم من األمور السيئة التي   .1

فعلوها بنا كام حدث يف حياة يعقوب.

دامئاً ما يغفر الله لنا عندما نتوب ونطلب منه الغفران.  .2

املقطع الكتايب: تكوين 32: 1-32 و تكوين33: 17-1

األية الرئيسية: 1يوحنا 1: 9

نتعلم األيت:

يعقوب ُمقباً عى أزمة يف حياته ولكن كان األكر األهمية ليعقوب أن   .1

يلتقي بالله عن أن يلتقي بأخيه الذي مل يراه منذ زماناً طوياً.

عى الرغم انه قد شاخ، لقد أعد الله خطة لحياة يعقوب.  .2

املقدمة

ذكِر الدارسن أن يعقوب قد أطاع الله وهو يف طريق العودة لبيته ولكنه 

قلق بشأن لقاؤه بعيسو الذي كان قد هدده بالقتل منذ سنوات. تأمل 

كيف أن عيسو كان يعد ملسامحته.

ارسد مجموعة من األمور التي عادة ما تحدث لك إذا: أ( مل تغفر  ب(

غفرت.

تحدث عن ماذا تفعل إذا كنت تشارك يف مقابلة شخص مهم وكيف نستعد 

لذلك. يعقوب اآلن ياقي الله بعد سنوات من عدم التواصل مع الله، مل يعد 

يعقوب كام هو مجدداً وهو قد تلقى العون للذهاب ملاقاة عيسو.

ابحث عى األنرنت -إذا كان ممكناً- عن كتاب

 The End .أو شاهد الفيلم وكيف سامحت زوجة جيم إليوت قاتل زوجها " 

 "of the Spear

الرشح

قدم القصة الكتابية

ناقش وارشح:

تأمل األسباب التي جعلت يعقوب خائفاً من رجوعه لبيته بعد سنوات   .1

طويلة.

ميتأل يعقوب بالخوف أكر عندما َعلِم أن عيسو قادم ألستقباله ومعه   .2

400رجل.

يقوم يعقوب بعمل ثاثة أشياء: 1( يقسم عائلته إىل جيشن حتى   .3

تنجو أحدى املجموعتن )32: 7-8(، 2( يصيل )32: 9-12(، 3( يرسل 

هدايا لعيسو)32: 16-13(.

لقد مر يعقوب هذه الليلة بأمر غريب فتقابل مع الله وطلب أن   .4

يباركه )32: 31-22(.

هرب الخوف من يعقوب، لقد عانقه عيسو ويبدو أن قد سامحه.   .5

يعقوب يقدم عائلته لعيسو ويقنعه أن يقبل هداياه.

هو يزل مل يرجع إىل أبوه ويخدع عيسو ُمجدداً بالعودة يف وقتها.  .6

تأمل ملاذا شك يعقوب ومل يقبل وعود الله.  .7

شارك املخاوف وارشح اكرث املخاوف التي مل تحدث بالفعل عىل الرغم   .8

من أننا ركزنا عليها لفرتة طويلة.

ارشح األية الرئيسية وشجع الدارسني ليحفظوها.

اكمل الدرس الرابع.

ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح من خالل: FBI - يعقوب يعود لكنعان 

ويعقوب وعيسو يلتقيان 

قدم القصة الكتابية

ناقش وارشح:

تأمل األسباب التي جعلت يعقوب خائفاً من رجوعه لبيته بعد سنوات   .1

طويلة.

ميتأل يعقوب بالخوف أكر عندما َعلِم أن عيسو قادم ألستقباله ومعه   .2

400رجل.

يقوم يعقوب بعمل ثاثة أشياء: 1( يقسم عائلته إىل جيشن حتى تنجو   .3

أحدى املجموعتن )32: 7-8(، 2( يصيل )32: 9-12(، 3( يرسل هدايا 

لعيسو)32: 16-13(.

لقد مر يعقوب هذه الليلة بأمر غريب فتقابل مع الله وطلب أن يباركه   .4

.)31-22 :32(

هرب الخوف من يعقوب، لقد عانقه عيسو ويبدو أن قد سامحه. يعقوب   .5

يقدم عائلته لعيسو ويقنعه أن يقبل هداياه.

هو يزل مل يرجع إىل أبوه ويخدع عيسو ُمجدداً بالعودة يف وقتها.  .6

تأمل ملاذا شك يعقوب ومل يقبل وعود الله.  .7

تأمل يف قصص واقعية ألشخاص سامحوا بعضهم البعض.  .8

فكر يف الرضر الذي نرض به أنفسنا واألخرين عندما ال نغفر.  .9

ارشح األية الرئيسية وشجع الدارسني ليحفظوها.

اكمل الدرس الرابع.

ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح من خالل: FBI - يعقوب يعود لكنعان 

ويعقوب وعيسو يلتقيان  

املراجعة

بالرجوع للجزء السابق استخدم خيالك لتكتب خطاباً لله، اطلب من 

الدارسن أن يتأملوا مباذا يجب أن نعرف لله وماذا نطلب منه وعى ماذا 

نشكره.

تأمل ماذا يُعني أن نتقابل مع الله

أ(متى ميكننا فعل ذلك؟

ب(كيف ميكننا فعل ذلك؟

ج(ملاذا ميكننا فعل ذلك؟

أسأل الدارسن إذا ما سبق لهم أن تقابلوا مع الله شخصياً.

التطبيق

 العميل

يحثنا الدرس عى:

ماذا تعلمنا من املقطع الكتايب يف حياتنا؟  .1

اعط أمثلة عن غفران الشخص لألخر مؤخراً.  .2

هل ميكننا طلب معونة الله لنغفر لشخص؟  .3

يحثنا الدرس عى:

أسأل الدارسن إن كانوا يعرفوا شخصاً فشل يف مسامحتهم مؤخراً أو شخص   .1

قد سامحهم.

ومباذا شعروا؟  .2

هل هناك شخص يجب أن تسامحه؟  .3
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املستوى الثالث – الوحدة الثامنة
الدرس األول – هوية املسيحي

املوضوع: ما هي الصالة؟

املستوى الرابع – الوحدة الثامنة
الدرس األول – هوية املسيحي

املوضوع: التعلم عن الصالة

املقطع الكتايب: مزمور5: 8-1

األية الرئيسية: مزمور5: 2

نتعلم األيت:

الصاة هو أمر مميز للغاية ألن الله مميز للغاية.  .1

الصاة هي التحدث واألستامع لله.  .2

أحياناً ال نحصل عى استجابة لصلواتنا وهناك أسباب لذلك.  .3

املقطع الكتايب: لوقا11: 1-10 و متى6: 15-5

األية الرئيسية: لوقا11: 9

نتعلم األيت:

علينا أن ندرك أن الصاة هي امتياز عظيم.  .1

علينا أن نصيل دامئاً.  .2

علينا أال نركز عى أنفسنا يف صاتنا الشخصية.  .3

املقدمة

فكر يف مشاكل التواصل مع األصدقاء والعائلة البعيدين. تأمل الحقيقة 

الرائعة وهي أننا ميكننا التواصل مع الله.

اسأل الدارسن هل ُهم يصلون، ملاذا؟ / ملا ال؟

فكر يف مشاكل التواصل مع األصدقاء والعائلة البعيدين. تأمل الحقيقة الرائعة 

وهي أننا ميكننا التواصل مبارشة مع الله.

فكر يف األمور التي يجب أن نصيل ألجلها. اسرجع هل سبق للدارسن صلوا 

ونالوا استجابة، وماذا كان رد فعلهم ألستجابة الصاة؟

الرشح

قدم القصة الكتابية

ناقش وارشح:

تأمل إىل ّمن نتحدث بينام نحن نصيل وفكر يف بعض العناوين التي   .1

استخدمها داود يف املزمور.

فكر يف أي وقت من اليوم كان داود يصيل وناقش متى ميكننا أن   .2

نصيل.

ناقش من املزمور ما هي معوقات سامع الله لصاتنا.  .3

وأيضاً من املزمور ابحث عن الدروس التي ميكن أن نتعلمها والتي   .4

تساعدنا أن نستعد للتحدث إىل الله يف الصاة.

لداود عاقة خاصة مع الرب حيث أشار بكلامت: "مليك وإلهي" يف   .5

عدد2. كيف ميكننا نحن أيضاً أن تكون لنا هذه العاقة املميزة؟

ناقش وارشح أهمية الصالة أو ماذا كانت الحياة بدون الصالة.  .6

ما الذي ميكننا أنا نصيل ألجله؟  .7

ارشح األية الرئيسية وشجع الدارسني ليحفظوها.

اكمل الدرس األول.

ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح من خالل: FBI - ال يوجد

قدم القصة الكتابية

ناقش وارشح:

هناك موقف كان يسوع يصيل فطلب منه تاميذه أن يعلمهم كيف يصلوا.  .1

تأمل إىل ّمن تتحدث بينام أنت تصيل وفكر يف العناوين التي استخدمها   .2

يسوع.

بدأ يسوع صاته بالتسبيح لله، يف أي جزء من صاتنا يجب أن نسبح الله؟  .3

فكر يف الطلبات األساسية الثاثة التي أعطاها يسوع كمثال للصاة.  .4

اقرأ املثل الذي أعطاه يسوع ثم قال )لوقا11: 5-10( وفكر يف الدرس   .5

الرئييس الذي كان يسوع يعلمه وهو اللجاجة يف الصاة.

فكر يف الدروس التي علمها يسوع عن الصاة يف متى6: 15-5 .  .6

تأمل ملاذا نحن نصيل حينام تسري األمور يف اتجاه معاكس.  .7

وفكر أيضاً ملاذا يكون من الصعب علينا أن نصيل يف األوقات الصعبة.  .8

ارشح األية الرئيسية وشجع الدارسني ليحفظوها.

اكمل الدرس األول.

ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح من خالل: FBI - مثل صديق منتصف الليل

املراجعة

هل هناك أموراً أو أشخاصاً يحتاجون للصاة؟ كيف عادة ما نصيل ألجلهم؟ 

وما هي املدة التي نصيل بها؟

فكر يف صاة شخص ألجل أخر يف الكتاب املقدس والدروس التي ميكن أن 

نتعلمها من حياة الصاة.

تحدث بإختصار عن خمس جوانب للصاة ذُكر يف الدرس األول واطلب من 

الدارسن أن يعملوا يف مجموعات ليقوموا بتحضري صاة تشمل جميع الجوانب.

التطبيق

 العميل

يحثنا الدرس عى:

هل ينبغي أن تتكلم أو تسمع أكر يف الصاة؟ قد يكون علينا أن نستمع 

أكر ملا يقوله الله لنا بينام نحن نصيل.

يحثنا الدرس عى:

فكر يف مواقف شخصية يف عائلتك، يف مجتمعك، يف بلدك، يف العامل تحتاج أن 

نصيل ألجلها. تذكر أن تقدم شكراً ألجل الصلوات املستجابة.
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املستوى الثالث – الوحدة الثامنة
الدرس الثاين – هوية املسيحي

املوضوع: هل الله يسمع صالتنا؟

املستوى الرابع – الوحدة الثامنة
الدرس الثاين – هوية املسيحي

املوضوع: التعلم عن الكتاب املقدس

املقطع الكتايب: لوقا 18: 14-9

األية الرئيسية: يعقوب 4: 6

نتعلم األيت:

ليس رشطاً ليك نصيل أن نذهب للكنيسة فنحن ميكننا أن نصيل يف أي   .1

مكان ويف أي وقت.

يريد الله منا أن نتضع ونكون صادقن يف الصاة.  .2

املقطع الكتايب: أعامل الرسل 17: 10-14 و 2تيموثاوس 3: 17-14

األية الرئيسية: مزمور 119: 105

نتعلم األيت:

من الرضوري جداً أن نقرأ الكتاب املقدس.  .1

علينا أن نثق يف الكتاب املقدس ألنه هو كلمة الله.  .2

املقدمة
راجع الدرس األول الذي كان يتحدث عن الصاة، يقول الكتاب املقدس: 

"قبل الكرس الكرياء." )أمثال 18: 18(

تأمل ما معنى ذلك، وارشح ذلك بقصة واقعية أو خيالية.

يوجد الكتاب املقدس يف دول العامل أكر من أي كتاب أخر، عى مدار التاريخ 

حاولت كثري من الباد حظره، حرقه أو حتى إخفاؤه ولكنه الزال موجوداً. وذلك 

ألنه كلمة الله.

الرشح

قدم القصة الكتابية

ناقش وارشح:

كان يسوع يعلم أنه يجب أن نصيل دامئاً دون انقطاع. )عدد1(  .1

ولقد رشح أيضاً أن ّمن يتكر وال يتضع فليس له دافع صحيح يف   .2

الصاة. )عدد9(

الحظ عدد املرات التي قال فيها الفرييس رجل الدين كلمة "أنا".  .3

اطلب من الدارسن أن يذكروا أوصافاً للصاة ودوافع العشار.  .4

ابرز الفرق بني أسلوب صالة الرجلني.  .5

تأمل أي منهم قد أرىض الله أكرث وملاذا.  .6

ارشح األية الرئيسية وشجع الدارسني ليحفظوها.

اكمل الدرس الثاين.

ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح من خالل: FBI - مثل الفرييس والعشار 

قدم القصة الكتابية

ناقش وارشح:

يُعد الكتاب املقدس هو الكتاب األكر أهمية بالنسبة للمسيحين، ولكن   .1

كيف ميكننا أن نقول انه الحق؟

تخرنا القراءة الكتابية أن كل الكتاب هو أنفاس الله وهذا يعني أن الله قد   .2

تنفس به. الله منزه عن الكذب لذلك ميكننا القول أن الكتاب املقدس هو 

الحق.

هناك عدة أمور قد تم التنبؤ عنها يف العهد القديم وحدثت بالفعل بعد   .3

مئات السنن، فعى سبيل املثال كل املراجع يف العهد القديم عن مياد 

يسوع.

كتب حوايل 40شخص مختلفن أجزاء من الكتاب املقدس عى مدار عدة   .4

قرون، ولكن هناك فكرة رئيسية واحدة ورسالة واحدة تعطي وحدة 

للكتاب.

قراءة الكتاب املقدس واتباع تعاليمه قادر مبعونة الروح القدس أن يغري   .5

حياة األشخاص.

فا عجب فإن الكتاب املقدس بالغ األهمية، فكر يف عدة أسباب تجعلنا   .6

نقرأ الكتاب املقدس.

ارشح األية الرئيسية وشجع الدارسني ليحفظوها.

اكمل الدرس الثاين.

ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح من خالل: FBI - ال يوجد  

املراجعة
اكتب يف ورقة املميزات التي قالها العشار وأكتب يف ورقة أخرى املميزات 

التي أظهرها الفرييس.

فكر يف األية الرئيسية ثم ارسم شعاعاً ضوئياً من السامء، وتحته ارسم أو اكتب 

بعض األمور التي أنت تحتاج لنور الله فيها مثل: قرار معن تريد أن تتخذه أو 

مساعده عندما تكون ُمحبطاً.

التطبيق

 العميل

يحثنا الدرس عى:

ماذا تعني كلمة "تواضع" وكيف ميكننا أن نكون أكر تواضعاً؟ اعط   .1

أمثلة يف كيف ميكننا أن نظهر اتضاعنا.

ماذا تُعني كلمة "متكر" وكيف ميكننا أن نكون أقل كرياءاً؟ اعط أمثلة   .2

يف كيف نظهر كرياءنا.

يحثنا الدرس عى:

ما هي األمور العملية التي التي تجعل قراءتك للكتاب املقدس أسهل؟  .1

فكر يف الصاة واطلب من الله أن يساعدنا عى قراءة الكتاب املقدس   .2

بأنتظام، وتفهمه بشكل أفضل ونطبقه يف حياتنا.
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املستوى الثالث – الوحدة الثامنة
الدرس الثالث – هوية املسيحي

املوضوع: ملاذا يجب علينا أن نصيل؟

املستوى الرابع – الوحدة الثامنة
الدرس الثالث – هوية املسيحي

املوضوع: الحياة للرب

املقطع الكتايب: متى6: 15-5

األية الرئيسية: متى 6: 8

نتعلم األيت:

علينا أن نصيل بإنتظام وليس فقط يف األمور الصعبة.  .1

ال نحتاج أن تكون صاتنا طويلة وذو كلامت رنانة.  .2

"الصاة الربانية" هي لتساعدنا يف صاتنا.  .3

املقطع الكتايب: يوحنا15: 1-17 و غالطية5: 23-22

األية الرئيسية: يوحنا 15: 5

نتعلم األيت:

عى املسيحين أن يكونوا أكر شبهاً ليسوع.  .1

والرس هو املكوث بالقرب منه كالكرمة واألغصان كام رشح.  .2

يحتاج املسيحيون إىل ملسة الله للتقليم ليأتوا بثمر أكر.  .3

املقدمة

1.راجع الدرس األول والثاين وكل الدروس املستفادة التي تعلمناها عن 

الصاة وتأمل ملاذا يجد الكثريين األنتظام يف الصاة صعباً.

ماذا ستكون ميزة الصاة بصوت عاِل حتى تحافظ عى   .2

تركيزك؟

ماذا ستكون ميزة كتابة الصلوات لتساعد عى إنتقاء الكلامت   .3

الصحيحة؟

1.فكر يف املسيحين املؤمنن الذين يُظهروا عدداً من مثار الروح وتأمل كيف أن 

حياتهم مثمرة.

ارشح كيف أن الله يعمل يف حياتنا ليزيل املعطات والخطايا تاماً   .2

مثل الكرام الذي يقلم الكرمة.

الرشح

قدم القصة الكتابية

ناقش وارشح:

َعلّم الرب عن الصاة يف املوعظة عى الجبل.  .1

ارشح سبب رضورة رسية صاتنا مع الله.  .2

ارشح سبب أن تكرار الكام يف الصاة أمراً خاطئاً.  .3

ناقش أهمية الصاة يف ضوء "الن اباكم يعلم ما تحتاجون اليه قبل ان   .4

تسالوه".

فكر يف الصاة الربانية كنموذج للتسبيح والصاة التوسلية.  .5

تأمل أهمية تصديقنا أن الله سوف يستجيب عندما نصيل ويضع   .6

صلواتنا يف اعتباره.

ارشح األية الرئيسية وشجع الدارسني ليحفظوها.

اكمل الدرس الثالث.

ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح من خالل: FBI - ال يوجد

قدم القصة الكتابية

ناقش وارشح:

اوصف أن اآلب هو كالكرام والرب يسوع كالكرمة ونحن كاألغصان.  .1

ارشح أن الله يريد أن يرى الثامر يف حياتنا ويف غالطية 5: 22-23 أفضل   .2

رشح لذلك.

فكر يف شكل الشجرة قبل وبعد التقليم وكيف أن هذه العملية حيوية   .3

لتجعل مثر الفاكهة يعلو.

ابرز الفرق من غالطية 5: 19-20 بن مثر طبيعة اإلنسان بدون عمل الروح   .4

القدس وبدون اإلميان باملسيح.

ذكر الدارسن أن هدف الله لنا كمسيحين أن نكون أكر شبهاً للمسيح   .5

والذي أظهر كل مثر الروح يف حياته.

ارشح األية الرئيسية وشجع الدارسني ليحفظوها.

اكمل الدرس الثالث.

ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح من خالل: FBI - ال يوجد

املراجعة
فكر يف 1تيموثاوس 2: 1 وناقش األنواع املختلفة للصاة.

فكر يف األماكن التي ميكننا أن نصيل بها صاة شخصية، ارسد ما يقرحه 

الدارسون.

لخص الدروس املستفادة من هذا الدرس.

أكد عى أن املفتاح هو أن نبقى فيه كام قال يف يوحنا15: 5-4 .

التطبيق

 العميل

يحثنا الدرس عى:

الصاة أمراً فعاالً وليست أمراً غري فعاالً، فكر يف ماذا يُعني ذلك بالنسبة 

لك اآلن. 

اطلب من الله اإلميان عندما تصيل.

استخدم الصاة الربانية كنموذج ليستخدموها الدارسون يف صاتهم 

الشخصية.

يحثنا الدرس عى:

اطلب من الدارسن أن يقرأوا غالطية 5: 22-23 ُمصلن ، طالبن من الرب أن 

يُظهر لهم أي من هذه الثامر يحتاجون ليك تساعدهم يف النمو.
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املستوى الثالث – الوحدة الثامنة
الدرس الرابع– هوية املسيحي

املوضوع: هل الله يستجيب الصالة؟

املستوى الرابع – الوحدة الثامنة
الدرس الرابع – هوية املسيحي

املوضوع: التقدمة للرب

املقطع الكتايب: 1صموئيل1: 20-1

األية الرئيسية: 1صموئيل1: 20

نتعلم األيت:

ال تستجاب صلواتنا بالطريقة التي نريدها وال بالرسعة التي نتمناها.  .1

دامئاً ما تكون إجابات الله وخططه أفضل من إجاباتنا وخططنا.  .2

املقطع الكتايب: مرقس12: 41-44 و متى6: 4-1

األية الرئيسية: 2كورنثوس 9: 7

نتعلم األيت:

يجب علينا أن نعطي لله برسور، ويعتر العطاء جانباً هاماً من حياتنا   .1

املسيحية.

ال يقترص عطاءنا لله عى أموال فقط.  .2

املقدمة
تحدث عن قصة حنة.

صمم لوحة واستخدم صوراً وكلامت لتوضع شعور حنة:

قبل الصاة + بعد الصاة

يف مجموعات صغرية عى شكل دائرة اكتبوا قامئة باألشياء التي يعطيها الله لنا، 

ثم باألشياء التي ميكن أن نقدمها للرب.

الرشح

قدم القصة الكتابية

ناقش وارشح:

ارشح بإختصار قصة حنة وعائلتها وارشح أيضاً الزيارة السنوية لبيت   .1

الرب لتقديم ذبائح وللعبادة.

ِصف شعور حنة عندما كانت عاقراً وكانت فننة تغيظها.  .2

فكر يف صاة حنة والوعد الذي أعطاه الله.  .3

ارشح رد فعل عايل الكاهن من صاة حنة.  .4

ارشح كيف أن اله استجاب لصاة حنة.  .5

فكر يف كيف تغري شعورها تاماً بعدما صلت وركزت عى الرب.  .6

ارشح األية الرئيسية وشجع الدارسني ليحفظوها.

اكمل الدرس الرابع.

ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح من خالل: FBI - والدة صموئيل  

قدم القصة الكتابية

ناقش وارشح:

ِصف املوقف الذي كان فيه يسوع يف الهيكل يشاهد الجمع يعطي أمواالً.  .1

ارشح ملاذا كانت تقدمة األرملة الفقرية مختلفة تاماً عن تقدمات أي   .2

شخص أخر.

ملاذ رُس يسوع بالتقدمة القليلة التي قدمتها هذه املرأة؟  .3

ماذا نتعلم من هذا املوقف عن تقدمينا ألوقاتنا ومواهبنا وكنوزنا للرب؟  .4

ملاذا أوصانا الله أن نُعطي يف الخفاء؟  .5

فكر يف ما وعد الله به للذين يعطون يف الخفاء.  .6

ارشح األية الرئيسية وشجع الدارسني ليحفظوها.

اكمل الدرس الرابع.

ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح من خالل: FBI - األرملة التي أعطت كل 

يشء  

املراجعة
1.اسأل الدارسن إذا ما سبق لهم أن شعروا بالحزن الشديد حيال أمر ما.

تأمل ما كانوا عليهم فعله يف ذلك الوقت.  .2

ناقش إذا ما شعر احدهم بتحسن بعدما ترك همومه عى الله.  .3

1.تأمل الطرق التي ميكن أن نقدم بها للرب.

اخر شيئاً عملياً واحداً لتعيش به بعد هذا الدرس.  .2

ضع تحدياً للدارسن ليتأكدوا من أن دوافعهم صحيحة بينام هم يعطوا.  .3

التطبيق

 العميل

يحثنا الدرس عى:

فكر يف شخص ما قادر عى أن يستفيد من معرفة أن الله قادر أن يحمل 

همومنا ويجعلهم يشعرون بتحسن. هل بإمكانك زيارته يف أرسع وقت 

وتخره بهذه القصة؟

يحثنا الدرس عى:

ابحث عن شواهد كتابية أخرى لها عن العطاء مثل: "متذكرين كلامت الرب 

يسوع انه قال: مغبوط هو العطاء اكر من االخذ" )أعامل الرسل20: 35(. 

اطلب من الرب أن يساعدك يف فهم هذا املبدأ.
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املستوى الثالث – الوحدة التاسعة
الدرس األول – مغامرات بولس

املوضوع: املُضطهد

املستوى الرابع – الوحدة التاسعة
الدرس األول – الرسول بولس

املوضوع: تجديده

املقطع الكتايب: أعامل الرسل9: 19-1

األية الرئيسية: 2كورنثوس 5: 17

نتعلم األيت:

لقد تغري بولس بعدما تقابل مع املسيح.  .1

الزال الله يغري حياة البر حتى اليوم.  .2

املقطع الكتايب: أعامل الرسل9: 30-1

األية الرئيسية: 2كورنثوس 5: 17

نتعلم األيت:

الله وحده هو القادر عى تغيري حياة البر.  .1

أن تصري مؤمناً هو أمر صعب ولكن الله مع املؤمنن خاصة يف األوقات   .2

الصعبة.

املقدمة
اعط مقدمة عن شاول الذي هو من الشخصيات الرئيسية يف العهد 

الجديد، ارشح عاقته مبوت اسطفانوس. )أعامل الرسل6: 58(

استخدم مثل الرنقة التي تتحول لفراشة كمقدمة ملبدأ التجديد.

اعط مقدمة عن شاول الذي هو من الشخصيات الرئيسية يف العهد الجديد، 

ارشح عاقته مبوت اسطفانوس. )أعامل الرسل6: 58(

استخدم مثل الرنقة التي تتحول لفراشة كمقدمة ملبدأ التجديد.

الرشح

قدم القصة الكتابية

ناقش وارشح:

ارشح أن بولس هو ّمن كان يُدعى شاول يف بداية القصة.  .1

اعط تفاصيل عن أسباب سفره لدمشق.  .2

ارشح ما حدث وما قيل حينام تقابل شاول مع الرب، وما فعله بولس   .3

قباً قد يفيدك. )أعامل الرسل22: 1-13 و 26: 18-9(

اوصف ما حدث بعدما أخذوه لدمشق واملهمة التي كان عليه   .4

تنفيذها.

فكر يف كلمة "تجديد"، التجديد هو عمل نعمة الله أن تخلق شخصاً   .5

جديداً يف املسيح، اربط ذلك بأن نولد ثانية. )يوحنا3:3(.

ارشح كيف تغري بولس بعدما تواجه مع املسيح.  .6

أكد عى رضورة هذه الرسالة يف اإلميان املسيحي.  .7

ارشح األية الرئيسية وشجع الدارسني ليحفظوها.

اكمل الدرس األول.

ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح من خالل: FBI - تغيري شاول )بولس( 

قدم القصة الكتابية

ناقش وارشح:

ارشح أن بولس هو ّمن كان يُدعى شاول يف بداية القصة.  .1

اعط تفاصيل عن أسباب سفره لدمشق.  .2

ارشح ما حدث وما قيل حينام تقابل شاول مع الرب، وما فعله بولس قباً   .3

قد يفيدك. )أعامل الرسل22: 1-13 و 26: 18-9(

ِصف ما حدث بعدما أخذوه لدمشق واملهمة التي كان عليه تنفيذها.  .4

ليس من السهل أن تصري مؤمناً، ارشح بعض املشاكل التي واجهت شاول يف   .5

بداية تبعيته للرب.

فكر يف طبيعة التجديد كعمل لنعمة الله يف خلق شخص جديد يف املسيح،   .6

اربط ذلك )يوحنا3: 3( بأن نولد ثانية.

تأمل أن شاول مل يرص "متديناً" ألنه كان متديناً قبل تغيريه.  .7

ارشح األية الرئيسية وشجع الدارسني ليحفظوها.

اكمل الدرس األول.

ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح من خالل: FBI - تغيري شاول )بولس( 

املراجعة
اخر واحدة من الدروس املستفادة واكتب صاة تعر عن تطبيق هذا الدرس ارسم لوحة واكتب عليها: شاول – قبل وبعد.

يف حياتك.

التطبيق

 العميل

يحثنا الدرس عى:

شجع الدارسن يف حياتهم الشخصية.  .1

ماذا نتعلم من طاعة حنانيا؟ اكتب قامئة بعنوان "ليك تفعل" عن ما   .2

ميكن أن نتعلم عن الطاعة.

فكر يف ثاث طرق يستطيع بها املؤمنون أن يشجعوا مؤمنون ُجدد،   .3

ارسدهم وضع خطة لعمل ذلك.

يحثنا الدرس عى:

1.  شجع الدارسن يف حياتهم الشخصية.

صل ألجل املؤمنوين الذي يتعرضون لألضطهاد اليوم.  .2

اقرأ 1تيموثاوس1: 12-16 ، وشارك عدد 15 مع اصدقائك الذين يحتاجون   .3

للتغري.
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املستوى الثالث – الوحدة التاسعة
الدرس الثاين – مغامرات بولس

املوضوع: مشاكله

املستوى الرابع – الوحدة التاسعة
الدرس الثاين – الرسول بولس

املوضوع: رحالته

املقطع الكتايب: أعامل الرسل9: 30-19

األية الرئيسية: رومية 1: 16

نتعلم األيت:

أحياناً يكون من الصعب أن نصري مؤمنن إال إذا قدمن اهتامماً برسالة   .1

اإلنجيل.

من الرضوري أن نشجع مؤمنن ُجدد.  .2

املقطع الكتايب: أعامل الرسل11: 19-26 و 13: 12-1

األية الرئيسية: أعامل الرسل 13: 12

نتعلم األيت:

التجديد هو بداية حياة جديدة يف املسيح.  .1

من الرضوري أن نتلمذ مؤمنوين ُجدد لينموا يف فهمهم للحياة املسيحية.  .2

املقدمة
ناقش أهمية التشجيع، اطلب من الدارسن أن يعطوا أمثلة عن مواقف 

حياتية شجعهم فيها البعض وارشح دور ذلك.

ناقش باألمثلة أهمية الطعام لنمونا الجسدي، وضح فكرة النمو الروحي 

للمؤمنن. واطلب من أحدهم أن يقرأ 1بطرس 2:2 و 2بطرس 3: 18 إن وجد 

كتاب مقدس.

الرشح

قدم القصة الكتابية

ناقش وارشح:

ِصف ما حدث عندما ابتدأ شاول يف الوعظ يف دمشق، وارشح محتوى   .1

رسالته هناك؟

ارشح ملاذا كانوا اليهود يكرهونه وكيف خطط للهرب.  .2

ناقش طبيعة مشاكل شاول وملاذا تعرض الناس عى رسالة اإلنجيل،   .3

وملاذا مل يخجل شاول من اإلنجيل؟ )راجع األية الرئيسية(

ِصف العقبات التي واجهها بينام كان راجعاً ألورشليم.  .4

تحدث عن أهمية برنابا بالنسبة لشاول واهمية التشجيع يف حياة   .5

املؤمن. اقرأ 1صموئيل30: 6

ارشح األية الرئيسية وشجع الدارسني ليحفظوها.

اكمل الدرس الثاين.

ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح من خالل: FBI - تجديد بولس 

قدم القصة الكتابية

ناقش وارشح:

تشتت املؤمنون بعد موت اسطفانوس يف أماكن متفرقة والبعض جاءوا إىل   .1

أنطاكية.

لقد نروا األخبار السارة عن يسوع فآمن كثريين ورجعوا للرب.  .2

لقد أُرسل برنانا من أورشليم ليساعد املؤمنن الُجدد، فلقد أدرك أن هذه   .3

مهمة عظيمة ولذلك أحرض شاول ألنطاكية وتحدثا لعدد كبري يف الكنيسة 

ملدة سنة.

يف تلك الفرة أمر الروح القدس للكنيسة أن يرسلوا برنابا وشاول لعمل   .4

جديد.

انطلقا لقرص حيث واجها مقاومة عليم الساحر وهو كان ساحراً والذي   .5

حاول أن مينع واحد من القادة وهو الوايل رسجيوس من أن يؤمن. فتحدث 

شاول مع عليم الساحر الذي كان قد اصابه العمى فأمن الوايل رسجيوس 

بالرب يسوع.

ركز عى أهمية الوعظ بالكلمة يف الكرازة. )أعامل الرسل11: 20-19(.  .6

ركز أيضاً عى أهمية منو املؤمنن. )1بطرس2:2(.  .7

ارشح األية الرئيسية وشجع الدارسني ليحفظوها.

اكمل الدرس الثاين.

ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح من خالل: FBI - بولس وبرنابا يزورون قربص  

املراجعة

راجع الدرس مستخدماً األسئلة التالية:ناقش بعض الصعوبات التي تواجه حياة املؤمنن واتخذ شاول كمثال.

هل كانت إرسالية بولس وبرنابا ناجحة؟ علل إجابتك.  .1

ما هي الدروس املستفادة من مقابلة بولس لعليم الساحر عن قوة الله   .2

عى األرواح الريرة؟

التطبيق

 العميل

يحثنا الدرس عى:

أحياناً يتوقع البعض أن الحياة ستكون "خالية من املشاكل" بعدما   .1

اصبحوا مؤمنن، من وجهة نظرك ما هي النصيحة التي قدمها بولس 

لهؤالء الذين تبنوا هذه وجهة النظر؟ تأمل 2كورنثوس 11: 33-23 .

اكتب صاة تشجيع للمؤمنن الذي ميرون مبصاعب، وصمم ملصقة   .2

كتاب مكتوب بها الصاة وقم بتوزيعها عى املؤمنن الذين يواجهون 

املصاعب.

يحثنا الدرس عى:

اطلب من الدارسن أن يسألوا أحد الوعاظ معن أنت تعرفه عن قصص   .1

التجديد املدهشة الذي أخترها يف خدمته، كيف يتضع أمامك ذلك من 

تحدي؟

ناقش مع قائد روحي تعرفه جيداً كيف تفهم الكتاب املقدس بشكل أفضل   .2

وكيف تطور من خطتك لقراءة الكتاب املقدس.
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املستوى الثالث – الوحدة التاسعة
الدرس الثالث – مغامرات بولس

املوضوع: الواعظ

املستوى الرابع – الوحدة التاسعة
الدرس الثالث – الرسول بولس

املوضوع: وعظه

املقطع الكتايب: أعامل الرسل13: 12-1

األية الرئيسية: أعامل الرسل 13: 12

نتعلم األيت:

كان الروح القدس ال يزال يعمل وبشارة اإلنجيل تنتر يف أماكن   .1

جديدة.

كانت هناك مقاومة شيطانية لإلنجيل.  .2

املقطع الكتايب: أعامل الرسل13: 52-13

األية الرئيسية: أعامل الرسل 13: 12

نتعلم األيت:

لرسالة املسيح جذوراً يف العهد القديم وأن موت وقيامة املسيح كان حسب   .1

خطة الله.

إن غفران الخطايا هو فقط من خال املسيح.  .2

املقدمة
عرف الدارسن عن الرصاع الذي بن الله والشيطان، اسرجع أثر ما حدث 

يف جنة عدن وناقش قصة السقوط مشرياً أن الشيطان الزال يعمل يف صور 

مختلفة مقاوماً الوعظ بإنجيل الرب يسوع.

اطلب من الدارسن أن يفكروا يف أهمية الغفران، فكر يف املواقف اليومية 

عندما تقوم مبسامحة أحدهم. تأمل مدى إحتياجنا لغفران الله وناقش كيف 

أن محور رسالة املسيح هو غفران الخطايا، اكتشف أفكار خاطئة عن الغفران.

الرشح

قدم القصة الكتابية

ناقش وارشح:

بعد موت اسطفانوس تشتت املؤمنن يف أماكن متفرقة والبعض ذهب   .1

ألنطاكية.

لقد نروا األخبار السارة عن يسوع فآمن كثريون ورجعوا للرب.  .2

لقد أُرسل برنابا للمؤمنن الُجدد، فلقد أدرك أن تلك هي مهمة كبرية   .3

ولذلك استدعى شاول ألنطاكية وعى مدار سنة كاملة كانا قد علام 

عدداً كبرياً يف الكنيسة.

يف ذلك الوقت أمر الروح القدس الكنيسة لريسا برنابا وشاول لعمل   .4

جديد.

فقد أُرسا إىل قرص حيث واجها مقاومة رجل يدعى عليم الساحر   .5

وهذا كان نوعاً واحداً من السحرة الذين كان مينع الحكام مثل الويل 

رسجيوس من أن يؤمن.

تكلم شاول لعليم الساحر بينام كان قد أصيب بالعمى وآمن الويل   .6

رسجيوس بالرب يسوع.

ناقش حقيقة وطبيعة املقاومة الشيطانية.  .7

ناقش أهمية بشارة اإلنجيل يف أيامهم واليوم.  .8

تأمل سبب قضاؤ الله عىل عليم الساحر.  .9

ارشح األية الرئيسية وشجع الدارسني ليحفظوها.

اكمل الدرس الثالث.

ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح من خالل: FBI - بولس وبرنابا يزوران 

قربص

قدم القصة الكتابية

ناقش وارشح:

وصل بولس اآلن إىل أنطاكية األخرى )انطاكية بيسيدية(.  .1

ويف رسالته األوىل أعاطهم تقريراً ُمفصاً عن التاريخ اليهودي وصوالً ملجيء   .2

يسوع وموته وقيامته، وقد أبرز ذلك بقوله: "انه بهذا ينادى لكم بغفران 

الخطايا". )عدد38(

وبعد حديثه األول يف املجمع فقد ُدعي ثانية يف السبت القادم.  .3

يف السبت القادم اجتمعت املدينة بأرسها لتسمع بولس مام جعل قادة   .4

اليهود أمتألوا غرية.

قال بولس انه بسبب انهم قد رفضوا كلمة الله فهو سيتوجه اآلن إىل   .5

الوثنين كام يف إشعياء49: 6 .

ارشح ملاذا أراد قادة اليهود أن يقتلوا املسيح.  .6

تأمل أسباب موت يسوع وكيف مات وأن قيامة املسيح كانت جزء من   .7

خطة الله.

فكر يف تفرد املسيح كمخلص. )راجع عدد 39-38(  .8

ارشح األية الرئيسية وشجع الدارسني ليحفظوها.

اكمل الدرس الثالث.

ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح من خالل: FBI - بولس وبرنابا يف أنطاكية 

وأيقونية 

املراجعة
راجع الناس من خال طلبك من الدارسن رشحهم لكيف هزم الله الشيطان 

يف هذا الدرس.

قم بعمل اختبار للدارسن عى درس اليوم كمراجعة للدرس.

التطبيق

 العميل

يحثنا الدرس عى:

وضع الفرق يف رد فعل عليم الساحر والوايل رسجيوس من بشارة   .1

اإلنجيل، وتحد الدارسن يف ردود أفعالهم تجاه اإلنجيل.

يف عديد من األفام يف أيامنا هذه تتحدث عن الشعوذة مثل: هاري   .2

بوتر. هل عى املسيحين رؤية مثل ذلك األفام؟ قم بعمل مناقشة.

يحثنا الدرس عى:

كيف أن تفرد املسيح كمخلص يتحدى ثقافتنا؟  .1

أقرأ أفسس4: 32 وتحد الدارسن يف تأثري كلامت بولس عن الغفران عليهم!  .2
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املستوى الثالث – الوحدة التاسعة
الدرس الرابع – مغامرات بولس

املوضوع: "املدينة املنقسمة"

املستوى الرابع – الوحدة التاسعة
الدرس الرابع – الرسول بولس

املوضوع: مشاكله

املقطع الكتايب: أعامل الرسل13: 16-13 ، 52-42

األية الرئيسية: أعامل الرسل 13: 49

نتعلم األيت:

من الرضوري أن تسمع كلمة الله.  .1

إن رسالة املسيح للكل وهي رسالة سبب فرح لكل ّمن يقبلها.  .2

املقطع الكتايب: أعامل الرسل14: 28-1

األية الرئيسية: مرقس 16: 20

نتعلم األيت:

تختلف الناس حول رسالة املسيح وبعض ردود أفعال املؤمنن تكون با   .1

حدود.

اإلخاص لله الذي أظهره بولس كان رضورياً.  .2

املقدمة

اسأل الدارسن ملاذا يُعد الكتاب املقدس رضورياً. )الحظ عدد املرات التي 

ذُكر فيها كلمة الله يف القراءة الكتابية لهذا الدرس(

قم بتوصيل فكرة أن محور الكتاب املقدس هي رسالة املسيح لكل البر، 

وألفت انتباه الدارسن أن املؤمنن هم من خلفيات ثقافية متنوعة.

اسأل الدارسن عن تعريف كلمة "إخاص"، واطلب من الدارسن أن يفكروا يف 

أمثلة لإلخاص الدائم وبعض األشخاص الذين يظهرون إخاصهم. تأمل أهمية 

اإلخاص.

الرشح

قدم القصة الكتابية

ناقش وارشح:

وصل بولس اآلن ألنطاكية األخرى )بيسيدية( حيث قد قّدم رسالته   .1

األوىل يف املجمع وقد ُدعي ليأيت ثانية السبت القادم.

2.  يف السبت القادم اجتمعت املدينة بأرسها لتسمع بولس مام جعل 

قادة اليهود أمتألوا غرية.

قال بولس انه بسبب انهم قد رفضوا كلمة الله فهو سيتوجه اآلن إىل   .3

الوثنين كام يف إشعياء49: 6 .

ركز عى ّمن هم مستمعي بولس. )عدد16، 42، 43، 48(  .4

ارشح ملاذا بُر باألنجيل أوالً لليهود.  .5

اوصف كيف انترت كلمة الله. )عدد49(  .6

ارشح األية الرئيسية وشجع الدارسني ليحفظوها.

اكمل الدرس الرابع.

ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح من خالل: FBI - بولس وبرنابا يف أنطاكية 

وأيقونية 

قدم القصة الكتابية

ناقش وارشح:

عندما وصا بولس وبرنابا إىل أيقونية آمن كثري من اليهود واألمم ولكن   .1

بعض اليهود أثاروا معارضة.

أنقسمت املدينة بسبب اإلنجيل والبعض تأمروا لرجم بولس وبرنابا لذلك   .2

كان عليهم الهرب إىل لسرة.

وهنا استخدم الله بولس لشفاء الرجل املُقعد ولذلك أعتقدوا سكان هذه   .3

املدينة أنهام آلهة وأرادوا أن يقدموا لهام ذبائح.

أخرا بولس وبرنابا الجمع انهم يريدا أن يرجعوا عن معبوداتهم الباطلة   .4

ويرجعوا للرب الحي. ورشحا لهم كل ما سيهبهم الله إياه. )عدد17(

فجاء يهوداً من أنطاكية وأيقونية وأهاجوا الجمع لريجموا بولس وجروه   .5

إىل خارج املدينة ظانن انه مات. ولحسن الحظ نجا بولس ويف اليوم التايل 

ذهبا إىل دربة، وهنا اصبح الكثريين تاميذاً.

ثم عادا إىل لسرة، أيقونية وأنطاكية ليشجعوا املؤمنن مخاطرين بحياتهم.  .6

أكد عىل ّمن هو الله. )عدد17-15(  .7

تأمل يف أهمية املثابرة مثل بولس وبرنابا، تأمل عدد22.  .8

ارشح األية الرئيسية وشجع الدارسني ليحفظوها.

اكمل الدرس الرابع.

ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح من خالل: FBI - بولس وبرنابا يف أنطاكية 

وأيقونية  

املراجعة

راجع الدرس بطلبك من الدارسن أن يوضحوا كيف هزم الله الشيطان يف 

هذا الدرس.

قم بعمل إختبار للدارسن عى درس اليوم عى سبيل املراجعة للدرس.

ما هدف "األيات والعجائب" يف عدد3؟  .1

هل أخلصا بولس وبرنابا حقاً لله يف هذا النص؟ هل يتوقع الله منا أن   .2

نعطي حياتنا لعمله؟

التطبيق

 العميل

يحثنا الدرس عى:

الحظ رد فعل الوثنين لرسالة املسيح يف عدد 42، 48 .وماذا ميكننا أن   .1

نتعلم من ذلك رد الفعل عى رسالة املسيح؟

ادرس عمل واحدة من املجتمعات التبشريية يف سعيها يف توصيل رسالة   .2

املسيح للثقافات األخرى.

يحثنا الدرس عى:

يف مجموعات اكتب قصيدة عن كلمة "اإلخاص" يف الحياة املسيحية.  .1

قم بعمل لوحة توضح أن رسالة املسيح تتحدى وثنيتنا يف مجتمعنا الحايل.  .2
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املستوى الثالث – الوحدة العارشة
الدرس األول – مغامرات بولس

املوضوع: املعاناة ألجل الرب

املستوى الرابع – الوحدة العارشة
الدرس األول – مغامرات بولس

املوضوع: بولس يف فيلبي

املقطع الكتايب: أعامل الرسل14: 21-1

األية الرئيسية: 1بطرس 4: 16

نتعلم األيت:

كثرياً ما يعاين املؤمنن بسبب إميانهم وعليهم أن يستمروا مهام كانت   .1

الصعوبات.

لدى املؤمنون إميان يف الله الحي الخالق الذي يدعمنا.  .2

املقطع الكتايب: أعامل الرسل16: 40-9

األية الرئيسية: أعامل الرسل16: 31

نتعلم األيت:

من الرضوري أن نسمع ونطيع قيادة الله.  .1

يفتح الله قلوب البر وهذا الخاص هو ألي شخص من خال الرب يسوع   .2

املسيح.

املقدمة
اكتشف مع الدارسن مدى أهمية اإلميان بالله الخالق، ركز عى فكرة 

املسئولية والحساب أمام الله.

اطرح سؤاالً عن أسباب احتياجنا لخاص الله. ارشح طبيعة خاص الله وكيف 

أننا خلُصنا من خال ما فعله الله من خال الرب يسوع وليس بأعاملنا.

الرشح

قدم القصة الكتابية

ناقش وارشح:

عندما وصا بولس وبرنابا إىل أيقونية آمن كثري من اليهود واألمم ولكن   .1

بعض اليهود أثاروا معارضة.

أنقسمت املدينة بسبب اإلنجيل والبعض تأمروا لرجم بولس وبرنابا   .2

لذلك كان عليهم الهرب إىل لسرة.

وهنا استخدم الله بولس لشفاء الرجل املُقعد ولذلك أعتقدوا سكان   .3

هذه املدينة أنهام آلهة وأرادوا أن يقدموا لهام ذبائح.

أخرا بولس وبرنابا الجمع انهم يريدا أن يرجعوا عن معبوداتهم   .4

الباطلة ويرجعوا للرب الحي. ورشحا لهم كل ما سيهبهم الله إياه. 

فجاء يهوداً من أنطاكية وأيقونية وأهاجوا الجمع لريجموا بولس   .5

وجروه إىل خارج املدينة ظانن انه مات. 

6.  ولحسن الحظ نجا بولس ويف اليوم التايل ذهبا إىل دربة.

أكد عىل ّمن هو الله. )عدد17-15(  .7

تأمل يف أهمية املثابرة مثل بولس وبرنابا.  .8

ارشح األية الرئيسية وشجع الدارسني ليحفظوها.

اكمل الدرس األول.

ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح من خالل: FBI - بولس وبرنابا يف لسرتة 

ودربة 

قدم القصة الكتابية

ناقش وارشح:

لقد أُعلن لبولس بوضوح أال يذهب ملناطق أخرى يف آسيا ولكنه رأى رؤية   .1

ذات ليلة تخره أن يذهب إىل مقدونية. )أوروبا(

اروي األحداث التي أدت لوصول اإلنجيل ألوروبا. )عدد9(  .2

ألتقى بولس يف فيلبي مبجموعة من السيدات كانوا يصلون عى النهر، فيام   .3

بينهم ليديا.

ارشح معنى فتح الرب قلب ليديا. )عدد14(  .4

عندما أمر بولس الروح الرير من أن يخرج من الجارية التي بها روح   .5

عرافة، أُلقيا هو وسيا يف السجن الداخيل.

فحدثت زلزلة وكل املساجن أطلقوا أحراراً، كان السجان سينهي حياته   .6

بنفسه ولكن بولس أكد له أنه مل يهرب أحداً.

ارشح بوضوح سؤال السجان وإجابة بولس. )أعامل الرسل 16: 31(  .7

أكد عىل أن الرب يسوع املسيح هو مركز الخالص.  .8

ارشح األية الرئيسية وشجع الدارسني ليحفظوها.

اكمل الدرس األول.

ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح من خالل: FBI - بولس وسيال سافرا لفيلبي 

وبولس وسيال يف السجن 

املراجعة
اربط الدرس الكتايب بخروج 20: 1-6. ساعد الدارسن ليفهموا الله الحي 

بحق، وتأمل نوع املعبودات التي تفصلنا عن الله يف مجتمعنا اليوم.

راجع الدرس من خال هذه األسئلة:

اروي االحداث التي تبعت الحديث مع السجان.  .1

ما هي طبيعة ورشوط املعمودية يف هذه الفقرة؟ )عدد15، 33-31(  .2

التطبيق

 العميل

يحثنا الدرس عى:

فكر يف فكرة الحساب من الله وكيف يعد ذلك تحدياً لنا؟ ما التغيري   .1

الذي البد أن يحدث يف حياتنا املسيحية؟

ماذا نتعلم من عدد15 عن عبادة "البطل"؟  .2

يحثنا الدرس عى:

نعمة الله هي الوسيلة الوحيدة إلدراك فكرة الخاص.  .1

أهمية معمودية ّمن يؤمن.   .2
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املستوى الثالث – الوحدة العارشة
الدرس الثاين – مغامرات بولس

املوضوع: صديق العمر

املستوى الرابع – الوحدة العارشة
الدرس الثاين – مغامرات بولس

املوضوع: بولس يف تسالونييك وبريية

املقطع الكتايب: أعامل الرسل16: 1-3 ، 2تيموثاوس1: 5-1

األية الرئيسية: 2تيموثاوس 3: 15

نتعلم األيت:

قراءة ومعرفة الكتب املقدسة تُحكمنا للخاص.  .1

من الرضوري أن يكون لك صديق مؤمن وتصلوا لبعضكم البعض.  .2

املقطع الكتايب: أعامل الرسل17: 14-1

األية الرئيسية: 2كورنثوس 17: 11

نتعلم األيت:

يسوع هو املسيح الذي تنبأوا عنه يف العهد القديم، وأن موته وقيامته   .1

كانت حتمية.

من الرضوري أن نبحث يف الكتب املقدسة لندرك ما هو اإلميان املسيحي.  .2

املقدمة

ناقش أكر األمور التي تؤثر عى حياتنا سلباً أو إيجاباً، واكتشف مع 

الدارسن أهمية تأثريات اإلميان يف حياتنا. تحدث عن ّمن يؤثرون علىك يف 

إميانك املسيحي وكيف.

اسأل الدارسن عن الشخصيات التي لها مقاماً رفيعاً والتى تحظى بأحرامهم 

وملاذا هم ذو مقاماً رفيعاً من وجهة نظرهم. ارشح أن الرسالة املسيحية هي 

عن شخص متفرد. ادعوهم ليسمعوا الرسالة املوجودة يف أعامل الرسل17: 

14-1

الرشح

قدم القصة الكتابية

ناقش وارشح:

تحدث عن عائلة تيموثاوس.  .1

ارشح أهمية أن جدة وأم تيموثاوس كانتا مؤمنتان.  .2

فكرة يف قيمة العائلة املسيحية.  .3

تأمل ملاذا آمن بولس برضورة ختان تيموثاوس. وما الدروس املستفادة   .4

من ذلك؟

بدأ تيموثاوس أن يساعد بولس وصار مساعداً له.  .5

راجع كلامت بولس لتيموثوس يف رسالته له. )2تيموثاوس1: 5-3(  .6

ارشح األية الرئيسية وشجع الدارسني ليحفظوها.

اكمل الدرس الثاين.

ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح من خالل: FBI - ال يوجد  

قدم القصة الكتابية

ناقش وارشح:

سافر بولس من فيلبي إىل تسالونييك حيث وعظ يف املجمع.  .1

ارشح الرسالة التي وعظ بها بولس يف مجمع تسالونييك، وارشح أيضاً ماذا   .2

ُيعني لقب "املسيح" مثل:الله مسح مخلصاً.

فكر يف مضمون الرسالة.  .3

تأمل الكلامت التالية: "ان هؤالء الذين فتنوا املسكونة" )عدد6(  .4

ومرة أخرى كانا عى بولس وسيا الرحيل رسيعاً لياً إىل بريية.  .5

كانوا اليهود الذين يف بريية مختلفن تاماً عن الذين كانوا يف تسالونييك   .6

فكانوا يدرسون الكتب املقدسة كل يوم. )عدد12-11(

ومع ذلك كانت هناك مقاومة أعظم فصاحبوا بولس إىل أثينا.  .7

قارن بن املقاومة التي تعرضا لها بولس وسيا واملقاومة التي تواجه   .8

املؤمنن األن بسبب إميانهم. 

ارشح األية الرئيسية وشجع الدارسني ليحفظوها.

اكمل الدرس الثاين.

ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح من خالل: FBI - بولس يف تسالونييك وبريية

املراجعة
راجع األية الرئيسية وناقش مع باقي الدارسن كيف أن هذه األية تلخص 

درس اليوم.

اقرأ يشوع1: 8 وقارن هذا الشاهد باألية الرئيسية يف )أعامل الرسل17: 11( ما 

هي التحديات التي أمامنا كمؤمنن؟

التطبيق

 العميل

يحثنا الدرس عى:

عى فهم أهمية أن يكون لدينا أصدقاء مؤمنن.  .1

أن نطلب صداقة املؤمنن.  .2

أن نصيل ألصدقائنا وأقاربنا أن يؤمنوا بالرب يسوع.  .3

يحثنا الدرس عى:

أهمية قراءة الكتاب املقدس وأن نبني رؤيتنا عى الكتاب املقدس. )راجع   .1

األية الرئيسية(

تأثري إمياننا بيسوع كملك عى حياتنا.  .2



AR  -   2018  -    12-7 21الخدمات التعليمية للكتاب املقدس - اإلرشادات التوجيهية للُمعلمني – املستوى الثالث والرابع للسلسلة األوىل الوحدات

املستوى الثالث – الوحدة العارشة
الدرس األول – مغامرات بولس

املوضوع: بولس يف السجن

املستوى الرابع – الوحدة العارشة
الدرس األول – مغامرات بولس

املوضوع: بولس يف أثينا وكورنثوس

املقطع الكتايب: أعامل الرسل16: 34-16

األية الرئيسية: أعامل الرسل16: 31

نتعلم األيت:

الخاص هو من خال الرب يسوع املسيح.  .1

الذين خلصوا البد أن يعتمدوا.  .2

املقطع الكتايب: أعامل الرسل17: 34-15 ، 18: 18-1

األية الرئيسية: أعامل الرسل17: 31-30

نتعلم األيت:

التوبة هي وصية إلهية.  .1

الله سيدين العامل.  .2

املقدمة
شارك مع الدارسن قصة أنقذت فيها من أمر ما، واستخدم القصة لترح 

معاين هذه الكلامت: "خلصت"، "مخلص"، "خاص". وشجع الدارسن أن 

يشاركوا إن كانوا قد نالوا الخاص يف حياتهم.

اسأل الدارسن عن تعريف التوبة مستشهداً بـ 1تسالونييك1: 9 كرح ملبدأ 

التوبة. ركز عى فكرة الرجوع لله كمخلص وهذا يتضمن أيضاً طرق حياتنا 

القدمية. أختبارات الناس التي تغريت بواسطة اإلنجيل تُعزز معنى التوبة.

الرشح

قدم القصة الكتابية

ناقش وارشح:

اروي األحداث التي أدت لوصول اإلنجيل ألوروبا. )عدد9(  .1

ألتقى بولس يف فيلبي مبجموعة من السيدات كانوا يصلون عى النهر،   .2

فيام بينهم ليديا.

ارشح معنى فتح الرب قلب ليديا. )عدد14(  .3

عندما أمر بولس الروح الرير من أن يخرج من الجارية التي بها روح   .4

عرافة، أُلقيا هو وسيا يف السجن الداخيل.

فحدثت زلزلة وكل املساجن أطلقوا أحراراً، كان السجان سينهي حياته   .5

بنفسه ولكن بولس أكد له أنه مل يهرب أحداً.

ارشح بوضوح سؤال السجان وإجابة بولس. )أعامل الرسل 16: 31(  .6

أكد عىل سلطان اسم يسوع. )عدد18(  .7

وضح أن كثرياً ما يتعرض املؤمنني لظلم. )عدد23(  .8

ارشح األية الرئيسية وشجع الدارسني ليحفظوها.

اكمل الدرس الثالث.

ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح من خالل: FBI - بولس وسيال سافرا إىل 

فيلبي وبولس وسيال يف السجن  

قدم القصة الكتابية

ناقش وارشح:

وصل بولس إىل أثينا وكان يطوف منتظراً رفقاؤه القادمن ألثينا، فهو كان   .1

مضطرباً من عدد األصنام.

أبتدأ بولس أن يعظ عن يسوع يف السوق ويف املجمع.  .2

أخذوا بولس إىل مكان عام وسألوه أن يوضع التعليم الجديد.  .3

تحدث بولس عن الله الخالق العظيم الذي عمل العامل، ولكنه أيضاً قال   .4

إنه عن كل واحد منا ليس ببعيد. واستكمل بولس حديثه بأن الله سيدين 

العامل من خال ذاك الذي قام من األموات.

بينام هم يسمعون عن القيامة سخروا منه ولكن البعض آمنوا. ورسعان ما   .5

انتقل بولس لكورنثوس.

وهنا ألتقى بأكيا وبريسكا اللذان أصبحا مساعدين له، ومكث يف   .6

كورنثوس 18شهراً وآمن بواسطته كثريين.

أعامل الرسل18: 9 – تعهد الله أنه سيحفظه يف كورنثوس.  .7

أكد عىل ما َعلّم به بولس عن الله عدد31-24  .8

فكر يف طبيعة الدينونة.  .9

تأمل كيف تفاعلت الجموع مع رسالة بولس يف أثينا وكورنثوس.  .10

ارشح األية الرئيسية وشجع الدارسني ليحفظوها.

اكمل الدرس الثالث.

ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح من خالل: FBI - بولس يف أثينا وبولس يف 

كونثوس

املراجعة
قارن بن أسلوب بولس يف وعظ يف أثينا وكورنثوس، هل يوجد إختاف يف قم بعمل لوحة عى الحائط بها قصة بولس وسيا يف فيلبي.

األسلوبن؟ وملاذا؟

التطبيق

 العميل

يحثنا الدرس عى:

أهمية الخاص من خال ربنا يسوع املسيح.  .1

األعان جهراً بيسوع من خال املعمودية.  .2

يحثنا الدرس عى:

أهمية التوبة وكيف أن املؤمنن عليهم يومياً الرجوع لله من خطاياهم.  .1

الشهادة لألخرين باإلنجيل وكيف أن الله سيدين العامل ذات يوم.  .2
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املستوى الثالث – الوحدة العارشة
الدرس األول – مغامرات بولس

املوضوع: مدينة أثينا

املستوى الرابع – الوحدة العارشة
الدرس األول – مغامرات بولس

املوضوع: بولس يف أفسس

املقطع الكتايب: أعامل الرسل17: 34-10

األية الرئيسية: أعامل الرسل17: 30

نتعلم األيت:

الله هو اإلله الحي الذي خلق األرض.  .1

الله يأمر كل البر أن يتوبوا.  .2

الله سيدين املسكونة بالر.  .3

املقطع الكتايب: أعامل الرسل19: 41-1

األية الرئيسية: أفسس2: 9-8

نتعلم األيت:

كلمة الله وعمله ينتر يف أفسس.  .1

اسم الرب يسوع يتعظم.  .2

املقدمة
اسأل الدارسن عن ما يعرفونه عن األصنام، وأسألهم عن تعريف الصنم. 

ناقش معهم أول وصيتن يف خروج20 وارشح مفهوم التوبة من خال 

تسالونييك األوىل1: 9

راجع الدرس الثالث وفكر يف التوبة وماذا تعني يف حياة كل شخص. وطور 

فكرة أن التوبة تغري شكل الحياة. ناقش أعامل الرسل19: 20-18

الرشح

قدم القصة الكتابية

ناقش وارشح:

وصل بولس إىل أثينا وكان يطوف منتظراً رفقاؤه القادمن ألثينا، فهو   .1

كان مضطرباً من عدد األصنام املوجودة باملدينة.

أبتدأ بولس بالوعظ عن يسوع يف السوق ويف املجمع.  .2

أخذوا بولس إىل مكان عام وسألوه أن يوضع التعليم الجديد.  .3

تحدث بولس عن الله الخالق العظيم الذي عمل العامل، ولكنه أيضاً   .4

قال إنه عن كل واحد منا ليس ببعيد. واستكمل بولس حديثه بأن الله 

سيدين العامل من خال ذاك الذي قام من األموات.

بينام هم يسمعون عن القيامة سخروا منه ولكن البعض آمنوا. ورسعان   .5

ما انتقل بولس لكورنثوس.

أكد عىل ما قاله بولس عن الله )عدد31-24(  .6

أكد عىل أدلة قيامة يسوع. )عدد31(  .7

ناقش رد الفعل لعظة بولس. )عدد34-32(  .8

ارشح األية الرئيسية وشجع الدارسني ليحفظوها.

اكمل الدرس الرابع.

ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح من خالل: FBI - بولس يف أثينا  

قدم القصة الكتابية

ناقش وارشح:

يتحرك بولس اآلن إىل أفسس حيث ألتقى بعضاً من التاميذ الذين مل يقبلوا   .1

الروح القدس.

ارشح ملاذا كان من الرضوري عى بولس أن يعّمد تاميذ يوحنا.  .2

مبجرد رفض اليهود الذين يف املجمع مرة أخرى وعظ بولس ذهب إىل   .3

مدرسة ومكث سنتن هناك.

عمل الله معجزات فوق طبيعية من خال بولس )عدد11( بفضل قوة   .4

الروح القدس التي أُظهرت يف بولس فآمن كثريون وأعلنوا إميانهم جهاراً. 

ارشح ماذا فعلوا.

بإيجاز ارسد األحداث التي أدت إلضطراب يف أفسس. )عدد41-23(  .5

ارشح ما املقصود بـ "ملكوت الله". )عدد8(  .6

وضح كيف أنترشت كلمة الله يف أفسس. )عدد20(  .7

ناقش كيف يجب أن يتعامل املؤمنون الُجدد مع عادتهم ومامرستهم   .8

القدمية.

ارشح األية الرئيسية وشجع الدارسني ليحفظوها.

اكمل الدرس الرابع.

ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح من خالل: FBI - بولس يف أفسس وصائغي 

الفضة األفسسني يشغبون أمام الطريق  

املراجعة
ناقش يف مجموعات كيف أن رسالة املسيحية ميكن أن تقاوم يف مجتمعك، 

طور ذلك من خال أحداث تتحدث عن اإلنجيل.

ارسم خريطة ذهنية تحت عنوان "اإلنجيل وصل ألفسس".

اكتب مقال صحفي عن الحدث يصف أعامل الرسل19.

التطبيق

 العميل

يحثنا الدرس عى:

حول التوبة الشخصية.. ماذا يُعني أن نرجع للرب من خطايانا؟  .1

حول أهمية التبشري باإلنجيل .. كيف ميكن أن نشارك رسالة اإلنجيل؟  .2

يحثنا الدرس عى:

اإلميان املسيحي يُعرف بـ "الطريق". )عدد9( ماذا يُعني ذلك؟ وكيف يضع   .1

ذلك أمامنا تحدياً؟

ما هي الدروس العملية التي نتعلمها من ترصفات كاتب املدينة عن   .2

واجبتنا العامة يف عدد35-41؟ 
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املستوى الثالث – الوحدة الحادية عرش
الدرس األول – مغامرات بولس

املوضوع: الرشكة مع األخرين

املستوى الرابع – الوحدة الحادية عرش
الدرس األول – محاكامت بولس

املوضوع: أورشليم والحشد

املقطع الكتايب: أعامل الرسل18: 11-1

األية الرئيسية: أعامل الرسل18: 10-9

نتعلم األيت:

كانت رسالة بولس أينام ذهب أن يسوع هو املسيح.  .1

كان الله مع بولس وشدده يف رؤيا.  .2

املقطع الكتايب: أعامل الرسل21: 21-17 ، 22: 30-1

األية الرئيسية: أعامل الرسل22: 15-14

نتعلم األيت:

بعدما تم القبض عى بولس يف الهيكل روى إختباره للجمع.  .1

مل يقبل اليهود حقيقة أن الوثنين قبلوا وتجاوبوا مع اإلنجيل.  .2

استغاث بولس بجنسيته الرومانية عندما بدأوا أن يجلدوه.  .3

املقدمة
اخر الدارسن عن أختبار شخيص عن كيف أن الله يشجعنا. ناقش معنى 

وأهمية التشجيع يف الحياة املسيحية، اطلب من الدارسن أمثلة ألشخاص 

قدموا لهم تشجيعاً.

بإيجاز تحدث عن املقاومات التي واجهها بولس يف أورشليم.

استخدم موقع صوت الشهداء )أو أي مصدر أخر( واعط أمصلة عن مؤمنن 

شهدوا للمسيح ومل يخشوا املعاناة. اسأل الدارسن ملاذا يفعل املؤمنون ذلك.

الرشح

قدم القصة الكتابية

ناقش وارشح:

يصل بولس إىل كورنثوس وألتقى بأكيا وبريسكا اللذين صارا   .1

مساعدين له.

كالعادة ذهب للمجمع يف السبت ليقنع اليهود أن يسوع هو املسيا   .2

الذي ينتظرونه.

وعندما قاوموه اليهود أنتقل إىل بيت أخر وأصبح يعظ أكر للوثنين،   .3

فآمن كثريون وأعتمدوا.

4.  18: 9 – تعهد الله أن يكون معه ويحفظه يف كورنثوس، صف 

الشجاعة العظيمة الذي نالها بولس.

أكد كيف أن رسالة أنترشت. )عدد4، 11(  .5

تأمل كيف أنترشت كلمة الله يف كورنثوس وأهمية املعمودية.  .6

ارشح األية الرئيسية وشجع الدارسني ليحفظوها.

اكمل الدرس األول.

ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح من خالل: FBI - بولس يف أثينا وبولس 

يف كورنثوس

قدم القصة الكتابية

ناقش وارشح:

وصل بولس ألورشليم وذهب للهيكل واتهموه ظُلامً أنه يتكلم مع شخص   .1

أممي يف الهيكل وصار أضطراب.

أنقذ أمري الكتيبة بولس وسمح له أن يتحدث للجمع من عى الدرج.  .2

شهد بولس بوضوح جداً. )22: 1-21( وعندما قال إنه قد أُرسل لألمم   .3

حدث شغب مرة أخرى.

أخذوه للدرج ليجلدوه ومل يعرفهم انه مواطناً رومانياً ال يحق لهم أن   .4

يجلدوه إال بعد ثبوت جرمية عليه.

وضح ملاذا ذهب بولس للهيكل.  .5

وضح أيضاً طبيعة حوار بولس.  .6

ارشح ملاذا أخذ الجمع موقفاً ُمعادياً لبولس.  .7

ارشح األية الرئيسية وشجع الدارسني ليحفظوها.

اكمل الدرس األول.

ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح من خالل: FBI - القبض عى بولس يف 

أورشليم 

املراجعة
اقم مناظرة يف الفصل عن إذا كان بولس حكيامً يف دخوله الهيكل بينام كان يف راجع القصة عن طريق أمتحان.

أورشليم.

التطبيق

 العميل

يحثنا الدرس عى:

اقرأ مزمور23 وفكر يف كيف أن وعد وجود الله يشجعنا كمؤمنن.  .1

تأمل الطرق التي ميكن أن نشجع األخرين بأن الله معهم.افعل ذلك.  .2

يحثنا الدرس عى:

القبض عى املؤمنن يُعد أساساً يف كل مكان يف العامل. خصص صاة منتظمة   .1

متفكراً يف اضطهاد املسيحين.

اطلب من الدارسن ان يراجعوا األسبوع املايض ويتأملوا فرصة فقدوها أن   .2

يشهدوا عن املسيح. اطلب منهم أن يطلبوا من الله معونة وشجاعة أن 

يكونوا أمناء يف شهادتهم يف املستقبل.
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املستوى الثالث – الوحدة الحادية عرش
الدرس الثاين – مغامرات بولس

املوضوع: املؤامرة لقتله

املستوى الرابع – الوحدة الحادية عرش
الدرس الثاين – محاكامت بولس

املوضوع: قيرصية والوالة

املقطع الكتايب: أعامل الرسل23: 24-10 ، 24: 27-22

األية الرئيسية: مزمور18: 30

نتعلم األيت:

شدد الله بولس عندما حاول اليهود قتله.  .1

استكمل بولس وعظه بكلمة الله بأمانة حتى وهو سجن.  .2

املقطع الكتايب: أعامل الرسل23: 26-23 ، 24: 27-1 ،25: 12-1

األية الرئيسية: 1بطرس3: 15

نتعلم األيت:

أُخذ بولس لقيرصية ساملاً وأخرياً استغاث بقيرص.  .1

يف كل محاكامت بولس املختلفة كان يعظ عن الر وضبط النفس والعدل.   .2

)25 :24(

املقدمة

ذكر الدارسن بسلطان األمراطور الروماين يف أيام بولس، ارشح املقصود 

بالرس.دعم رشحك برس العسكر الروماين يف أيام األغريق الرومان 

القدامى. ارشح كيف أن الرب ترساً لشعبه، شجع الدارسن أن يحفظوا األية 

الرئيسية: مزمور18: 30

اربط قصة مارتن لوثر وموقفه ألجل الرب أمام مجلس ورمس اإلمراطوري 

يف1512 ، وتأمل ما قاله لوثر: "لوال إنني مقتنع بالكتاب املقدس .. فضمريي 

أسري كلمة الله، أنا مل استطع وال أنكر أي يشء صحيح أو آمن يل لكنه ضد 

الضمري. والله يساعدين. أمن."

استخدم هذه املقدمة لحياة بولس. 

الرشح

قدم القصة الكتابية

ناقش وارشح:

ُسلم بولس قباً للمجلس الديني لليهود. )السنهدريم(  .1

حدث هناك إضطراباً عظيامً بسبب ِذكر بولس للقيامة، فأمن البعض   .2

وهاج األخر. )23: 9(

استغاث بولس بقائد مئة روماين حيث أن حياته كانت يف خطر.  .3

وقف الرب هذه الليلة ببولس وقال له أن يتشجع أن يذهب لرومية   .4

ليك ينر اإلنجيل.

نذروا بعض اليهود نذراً أن ال يأكلوا أو يربوا حتى يقتلوا بولس   .5

فتآمروا لقتله.

ولحسن الحظ سمع ابن أخت بولس باملؤامرة فأخر قائد مئة فحرس   .6

بولس وأخذه إىل قيرصية.

كان عى بولس أن يقف أمام األمري الروماين فستوس ومرة أخرى قد   .7

رشح له اإلنجيل.

وضح محتوى الرسالة التي وعظ بها بولس فيلكس ومدى مالمئتها لنا   .8

اليوم.

ارشح األية الرئيسية وشجع الدارسني ليحفظوها.

اكمل الدرس الثاين.

ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح من خالل: FBI - القبض عى بولس يف 

أورشليم، محاكمة بولس أمام فستوس 

قدم القصة الكتابية

ناقش وارشح:

أُخذ بولس لقيرصية حفاظاً عى سامته وقُدم لفيلكس الوايل.  .1

ثم تت محاكمته أمام فيلكس عندما اتهمه قادة اليهود بتدنيس الهيكل   .2

وأثارة الشغب.

فرد بولس عى اتهاماتهم وكان لفيلكس لقاء أخر معه حيث تحدث بولس   .3

بوضوح اإلميان بيسوع املسيح. )24:24(

أُلقي بولس يف السجن سنتن حتى جاء وايل أخر.  .4

واآلن بولس أمام فستوس ومرة أخرى يتهموه القادة اليهود، ويرفض بولس   .5

أن يذهب ألورشليم ويستغيث بقيرص وفستوس يقول أنه سيذهب لروما.

ناقش كيف دافع بولس عن نفسه أمام فيلكس.  .6

تأمل ملاذا أرتجف فيلكس من عظة بولس. )24: 25(  .7

فكر يف األسباب التي جعلت بولس مل يساغيث بقيرص وماذا ُيعني ذلك.  .8

ارشح األية الرئيسية وشجع الدارسني ليحفظوها.

اكمل الدرس الثاين.

ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح من خالل: FBI - محاكمة بولس أمام فستوس  

اكتب عى لوح عى الحائط: "بولس يأخذ موقفاً ألجل الرب يسوع".اكتب مذاكرات بولس بعنوان: »انتظار وعد الله«.املراجعة

التطبيق

 العميل

يحثنا الدرس عى:

فكر يف وعد الله لبولس يف الليل، هل هناك أمراً أو شخصاً يستطيع أن   .1

يعيق تحقيق هذا الوعد؟ كيف يشجعنا ذلك اليوم؟

ارتجف فيلكس وخاف عندما سمع كلمة الرب. )أعامل الرسل24: 25(   .2

هل نحن نرتجف عندما نسمع كلمة الله؟

يحثنا الدرس عى:

اقرأ وفكر يف 2تيموثاوس2: 3 . اكتب قامئة باملصاعب التي نتحملها   .1

كمؤمنن. وبجانب هذه القامئة اكتب قامئة عن كيف أن الله يشجعنا 

ويدعمنا يف األوقات الصعبة.

استخدم بولس جنسيته الرومانية لتساعده عى انتشار اإلنجيل. كيف   .2

ميكننا أن نستخدم األمتيازات التي نتمتع بها ألنتشار اإلنجيل؟
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املستوى الثالث – الوحدة الحادية عرش
الدرس الثالث – مغامرات بولس

املوضوع: أمام امللك

املستوى الرابع – الوحدة الحادية عرش
الدرس الثالث – محاكامت بولس

املوضوع: قيرصية وامللك

املقطع الكتايب: أعامل الرسل25: 22-13 ، 26: 32-13

األية الرئيسية: أعامل الرسل 26: 22

نتعلم األيت:

اآلن عى بولس ان يدافع عن نفسه أمام فستوس.  .1

امللك أغريباس يقتنع تقريباً أن يصري مسيحياً.  .2

املقطع الكتايب: أعامل الرسل25: 27-13 ، 26: 32-1

األية الرئيسية: أعامل الرسل 26: 28

نتعلم األيت:

اعرض الله حياة بولس. أنقذ فستوس بولس الغري مستحق املوت بينام كان   .1

أغريباس يرى أنه البد أن يطلق ُحراً.

أعلن بولس بوضوح رسالة اإلنجيل وبحث أن يقنع أغريباس أن يصري   .2

مسيحياً.

املقدمة

اسأل الدارسن كيف يعتقدون أن يصري الشخص مؤمناً؟ ارشح أن البر مل 

يؤمنوا بالقوة. ناقش أهمية اقتناع األشخاص باإلميان. من خرتك الشخصية 

ارضب أمثلة ألناس يُجرون عى فعل أمر معن ولكننا نبقى غري مقتنعن 

مبا أُجرنا عليه.

تحدث عن نوع املقاومة التي تواجه إمياننا املسيحي. وكيف يتغلب الدارسون 

عليها؟ ألق نظرة عى الوعود التي أخذوها تاميذ املسيح يف لوقا21: 15-12. 

تأمل كيف تحقق ذلك يف هذا الدرس.

الرشح

قدم القصة الكتابية

ناقش وارشح:

استمر بولس يف السجن سنتن واآلن هو أمام الوايل الجديد فستوس،   .1

أراد اليهود أن يحرضوا بولس ألورشليم ملحاكمته ولكن بولس قال أنه 

يريد أن يُحاكم يف روما.

وصا كل من امللك أغريباس وزوجته برنييك لقيرصية وأرادا أن يسمعا   .2

عن السجن بولس.

فُقدم بولس ألغريباس.  .3

رسد له بولس قصة حياته. )26: 23-1(  .4

قال فستوس لبولس أنت مجنون! وأغريباس يعرف أنه تقريباً اقتنع   .5

أن يصري مسيحياً. اتفقا كاهام عى أن يطلقا بولس ُحراً ولكنه قد رفع 

دعواه لقيرص فابد أن يذهب إىل رومية.

وضح دفاع بولس أمام فستوس وُحكمه. )26: 24-25( وتأمل أيضاً   .6

كيف بحث بولس أن يقنع أغريباس أن يصري مسيحياً.

فكر يف رد فعل بولس عىل أعرتاف أغريباس. )26: 29(  .7

ارشح األية الرئيسية وشجع الدارسني ليحفظوها.

اكمل الدرس الثالث.

ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح من خالل: FBI - محاكمة بولس أمام 

فستوس وأغريباس 

قدم القصة الكتابية

ناقش وارشح:

استمر بولس يف السجن سنتن واآلن هو أمام الوايل الجديد فستوس، أراد   .1

اليهود أن يحرضوا بولس ألورشليم ملحاكمته ولكن بولس قال أنه يريد أن 

يُحاكم يف روما.

وصا كل من امللك أغريباس وزوجته برنييك لقيرصية وأرادا أن يسمعا عن   .2

السجن بولس. فُقدم بولس ألغريباس.

رسد له بولس قصة حياته. )26: 23-1(  .3

قال فستوس لبولس أنت مجنون! وأغريباس يعرف أنه تقريباً اقتنع أن   .4

يصري مسيحياً. اتفقا كاهام عى أن يطلقا بولس ُحراً ولكنه قد رفع دعواه 

لقيرص فابد أن يذهب إىل رومية.

وضح دفاع بولس أمام فستوس وُحكمه. )26: 24-25( وتأمل أيضاً كيف   .5

بحث بولس أن يقنع أغريباس أن يصري مسيحياً.

فكر يف رد فعل بولس عىل أعرتاف أغريباس. )26: 29(  .6

ارشح األية الرئيسية وشجع الدارسني ليحفظوها.

اكمل الدرس الثالث.

ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح من خالل: FBI - محاكمة بولس أمام 

فستوس وأغريباس 

املراجعة
ناقش الدرس يف ضوء هذه العبارة: "أن تقتنع خري من أن تكون ُمجراً"، ما صمم لوحة يف الكنيسة واكتب عليها: »بقليل تقنعني؟«

العاقة بن هذه العبارة وما تعلمناه يف الدرس؟

التطبيق

 العميل

يحثنا الدرس عى:

تأمل كيف أن منهج بولس يف الكرازة يف هذه الفقرة يضع أمامنا   .1

تحدياً. وما الذي يحتاج إىل تعديل يف منهجنا؟

اقم مناقشة يف حجرة الدراسة بن أثنن من الدارسن محاوالً أحدهم   .2

إقناع األخر أن يصري مؤمناً. 

يحثنا الدرس عى:

وضع الفرق بن توجه قيادات اليهود وقيادات الرومان تجاه رسالة اإلنجيل   .1

يف سفر أعامل الرسل. ما هي الدروس املستفادة من ردود أفعال الناس 

تجاه رسالة اإلنجيل؟

تأمل كيف يضع درس اليوم أمامنا تحدياً بخصوص مناهجنا يف التبشري   .2

برسالة اإلنجيل.
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املستوى الثالث – الوحدة الحادية عرش
الدرس الرابع – مغامرات بولس

املوضوع: تحطم السفينة

املستوى الرابع – الوحدة الحادية عرش
الدرس الرابع – محاكامت بولس

املوضوع: تحطم السفينة يف البحر املتوسط

املقطع الكتايب: أعامل الرسل27: 14-13 ، 44-20، 28: 9-1

األية الرئيسية: أعامل الرسل27: 25

نتعلم األيت:

وعود الله تُعيننا يف كل موقف نواجهه يف الحياة.  .1

قصد الله سيتم دامئاً.  .2

املقطع الكتايب: أعامل الرسل27: 44-1، 28: 10-1، 31-28

األية الرئيسية: أعامل الرسل27: 25-24

نتعلم األيت:

الله هو املتحكم يف كل موقف نواجهه يف الحياة ويعدنا باملعونة فيه.  .1

رفض البعض لإلنجيل يعطي فرصة ألخرين أن يسمعوا اإلنجيل.  .2

املقدمة
اسال الدارسن إذا ما سبق لهم ومروا بعاصفة، اكتشف كيف شعروا وهل 

صلوا إىل الله ليخلصهم. هيأ األجواء واربط خرتهم بتحطم سفينة بولس.

ناقش مع الدارسن موضوع الخوف، أطلب منهم أن يصفوا أكر ما يخيفهم. 

تأمل أهمية وعود الله يف وسط املواقف املُخيفة. )مزمور23: 4( 

الرشح

قدم القصة الكتابية

ناقش وارشح:

بولس اآلن يف رحلته إىل رومية، ونصحهم بولس أن ال يُكملوا الرحلة يف   .1

الشتاء ولكن مل يُصغ له أحد.

كانت هناك عاصفة شديدة استمرت لعدة أيام. ذات ليلة رأى رؤية   .2

وأُخر فيها أن كل الذين يف السفينة ُسينقذوا. وهو أخر كل الذين يف 

السفينة أنه مؤمناً بالله وأخرهم بكل يشء سيحدث.

وأخرياً وصلوا بالقرب من مليطة اصطدمت السفينة ووصلوا ال276   .3

للشاطيء أمنن.

كانوا سكان مليطة كُرماء معهم وعمل بولس بعض األمور املعجزية يف   .4

هذه الجزيرة.

شدد عىل فكرة أن الله شجع بولس وسط العاصفة.  .5

شدد عىل فكرة أن املؤمنون ليسوا مستثنني من الصعوبات.  .6

تأمل كيف أننا يف وسط عواصف الحياة ميكننا أن ندرك أيضاً حضور   .7

وقوة الله.

ارشح األية الرئيسية وشجع الدارسني ليحفظوها.

اكمل الدرس الرابع.

ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح من خالل: FBI - تحطم سفينة بولس 

قدم القصة الكتابية

ناقش وارشح:

بولس اآلن يف رحلته إىل رومية، ونصحهم بولس أن ال يُكملوا الرحلة يف   .1

الشتاء ولكن مل يُصغ له أحد.

2.  كانت هناك عاصفة شديدة استمرت لعدة أيام. والبحارون فقدوا رجائهم 

يف النجاة.

3.  ذات ليلة رأى رؤية وأُخر فيها أن كل الذين يف السفينة ُسينقذوا. وهو 

أخر كل الذين يف السفينة أنه مؤمناً بالله حدث كل ما أخرهم به، وبعد 

أربعة عر يوماً بدون طعام شجعهم بولس أن يأكلوا وأقربوا إىل أرض. 

وأخرياً وصلوا بالقرب من مليطة اصطدمت السفينة ووصلوا ال276   .4

للشاطيء أمنن.

كانوا سكان مليطة كُرماء معهم وعمل بولس بعض األمور املعجزية يف هذه   .5

الجزيرة.

وأخرياً وصلوا لرومية فمكث مع العسكري الذي يحرسه ليستغل الفرصة   .6

ليخر الناس عن الرب يسوع.

شدد عىل فكرة أن الله شجع بولس وسط العاصفة.  .7

شدد عىل فكرة أن املؤمنون ليسوا مستثنني من الصعوبات.  .8

تأمل كيف أننا يف وسط عواصف الحياة ميكننا أن ندرك أيضاً حضور وقوة   .9

الله.

ارشح األية الرئيسية وشجع الدارسني ليحفظوها.

اكمل الدرس الرابع.

ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح من خالل: FBI - تحطم سفينة بولس 

املراجعة
اطلب من الدارسن أن يتخيلوا أنهم بولس، اطلب منهم أن يكتبوا خطاباً 

ألصدقائهم الذين ميرون مبشاكل واطلب منهم أن يذكروا كيف أنقذهم الله 

وسط العاصفة يف طريقه لروما. شجع الدارسن مستخدماً هذا املوقف.

أقرأ 2كورنثوس11: 21-33 و 2تيموثاوس4: 16-18. ناقش مع الدارسن ما 

يربط الفقرتن معاً.

التطبيق

 العميل

يحثنا الدرس عى:

اسأل كيف تضع قصة تحطم سفينة بولس أمامنا تحدياً وكيف   .1

تشجعنا.

ما هي الدروس املستفادة من القصص الكتابية األخرى التي تخرنا أن   .2

الله يُخلص البر يف األوقات الصعبة مثل: يوسف، دانيال،..إلخ

صِل صاة شكر لله عى سيادته عى حياتنا.  .3

يحثنا الدرس عى:

فكر يف أحداث حياة بولسالتي درستها والحظ كيف أن اإلميان بالله يلمع   .1

يف حياته.

ابحث يف قاموس املعاين عى معنى كلمة: "مثابرة". وكيف ظهرت يف حياة   .2

بولس؟

ضع تحدياً أمام الدارسن أن يقارنوا حياتهم ببولس يف هذا األمر.
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املستوى الثالث – الوحدة الثانية عرش
الدرس األول – عيد امليالد األول

املوضوع: املستحيل!

املستوى الرابع – الوحدة الثانية عرش
الدرس األول – ميالد املخلص

املوضوع: بشائر املالك

املقطع الكتايب: لوقا1: 20-5 ،66-57

األية الرئيسية: لوقا 1: 37

نتعلم األيت:

كانا زكريا وأليصابات زوجن متقدمن يف األيام وكانا قد أخترا أستجابة   .1

الله لصاتهام.

ال يشء يستحيل عى الله.  .2

املقطع الكتايب: متى1: 18-25 و لوقا1: 38-26

األية الرئيسية: متى 1: 21

نتعلم األيت:

لقد تنبأ ماكاً بدقة عن مياد يسوع حيث أخر عن ّمن سيكون أبوه   .1

وتفاصيل هامة عن حياته. 

وأخر مريم أيضاً أنها ستحبل بطفل بالروح القدس.  .2

املقدمة

تحدث عى أن يف بعض األحيان يكون عى البر أن ينتظروا استجابة الله 

لصلواتهم. ارشح قصة زكريا وأليصابات وأنهام كان عليهام األنتظار طوياً 

ألستجابة صلواتهم والتي بدت مستحيلة فعلياً.

فكر يف طرق األحداث العظيمة التي تُثري أهتامماً كبرياً حول العامل. تقريباً 

مبجرد حدوثها، عى الرغم انه مل يتكهن أحد مبا سيحدث مسبقاً. لكن الله 

يستطيع!

لقد أستقبل كا من يوسف ومريم رسائل من الله عن مياد الرب يسوع قبل 

مياده. 

الرشح

قدم القصة الكتابية

ناقش وارشح:

وضح أن زكريا وأليصابات كانا يريدان أطفاالً، ذكر الدارسن أن الزوجن   .1

الذين ليسوا عندهم أطفاالً يف الرق األوسط يف زمن الكتاب املقدس 

يعتر ذلك عاراً ومعاناة.

كان زكريا ُمكرماً يعمل ككاهن يف الهيكل.  .2

وطهر له ماك فخاف زكريا، فأخره املاك أنه ُسيعطى أبناً وسيكون   .3

عظيامً يف عيني الرب وسيُعد النفوس ملجي الرب. )لوقا1: 17(

 4.قال زكريا أن سنه كبرياً فا يستطيع أن يعطى أطفاالً، فقال له املاك 

ألنه مل يؤمن بكام الرب لن يستطيع أن يتكلم حتى يحدث ذلك.

عندما ولد الطفل قالت أليصابات سنسميه يوحنا وأكد زكريا ذلك   .5

كتابة. ومبجرد ما فعل ذلك استطاع أن يتكلم مجدداً وأمتأل بالروح 

القدس وتنبأ عن ما سيفعل يوحنا.

تأمل رد فعل الجريان .. وإلخ. )1: 66-65(  .6

ابرز الفارق بني رد فعل أليصابات من بشارة املالك ورد فعل زكريا،   .7

وماذا نتعلم من ذلك؟

ارشح األية الرئيسية وشجع الدارسني ليحفظوها.

اكمل الدرس األول.

ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح من خالل: FBI - ميالد يوحنا املعمدان 

قدم القصة الكتابية

ناقش وارشح:

كانت مريم مخطوبة ليوسف وكان مزمعاً أن يتزوجا. ثم استقبلت مريم   .1

البشارة من ماك بأنها ستلد ابناً ستحبله من الروح القدس.

عندما سمع يوسف مبا حدث أراد أن ينفصل عنها رساً، حتى حلم ُحلامً عن   .2

مياد الطفل وكيف سيولد والنبوات التي ستتحقق مبولده.

لقد آمنا كل من يوسف ومريم البشارة التي استقباها وكام أمرهم املاك   .3

اسموا الطفل يسوع "ألنه سيخلص شعبه من خطاياهم".

تأمل ثالث أسئلة: أ(ملاذا ُحبل بيسوع بطريقة معجزية من الروح القدس   .4

وليس بطريقة طبيعية؟ ب(ملاذا تم أختيار مريم ويوسف ليكونا أبائه 

األرضيني؟ )راجع سلسلة النسب من متى1 ولوقا3( ج(ملاذا قرر الله أن 

يرسل ابنه الوحيد للعامل؟

ارشح األية الرئيسية وشجع الدارسني ليحفظوها.

اكمل الدرس األول.

ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح من خالل: FBI - ميالد يسوع

املراجعة
تحت عنوان »املستحيل أصبح ممكناً« اتح الفرصة للدارسن أن يكتبوا 

أموراً حدثت بالفعل )خاصة أمثلة كتابية( عى الرغم من كونها مستحيلة. 

اكتب يف األسفل: »اشكرك يا الله!«

ما الذي ميكن أن تتعلمه من درس اليوم وتطبقه يف حياتك؟ ماذا يُعني لنا 

مجيء الرب يسوع؟ صِل صلوات شكر لله ملا فعله يك يرسل إبنه. 2كورنثوس 

15 :9

التطبيق

 العميل

يحثنا الدرس عى:

ماذا نتعلم من هذا الدرس؟  .1

هل تعتقد أن املائكة الزالت تظهر يف أيامنا هذه؟ ملاذا؟ / ملا ال؟  .2

يحثنا الدرس عى:

هل سبق الله ووعدك أنت أو أحد معارفك بيشء يصُعب تصديقه والثقة   .1

به؟

ما هي النبوات التي يجب علينا قراءتها يف الكتاب املقدس يف هذا الدرس   .2

والتي تحققت مبجي الرب يسوع؟
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املستوى الثالث – الوحدة الثانية عرش
الدرس الثاين – عيد امليالد األول

املوضوع: مهمة خاصة

املستوى الرابع – الوحدة الثانية عرش
الدرس الثاين – ميالد املخلص

املوضوع: أمر األمرباطور

املقطع الكتايب: لوقا1: 38-26 

األية الرئيسية: لوقا 1: 38

نتعلم األيت:

لقد كانا مريم ويوسف شخصن رائعن للغاية حيث استخدمهام الله   .1

بطريقة غري عادية.

مياد يسوع، ابن الله .. كانت معجزة.  .2

املقطع الكتايب: لوقا2: 7-1

األية الرئيسية: لوقا 2: 7

نتعلم األيت:

كان لألمراطور الروماين ُحكاماً يطلق عليهم قيرص.  .1

اصدر القصري مرسوماً مفاده أن مريم ويوسف عليهم أن يذهبوا لبيت لحم   .2

ليُكتتبوا، هذا تحقيقاً لنبوة بالعهد القديم.

املقدمة
راجع فكرة أن كالعادة يف مياد مولوداً جديداً أول ما يتم فعله هو أن 

يُسمى اسامً، ليسوع عدة أسامء وألقاب. تعمق يف تفاصيل مياد يسوع يف 

لوقا1، 2، متى 1، 2 واكتب قامئة بأسامئه وألقابه. أي منهم تُحب وملاذا؟

يف مجموعات صغرية اكتب اسامء األماكن التي ذُكرت يف القراءة الكتابية، 

وكذلك األسامء. وتأكد من إجاباتك من خال قراءتهم مرة أخرى.

الرشح

قدم القصة الكتابية

ناقش وارشح:

مريم التي كانت تقريباً يف سن املراهقة مخطوبة ليوسف.  .1

جاءت لها زيارة من املاك جرائيل وهي أضطربت عندما سمعت أن   .2

الله ميزها بشدة.

أخرها املاك أنها ستلد ابناً ويدعى اسمه يسوع، فهو ابن العيل   .3

وسيجلس عى عرش نسل داود.

تحريت مريم ألنها ال زالت عذراء ولكن املاك رشح لها أنها ستحبل   .4

بهذا الطفل من الروح القدس.

أجابت مريم بإندهاش ميلء بالهدوء، فقالت: "ليكن يل كقولك".  .5

فكر يف األمور التي دارت يف ذهن مريم عندما أخربها الله أنه قد   .6

ميزها وانها ستحبل. راجع أيضاً عدد47-46

"ال يشء يستحيل عىل الله." راجع قصص أطفاالً أخرين يف الكتاب   .7

املقدس ولدوا يف ظروف تستحيل عىل البرش. 

ارشح األية الرئيسية وشجع الدارسني ليحفظوها.

اكمل الدرس الثاين.

ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح من خالل: FBI - ميالد يسوع

قدم القصة الكتابية

ناقش وارشح:

كانا كل من مريم ويوسف أحفاداً للملك داود وقد أُمروا أن يذهبا للتعداد   .1

فكان عليهم الذهاب لبيت لحم.

كانت املسافة عى األقل 70مياً وانها رحلة شاقة عى مريم وهي عى   .2

وشك أن تضع مولودها. ويف األغلب كانت بيت لحم مزدحمة ولذلك كان 

عليهم أن يسكنا يف ما يشبه حظرية أو مغارة.

هنا ولد يسوع يف أكر األماكن إتضاعاً يف ظروف فقرية.  .3

فكر يف عدد األمور التي يجب أن تحدث ليولد يسوع يف بيت لحم كام قال   .4

ميخا وجعله يندهش من قوة الله التي تحقق ذلك )ميخا5: 2(

اقرأ يوحنا3: 16 و غالطية4:4 وفكر يف معنى األيتن لتساعد كل شخص أن   .5

يدرك هذا الحدث العظيم.

ارشح األية الرئيسية وشجع الدارسني ليحفظوها.

اكمل الدرس الثاين.

ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح من خالل: FBI - ميالد يسوع

املراجعة

أجب عى األسئلة التالية:

ماذا كان اسم املاك؟  .1

ماذا كان رد فعل مريم األول عى البشارة؟  .2

ومباذا شعرت بعد ذلك؟  .3

)راجع عدد 47-46(

أجب عى األسئلة التالية:

حدد اسم املدينة التي تبعد عن مدينتك ب70مياً.  .1

كيف يتوهم أحد الدارسن أن يسري تلك املسافة حتى بدون أن يكون حبى   .2

بطفل؟

ما وجه األختاف بن الظروف التي أحاطت مبياد يسوع مقارنة ملا يحدث   .3

يف املياد يف أيامنا الحديثة؟

التطبيق

 العميل

يحثنا الدرس عى:

يف مجموعات صغرية اكتب اسامء األماكن التي ذُكرت يف القراءة الكتابية، 

وكذلك األسامء. وتأكد انك مل تنس أي منهم من خال قراءتك للفقرة مرة 

أخرى. فكر يف مدلول كل يشء قد كتبت.

يحثنا الدرس عى:

اكتب مقاأل عن اانطباع يوسف تحت عنوان: "مريم الحبى تسافر 70مياً قبل 

أن تلد طفلنا يف مزود".
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املستوى الثالث – الوحدة الثانية عرش
الدرس الثالث – عيد امليالد األول

املوضوع: يف بيت لحم

املستوى الرابع – الوحدة الثانية عرش
الدرس الثالث – ميالد املخلص

املوضوع: زيارة الرعاة

املقطع الكتايب: لوقا2: 20-1 

األية الرئيسية: لوقا 2: 11

نتعلم األيت:

إنها كانت خطة الله أن يولد يسوع يف ظروف فقرية وصعبة.  .1

الله كان متحكامً يف كل ما يحدث والزال.  .2

املقطع الكتايب: لوقا2: 20-8

األية الرئيسية: لوقا 2: 11

نتعلم األيت:

ظهر املاك للرعاة بينام كان يؤدون عملهم اليومي.  .1

فقد أمنوا مبا سمعوا وأخذوا موقف فوراً.  .2

املقدمة
اطلب من الدارسن أن يُعددوا بعض األحداث العظمى يف التاريخ. ارشح 

أن مجيء ابن الله هو الحدث األعظم يف التاريخ. ارسم تسلسل زمني 

يرح كل أحداث الفقرة الكتابية.

يف مجموعات صغرية حول أحداث هذه الفقرة لدراما، مستخدماً بعض العيص 

للرعاة.

الرشح

قدم القصة الكتابية

ناقش وارشح:

كانا كل من مريم ويوسف أحفاداً للملك داود وقد أُمروا أن يذهبا   .1

للتعداد فكان عليهم الذهاب لبيت لحم.

كانت املسافة عى األقل 70مياً وانها رحلة شاقة عى مريم وهي عى   .2

وشك أن تضع مولودها. 

3.  ويف األغلب كانت بيت لحم مزدحمة ولذلك كان عليهم أن يسكنا 

يف ما يشبه حظرية أو مغارة. هنا ولد يسوع يف أكر األماكن إتضاعاً يف 

ظروف فقرية.

من املحتمل أن املياد قد تم يف الليل وكان الرعاة وبعض الناس   .4

مستيقظن.

لقد استقبلوا خر مياد املخلص املسيح الرب.  .5

مجموعة عظيمة من جند السامء ظهرت للرعاة مسبحن الله.  .6

قرر الرعاة أن يذهبوا لبيت لحك لريوا ما حدث، فوجدوا مريم   .7

ويوسف والطفل.

فنروا األخبار التي رأوها ورجعوا مسبحن وممجدين الله.  .8

تأمل تحية املالئكة األوىل كام ُسجلت هنا ويف شواهد أخرى يف الكتاب   .9

املقدس.

فكر يف ما شعرا به مريم ويوسف يف رحلتهام.  .10

ناقش الدروس املستفادة من قصة الرعاة.  .11

ارشح األية الرئيسية وشجع الدارسني ليحفظوها.

اكمل الدرس الثالث.

ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح من خالل: FBI - الرعاة يسمعون مبيالد 

يسوع

قدم القصة الكتابية

ناقش وارشح:

من املحتمل أن املياد قد تم يف الليل وكان الرعاة وبعض الناس مستيقظن.  .1

لقد استقبلوا خر مياد املخلص املسيح الرب.  .2

مجموعة عظيمة من جند السامء ظهرت للرعاة مسبحن الله.  .3

قرر الرعاة أن يذهبوا لبيت لحك لريوا ما حدث، فوجدوا مريم ويوسف   .4

والطفل. تاماً كام أخرهم املائكة.

فنروا األخبار التي رأوها ورجعوا مسبحن وممجدين الله.  .5

تأمل أن الله ظهر للرجال وقت عملهم من خالل املالئكة. وهو قادر أن   .6

يتحدث لنا اليوم بينام نحن نسري يف أيام حياتنا.

بينام نحن نسمع عن ما يفعله الله ألجلنا يكون علينا أن نُخر األخرين.  .7

ارشح األية الرئيسية وشجع الدارسني ليحفظوها.

اكمل الدرس الثالث.

ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح من خالل: FBI - الرعاة يسمعون مبيالد 

يسوع

املراجعة

أجب عى األسئلة التالية:

ملاذا تعتقد أن املائكة سبب رسور للبر كام يف عدد10؟  .1

هل تعتقد أن الله يتحدث لألشخاص العادين كالرعاة يف هذه األيام   .2

من خال املائكة؟ ملاذا؟/ ملا ال؟ 

ماذا كان يدور يف ذهن مريم؟ )عدد19(  .3

أجب عى األسئلة التالية:

ملاذا تحرك الرعاة يف غاية الرسعة مبجرد ارتفاع املاك عنهم؟  .1

نالوا الرعاة بركة بسبب تحركهم الرسيع. هل ميكنك أن تُصيغ عدد20   .2

بكلامت عرصية؟

ماذا كان يدور يف ذهن مريم؟ )عدد19(  .3

التطبيق

 العميل

يحثنا الدرس عى:

خذ دور راعي، من خال عدد8-17 لكتابة مذكرات تصف ما سمعت وما 

رأيت وشعرت كراعي.

يحثنا الدرس عى:

سجل مذاكراتك حول ما قاله الله لك بالتاريخ حتى تستطيع أن تسرجع 

وتتشجع مبا فعله الله يف حياتك.
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املستوى الثالث – الوحدة الثانية عرش
الدرس الرابع – عيد امليالد األول

املوضوع: يف الهيكل

املستوى الرابع – الوحدة الثانية عرش
الدرس الرابع – ميالد املخلص

املوضوع: هدايا املجوس

املقطع الكتايب: لوقا2: 40-22 

األية الرئيسية: لوقا 2: 30

نتعلم األيت:

ابتهجا كل من سمعان وحنة مبياد يسوع ألنهام فهام ّمن هو.  .1

من الرضوري أن نشكر الله أنه أرسل يسوع للعامل.  .2

املقطع الكتايب: متى2: 23-1 

األية الرئيسية: متى 2: 11

نتعلم األيت:

مع إن املجوس قدموا كنوزاً، فيسوع هو الكنز الحقيقي.  .1

فهموا هؤالء الرجال أن يسوع ليس شخصاً عادياً.  .2

املقدمة

فكر يف كل ما يدهش يف مياد يسوع، ماذا كان ُمختلفاً يف مياد يسوع؟ 

ارشح أن رشيعة اليهود تلزم األبوين أن يذهبا للهيكل ليسميا الطفل 

ويختنوه ويقدموا ذبائح لتطهري األم ولحمد الرب. )الويني15(

فكر يف كل ما يدهش يف مياد يسوع. فكر يف العائلة واألصدقاء الذين قطعوا 

مسافة لريوا املولود الجديد. اعط مقدمة عن املجوس والرحلة الطويلة التي 

قطعوها.

فكر يف كيف أن يف أحداث هذه القصة أن الله يحرز تفوقاً عى الشيطان. ارسد 

أمثلة من الفقرة.

الرشح

قدم القصة الكتابية

ناقش وارشح:

بعدما ولد يسوع أُخذ للهيكل يف أورشليم.  .1

سميا كل من مريم ويوسف الطفل يسوع وهذا ما فعاه هناك! واآلن   .2

قدما ذبائح كام تأمرهام الريعة.

لقد ألتقيا بسمعان الذي كان قد قال أنه لن ميوت إىل أن يرى "املسيح   .3

الرب".

أخذ سمعان الطفل بن ذراعيه ومجد الله ألنه تحقق أن هذا هو   .4

يسوع املخلص.

وألتقيا أيضاً بسيدة متقدمة يف السن اسمها حنة والتي أيضاً مجدت   .5

الله وتكلمت عنه مع جميع املنتظرين فداء يف اورشليم.

تأمل كيف أدركا كل من سمعان وحنة أن يسوع ليس شخصاً عاديا.  .6

فكر يف األمور التي قالوها انها ستحدث مع يسوع )راجع عدد32-31،   .7

)38 ،35 ،34

ارشح األية الرئيسية وشجع الدارسني ليحفظوها.

اكمل الدرس الرابع.

ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح من خالل: FBI - لقاء سمعان وحنة 

بالطفل يسوع

قدم القصة الكتابية

ناقش وارشح:

رأوا املجوس نجامً يف املرق ومن خال دراساتهم توصلوا أن امللك الجديد   .1

قد ُولد فأرادوا أن يسجدوا له.

فذهبوا لقرص هريودس يف أورشليم معتقدين أن امللك الجديد سيكون   .2

هناك.

أضطرب هريودس معتقداً أن هناك ّمن يزاحمه عى السلطة ولكن من   .3

خال رجال الدين قد أُخر بـ ميخا5: 2 ووالدة ملك يف بيت لحم.

ذهب املجوس لبيت لحم فوجدوا الطفل وقدموا له كنوزهم وسجدوا له.  .4

لقد تنبهوا يف حلم أن يرجعوا من طريق أخر وأن ال يخروا هريودس مبا   .5

وجدوه.

أُخر يوسف أن يأخذ مريم والطفل ملرص ليكونوا بأمان.  .6

أدرك هريودس انهم يسخرون منه فأمر بقتل كل األوالد يف بيت لحم الذين   .7

أقل من سنتن.

ويف النهاية أُخر يوسف أن عليه أن يرجع ويعيش يف النارصة ليكون بأمان.  .8

فكر كيف خطط الله ذلك قبلها مبئات السنني واعلنه بأنبياء مختلفني.   .9

راجع عدد6-5، 15، 18-17 ، 23

فكر أيضاً يف كيف عمل هريودس عمل شيطاين.  .10

ارشح األية الرئيسية وشجع الدارسني ليحفظوها.

اكمل الدرس الرابع.

ميكنك األستعانة بوسائل إيضاح من خالل: FBI - زيارة املجوس وسجودهم 

ليسوع

املراجعة

قال سمعان أنه سيكون نور. يف مجموعات صغرية أو كثنائيات فكر يف 

مميزات النور، وكيف ميكننا أن نرى عدد32 مختلفاً تاماً اآلن؟

ضع أمام الدارسن تحدياً أن يصلوا أن يرسل الله نوره أكر يف حياتنا. 

شجعهم أن يفكروا يف مناطق معينة نحتاج فيها معونة ونحول ذلك لصاة.

تأمل الهدايا التي قُدمت ليسوع: ذهب يرمز انه ملك، ُمر يرمز انه املخلص 

الذي سيعاين وميوت، ولباناً يرمز انه الله الذي نعبده.

تأمل كل الطرق التي يشبه الله فيها الكنز الهبة املجانية لكل شخص يقبله 

كمخلص ورب.

التطبيق

 العميل

يحثنا الدرس عى:

ماذا نتعلم ونطبق عى حياتنا من خال هذا الدرس؟  .1

تذكر معنى الخاص تاماً وانه ليس حدثاً يف الحياة بل أنها عملية   .2

بطول الحياة.

يحثنا الدرس عى:

فكر يف ما ميكن أن نقدمه للرب يسوع كتقدمة.  .1

ارسد عدد من األمصلة أو الحكايات عن الشيطان "املخادع"، كن حذراً   .2

كيف يعمل.
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اإلرشادات التوجيهية للُمعلمني لتصحيح الدروس

دروس املستوى الثالث:

ال ميكن للدارسن حل هذه الدروس دون الرجوع للكتاب املقدس ورمبا للرجوع للقراءة الكتابية أو أكر من واحدة يف بعض الدروس.  •

هناك أشكاالً مختلفة لألسئلة: كلامت متقاطعة، شبكة الكلامت، الكلامت الناقصة....إلخ  •

تم تصميم األسئلة لتُجاوب من خال ترجمة فان دايك باللغة العربية.  •

هدفنا أن كل الدارسن يجيبوا عى األسئلة من أي ترجمة للكتاب املقدس.  •

تم تخصيص عرون درجة أسبوعياً مبعدل 80درجة شهرياً إذا ما كانت كل اإلجابات صحيحة.  •

يف املستوى الثالث: ُمحدد درجة لكل إجابة.  •

دروس املستوى الرابع:

دروس هذا املستوى هي اإلصدار األصعب لدروس املستوى الثالث.  •

تُعد األسئلة واإلجابات أكر تعقيداً.  •

•  تم تخصيص عرين درجة أسبوعياً مبعدل 80درجة شهرياً إذا ما كانت كل اإلجابات صحيحة ومنوذجية.

مالحظات التصحيح

عى املُعلم مبدأيا اآليت:

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

احكم عى النقاط األساسية حسب التعليامت.  •

عليك التصحيح دامئاً بلون مختلف وضع عامة عى األجابة الصحيحة.  •

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

امنح درجات اقل لإلجابة الصحيحة الغري كاملة.  •

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

مــن الــرضوري أن تكــون كرميــاً ولكــن كــن عــادالً يف منــح الدرجــات وعليــك عمــل أي يشء ممكــن لتشــجيع الدراســن عــى دراســة الكتــاب املقــدس. وقــد يكــون رائعــاً أن 

تكتــب كلــامت 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 دامئــاً، فــإذا تكــرر العبــارة أو الســؤال كل شــهر ســتفقد تأثريهــا.

املستوى الثالث

التعليقات العامة

"لقد أبليت حسناً! من الواضح أنك قرأت الألسئلة جيداً، فقد أعجبت بإجابتك للسؤال األخري فأنت كنت رائعاً يف صياغته بهذا الشكل."

"تحيايت جوناثان، أشكرك عى هذا العمل الرائع، أنك قد أجبت تقريباً عى كل األسئلة وأنا قد أكملت الناقص"

التعليقات الروحية

"لقد مر موىس بأوقاتاً عصيبة مع بني إرسائيل لكن الله مل يركه 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 مميزاً حقاً"

املستوى الرابع

التعليقات العامة

"ممتاز، من الواضح أنك فهمت هذه الدروس الكتابية جيداً واتنى أن تكون استمتعت بها، شكرا لك عى الوقت الذي قضيته يف الحل. أنا أقدر مجهودك."

"محاولة رائعة يا راشيل، اعتقد من خال إجاباتك أنِك مل تفهمي القصة جيداً فلعلك عليك قرأتها ُمجدداً"

التعليقات الروحية

"هناك ّمن يقولون عى األمثال أنها قصص أرضية مبعاين ساموية أو ذات معاٍن عميقة، هل تعرف ما هو املعنى العميق يف املثل يف الدرس الثالث؟"

"مــات اســتطفانوس بطريقــة وحشــية ومل يكــن خائفــاً مــن املــوت ألنــه يعلــم اللــه اليــزال ميســك بزمــام األمــور وعلــم اســتطفانوس أيضــاً انــه ســيكون مــع الــرب يســوع 

يف الســامء."
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