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  مساعدة الطفل أن: :هدف الدرس=@
   .یسوع صدیق لزكا وأنه صدیقه الربیعرف أن  ـ
  .اقة الرب یسوعبالرغبة في صد یشعر ـ
  ."یسوع صدیقي الرب" :قولعلى  بیتدرَّ  ـ
  

  یستطیع أن: طفلبد أن كل  نهایة الدرس ال في الوصول للهدف:=@
  .��Ã"?zU��Ã r?"w :اآلیة یحفظ ـ
   .زكا في الصورةعلى یشیر  ـ
 .بة أسماء أصدقائه وأصدقاء المسیحیشارك في لع ـ

  ؟مسیحتي: هل زكا صدیق السؤال اآلیجاوب على ال ـ
 

   :اآلية=@

    "!�Ã?"�??!r #�ð�Ã??ðzU?w ")u� ١٤ :  ١٥.(   
  

    :الشاهد=@

  .)٦ ـ ١: ١٩زكا (لوقاى مع صدیقه شَّ عَ تَ یسوع یَ الرب     
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  كـدرسـد لـاستع
  

   :مل درسكأت ¯
في حیـاتهم نقـائص  الذین كانتالكاملین؟ إنه صدیق الجمیع حتى  لصداقة إالَّ  من قال أن الرب ال یدعو  
   نقائص زكا وشروره.مثل وا علیه زمنًا قیة استمرّ أخال
  یة في رؤیتهم للرب یسوع.روا عنها بجدّ عبِّ المهم أن یكون لدیهم رغبة یُ   
  بأكثر وضوحًا؟ما هى األشجار التي یمكنك تسلُّقها لترفع من قامتك حتى ترى المسیح ــ   

  
  :)(قاموس الكتاب المقدس زكَّا:  

)، وهـو رجـل مـن أغنیـاء الیهـود فـي أریحـا  ١٠ ـ  ١: ١٩( لـو  ) زكریـا صـارًا (عبریـًا اخت اً اسـم ربمـا كـان
ـــاورئـــیس  ـــوثنیین  ةلجب ـــاره یخـــدم الحكـــام الرومـــان ال ـــًا باعتب ـــه خاطئ ـــاك. كـــان الیهـــود یعتبرون الضـــرائب هن

  ویتعاون معهم. 
عنــده ذلــك  هــا المســیح فمكــثفَ رَ وفــي قلبــه أفكــار ورغبــات عَ  ،بمــرور المســیح صــعد علــى جمیــزة فَ رَ وٕاذ َعــ

 "،إذ هو أیضـًا ابـن إبـراهیم" :وال یراد بالقول. روح القدس حصل له ولبیته الخالصالنهار، وتحت تأثیر ال
  بل أنه صار شریكًا له في اإلیمان والمواعید.  فقط أنه كان من نسله حسب الطبیعة

وشـى بهـم  نْ َمـلِ  ویظن بعضهم أن إعالنه العظیم من إعطاء نصف أمواله للمساكین ورده أربعـة أضـعاف
  إنما یكشف عن أمرین: 

   .بدایة حیاة جدیدة: أوالً 
  الضرائب.  ةجباعن حیاة نزیهة عفیفة اختلفت عن حیاة زمالئه  فشِ یَ ثانیًا: 
  

   :لماذا هذا الدرس ¯

كانـت بهـم عـادات سـیئة حتـى الـذین مصـادقة الجمیـع  وأن المسـیح یـودّ تأكیدًا لفكرة الصداقة مع المسـیح،   
    الرب یسوع یحب الجمیع حتى المنبوذین. .لناس بسببهاالمهم ا

 

  درسـرض الـع
  

:أ
ً
  املراكز%التعليمية%وال

v مركز الصور والكتب :  
   .مساعدة الطفل لیعرف أن للرب یسوع أصدقاء كثیرین الهدف:
یح ن، صــورة ألصــدقاء المســیوحنــا ویعقــوب الصــیادیْ  :: صــورة ألصــدقاء المســیحاألطفــالعلــى عــرض ا :الوســيلة

  .صورة زكا مع المسیح ،مریم ومرثا :ناألختیْ 
  .نطلب من األطفال أن تنظر للصور وتحكي ماذا یعرفون عن أصدقاء یسوع الحوار:
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همـا بطـرس .. صـاحب أصـدقاء صـیادین و . دقاء كثیـرین عنـدما كـان علـى األرضلـه أصـكـان المسیح  :التعليق
 ىلق الشـجرة كـي یـر . رجـل قصـیر تسـومرثـاالمسـیح صـدیق األختـین مـریم . وأندراوس ویوحنا ویعقـوب

  .أكل معهیسیح ذهب إلى بیته یزوره و . المیسوع واسمه زكا
  ". �Ã?"�??!r #��Ã?zU?w "صدقاء المسیح. المسیح قال لنا نحن الیوم أ

 

v مركز األلعاب :  
   ." صاحبي " كلمة ىمساعدة الطفل لیعرف معن الهدف:

لعـب ا .نن السـابقتیْ رون القصـتیْ جعـل األطفـال یتـذكّ الصـورتین واإلـى  رِشـأ ،صور الدرس األول والثاني :الوسيلة
   .معهم لعبة وصف األشخاص

احبي مـؤدب وحلـو ل كـل طفـل عـن أسـماء أصـحابه، وكـل طفـل یقـول لنـا صـفاته مـثًال: صـسـأا الحوار واألسئلة:
طفال أن تصـف طلب من األا.. . طفل صورة للمسیح لیقلد الرب یسوعكل  أعطِ ،  ... يوأنا بحبه قو 

   .ومریم ومرثا في الصور المقابلة ،بأصدقاء یسوع: یوحنا ویعقو 

نـه المسـیح إ...  ب كـل النـاسعـرف صـاحب یحـأوأنـا  ،أنا عارف أن كـل طفـل لـه صـاحب مخلـص لـه :التعليق
  . صدیقنا

ــ       دیقهم. مــریم ومرثــا ســعداء جــدًا ألن المســیح صــ .وب ســعداء جــدًا ألن المســیح صــدیقهمیوحنــا ویعق
  . أشكرك یا رب ألنك صاحبنا.نحن سعداء ألن المسیح صدیقناو 

  

v مركز العائلة :  
   .ف األصدقاءضیِّ مساعدة الطفل لیعرف كیف نُ  الهدف:

  . إنجیل ونضع خط تحت آیة الدرس.رضَ بخ بالستیك بعض الفاكهة أو الخُ أدوات مط الوسيلة:

   .)من هم مثًال (الجد والجدة نونتركهم یقررو  ؟نْ مَ  ... لألطفال الیوم سوف یأتي لنا ضیوفتقول  :الحوار

ســألهم مــاذا نعمــل لهــم؟ هــل نقــدم أكــل أو میــاه أو فاكهــة أم نجهــز لهــم أكــل مثــل مــا فعــل زكــا مــع اثــم 
  ... مسیح ونترك األطفال یجهزون األكلال

   .. زكا سعید ألن المسیح صدیقهم أكل للمسیحزكا سعید ألنه قدَّ  التعليق:
كـل  نجعـل ."wzU?��Ã r�?�Ã"  إلنجیل یقول لنا أن المسـیح قـال ء ألن المسیح صدیقنا واونحن أیضًا سعدا    

  .طفل یشاور على اآلیة ویقولها
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  القصة
  :تمهيد القصة

لمـاذا ) أنـا منـدهش شاور على الصورة (صورة زكا مـع المسـیح
لنـــا حكایـــة.  ي. اإلنجیـــل یحكـــهـــذا الرجـــل جـــالس علـــى الشـــجرة

  امهم.القصة والصورة أم ينحك
  
  
  

  القصة
كــل الطــرق  .. الــرب یســوع جــاء. هیــا نجــد مكــان لكــي نســتطیع أن نــراه أنــه جــاء . أنــه جــاء .النــاس قالــت

ص العظیم، ولكـن هنـاك خلِّ كلهم یریدون أن یروا شخص المُ  .مزدحمة بالناس منتظرین الرب یسوع حینما یأتي
مـن هـذا الرجـل. ولكنـه ال یسـتطیع أن یـراه . والمسـیح أطـول )زكـا(الـرب یسـوع اسـمه  ىرجل قصیر یرید أن یـر 

  من شدة الزحام. 
 ى... وال واحــد تحــرك مــن أجــل زكــا كــي یــر  . أریــد أن أراه.. اجعلــوني أراه مــن فضــلكم للنــاس:زكــا قــال 

!! ولكـن زكـا یسوع ألنه قصیر جداً  الرب ى. وفط فوق وتحت ولكن لم یقدر أن یر .. زكا نط فوق .الرب یسوع
 فتسـلق الشـجرة وجلـس علیهـا ونظـر ألسـفل علـى الطریـق الـذي یـأتي منـه الـرب یسـوع ،ررأى شجرة بجزع قصی

... وزكا سعید ألنـه  لینتهلِّ مُ  وكانوا... الناس نادت علیه...  في الطریق ي. یبدو أن الرب یسوع جاء وماش..
  .. . رأى الرب یسوع

قعـد الیـوم فـي اأنـا ه وانـزلأسـرع زكـا  :وقـف ونظـر إلـى زكـا وقـال لـه لى الشـجرةوعندما جاء الرب یسوع إ
   .. وزكا سعید جدًا ألن المسیح صدیقه.. زكا نط عند الرب یسوع بسرعة .بیتك

  
  

  التجاوب
  

 
ً
  :%املناقشة%والحوارأوال

  
  األسئلة: 
   ؟الرب یسوع ىماذا فعل زكا لیقدر أن یر  ـ
  ؟زكا فوق الشجرة ىلرب یسوع لما رأماذا قال ا ـ
   ؟ي ذلك الیومف سعیداً  لماذا كان زكا ـ
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   .العروسة سارة وأمها حوار العرائس:

  حزینة  :سارة
  ؟ : سارة لماذا أنت حزینة هكذا؟ ماذا حدثماما
   .ترید أن ألعب معها وأخذت مني لعبتها وضربتني ال: صدیقتي كاترین سارة

   .بدأت سارة تبكي فأخذتها ماما في حضنها
 ، وسوزان، ساندي، ومریم، وهناك واحد آخر مهـمدیقكِ سامي ص ،ء آخرینأصدقا عندكِ  . ولكنكِ .. سارة ماما:

   .ابتسمت سارة .صدیقكِ  .. الرب یسوع یحبك وهو دائماً . الرب یسوع ...
لیها أسـاتحبیهـا، و ب قـولي لهـا أنـكِ  أحسـن، وأنـتِ ، كـاترین سـوف تكـون ةبكر  ماما:

  ...، وقولي لها أن الرب یسوع یحبكماأن تلعب معكِ 
  .. بتسماً عیدة وأصبح وجهها مُ س سارة اآلن     

  
:
ً
  ري ـالنشاط%التعبي%ثانيا

  :كئصنع سلسلة أصدقاا ×
 :، وقـل لـههئكـل حلقـة اسـم صـدیق مـن أصـدقاعلى یصنع األطفال سلسلة من الورق كما بالشكل ویكتب 

  . حلقةعلى سمه افیكتب  ".الرب یسوع صدیقك تنَس ال "

  

  : بحث عن صديقكا ×
طلب مـن ا، و كما في الشكلبلصق عریض  رتون ورق التوالیت ویلصقا سویاً یعمل األطفال منظار من كا

   .هم بهأصدقائعلى  األطفال أن تنظر
  

   :الشجرةعلى ك لزكا صنع نموذج متحرِّا ×
  

  
   ".أنا أحبك یا صدیقي الرب یسوع" :الصالة ×
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   :لون الصورة ×
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  :أن مساعدة الطفل :هدف الدرس=@
  .خاصةیحبه هو بصفة یسوع یحب األطفال و  الربیعرف أن  ـ    
  .هیسوع یحبّ  الربالفخر أن ب یشعر ـ    
  .یسوع یحبني الربأن یقول  بیتدرَّ  ـ    

  
  یستطیع أن: طفلبد أن كل  نهایة الدرس ال في :الوصول للهدف=@

   .یقول آیة الدرس ـ    
  .لكالم عن المسیح صدیقنافي ا یشارك ـ    

  .  "الخاص صدیقي"ألطفال ویقول أنه على صورة المسیح وا یشاور ـ  
            

   اآلية:=@
    "!�$�??"s �"?ð�?%�???"t" )١u� ١٩:  ٤.(   

  

   :الشاهد=@

  ).١٦ ـ ١٣: ١٠مر ( یسوع واألطفال 
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  كـدرسـد لـستعا
  

   :اعرف درسك ¯
ومـنهم األطفـال ومـع ذلـك مـا زال الطفـل فـي مجتمعنـا بالـذات لـم ینـل شـین لمهمّ بادائمـًا  یهـتم كان المسـیح  

  حقوقه تمامًا.
مس لذلك لم فالطفل یتأثر بحواسه وبالذات اللّ  ،األطفال من خالل مداخلهم الحسیةمع المسیح  تعامللقد   

  لى رؤوسهم. علیهم المسیح درسًا أو عظة كالمیة وٕانما اكتفى بالترحیب بهم ولمسهم ووضع یده ع لقِ یُ 
  
   :تأمل درسك ¯

ب لمخدومیه یدرس المالمح النفسیة والعقلیـة لمرحلـة عمـرهم حتـى ص في توصیل رسالة الحُ خلِ المُ  الخادم  
  یكون جهده باطًال.  ناسب سنهم لئالّ یستعمل الوسائل التي تُ 

  هم الوسائل التي یجب أن تستعملها في درسك؟أما هى مالمح سن مخدومیك؟ وما ـــ   
  
   :لماذا هذا الدرس ¯

  نه مدعو لیكون صدیقًا للرب.أالطفل  دلیتأكّ   
  

  درسـرض الـع
  

:أ
ً
  املراكز%التعليمية%وال

v استقبال األطفال:  
صـدر علـق بـدبوس علـى بتسـم ویُ مطلوب ورق مقوى ویقص على شكل دائـرة ثـم یرسـم علیـه شـكل وجـه مُ  

  .بقدومهم اً األطفال وذلك ترحیب
  

v مركز الفن :  
   .أن یعرف كیف یساعدنا الكبار لنكون سعداء :الهدف
 ـ**ورق أبــیض  ـ**ألــوان بــودرة  ـ**مطلــوب علــب صــفیح  :الوســيلة

  .إسفنج ـمشابك غسیل 

ـــ ـــب األلـــوان فـــي المیـــاه وتوضـــع فـــي ذوّ ُت صـــفیح ب عل
  . بالمشبك ویلون الورقة التي معه جونجعل كل طفل یمسك اإلسفن

  ؟ اذا تشتري لي األشیاء التي أحبها؟ لممعي ماما؟ لماذا تلعب كیف یجعلني بابا سعیداً  :الحوار
. المسـیح صـدیقي وأنـا سـعید عنـدما أفكـر اً هو یحب األشیاء التي تجعلني سعیدالمسیح یحب األطفال و  :التعليق

  ."��Ã???zU��Ã r??w"الذي یقول لنا:  في المسیح
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v مركز العائلة:  
   .أصدقاء ىأن یعرف معن :الهدف

  .سریر ـعرائس  ـالمطبخ مطلوب أدوات   الوسيلة:
 وا لعبتهم فعلیك أن تقول لهم أنا جائع ممكن حـد یسـاعدني لكـيأدَ بْ إذا احتاج األطفال إلى اقتراح لكي یَ  الحوار:

  ؟ یكون نْ یا ترى مَ  .ناز المائدة ألن واحد سوف یزور أجهّ 
  . المسیح صدیقنا سوف یأتي عندنا

ه مـریم المسیح أن یـزور أصـدقاء . أحبا، مرثا صنعت له األكله مریم ومرثالمسیح أصدقاءندما زار ع :التعليق
أراد المسـیح أن یـذهب إلـى بیـت  ،نـزل مـن علـى الشـجرةاالمسـیح قـال لزكـا  .رثا وهمـا أحبـوا حكایاتـهوم
  .ه تكلم مع المسیح صدیقه في منزلهوزكا سعید ألن .زكا

  

v مركز المكعبات:  
   .عربیات ـصورة المسیح مع األطفال  ـمكعبات   الوسيلة:

خـره أمـام آ فـيو  . فـي أول الطریـق یبنـون منـزلال أن یشاركوا في بنـاء طریـق طویـلطلب من األطفا ـ
   .المنزل یبنون كنیسة وذلك بمساعدة الخادم

   .تعلم عن المسیح صدیقناثم نقول لهم هیا بینا نخرج من البیت ونركب العربیة ونروح الكنیسة كي ن ـ
إلنجیـل نا في اأ، نحن قر مسیح، والمسیح سعید ألنه صدیقناارس األحد كي نتعلم عن النحن نأتي إلى مد :التعليق

  .یسوع على حبك لنا ربنانشكرك یا  "�Ã?"�??!r #��Ã?zU?w" :عن المسیح الذي قال لنا
  

v عابمركز األل:  
   .أن یعرف أصدقاء یسوع :الهدف
   .: صور الدروس السابقةالوسيلة
م األشـخاص ُهـ نْ َمـ ؟هـذه الصـور نْ َمـلِ م ونجعـل األطفـال ینظـرون إلیهـا ثـم نسـألهم نضع الصور أمامه  الحوار:

؟ أو نقــول لهــم أیــن صــورة زكــا مــع المســیح أو صــورة مــریم ومرثــا ونســألهم مــاذا فعــل لــذین فــي الصــورةا
  المسیح معهم؟

   :اللـــي قـــال لنـــا مســـیحنـــا عـــن الأاإلنجیـــل قر  فــي، ه أیضـــاً ؤ صـــدقاء المســـیح ونحـــن أصـــدقاهـــؤالء النـــاس أ :التعليــق
"�Ã?"�??!r #��Ã?zU?w".  المسیح ونحن أیضًا أصدقاء المسیحزكا صدیق.  

  

:
ً
  القصة%%ثانيا

  :تمهيد القصة
لـذین أصدقاء المسـیح ا.. هیا نرى كم عدد . لنا عن أصدقاء المسیح ياإلنجیل یحك :مسك اإلنجیل وقلا

  ؟ نعرفهم
   .أصدقاء آخرین یحبهم یسوععلى عرف الیوم سوف نت  
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  %القصة
   يسوع%يحب%Hطفال%الرب

 .یسوعبابا كانوا یشتاقون أن یروا  .جداً  ءكان األطفال سعدا
 ... أخــــذوا یرنمــــون ویصــــفقون .ونهُ رَ یَ یســــوع وَســــبابــــا وسیحضــــر 

. لكـــن الـــرب یســـوعحتـــى وصـــلوا إلـــى المكـــان الـــذي یجلـــس فیـــه 
. الــرب یســوع ألن النــاس كــانوا حولــه األطفــال لــم یقــدروا أن یــروا

والدهـــا لكـــي یـــدخلوا فـــي وســـط الزحـــام؛ وأخیـــرًا دت كـــل أم أســـاع
رجال بین األطفال وبین ... وقف بعض ال اقتربوا من الرب یسوع

ء هــــم تالمیــــذ الــــرب یســــوع وقــــالوا: وكــــان هــــؤال ... الــــرب یســــوع
.. ولــیس عنــده وقــت لألطفــال . "الحظــوا أن الــرب یســوع مشــغول

  . الصغار"
  . أن یروا الرب یسوعكانوا یریدون  فحزن األطفال ألنهم
  !!تفت كل واحد لیرى من الذي یتكلمال" فيَّ إل نیأتو "دعوا األطفال  سمعوا صوت یقول:

  . كان الرب یسوع
وبــارك كــل واحــد  فاحتضــنهم .)١٦ــــ  ١٣: ١٠(مــر  ففــرح األطفــال الصــغار جــدًا وجــروا إلــى الــرب یســوع

  .. كل ولد وكل بنت.منهم.
 الــرب یســوعمــع أمــه. قــال الطفــل وهــو مســرور "أنــا فرحــان ألن  الطریــق مشــى واحــد مــن األطفــال فــيو 
  .احتضني وباركني: ألنه جاب الصغیر وقال؟ فأفابتسمت أمه وقالت له: كیف عرفت" یحبني

  
 

  جاوبـالت
  

:أ
ً
  املناقشة%والحوار%وال

  :األسئلة
   .؟ األطفال مع أمهاتهمالذین ذهبوا لیروا الرب یسوع نْ مَ  ـ
  .؟ نعمشغوالً هل كان الرب یسوع م ـ

   .هل انشغال الرب یسوع منعه من رؤیة األطفال؟ ال ـ
   .؟ ألن یسوع دعاهم وباركهمسعداءلماذا كان األطفال  ـ
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:
ً
  Hنشطة%التعبOPية%ثانيا

  
   ."��Ã"??��Ã r?zU?w :ل الحضن آیة الدرساكتب في داخ  :حضن يسوع ي:العمل اليدو×

  

  

  

  

  

  

  
  
  ."��Ã?zU��Ã r?w"فيها اآلية  اصنع إطار للصورة واكتب ×

  .(اكتب اسم الطفل) ... كتب عليها يسوع صديقاو     
  

  : التقليد والتمثيل ×
   .)یسوع یحب كل األطفال (یفتح یدیه ـ
   .)د أنه صغیرركبتیه ویقلِّ على یسوع یحب الصغار (ینحني  ـ
   .)قدمیهعلى ب ثیسوع یحب األطفال الكبار (یرفع یدیه وی ـ
  .)ال الفصلبقیة أطفعلى یشاور حب األطفال (یسوع ی ـ

  

  
  
  
  
  :مع العرائس أو خالفه التطبيقيالحوار  ×

  

  

  

  

  

  

  

  األطفال یزورن الرب یسوع
حملن وت ن ببطءیمشتأتت األمهات 

وكل أطفالهن  ،نذرعهأبین  نصغاره
صل یتسابقون من یَ  ،یجرون بسرعة

هناك في الوسط  ؟یسوعبابا األول ل
ولكن تالمیذ یسوع وقفوا  ،یجلس یسوع

امشوا من  :في الطریق وقالوا لألطفال
  ترون أن یسوع مشغول. ههنا، أالَ 

زعلت األمهات واألطفال وقد بدأوا ببطء 
  یرجعون لمنازلهم ولكنهم توقفوا، 

  یسوع نداهم: الرب ف
 أحبكم كلكم". " تعالوا إليَّ فأنا
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  : الصالة× 
          #      

  رك يـارب أشكـ             
  أحبك  .. أنا أيضًا. ألنك تحبني          
   .اجعلني صـديقك في كل وقـت              

  

  

  
  
  
  ن الصورة: لوِّ ×
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  :مساعدة الطفل :هدف الدرس=@
  .أن یعرف أن الرب یسوع یصغي لصالته ـ    
  .في التحدث مع الرب یسوع بالرغبةأن یشعر  ـ    
  .يصلِّ كیف یُ  أن یتدرب ـ    

  

  :طیع أنیست طفلبد أن كل  لدرس النهایة ا في :الوصول للهدف=@
  .یشارك في تمثیل القصة ـ    
 .قول ماذا یفعل األطفال في الصورةی ـ    

 ؟.. هل هو یسمعنا. عندما نتكلم مع الرب یسوع :یجاوب على السؤال ـ  

  .الرب یسوع وحده أو مع بقیة الفصلبصوت مرتفع إلى  يیصلِّ  ـ  
 

  :اآلية=@
    "!�$�??"s �"?%�ð�???"t" )١u� ١٩:  ٤.(  

  
    :الشاهد=@

  ).٢١ ـ ١: ٣یو( یسوع لیالً  الرب نیقودیموس یزور    
  



- ٢٠ - 

 

  كـدرسـد لـاستع
  

  :اعرف درسك ¯
ونـادت بـالرجوع إلـى النـاموس والتقالیـد  ،نیقودیموس ینتمي إلى طائفة الفریسیین التي ظهرت قبیل المسیح  

  تة.تزمِّ ولكن بصورة حرفیة مُ  الیهودیة
جمـع معضـوًا تحـت رئاسـة رئـیس الكهنـة. وهـذا ال ٧٠ ن مـنوهو أیضًا عضو في مجمع السـنهدریم المكـوّ   

  ة الیهودیة. ل المجلس التشریعي والقضائي األعلى في األمّ یمثِّ 
زادت بعد ذلـك إذ دافـع عـن  تهنبئ عن خوفه من رؤیة أحد له في مقابلته للمسیح. ولكن جرأمجیئه لیًال یُ   

اشـترك مـع یوسـف الرامـي فـي دفـن المسـیح ت بوضـوح حـین وتجلّ  ،)٥٠:  ٧في المجمع (یو المسیح بعد ذلك 
    .)٣٩:  ١٩(یو 
  ل درسك:تأّم ¯

ــ نأاإلیمــان كالبــذرة تحتــاج  ال تیــأس لــو كــان إیمانــك ضــعیفًا. إنّ    ل صــداقتك للمســیح لحــین تنمــو. ال تؤجِّ
    ل شخص تناوله للطعام لحین وصوله لتمام العافیة.  وصولك للكمال، فمن غیر المنطقي أن یؤجّ 

  ستقودك إلى األفضل بالتدریج. فٍ عْ ضَ بلمسیح التي یجب أن تبدأ من اآلن ولو صداقتك ل  
  ابدأ الحدیث والحوار معه كنیقودیموس.  
    :لماذا هذا الدرس ¯

  عمِّق بینه وبین الرب یسوع. هى التي تُ ب أن الصالة أن یعرف الطفل ویشعر ویتدرّ   
  
  

  درسـرض الـع
  

:%أ
ً
  املراكز%التعليميةوال

  

v صور والكتبمركز ال:  
  .كلمة صالة ىمساعدة الطفل لیعرف معن الهدف:

، وصـــورة عـــن الصـــالة لألطفـــال ،كتـــب، ونصـــلُّ عـــن أشـــخاص یُ  ىخـــر أصـــور  ،صـــورة الـــدرس الوســـيلة والحـــوار:
   .علیها ألنه أعطانا هذه األشیاء الجمیلة اللَّهوأشیاء نشكر 

ویقولـوا أسـماء األشـیاء والنـاس الـذین  او طلـب مـنهم أن یشـاور انظر إلـى الصـور والكتـب مـع األطفـال و ا    
ـ نشـكرك یـارب یسـوع .یعرفوهم ویحبوهم. وتقول نحن سعداء بهـذه األشـیاء ا أقولـك أشـكرك یـارب ... لمَّ

  .بشعر بسعادة
مع المسیح نقدر نقول لـه  ي، عندما نصلِّ ين نكلمه. وهو یسمعنا عندما نصلِّ المسیح یحب یسمعنا ونح التعليق:

  .شكراً  ئمًا نقول له أوالً ودا ،ریدهأي أمر ن
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v مركز الرسم:  
  .مساعدة الطفل لیعرف أن كل الناس تستطیع أن تصلي الهدف:
  .قورق لصو  ،صمغ ،ناس مختلفة األعمار واألجناسصور ألُ  ،ورق كبیر فرخ :الوسيلة

تـرك كـل طفـل یختـار ا ."نحن نحب المسـیح" :على المنضدة ثم تكتب الورق على الحائط أو فرخضع 
  . یلصقها على لوح الورق في أي مكانل صورة

المســیح یســمعنا عنــدما  .نكلــم المســیح أن أن یكلمــوا المســیح ونحــن نقــدر نكثیــر مــن النــاس یســتطیعو   :التعليــق
كلــم . نحــن نأي مكــان فــيلــم المســیح فــي أي وقــت و نحــن نك .هنحــن نكلــم المســیح ألننــا نحّبــ ي.نصــلِّ 

  .الكنیسة فيالمسیح في البیت و 
v بيعةمركز الط:  

  ."أشكرك یارب" صالة ىمساعدة الطفل لیعرف معن :الهدف
تـرك ا. كتـب بوسـائل إیضـاح عـن الزهـورو  ،أحجـام مختلفـة مـن الزهـور الملونـة ،عدسـة مكبـرة :مطلوب :الوسيلة

م األطفـال عـن علِّ تُ  ،واالختالف بینها تكلم عن التشابه ،األزهار تحت العدسة المكبرة ناألطفال یختبرو 
  . واللمس أفضل من الرؤیاطریق الشم 

عــرض ا. مــن الكتــاب الــذي أحضــرته فــي الفصــل إذا كــان الطفــل لدیــه أســئلة عــن الزهــور جــاوب علیهــا الحــوار:
  .             لتكون شیقة لألطفال راح نمو الزهو وسائل إیض

 زهـور. نشـكرك یـایسـوع علـى هـذه ال بأنـا أریـد أن أشـكر الـر  ،أرى ألونهـا جمیلـة ،الزهور رائحتها عطرة التعليق:
  .یسوع على الزهور ربنا

   

:%القصة
ً
  ثانيا

  
  :تمهيد القصة

قضى اإلنجیل لنا عن رجل  ي: یحكمسك اإلنجیل وقلا  
  .یتحدث مع الرب یسوع ًا، وهوسعید اً وقت

  
  القصة%

  
فـــــي  تـــــتألألظلمـــــة ولكـــــن النجـــــوم كـــــان مســـــاء والســـــماء مُ 

هادئـــة وال  ، وكانــت المدینــةیضــاً أ ئاً ضـــیالقمــر یبــدو مُ و  ،الســماء
یوجـــد أطفـــال یلعبـــون فـــي الخـــارج ألنـــه الوقـــت الـــذي ینـــام فیـــه 

فــــي شــــوارع  یاً .. رجــــل اســــمه نیقودیمــــوس كــــان ماشــــ. األطفــــال
 اً مهمـ ئاً ًا. نیقودیموس فعـل شـیالمدینة الهادئة وهو رجل مهم جد

  ... جداً 
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قودیمـــوس إلـــى أســـرع نی خطـــوة. ... .. خطـــوة. خطـــوة. ذهـــب نیقودیمـــوس لیـــرى الـــرب یســـوع ویـــتكلم معـــه
 ... ق جــداً نیقودیمــوس متشــوّ  ،تــك تــك تـكالمنـزل حیــث الــرب یســوع موجـود وصــعد الســاللم وخــبط علـى البــاب 

د أن أســالها لــك. .. عنــدي بعــض األســئلة أو . دیمــوس للــرب أنــا أحــب أن أتكلــم معــك.. قــال نیقو . البــاب انفــتح
ـ اً : وأنـا أكـون سـعیدفقال له المسیح . ذهـب المسـیح مـع نیقودیمـوس إلـى ونـتكلم هنـاك لـم معـك. هیـا نقـوما أتكلمَّ

. قـال والرب یسوع أجاب علیهـا ،سوع أسئلةل الرب یأ.. نیقودیموس س. ج وجلسوا وتكلموا معًا مدة طویلةالخار 
  .تذكر هذه اللیلة لمدة طویلة جداً .. نیقودیموس . الرب یسوع لنیقودیموس بعض األمور المذهلة

  
  جاوبـالت

  
:أ

ً
  الحواراملناقشة%و %وال

        :عرض الصورا
؟ نعـــم أنهـــم یصـــلون لربنـــا مـــاذا یفعـــل هـــؤالء األطفـــال ـ***

  . الرب یسوعویتكلمون مع 
مـاذا یمكـن أن یقـول  ـ*  .یكلـم المسـیحأن  حدٌ ألو أحب  ـ

  ؟ له
  ون من أجلها. صلُّ جعل األطفال تقترح أمور یُ ا ـ

  
  
  

:
ً
 ريةـHنشطة%التعبي%ثانيا

  

  تقليد القصة مع األطفال:  ×
یتسـلق  ،یقـوم الخـادم یفـتح البـاب ،وبعد ذلك یخبط على الباب حیث المسیح جـالس ،خالل المدینة يیمش
نقـــول لیســـوع مثلمـــا فعـــل  األطفـــال الكبـــار ممكـــن یســـألوا مـــاذا .كلم مـــع المســـیحت. كـــل واحـــد یقعـــد لیـــالســـاللم

  ؟نیقودیموس
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 :ن الصورةلوِّ ×
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  ساعد نيقوديموس أن يجد يسوع: ×

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  الصالة:  ×
  

        #    
   بابا يسوعحد يكلم واحب لو    

  مـاذا يمكـن أن يقـول لـه؟        
 

 ون من أجلها.صلُّ یُ  جعل األطفال تقترح أمورا        
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  ؟ لماذا هذه الوحدة 

، وكیف تعتنـي بـه وتهـتم بـه ،وتفرح بهوكیف تحبه عائلته  ،عائلتهعلى ف الطفل عرِّ في هذه الوحدة نبدأ نُ 
، وهـو الـذي جعل أمـه تفـرح بـه وبوالدتـه هو الذي اللَّه، ففي اهتمام عائلته به ومحبتهم له اللَّهدور على ونركز 

  . رته أن یعتنوا به ویعلموه وصایاهوهو الذي یرشد أس، ن والده لیرعاه ویهتم باحتیاجاتهعییُ 
، بـهاألم التـي تفـرح بـه وتهـتم علـى فنعرفـه  ،أفـراد عائلتـه وعالقـتهم بـهعلـى الطفـل ُنعـرِّف في هذه الوحـدة 

، بــل هــو العضــو األساســي كعضــو فــي أســرته علــى اللَّــهفــه عرِّ لك نُ ، وكــذاألب الــذي یحبــه ویهــتم باحتیاجاتــهو 
بعالقتـه . فدروس الوحدة تبـدأ والدیه ویساعد والدیه لیهتموا بهیهتم ب ،الذي یرعاهم جمیعاً  فهو هواألهم في أسرت

وصـي فـي أسـرته الـذي ی اللَّـهه لوجـود هـ، ثـم ننبالذي یحبه ویهتم بـه هعالقته بأبو ، ثم بأمه التي تحبه وتسعد به
  . ه وصایاهامَ علِّ ه أن یُ یوالد

، من خـالل اللَّهأبوة  ىویبدأ یفهم معن ه،أبو  اللَّهن الطفل إیمانه بكوِّ األساس الذي علیه یُ  هىهذه الدروس 
  . سري الذي یسوده الحب واالهتمامألُ ، والشعور باألمان اإدراكه لعالقته بوالدیه

، نحـن سـتجابة للحـب واالهتمـام بالطاعـة، واالطاعـة الحـبعلـى دأ فـي تـدریب الطفـل في هذه الـدروس نبـ
علــى ، نحــن نطیــع الــذین یهتمــون بنــا ویعملــون دوننا بمحبــتهمســعِ وا مســرورین كمــا یُ ونــنطیــع الــذین یحبوننــا لیك

  . ألنه یحبنا ویرید سعادتنا اللَّهع ، ونحن نطیسعادتنا

  :سابعةالوحدة ال  

=====================Ê Ÿÿ^=_·g¢=ÔŸÛ_ƒ=_‡_!ƒ`  
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  :مساعدة الطفل :هدف الدرس=@
  .اللَّهلیعرف أن حنة طلبت طفلها من . و یحباه ویعتنیان به نیْ دأعطاه والِ  اللَّهأن یعرف أن  ـ    
  .دته وفرحتها بهأن یشعر بمحبة والِ  ـ    
  .ار حبه لهما بطاعته لهمظهِ یه وأن یُ دألجل والِ  اللَّهشكر على ب أن یتدرَّ  ـ    

  

  : الدرس ال بد أن كل طفل یستطیع أنفي نهایة  :الوصول للهدف=@
  یجیب على األسئلة. ـ    
  یحفظ اآلیة.  ـ    
   یقلِّد حنة وهى تعتني بطفلها.  ـ    

   اآلية:=@
  ). ٢٠  : ٣ (�È#d  "u'??א� dð{?&w �?w!�$ אc?� _ن r �?w �?q �?Áٍ!w!??א�ïJ�ðbðو uא??�U?N%�Ã Ã"FOð א_و�د "    

  
   :الشاهد=@

  .)١ صموئیل ١( اللَّهحنة تطلب طفل من     
  

  ¢Ê Ÿÿ^==ÔŸÛ_ƒ=_‡_!ƒ`_·g :سابعةالوحدة ال
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  كـدرسـد لـاستع
  

  :عرف تالميذكا ¯
وهـل هنـاك طفـل فاقـد أحـد الوالـدین، أو  .ل هذا الدرس ال بد أن تعرف وضع أسرة كل طفل في فصلكقب

بـد أن تـذكر  لكـل هـؤالء ال .أو یعـیش فـي ملجـأ ،یعیش مع جده أو جدته أو أحد أفراد العائلة غیر والدیـه
   .هو من یعتني بهم ،یحب كل ولد وكل بنت وأنه أرسل لهم شخصاً  اللَّهز أن وتركّ 

  .م عائلتنال أن الذین نعیش معهم هُ م األطفالِّ عَ 
  

  :تأمل درسك ¯
لت أن م تسعد بوجود ابنها معهـا ففّضـنها تجاوزت مشاعرها الغریزیة كأُ أكانت حنة قویة في إیمانها حتى   

  ن تراه نذیرًا وخادمًا في الهیكل.أمه للرب وتكون سعادتها تقدِّ 
أنــه حــریص علــى أن  أنــه لیســت لــه وظیفــة فــي الهیكــل إالّ  قانــة أبــو صــموئیل كــان مــن الالویــین وبــرغملأ

ب لها وسبّ  ،عتبر عار في العهد القدیموهذا یُ  ،اً فكانت حنة عاقر  .یذهب كل عام إلى الهیكل ویأخذ معه عائلته
عــالي الكــاهن الــذي كــان ال یــرى جیــدًا أنهــا  ت حنــة بشــدة أمــام الــرب حتــى ظــنّ ولــذا بَكــ ،اً شــدید اً ذلــك إحباطــ

  .َسْكَرى
ــم أنهــا تصــلِّي للــرب لیُ  ــا عل عطیهــا نســًال وتنــذره لــه دعــا لهــا لكــي یعطیهــا الــرب نســًال واســتجاب الــرب لمَّ

ورجعـت سـعیدة مـن  ،لیكـون نـذیراً  اللَّـهإلـى  ـــ د ولـم یوجـدالـذي لـم یوَلــــ مت حنـة الطفـل وقـدَّ  وأعطاها صموئیل.
  .یستجیب لهاس اللَّهالهیكل ألنها باإلیمان كانت واثقة أن 

ز على األم ولكن ركّ  ،درس الیوم عن "العائلة" فال تركز على مساعدة صموئیل أو خدمته لعالي الكاهنو 
  .ه فرحت لمولدهمّ وكیف أن أُ  .واشتیاقها لمیالد الطفل وفرحتها بمیالده

  

  ).٢٥ص  (انظر مقدمة الوحدة   ؟لماذا هذا الدرس ¯
  

  درسـرض الـع
:أ

ً
  املراكز%التعليمية%وال

  

v مركز الفن:  
  .التعرف على أن كل طفل له أم :الهدف
ل البصـمة ثـم بـالقلم حـوِّ  .یطبع الطفل بصمة إصبعه عدة مرات ثم تصنع له بصمة كبیـرة مـن إصـبعك :ةالوسيل

 .إلى قطة

 ؟أمهم في الصورة هى نْ مَ  ،أم كون لهاهذه القطط الصغیرة ال بد أن ی :الحوار

  .أم تحبنا وتعتني بنام تحب أوالدها ونحن لنا . القطة األُ موتحمیه مبهوتالع مهم تحبّ للقطط أُ أعطى  اللَّه :التعليق



- ٢٨ - 

 

v مركز الصور:  
  .لتعرف على مشاعر األم تجاه طفلهاا :الهدف

صـور  ة مـن كتـاب أنـا ومامـا أوصور لألم مع طفلها في مواقـف مختلفـ :الوسيلة
 :أخرى

أم حزینـة  ـبنهـا اأم مشغولة باهتمام بلبس  ـبنها من المدرسة اأم فرحانة لرجوع 
 ـ**أم فرحانــة تلعــب مــع طفلهــا  ـ**بنهــا المــریض امهمومــة تجلــس بجــوار ســریر 

  ... ترضعه
  ؟حزینة هىولماذا  ،رحانة في الصورةلماذا األم ف :الحوار
 .ا یكون مریضاً وتفرح به وتحزن لمَّ  بنها جداً ااألم تحب  :التعليق

  

v مركز العائلة:  
  .بنهاالها تجاه لى وظیفة األم وعمالتعرف ع :الهدف
 ،تحتـاج مالبـس ،ذكر أن العروسة تحتاج لألكـلاثم  ،طلب من األطفال أن تقلد األماو  ةحضر عروسا :الوسيلة

 ... ال تعرف أن تذاكر، وترید أن تنام

كــل طفــل فینــا الــذي یهــتم ب اللَّــه. نشــكر كثیــرة ال یســتطیع أن یفعلهــا لوحــدهبنهــا فــي أمــور ااألم تســاعد  :التعليــق
 .ا أم تهتم بناوأعطان

  

%:
ً
  القصة%ثانيا

  
  نةطفل%لَح 

 ! كــل الســیداتكــم تشــتاق أن یكــون لهــا طفــل .حنــة حزینــة جــدًا. آه 
بعض األحیان كانـت حنـة مـن  في. و عندها أطفال ولكن حنة لیس عندها

أنـا أحبـك  يبكـحنـة مـن فضـلك ال ت" :. فكان یقول لهـا زوجهـايها تبكحزن
رة زالـت حزینـة أنهـا لـیس عنـدها عشـ " ولكن حنة ماأكثر من عشرة أطفال

  .أطفال وال حتى طفل واحد صغیر
م ذهبت حنة وزوجها في زیارة مهمة. لقد ذهبا إلى بیت یوم من األیا فيو 

 ،یهـتم بهـا ویحبهـا اللَّـه. حنـة تعـرف أن ه، الهیكل، لیصلوا ویسجدوا للَّ اللَّه
ــ یــارب  مــن فضــلك" :قائلــة يلــى الهیكــل وقفــت حنــة تصــلا وصــلوا إلــذا لمَّ

أعطنــي طفــل صــغیر وأنــا أعــدك أن أكــون أم جیــدة وحســنة ولــو أعطیتنــي 
  . (یعمل من أجلك) كل أیام حیاته" طفل فسوف أجعله یخدمك
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 يبــه ألنهــا تصــلِّ  يفــي هــذا الیــوم ولــم یســتطع أن یســمع مــا تصــلِّ  يورأى الكــاهن العجــوز حنــة وهــى تصــلِّ   
ك وسـوف یعطیـك سمع صـالت اللَّهال تحزني یا حنة إن " رأى شفتیها تتحرك، فقال لها: بصوت منخفض ولكنه

  .منه" ما سألتِ 
حتـى  اللَّـه. وكانـت واثقـة بورجعت إلى البیـت مـع زوجهـا لتنتظـروابتسمت حنة ابتسامتها الواسعة الجمیلة   

  . یا من أجله حنة وزوجهاصلّ الذي . الولد جمیالً  اً ولدحنة وزوجها  اللَّه أعطىأنه بعد عام 
ة فرحانـة وذهبا إلـى الهیكـل وكانـت حنـ "صموئیل" ابنهما . أخذت حنة وزوجها"صموئیل"ر الطفل ا كبولمّ   

. ولما وصـلوا إلـى الهیكـل رأوا الكـاهن العجـوز وكانت أول زیارة لصموئیل للهیكل ،معها يألن معها طفل یمش
لـذي سـألت الـرب مـن هـو الطفـل اانظـر هـذا وقالـت حنـة للكـاهن " .لیـراه الكـاهنوأخذت حنة وزوجها صـموئیل 

  ه من أجل عائلتهم السعیدة.للَّ  اً ما شكرًا خاصقدِّ . وساعد الكاهن حنة وزوجها أن یُ .."ه صموئیلنإ. أجله
  

  جاوبـالت
  

:أ
ً
  املناقشة%والحوار%وال

  
  :األسئلة

  ؟يلماذا كانت حنة حزینة وتبك ـ  
 ؟من الذي طلبت منه طفل ـ  

 ؟ماذا قال لها الكاهن العجوز ـ  

 ؟ما طلبت اللَّهع لها هل صن ـ  

 .)وترعاه –تحبه ا فعلت أمه له؟ (. ماذصموئیل دَ لِ بعد أن وُ  ـ  

   .)قلدوا ماذا فعلت أمه لهمثلوا ویُ یُ طلب من األطفال أن ا( ـ  
  ؟ ت حنة وزوجها وصموئیل إلى الهیكللماذا ذهب ـ  
 ؟اللَّهألجل ماذا شكروا  ـ  

  

 :حوار مع الصور أو العرائس

 ؟ یـأتونم عنـد تنـاول الطعـام. كیـف یطیـع الولـد والبنـت والـدیهاءتسـتعد لتنـاول طعـام الغـدة أسرة هذه صور 
  .من فضلك، وشكراً  :لیهم، یأكلوا كل الطعام دون تذمر، یقولونسریعًا للمائدة حینما ینادون ع

 ـ** ؟ اتركــي اللعــب اآلنتنــاول الطعــام؟ قــد تكــون قالــت لهــاهــذه صــورة لــألم تقــول البنتهــا شــیئًا مــا قبــل  
 .فبذلك نحن نطیع ،ئًا ونفعله فوراً . حینما تقول لنا ماما أو بابا شی.. غسلي یدیكا

رى لمـاذا . تُـال :فقالـت لـه مامـا .یلعـب فـي المـاءهذه صورة ألسرة تلعب في الحدیقة وهذا الطفـل یریـد أن 
فلـــم یحـــدث لـــه هـــذه ق أنـــا ســـعید إن هـــذا الطفـــل أطـــاع مامـــا لِّـــ.. ثـــم عَ . لـــت لـــه ال؟ یـــذكر األطفـــال األســـبابقا

  العواقب. 
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لــذلك یقــول لنــا  ،لتعــرف كیــف تعتنــي بنــا وترعانــا ا) وهــو یســاعدهلتعتنــي بنــا وترعانــاأعطانــا مامــا ( اللَّــه
  ."È#d'?א� c $�?ð{!d?&w �?wא?� ن_ ïJ�ðb??!r �?w �?q �?Áٍ!w?وא�u ðא??�Ã"FOð א_و!�îد"، N�Ã?U" :الكتاب المقدس

 

  
:
ً
  ري ـيالنشاط%التعب%ثانيا

  
 .رسم صورة لصموئيل وأمه حنة  ×

 

  عمل عروسه ورقية لحنة وهى حزينة  ×
  .وهى فرحانة تحمل الطفل صموئيل

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 

  
  
  .)٢٠:   ٣  �È#d" )u'?א� c �?{d?&w �?wא?� _ن ïJ�ðb??!r �?w �?q �?Áٍ!w?وא�u ðא??�Ã"FOð א_و!�îد"، N�Ã?U" :اآليةحفظ  ×
 

  :الصالة ×
  

#  
  يارب رك ـأشك

  . يَّـة بـا فرحانـامـألن م
  ـي أسعدها وأطيـعهاساعدن

  .ــكك وأرضيــيعـي أطـدنـساع
   آمــين.
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  س:رهدف الد=@
  .یرعاهیساعد والده لیهتم به و  اللَّهمساعدة الطفل لیعرف أن  ـ    

  .أبوه له واهتمامه به مساعدة الطفل لیشعر بمحبة ـ    
  .لوالدیه وأن یطیع والدیه اللَّهدة ى طلب مساعب علمساعدة الطفل لیتدرَّ  ـ    

  
  الوصول للهدف:

  في نهایة الدرس ال بد أن كل طفل یستطیع أن:     
  جیب على األسئلة.ــ یُ     
  ــ یحفظ اآلیة.    
  د عنایة األب بابنه.ــ یقلِّ     

  
   اآلية:=@

    "N�Ã?U ،"دî�!א_و Ã"FOð�??אu وא�?ïJ�b??!r �?w �?q $�?Áٍ!w א?� _نc $�?ð{!d?&w �?w א�?'È#d" )u�  ٢٠:   ٣(. 

    :الشاهد=@
   .)٢٣ ـ ٦ :١٦صم ١(    
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  استعد لدرسك
  

  :اعرف درسك ¯
    منهم داود وكان له ابنتان.وهو حفید راعوث. وأبو ثمانیة بنین  "رجل"معناه ى" اسم عبري ربما كان "یسّ   
مبنیـة علـى أكمـة وتبعـد حـوالي  "یت الخبزب"وهو اسم عبري معناه كانت تعیش هذه األسرة في بیت لحم،   
    وهى المكان الذي ُوِلَد فیه الرب یسوع. ا العذبة.هكم جنوب أورشلیم وتشتهر بمراعیها الخصبة ومیاه ١٠

  
  :ل درسكتأّم ¯

مقــاییس النــاس تختلــف عــن مقــاییس اللَّــه. قــد ال تكــون فــي عیــون النــاس موهوبــًا أو ذو مكانــة. ال تحتقــر   
  ر عنه بمناجاة خفیة بینك وبین إلهك. ینظر إلى قلبك ویزنه بثقل ما یمأله من حب، فعبّ نفسك فاللَّه 

زه مّیـتسـبي قلـب الـرب فیُ  ُیعبِّـر بهـا عـن حبـه للـرب غنیهـاهكذا كان داود الصـغیر بقیثـارة ومزمـار وألحـان یُ   
  عن إخوته ویختاره ملكًا على إسرائیل.

  
  )٢٥ص  (انظر مقدمة الوحدة   لماذا هذا الدرس؟ ¯

  
  درسـرض الـع

  
:أ

ً
  املراكز%التعليمية%وال

  

v مركز الفن:  
  .من الكبار مثل الجد أو الجدة اعنهم بو ئلة فیها أب وأم وأطفال أو من ینز أن كل عامیِّ تُ  :الهدف
 .ةویلصقها لتكون عائل ،أطفال ،امرأة ،عطى كل طفل ورقة ملونة ویقص من مجالت صور رجلیُ  :الوسيلة

 .أسرة ـ؟ معنى كلمة عائلة أفراد عائلتكمن هم  :الحوار

 نائلــة بابــا ومامــا یعتنــو . ففــي كــل عأعطانــا أنــاس تعتنــي بنــا وترعانــا اللَّــهیحــب كــل األطفــال لــذا  اللَّــه :التعليــق
  .بأطفالهم

  

لتعلیـق خـر فأضـف إلـى اآإذا عرفت أنه یوجـد طفـل یتـیم أو یعـیش مـع جـده أو جدتـه أو أي شـخص  :ملحوظة
الجـدة تعتنـي بـه  ألطفال عندهم بابا فقـط أو مامـا لتعتنـي بـه والـبعض اآلخـر الجـد أو: وبعض ااآلتي

  .أو أحد األقرباء
  
v مركز الصور والكتب:  

  .بیهأأوجه متعددة لعالقة الطفل ب التعرف على :الهدف
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 .راستخدام كتاب أنا وبابا أو صورة أخرى في الحوا :الوسيلة

 ؟عل؟ بماذا یشعرالصورة؟ ماذا یفماذا ترى في  :الحوار

 ىیـوم األب اسـمه یّسـقصـة ال فـي. و بنتـهابنـه و اعتنـي بنـا وكـل أب یحـب یسـاعد بابـا لیسـتطیع أن ی اللَّـه :التعليق
  .بنه داودایحب 

 

v مركز العائلة:  
  .في األسرة وما یفعله ألجل أوالدهف على وظیفة األب التعرُّ  :الهدف
وسـة مریضـة مـاذا تفعـل لهـا العر  :مواقف لألطفال وقـل أعطِ و  ،ایقلد األطفال بعضهم بابا والبعض مام :الوسيلة

ب إلـى الحدیقـة العروسة ترید أن تـذه :؟ وقلتاج إلى مالبس ماذا تفعل یا بابا؟ وقل العروسة تحیا بابا
 ؟ ماذا تفعل یا بابا

األطفـال  يوهـو یحمـ ،بهـا كـل مـا یحتـاج أوالده يكل أب یعمل ویتعب لیحصل علـى النقـود التـي یشـتر  :التعليق
 .وكل مكان ،المدرسة ،المصیفحدائق، ویذهب بهم إلى ال

  
:%القصة

ً
  ثانيا

 يس(%
ّ
  )ھ%داودـبنب%اـى%يحـ

  
ـــكـــان یّســـ ـــوم .دائمـــاً  مشـــغوالً  اً ى أب ـــرًا كـــل ی ـــه ســـعید  ،یعمـــل كثی ولكن

 .وفرحان بس فرحان بأوالده ویسعد لفرحهم ویتعب من أجل نجاحهم
الجـــــیش لیحـــــاربوا  فـــــيا ى وصـــــاروا أقویـــــاء اشـــــتركو وكبـــــر أوالد یّســـــ

 یرســل یســأل عــن أحــوالهمو  ... ى فخــور بهــم دائمــاً ویّســ ... األعــداء
   .هنیحبو  الطعام الذي ،ویرسل لهم طعامًا شهیاً  ...

داود الصــغیر كــان  ،الصــغیر داود ابنــهالمنــزل  فــيى وبقــى مــع یّســ
ــ ى أصــبح یســاعد والــده یّســ رَ َبــا كَ یحــب أن یلعــب مــع خــراف أبیــه ولمَّ

وفــرح  .للخــراف اً یــفأصــبح راع ،ام بطعــام وشــراب الخــرافاالهتمــ فــي
ى أن داود یحـــب أن یرتـــل مزامیـــر والحـــظ یّســـ ،أبیـــه بابنـــه داود جـــداً 

شـــترى لـــه قیثـــارة ومزمـــار لیعـــزف ابنـــه داود فاى أن یســـعد وأراد یّســـ
   .فرح داود بهدیة أبیه جدًا وشكره .علیها ویرتل بها المزامیر الجمیلة

البیـت  فـيوكـان  اً ه لیجعلـه ملكـئـمـن أبنا اً ى لیختار ابنلبیت یسّ  النبيصموئیل  یوم من األیام حضر فيو 
صــموئیل لیختــار مــنهم ألنهــم الكبــار واألقویــاء ولكــن صــموئیل  للنبــيى خــوة داود الكبــار فأحضــرهم یّســإ

فلـم  ... والتفـت حولـه ... ى داودوتـذكر یّسـ اً لیكـون ملكـ اللَّـهختـاره الـیس مـنهم مـن  .ال :ىقـال لیّسـ النبي
بــن انــه إالصــغیر داود  ابنــيانتظــر هنــاك  النبــيوتــذكر أن داود یرعــى الخــراف فقــال لصــموئیل  ... یجــده

فقـال لـه  .ه مزامیـرویحب أن یرتل للَّـ ،وهو یحب الخراف ،مره بهآویصنع كل ما  ،مطیع وشجاع ،صالح
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 اً لیكـون ملكـ اللَّـهختـاره ا يالـذهـذا هـو االبـن  :صـموئیل قـال رآهفلما  .فأحضروه سریعاً  ليحضروه ا النبي
هـذا الیـوم بابنـه الملـك  فـي ى سـعیداً وكـان یّسـ ،رشم داود بالزیت المقدس لیكون ملكًا عظیمًا كـأمر الـربو 

  ر.الصغی

  جاوبـالت
  

:أ
ً
  املناقشة%والحوار%وال

  ؟ى یعمل ویتعب الیوم كلهلماذا كان یسّ  ـ  
 ؟الذي أحضر القیثارة والمزمار لداود نْ مَ  ـ  

 ؟ىكان داود یطیع یسّ  كیف ـ  

 ؟ىماذا أراد النبي صموئیل من أوالد یسّ  ـ  

 ؟ى الختیار داود ملكاً ماذا كان شعور یسّ  ـ  

  
  
  

:
ً
  ري ـالنشاط%التعبي%ثانيا

  
  .رسم صورة لباباا ×
  
   .كیف یمكن أن نساعد بابا :حوار مع العرائس ×
  
  
  
  
  
  )(حفظ صالة    الصالة:  ×
  

#                                                              
  بابـاظ على ـافـيارب ح                   

  . ـهي عملـده فـاعـوس                 
   ،شغلهرب ساعد بابا في يا           

  .يارب بارك له ،له قوة أعِطو      
  آمين.          
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   :مساعدة الطفل :هدف الدرس=@
  .موا أوالدهم وصایاهأن یعلِّ  طلب من اآلباء اللَّهأن یعرف أن  ـ    
 أن یشعر باهتمام والدیه بتعلیمه في الكنیسة والتربیة الكنسیة. ـ    

 أن یتدرب أن یطلب من والدیه أن یقصوا له حكایات اإلنجیل والصالة معه. ـ    

 

  :ىعل اً یكون قادر  طفلال بد أن كل  رسفي نهایة الد :الوصول للهدف=@
  اإلجابة على األسئلة. ـ    
  حفظ اآلیة. ـ    
  وین الصورة.لت ـ    

  اآلية:=@
  و!�دîãð و$�KÃ v !r???KîJ???و�U???$N îp???�Kî� v???K. � U$N???#Bï א�u???$O!م$ � ïÃ Uو�ðçðc???$� !sïJ� îpO???ð א�ÊU???$LðKîJ" א�???( �Ã???   "و�???�

$N�?O� U?K-ْ $sð?. "f !O$�?ð�?O�$و îp?ðA9ْ $s?. w ]Dא�?�/d?Oðو� /o?M� $s?Oð�$م" وU?ïI� $s?? ""مu)OM��? W٧ ?? ٦ : ٦(.  
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  استعد لدرسك
  

  اعرف درسك: ¯
قد یظن البعض أن أفضل مكان لألطفال لتربیتهم دینیًا هـو الكنیسـة، بینمـا الحقیقـة أن البیـت هـو المكـان   

  األفضل لذلك.
   ة وقدسیة.بطه بجو له هیوتحوِّ األسرار م له من حیث أنها تقدِّ الكنیسة هامة للطفل   
ي تـزرع فـي قلبـه بـذار اإلیمـان العملـي والفضـائل تـا سنینه األولى بالذات التي یقضیها في البیت هى الأمّ   

  عاشة التي یستلمها بتلقائیة من والدیه.المُ 
  :تأمل درسك ¯

ماه قـدِّ اللَّـه یوصـي الوالـدین أن یُ من الشاهد المذكور أن التعلـیم الـدیني ال یـأتي بأسـلوب مدرسـي ف نستشفّ   
   أثناء الحیاة، أثناء الجلوس والمشي واالستیقاظ.

  
  )٢٥ص  (انظر مقدمة الوحدة  لماذا هذا الدرس: ¯

  
  درسـرض الـع

:%أ
ً
  املراكز%التعليميةوال

  

v مركز الكتب:  
  .له ما ال یعرف قرأته واألیقر بار أن یعرف أنه یحتاج الك :الهدف
 .اإلنجیل ،وبة لألطفالقصص مكت :الوسيلة

 ؟ ماذا تفعل ... القصة المكتوبة أترید أن تعرف ؟هل تعرف هذه القصة :الحوار

  .طلب من بابا أو ماما أن تقرأ لكا
  .ها ما ال نعرفننو ون لنا ما ال نعرفه ویعلمأیقر  بابا وماما نعلى إ اللَّهنشكر  :التعليق

  
v مركز الصور:  

  .موناعلِّ واألشخاص الذین یُ  ،لم فیهاعیز األماكن التي نتیتم :الهدف
 .في الكنیسةو  ،في البیت ،صور ألطفال في المدرسة :الوسيلة

 .في الكنیسةو  ،في البیت ،منا في المدرسةعلِّ الذي یُ  نْ مَ  :الحوار

 . القصص الجمیلة ناون لنا ویعرفونأقر أنه أعطانا كبار ی اللَّهنشكر  :التعليق

  
v مركز العائلة:  

  .ءرف على إحساس الوالدین بالمسئولیة في تعلیم األبناالتع :الهدف
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 ،نســـجد ،اللَّـــهنشـــكر  ،نـــرنم ؟. مـــاذا تفعـــلهیـــا نأخـــذها للكنیســـة ي،) العروســـة أن تصـــلِّ ....م (هیـــا نعّلـــ :الوســـيلة
 .لآلخرین ينصلِّ و 

 .بنا إلى الكنیسة نویأتو  ،يصلِّ أن نُ  أعطانا والدینا والكبار لیعلمونا اللَّه :التعليق

  
:%القصةثا

ً
  نيا

  
  :تمهيد القصة

صــحاح الســادس وضــع خــط تحــت ســفر تثنیــة األعلــى جعلــه مفتــوح اارفــع الكتــاب المقــدس أمــام األطفــال و 
هــذا  :وقــل ،سقــدَّ ل األطفــال هــل هنــاك أحــد یقــدر أن یقــرأ هــذا األمــر الهــام فــي الكتــاب المُ أواســ ،الشــاهد

   .سقدَّ األمر سوف یساعدنا لنعرف كل المكتوب في الكتاب المُ 
  

  القصة
  

كــان هنــاك أب یحــب أوالده ویتعــب مــن أجلهــم ویــوفر لهــم مــا یحتاجونــه مــن طعــام شــهي ومالبــس  قــدیماً 
نـت تلعـب اوك .ةلهـم مـا یطلبونـه مـن طعـام لذیـذ ومالبـس ملونـ عدّ مهم تحبهم كذلك وترعاهم وتُ أنت اوك ،جمیلة
أن  ا یحتاجونــه ولكــنهم یحتــاجون أیضــاً نــي أوفــر ألوالدي مــإ :وفــي یــوم نظــر األب ألطفالــه بحــزن وقــال ،معهــم

تـه اءنهم یحتاجون أن یعرفوا حكایات الكتـاب المقـدس وهـم ال یعرفـون قر إ ،ومعجزاته العجیبة اللَّهیعرفوا وصایا 
سأله ماذا نفعل لكي یعرف أوالدنـا او  اللَّهخادم  ىذهب لموسا :أجابت أمهم وقالت ؟مهمیمكن أن یعلِّ الذي فمن 

  .ایاتهوحك اللَّهوصایا 
هم أن یحكــوا لهــم قصــص ءالــذي یحــب األبنــاء یوصــي آبــا اللَّــهأن  :فأجــاب ،الخــادم ىموســ ،ســأل األب

 ممــع أوالدهــ ونوفــي األعیــاد یجلســ ،لصــالة معهــمل اللَّــهبیــت إلــى  وأن یأخــذوهم معهــم ،یاتــهآظــوهم حفِّ الكتــاب ویُ 
   .المائدة ویحكون لهم حكایة العیدعلى 

علـیهم  وسعد األبناء جدًا بحكایات الكتاب المقدس التي كـان یقصـها الخادمى فعل األب كما قال له موس
   .وحینما یذهب للصالة یأخذهم معه ،فیجیبهم عنه هنیسألو  كانوا، صعب علیهم موضوعوكل  ،كل لیلة أبوهم

ا و صـــلُّ واألبنـــاء ســـعداء ألنهـــم أصـــبحوا یعرفـــون أن یُ  ،اللَّـــهوهكـــذا أصـــبح األب فرحـــان ألن أوالده یعرفـــون 
  .الكتاب المقدس من ویعرفون حكایات

  
  جاوبـالت

 
ً
  :%Hسئلة%واملناقشةأوال

  ؟سمه عم إیهكان ا هالراجل النهارد ـ  
 ؟الراجل كان عنده كام ولد وكام بنت ـ  

  ؟الراجل ده كان زعالن لیه ـ  
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   ؟طیب وعمل إیه ـ  
 ؟موسى قال له إیه ـ  

  ؟الراجل عمل إیه ـ  
%:

ً
  ري%ـالنشاط%التعبيثانيا

  
   :منيبابا من فضلك علِّ ×

  ن الصورةلوِّ     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 : الصالة ×

#  
  ؛شكرك يا ربي يسوعأ

  ألنك أرسلت لي بابا وماما
  موني وصاياك،يعّل
  هم.يل أن أكون مطيعساعدني 

آمين.
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   :مساعدة الطفل هدف الدرس:=@
  .له رنمنعندما  نایصغي لیفرح عندما نسبحه وأنه أن الرب یسوع عرف أن ی ـ    
   .له میوالترن الرب یسوع في تسبیح بالرغبةأن یشعر  ـ    
   .التعبیر عن فرحه بشخص الرب یسوععلى  أن یتدرب ـ    

  
  :یستطیع أن طفلبد أن كل  لدرس النهایة ا في :الوصول للهدف=@

   .كل واحد یرنم للمسیحویشاور على  یدرس صورة الدرس ـ    
لـــذین ع المســـیح النـــاس ا: هـــل یســـمیجـــاوب علـــى هـــذا الســـؤال ـ***    
 ؟مون لهیرنّ       

  .یشارك في تمثیل جزء من القصة ـ    
 .یرنم للمسیح یظهر حماسه وسعادته عندما ـ    

 

   :اآلية=@
    "0ْ??"s �"?%�ð�??"t" )١u� ١٩:  ٤.(  

  

    :الشاهد=@
  .)١٠ ـ ١: ١١(مرقس یسوع یصغي لتسبیح الصغار    

   iàÿ^_·‹=hÍà–=«ÈåÍ= :ثامنةالوحدة ال
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  كـدرسـد لـاستع
  

  :اعرف درسك ¯
جاءت كلمـة الشـعانین مـن الكلمـة اآلرامیـة "هوشـعنا" والتـي بالعبریـة "أوصـنا" الترجمـة الدقیقـة لهـذه الكلمـة   

  ).٢٥:  ١١٨بنبرة نداء أو توسُّل، وهكذا جاءت في مزمور (ص" یارب خلّ  ،هى "آه
الســعف واألغصــان تمامــًا كمــا كــانوا یفعلــون فــي طقــس عیــد صــرخت الجمــوع بهــذه العبــارة وهــم یحملــون   

    ن یدروا.أدون  زمو ر المظال، وكأنهم یطبقون الرمز على الم
  
  ل درسك:تأّم ¯

طفــال فــي الهیكــل وال یغضــبون مــن نعیــر الحیوانــات عجبــي علــى رؤســاء كهنــة یغضــبون مــن صــراخ األ  
ل إلــى ، وهــو یُ ورة انفعالــهة! وفــي المقابــل عجبــي علــى المســیح وهــو فــي ثــوصــیاح الصــیارف طهِّــر بیتــه، یتحــوَّ

       وأنت لو كنت واقفًا في الهیكل یومها إلى َمن كنت ستنحاز؟ ،محامي رقیق یدافع عن حقوق األطفال
  لماذا هذا الدرس؟ ¯

والكلمـات المسـجوعة. لـذا فمـرحلتهم مناسـبة جـدًا لحفـظ النغم یستهوي األطفال، مـع اإلیقـاع المناسـب لهـم   
    ون بحالوته.حون بها اللَّه ویتغنّ یم التي یسبِّ التران

  
  

  درسـرض الـع
  

:أ
ً
   املراكز%التعليمية%وال

  

v مركز الموسيقى:  
   .یسوع ألننا نحبه لربلننا نرنم إ :الهدف
   .مطلوب ضیف بارع في عزف الموسیقى :الوسيلة
أو  كوردیــوناجیتــار أو علــى هــل یوجــد شــخص هنــا یعــزف  الحــوار:

) جـــاء ســـمها(نـــذكر  لـــألوالد والبنـــات صـــدیقنامزمـــار؟ نقـــول 
  لیعزف على آلته ویرنم معنا للمسیح. 

اسأل ضیفك أن یشرح نبذة صـغیرة عـن آلتـه لكـي یـتعلم منـه     
  .ع األوالد لیرنموا ترنیمة زائرهماألطفال أو نترك األطفال یتعلموها وبعد ذلك شج

  . ن نحب أن نرنم للمسیح ألننا نحبهنح :التعليق
، كمــا یســمعنا ننمــو ، والمســیح ســمع لهــم وهــم یر لــذین رنمــوا للمســیحل النــا عــن األطفــا يیحكــ اإلنجیــل

  .عندما نرنم له
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v مركز الرسم:  
   .سعف النخیلعلى أن یتعرف الطفل  :الهدف
  .ورق أخضرو  ،صمغ ،يورق أخضر أو بن ،فروع شجر :الوسيلة

  . الفرع لیصنعوا سعف نخل من الورقعلى یلصق األطفال الورق األخضر 
  ؟ النخل ىشجار؟ أین نر األ ىأین نر  :الحوار
فقطــع  مورشــلیفــي یــوم مــن األیــام عنــدما جــاء المســیح إلــى مدینــة أ .ینمــو الشــجر حولنــا فــي كــل مكــان :التعليــق

  .م الناس أیضًا للمسیحیح، كما رنّ المس وایُّ حَ یُ لِ بها  واالناس أفرع من النخل لیلوح
  
vالمكعبات زركم:  

   .وفي الكنیسة ،أن یعرف الطفل أننا یمكننا أن نرنم لیسوع في البیت :الهدف
وفــي  ،نــزلفــي نهایتــه مطلــب مــن األطفــال أن یبنــوا طریــق ا ،نــرنم أثنــاء اللعــب، صــور كرتــون لكنیســة :الوســيلة

ـــــون أنـــــاس یـــــذهبون إلـــــى الكنیالطـــــرف اآلخـــــر یبنـــــون كنیســـــة   نســـــة ویرجعـــــون وهـــــم یرنمـــــو ، ثـــــم یمثل
  .لمسیحل

  ؟ یسوع یسمعناالرب من یسمعنا عندما نرنم؟ هل  :الحوار
.. نحن نستطیع . ستطیع أن نرنم للمسیح في أي مكاننحن ن .نحب أن نرنم للمسیح ألننا نحبه نحن :التعليق

  .عن أطفال رنموا لیسوع في الشارع . یحكي اإلنجیلم للمسیح في الكنیسةنرن أن
  

:%القصة
ً
  ثانيا

  تمهيد القصة:
  .لذین رنموا للمسیحنا عن الناس ال ي: اإلنجیل یحكرفع اإلنجیل أمام األطفال، وقلا  

  
  القصة

  
حضـــروا لـــي اذهبـــوا و ا :لتالمیـــذه الـــرب یســـوع یومـــاً قـــال 

 مكانـه لهم أیضًا أین یجدوا  .. وقال. الجحش المربوط
... الجحـــش  .. فأســـرعوا لیحضـــروا الجحـــش للمســـیح.

. أخــذ المكــان الــذي قــال علیــه الــرب یســوع مربــوط فــي
ووضـعوا . یسوع الجحش لیعودوا بـه للـرب یسـوعتالمیذ 

وبــدأ الــرب یســوع فركبــه .. . علیــه بعــض مــن مالبســهم
  ... هنــا تٍ آالمســیح  ... تٍ آقــال النــاس المســیح  .وتالمیــذه یســیرون حولــه ،نــة أورشــلیمیســیر بــه نحــو مدی

ن لكــي یــروا و أطفــال كثیــر . أســرعت األمهــات واآلبــاء، والجــدود والجــدات، و هنــا علــى الطریــق تٍ آالمســیح 
فقطعـــوا فـــروع النخـــل  ،لرؤیتـــه نه ویشـــتاقو نـــكـــم یحبو  ،الـــرب یســـوعیـــروا أراد النـــاس أن  ... الـــرب یســـوع
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علــى ض خلــع مالبســه وفرشــها والــبع ،ووضــعوها علــى الطریــق أمامــه
رفعـــوا وهـــو راكـــب الجحـــش. و علیهـــا یســـوع  الـــربلكـــي یســـیر الطریـــق 

 وهتفــواأیضــًا أمامــه ووراءه تحیــة لــه.  فــروع النخــل وأخــذوا یلوحــوا بهــا
. تـابع النـاس المسـیح فـي كـل طـرق أورشـلیم المجـد لـكقـائلین للمسیح 
   .وسعید بهموالمسیح سامعهم .. ." اسم الربتي بِ مبارك اآل: "یترنمون

  
  جاوبـالت

  
:أ

ً
  الحوار%واملناقشة%وال

  
  :تقليد القصة

وأشـر  جعل كل طفل یمسكها لیراها جیـداً ا، و األطفالعلى عرض صورة الدرس (دخول المسیح أورشلیم) ا
  ؟ لهم هل المسیح سامع لهؤالء الناسواسأ ،لذین یرنمون للمسیحعلى الناس ا

 جعــل كــل ارنمــوا للمســیح  لــذینالنخــل وقــل هیــا نقلــد النــاس ا فــروع نطلــب مــن األطفــال أن تقــف ویمســكو ا
نـا . هـو جـاء ه.. على الجحش اً طفل یمسك فرع النخل الذي عمله من الورق وقل: هنا جاء المسیح راكب

.. اآلن أنا أسـتطیع . أنا أستطیع أن أراه اآلن ،بقرّ  ... تيآ.. المسیح . هیا نقف على الطریق لكي نراه
وٕاحنــا بنحــرك  " نشــكرك یــارب : "علــى الطریــق هیــا نحــرك الفــروع ونــرنم للمســیح ونقــول تــيآهــو  .أن أراه
وهـم یلوحـون بفـروع  جعـل األوالد تتحـرك حـول الفصـلاهیـا نتبعـه ( ـ. اآلن المسیح یسیر أمامنا .. الفروع

   .)نالنخل ویرنمو 
طلـــــب مـــــن األطفـــــال أن ترجـــــع ا

، ونقول لهم: نحن نحب ألماكنها
، ننــــــا نحبــــــهأن نرتــــــل للمســــــیح أل

 "نحــن نحبــه" :واإلنجیــل یقــول لنــا
   .)دها األطفال وراء الخادمردِّ یُ (

  
   :حوار مع الشماس الصغير

كـن أن یكـون ویم ،شكل شماس بمالبس الشـماس الممیـزةعلى ن عروسة الشماس الصغیر یمكن أن یكوِّ (
   .)خادم مساعد یمثل شماس

 ، ویمكـن أن یحـيِّ " نـي أحـبكم، ومسـرور للقـائكمإ ": فـال بمبالغـة ویقـول لهـمیلـوح لألط :الشماس الصغیر
  . ه، حتى یلوح له األطفال تلقائیاً اسمه ویلوح لكل طفل بِ 

   .لماذا تلوح بیدیك :الخادم  
  .بلقائهم ألني أحبهم ومسرور جداً  الشماس الصغیر:  
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  . ینتهملمد يتأخیل وترتل له عندما هل تعرف أن األطفال كانت تلوح لیسوع بفروع الن :الخادم  
   .وأصدقائي الشمامسة نحب یسوع ونفعل له مثلهم وأنا أیضاً  :الشماس الصغیر  
  ؟كیف تستقبلون یسوع في الكنیسة الخادم:  

ل ألحان ونرتِّ ، مسكین صلبان وشموعونرفع أیدینا مُ ، الكنیسة فية في العید، نصنع زفّ  الشماس الصغیر:
  . جمیلة لیسوع

  ؟ فماذا نفعل ،تحیة یسوع ونرید ،وعونحن نحب یس :الخادم  
  ." كنحن نحب : "ح بها ونقول لیسوع، ونلوّ یدینا جمیعاً اثه لألطفال: نرفع ه حدییوجّ  :الشماس الصغیر  

  
   
  

%:
ً
  ريةـHنشطة%التعبيثانيا

  
   :ارسم وجهك في الصورة ×
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  الصالة: × 

                      
                          #  

  ـبكننا نحإيـا يسـوع 
  مــن فضـلك اسمـع تـرنيمـنا

  صــنالِّخـ ،أوصــنا
  هـوشعـنـا يـا حبيبنـــا

  
   :ن الصورةلوِّ ×
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  :مساعدة الطفل :هدف الدرس=@
 الــربفرحــوا ألنهــم رأوا  یســوع الــرب تالمیــذأن و  .یســوع مــات ولكنــه قــام ثانیــةً  الــربأن یعــرف أن  ـ**

  .یسوع مرة أخرى
   .یسوع معه دائماً  الرببالسرور أن  أن یشعر ـ    
  . نه معهألیسوع أنه مسرور  لربأن یقول ل بأن یتدرَّ  ـ    

  
  :یستطیع أن طفلبد أن كل  لدرس النهایة ا في :الوصول للهدف=@

  .اإلنجیل فيیة الدرس آ یحفظ ـ    
 .)ت وعصیریبسكو ( تجهیز وجبة اإلفطار فيیساعد  ـ    

 .صورة الدرس فيیشاور على المسیح  ـ    

  .المسیحیظهر سعادته عندما یرنم أو یتكلم عن  ـ    
 

   :اآلية=@
    "�$?!�??"s �"?%�ð�??"t" )١u� ١٩:  ٤.(  

  

    :الشاهد=@
  ).١٢ ـ ١: ٢١یو(  یسوع الرببحیرة طبریة التالمیذ یفطرون مع على        
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  كـدرسـد لـاستع
  

  اعرف درسك: ¯
  أحداث القصة على شاطئ بحیرة طبریة وهى نفسها بحیرة الجلیل، أو بحیرة جنیسارت.دارت   

  
  ل درسك:تأّم ¯

فــي كیفیــة العتــاب فبعــد أن قــدَّم لتلمیــذه بطــرس الرســول وجبــة اشــتهاها ســأله قــدَّم لنــا الســید المســیح درســًا   
  سؤاًال رقیقًا.

  .د من وجود شيء واحد في قلبه وهو الحبن یتأكّ أنما أراد إ خه و بّ و یو ألم یلومه   
أي الرجاء الذي ال یخزى في أن المسیح یعرف مدى  ،دلَّت إجابة بطرس الرسول على مدى الثقة والعشم  
ل المسیح من قاضي إلى محامي یدافع عنه. ،هحبه ل   وهكذا ببراعة حوَّ

  
  ؟لماذا هذا الدرس ¯

فـــه أن المســـیح یحبـــه  الطفـــل ال یعـــرف المعنویـــات إالّ    مـــن خـــالل المادیـــات لـــذلك فمـــن المناســـب أن نعرِّ
  أساسیًا لمتعته.ومن ضمنها الطعام الذي یشكِّل عند الطفل شیئًا  ،قدَّمها لهبواسطة ما نشیر إلیه من عطایا یُ 

  
  درسـرض الـع

  
:%أ

ً
  املراكز%التعليميةوال

  
v مركز العائلة :  

   .وجبة اإلفطارعلى أن یتعرف  :الهدف
ألطفــال أن ، ویطلــب مــن اأنــواع أكــل مصــنوعة مــن الكرتــون ،فــوط ســفرة ،ترابیــزات ،كراســي :مطلــوب :الوســيلة

   یعدوا المائدة لإلفطار.
  ؟ ماذا تحب أن تأكل في اإلفطارمن أعد لك إفطارك الیوم؟  :الحوار
   .قصة اإلنجیل الیوم عن وجبة إفطار أكلها المسیح مع أصدقائه التالمیذ :التعليق

  
v مركز األلعاب:  

  .الصید مهنة بعض التالمیذعلى أن یتعرف الطفل  :الهدف
ع فـي ویعمـل سـمك مـن الكرتـون ویوضـ .طرفهـا مغنـاطیس فـياعمل صـنارة عبـارة عـن قطعـة خشـب و  :الوسيلة

   .فمها كلبس معدني ویصطاد األطفال بها
   ؟ةمهنة سهلة أم صعب هىهل  ؟أین نصطاد السمك :الحوار
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وذهــب أصــدقاء یســوع لیصــطادوا  ،ه یحبــون أن یكونــوا معــهؤ وأصــدقا ،یســوع یحــب أصــدقاءه التالمیــذ :التعليــق
   .فطارالویسوع أعد لهم 

  
v مركز الطبيعة :  

   .شاطئ البحرعلى أن یتعرف  :الهدف
أحجــام مختلفــة مــن الــزلط  ،جــردل مملــوء بالمیــاه ،وصــندوق كبیــر بــه رمــل ،كیاحضــر مفــرش بالســت :الوســيلة

  .ورق توالیت ،والصدف، صور الدرس
فرصـة لألطفـال  أعـطِ  ؟شـاطئ البحـرعلـى هنـاك ومـاذا نفعـل  ىمـاذا نـر  ؟هل ذهب أحـد لشـاطئ البحـر :الحوار

   .لتحكي خبراتها
لبحــر یوجــد رمــل والبحــر فیــه میــاه وفــي بعــض الشــواطئ نجــد فیهــا زلــط شــاطئ اعلــى شــرح لهــم أنــه ا    

   .ونتركهم یلمسوا األصداف والزلط .المیاه والرمل فيترك األطفال یضعون أیدیهم ا .وصدف
    .شاطئ البحرعلى هذا یسوع ومعه أصدقائه التالمیذ  ،عرض الصورا    
أعـد المسـیح نـار علـى الشـاطئ وعمـل إفطـار  ،ادون سمك مـن البحـرطالمسیح یص البعض من تالمیذ :التعليق

  .ألصدقائه التالمیذ وأكلوا عیش وسمك
  

:%القصة
ً
  ثانيا

  تمهيد القصة:
لمــاذا  ؟مــاذا یفعلــون ؟فــي الصــورةنظــر ألصــدقاء المســیح أنهــم ســعداء جــدًا اعــرض صــورة الــدرس وقــل ا

  .لنعرف من القصة ؟سعداء
  

  القصة
  

هـات اآلبـاء واألم ،أحب كثیر من النـاس یسـوع
. الجــــدود .. أحبــــوا یســــوع والكبــــار األطفــــال .هأحبــــو 

. الخـــاالت والعمـــات أحبـــوا .. والجـــدات أحبـــوا یســـوع
وكلـم النـاس  ،كثیـرین ىیسوع مرضـ ىلقد شف ،یسوع

  .عن السماء ومحبته لهم
 ،ولكن كان هنـاك أنـاس أشـرار لـم یحبـوا یسـوع

وأخـــذ هـــؤالء  ،وأراد هـــؤالء األشـــرار أن یقتلـــوا یســـوع
علـــــى لـــــذین لـــــم یحبـــــوا یســـــوع ووضـــــعوه ا األشـــــرار 

ـــاك ـــدما مـــات یســـوع ،الصـــلیب حیـــث مـــات هن  ،وعن
وأخـــذوا  ،بعـــض أصـــدقائه الـــذین كـــانوا یحبونـــه ىتـــآ
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قـام مـن  ًا،عجیبـ اً أیام صنع یسوع أمر  ةوبعد ثالث ،جسده ووضعوه في قبر في الجبل ووضعوا علیه حجر كبیر
  .الموت وخرج من القبر

ویســوع صــنع لهــم  ،التالمیــذ بیســوع جــداً  .. ســعدَ .ى مــرة أخــر ین یحبونــه كثیــر مــن تالمیــذ یســوع الــذ ىورأ
تالمیذ یسـوع اآلن سـعداء ألن یسـوع قـام ویحیـا  ،، لقد أعد لهم سمك وخبزشاطئ البحر عند فطار وأكل معهم

   .ىمعهم مرة أخر 
  
  

  جاوبـالت
  

:أ
ً
  املناقشة%والحوار%وال

  
  :التالميذ فرحانين .زعالنين التالميذ

الطفــل یجــاوب  ،وا علــیهم الفــرحدُ ْبــف نفــس التالمیــذ یَ وفــي الخلــ ،لتالمیــذ یبــدو علــیهم الحــزن ةر صــو  أعــطِ  ـ**
  .للعبارة ةبأن یرفع الصورة المناسب

  ... الصلیب وتركهمعلى مات یسوع  ـ  
  ... قام یسوع من األموات وظهر لهم ـ  
  ..الشاطئعلى لهم إفطار  أعدّ  ـ  

  
:
ً
  ريةـHنشطة%التعبي%ثانيا

  
                                 :سمكة متحركة صنعا× 

  
  
  
  الصالة: ×

#  
  نك وعـدت إيارب أشكـرك 

  ا..يامعـ مـًايتكـون داك نإ
  ايامع مًايدا ألنكأشكرك 

  . حنيترعانـي وتفّر
  آمين.
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  .اصنع بيضة القيامة ×

  

.الصق صور التالميذ الملونة في مكانهم الصحيح في الصورة  × 
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فإنـه مـن الهـام  ،في هذا الوقت یأخذ طفل الحضانة انطباعاته األولـى عـن الكنیسـة .االنطباع األول یدوم
ن أ( احتیاجــه للحــبو بحركتــه الزائــدة  ،ل الطفــل كمــا هــوقَبــبــد أن یُ  نــه الإكمــا  .فرحــاً أن یكــون االنطبــاع األول مُ 

  .انتباهه القصیر ىمه ومدفهو نقبل محدودیة خبراته و وأن نصبر علیه  ،)ن نداعبهأنالطفه و 
  

یحضــر و مبنــي مختلــف عــن بیتــه، یحضــر إلیــه مــع والدیــه لیتنــاول و میــز یعــرف الطفــل الكنیســة كمكــان مُ 
نهــا جســد المســیح إال یســتطیع الطفــل أن یعــي مفــاهیم أن الكنیســة جماعــة المــؤمنین أو و  .فصــل مــدارس األحــد

األشـیاء علـى یتعـرف و لف مـع الكنیسـة كمبنـي فـدورنا فـي مرحلـة حضـانة أن نجعـل الطفـل یتـآ .نحن أعضـاؤهو 
   .أحاسیس مریحة لتواجده فیهاو وأن تتكون لدیه انطباعات جیدة  ،الكنسیة التي بداخلها

الهیكـل والمـذبح و  ،األیقونةو العمود و المنجلیة  ة،القربانو الشموع والبخور  :باألشیاء الكنسیة وءةالكنیسة ممل
یكــاد أن و  .لكــن فــي تعلــیم العقیــدة أیضــاً و دور هــام لــیس فقــط فــي العبــادة  إن األشــیاء الكنســیة لهــا .المعمودیــةو 

ف لــذلك مــن الهــام أن یتعــرَّ  .محســوس یعبــر عنهــا مــن األشــیاء الكنســیةو مــادي  يءیكــون لكــل مفهــوم روحــي شــ
ن تدخل باألطفال للكنیسـة فـي غیـر أوقـات أفمن المفید  .أشكال وأسماء هذه األشیاءعلى  طفل الحضانة جیداً 

وتعرف أسماء هذه األشیاء وتصنع نماذج لها وتقلـد  وتتحسسهااجعل األطفال تلمس األشیاء الكنسیة و عبادة، ال
   .الشماس لهذه األشیاءو استعمال الكاهن 

 ،ممارســة بعــض األمــور الطقســیة عنــد دخولــه للكنیســة مثــل الســجود أمــام الهیكــلعلــى ب األطفــال ثــم نــدرّ 
ینبغــي أن نشـــجع و  .وكــذلك آداب التنــاول وكیفیـــة التقــدم للتنــاول ،األیقونــة إیقــاد شــمعة أمـــام ،تقبیــل األیقونــات

حتــى یعتــاد األطفــال  …ابتري صــذوك ،یطة مثــل كیریالیســونحفــظ بعــض األلحــان الكنســیة البســعلــى األطفــال 
  .ن یشاركوا بها في صلوات القداسأتذوق األلحان الكنسیة و على 

فإذا شعر الطفل إن الكنیسة مثل بیتـه  .القبول فیهاو مان إحساسه باألعلى یتوقف حضور الطفل للكنیسة 
یالطفونـه أو یلعبـون معـه وخاصـة الكهنـة و یبتسمون في وجهه ویرحبون به و اسمه یعرفونه بِ  یجد فیها أشخاصاً 

 یجعـل ذهابـه إلـى الكنیسـة أمـراً و  ،"الكنیسـة" ىسـمّ جیـدًا عـن المكـان المُ  عطـي الطفـل انطباعـاً إن ذلك یُ  .الخدامو 
همل حتى بدون قصد عكس ذلك الطفل الذي تعرض لمشكلة داخل الكنیسة أو الذي أُ  .یرغب فیهو لدیه  باً محب

 أو عنف لشقاوته من الكاهن أو الخادم، فإنـه ال یرغـب فـي المكـان وتتكـون لدیـه انطباعـات سـیئة عـن الكنیسـة
علـى طفال في الكنیسة له القـدرة بد أن یكون كل من یتعامل مع األ لذلك ال ،قد نجد صعوبة فیما بعد لتغییرها
  .األقل یعرف أن یبتسم في وجه الطفلعلى قبول األطفال بأبوة صادقة أو 

  
  

  :تاسعةالوحدة ال  

==============="‡=‚´#‡à"‡Ë=fi$ŸîÃ=Ï|ÔåÎ·’ÿ^=Ï 
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  :مساعدة الطفل: هدف الدرس=@
   .یح باأللحانالتسبه بالشكر و نا في الكنیسة نرنم للَّ أن یعرف أن ـ  
  .باأللحان میالترنفي المشاركة في  بالرغبةأن یشعر  ـ  
  ."آمین" وأ "كیریالیسون" :قولعلى  بأن یتدرَّ  ـ  

 

  :یستطیع أن طفلبد أن كل  لدرس النهایة ا في :الوصول للهدف=@

  یجیب على األسئلة. ـ  
  یحفظ اآلیة. ـ  
  ن الصورة.وِّ لـــ ی  

  
   :اآلية=@

    "Ñ�(?ð?"L??אu ð�?]K??ðt Ñ�(?ð?"L???אu" )�?e ٦:  ٤٧.(   
  
   :الشاهد=@

  ف الــدُّ بــالترانیم و  اللَّــه نحو یســبِّ  ها الملــك وشــعبقّیــزَ حَ ، )١٨ ـ     ١٢: ٦ صــم٢( اللَّــهیشــكر م و ود یــرنِّ دا
  ).٣١ ـ ٢٥: ٢٩ خأ٢(

  à"‡=‚´ÔåÎ·’ÿ^=Ï|Ã=Ï$Ÿî"‡Ë=fi‡# :تاسعةالوحدة ال
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  كـدرسـد لـاستع
  

   :تفسير الشاهد ¯
  "Ãא��[و/�'??????5$ .و $n??????î�!وÑج1 وuM??????"B� 'È#d??????א� ðX??????O� و ÈٍU??????$�Ã $V??????$�$� 1אن$b??????Oð�/d??????!� ددאود وU??????�  w??????ðzא$Ñ  

   ،�n????î�$uî$ א��[و/�%????uن$ �????ðÊî�P دאود  È Ã ðb????$��O� .ðt????ðzU٢٦' אq????$�ð� !s????ð� s????� îW#O????ð�$u�ْ/ א�????d#  ن_ ،U????�?'wن$ א��U�M????אðp????ðK$L�ْ و
 ?????� ïW?????MNJوא�_U ./אق$u!�٢٧ Ãوd?????�    ?????+א v?????K� ðW?????î�$d!�"L�ْא ðدU$F?????!�/S� U?????#Oð�$e$�c?????Mو� ./̀ �b א� b?????א�� ðW?????î�$d!�"L�ْא ðÁאb?????�Ã   

  u� "אق$u????!�_وא 'È#d????א� "bO????ðA$�????א�Ê�Â ðWîD دאود  ????�/Å ðp????ðK$�zאd .$qOنو�???? ٢٨U ????�q  G"L�ْون$ وא"b"�????!�$� ðW????$�U$L$�  u????%Mن$ אْ�
�!Ã ,/Å .ïW?????î�$dن/ א�� ،ن$ �"�$u?????ï�'uن$. אْ��$l?????OðL"אu?????%MG"�u?????ï�'u$�"L�ْن$ و"L�ْא ðX?????$Nو� ٢٩?????Mb א�"L�ْא ðÁU?????$Nð� ïp?????ðK$L�ْא #d?????$� ðW?????î�$d!�  

�$b"وא. و q???Ft אu???"�!u$L�ْد�s$ �و�??????$�٣٠   ïp???ðK$L�ْא U???#Oð�$e$� $لU???ن  و�Ã $5???'�/و]�ð� "ÁU???$�Ä%dوא�   ???J� #È#d???א א�u"�   م/ دאود��"�$???�'
�Âא�???و $áU??wðzא#d، #�$�î�?"�  .)٣٠?  ٢٥:  ÎÃ٢٩  ٢( "b"وא??�$?�$d%وא و??Uج1 و$�$???$u?Nð�!�Uא �??
  
  اعرف درسك: ¯

كمــه باالشــتراك مــع أبیــه إذ بــدأ حُ  "حزقیــا" هــو واحــد مــن ملــوك مملكــة یهــوذا. وهــو مــن الملــوك الصــالحین  
، كمــا عمــل ق. م وهــو فــي الخامســة والعشــرین بتــرمیم الهیكــل وتطهیــره وٕاعــادة تنظــیم خدماتــه ٧٢٨آحــاز فــي 

       مالمح العبادة الوثنیة من مرتفعات وتماثیل. إزالةعلى 
  في هذا المجال. قٍ رَ ن إلى فِ یمن للخدمة الدینیة ومقسّ یصخصّ ي بن یعقوب وكانوا مُ و یون هم نسل الو الال  

  
  ل درسك:تأّم ¯

ألنــه صــالة خالیــة مــن الطلــب فیهــا یرفــع المــؤمن قلبــه مــع حنجرتــه التســبیح هــو أســمى درجــات العبــادة   
  ي التسبیح أنه "ذبیحة".مِّ لذا سُ  ،مفي جمال اللَّه ومجده وال سیما إذا كان ذلك بالنغ بالتأمُّل

  لماذا هذا الدرس؟ ¯
  )٥١ص  (انظر مقدمة الوحدة  

  
  درسـرض الـع

  
%:

ً
   املراكز%التعليميةأوال

%  

v ىمركز الموسيق:   
   .ىأن یعرف أننا یمكن أن نرنم للرب بالموسیق :الهدف

 ،فّ دُ  ،ةاحضـــــر ألعـــــاب آلالت موســـــیقیة شخشـــــیخ :الوســـــيلة
، كل طفل آلة لیلعـب بهـا أعطِ  .خال ...مزمار ،طبلة

  . "كیریالیسون" أو "آمین" :ا بها عندما تقول لهمواطلب أن یلعبو 
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والـرب یسـوع  ؟ك وأنـت ترتـلو یسـمع أن هـل یحـب والـدیك .صنع حوار عن الترانیم التي یحبها األطفالا :الحوار
   ؟یحب أن یسمع ترتیلك

 ،آمـین :وفي الكنیسة نقول ،لحان ما نریدواأل ىول له بالموسیقم له ونقللرب ونرنّ  يننا نستطیع أن نغنّ إ :التعليق
  .للرب ىوا بالموسیقوفي القصة الیوم أناس غنّ  ،وكیریالیسون باللحن

v مركز الفن:   
   .ن یستعمال أثناء الصالة في القداسف والمثلث اللذیالدُّ على ف أن یتعرّ  :الهدف
لیفحصـــها األطفـــال  ،ن تحضـــر نمـــاذج لـــدف ومثلـــثویمكـــن أ ،لشمامســـة تمســـك الـــدفاحضـــر صـــور  :الوســـيلة

   .ویمكن عمل دف من ورق األلمونیوم ،ویجربها
ومـاذا یقـول الشمامسـة  ؟ماذا یصنع الشماس بالـدف والمثلـث فـي القـداس :الحوار

  .ألحان ؟في القداس
، سـمع صـوت الـدف والمثلـث مـع األلحـانننا في القداس نقـول ألحـان ونإ :التعليق

  .ىاس قالوا ألحان مع األبواق وآالت موسیقوفي قصة الیوم أن
   

v مركز الفن:   
   .الصالة ىن یعرف معنأو  ،ا الملكیَّ قِ زَ سم حَ اأن یحفظ  الهدف:
ســمه اویحــب الــتكلم معــه و  اللَّــهوقــل لكــل طفــل هــذا الملــك یحــب  ،لكــل طفــل صــورة حزقیــا یلونهــا أعــطِ  :الوســيلة

    .َحَزِقیَّا
" قلـب: "كـل طفـل یجـاوب عـطِ أو  ؟ماذا تقـول لـه ،الملكَحَزِقیَّا مثل  اللَّهیكلم اسأل األطفال من یحب أن  الحوار:

  . صدرهعلى وعلق له هذا القلب  .ةوبجانب اسمه یحب الصال ،كتب علیه اسم الطفلوا
  .ه بطریقة جمیلةللَّ  ىقصة الیوم صلّ في  َحَزِقیَّاو  ،اللَّهجمیل أننا نحب أن نكلم  :لتعليقا

  
%:

ً
  القصةثانيا

  
  :هيد القصةتم

  
  القصة

وكان هـذا الملـك  ،َحَزِقیَّاكان هناك ملك شاب اسمه  ،في الزمن القدیم
 فَ رَ وحــزن الملــك عنــدما َعــ ،ي فــي أوقــات كثیــرةویصــلِّ  اللَّــهیحــب الــتكلم مــع 

وتكاسـلت  ،الهیكلإلى  وأن الناس أهملت الذهاب ،أن شعبه لم یكن یصلي
فطلـب مـن خـدام  ،اللَّـهإلـى  عـهوأراد الملك أن یصلي الناس م .عن الصالة

وأرســل دعــوات  ،الهیكــل القــدیم أن یفتحــوا الهیكــل وینظفــوه ویعــدوه للصــالة
   ،للنـــاس للحضـــور والصـــالة فـــي الهیكـــل. وجـــاء النـــاس لیصـــلوا مـــع الملـــك
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ن كانـت معهـم و والمرتلـ ،وأخـذ الكهنـة أبـواق طویلـة ینفخـون فیهـا ،ن مالبس بیضاء جمیلـةو لرتِّ فلبس الكهنة والمُ 
وكـــان الشـــعب والملـــك  ،هتـــرانیم جمیلـــة للَّـــرنمـــون وا یأآالت موســـیقیة یعزفـــون علیهـــا ودفـــوف یـــدقون علیهـــا وبـــد

   .مرات ومراته یسجدون للَّ 
فطلبــوا أن یــأتوا كــل یــوم وینشــدون  ،وأحبــوا الهیكــل. وأحبــوا الصــالة فیــه ،فــرح النــاس فــي ذلــك الیــوم جــداً 

  .بالتسبیح
  .ي للرب كل یوم في الهیكلم ویصلِّ فرح الملك ألن الشعب أصبح یرنِّ 

  
  جاوبـالت

  
%:

ً
  الحوار%واملناقشةأوال

  
  : األسئلة

    .َحَزِقیَّاــ                        ؟سم الملكا ما هو ـ  
   .ونصلُّ یُ  نهم الأل ــ        ؟    لماذا حزن الملك من الشعب ـ  
  .لقدیمفي الهیكل ا ــ             ؟    الملك وشعبه ىأین صلّ  ـ  
  .نعم ــ  ؟    هل أحب الشعب الصالة في الهیكل ـ  

    
  :)(الشماس الصغير مع العرائس أو خالفه التطبيقيالحوار 

نرتــل  ةخــوتي الشمامســإ فأنــا و  ،يي مثلمــا كــان الملــك یصــلِّ ننــا فــي الكنیســة نصــلِّ إ :الشــماس الصــغیر یقــول
ون كیریالیســ" :هننــا نقــول للَّــإ .لــث ألحــان جمیلــةالــدف والمثعلــى ونــدق  ،هنقولهــا للَّــ هــىاأللحــان الجمیلــة و 

  ."مینآ" :ونقول له أیضاً  ،"یارب ارحم
%:

ً
   ري ـالنشاط%التعبيثانيا

  
  :اليدويالعمل  ×

   .الملك َحَزِقیَّاعمل عروسة ورقیة ل ـ  
  ."كیریالیسون" أو "آمین" :ونكتب علیه فٍّ عمل نموذج لدُّ  ـ  

   
  :الصالة ×
  

                #  
  مامسة ــورس الشــثل خــوف مـفال صفـألطقف اـي        
    فدُّــقاع الـإيعلى ة ّرــم ةرــي عشتـثناسون ـــدون كيرياليردِّـوُي             
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  :مساعدة الطفل :هدف الدرس=@

   .الشموع المضیئة أثناء الصالة ىویر  ،فیه البخور المكان الذي یشمّ  هىأن الكنیسة  أن یعرف ـ    
   .أنوار شموعها ىباالبتهاج حینما یشم بخور الكنیسة ویر  أن یشعر ـ    
   .إیقاد شمعة أمام أیقونة قدیس الكنیسةعلى أن یتدرب  ـ    

  
  یستطیع أن: طفلبد أن كل  نهایة الدرس ال في :للهدفالوصول =@

  یجیب على األسئلة. ـ    
  ظ اآلیة.یحف ـ    

  

  :اآلية=@
�"?אْ��$ X???و� u �??�/ÑU???Uًن$???ðV "�?K̂$B??א�U?� �??q 2?N??/Ñu FAن"     ???/Ñu " )�??u ١٠:  ١.(   

  
    :الشاهد=@

  ).١١ــ  ٨: ١لو( المذبحعلى زكریا الكاهن یقدم بخور     
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  كـدرسـد لـاستع

  
    اعرف درسك: ¯

باســتعماله فــي خیمــة االجتمــاع بتركیبــة  مــر اللَّــه موســىأوقــد  ،البخــور فــي كــل األدیــان القدیمــة لَ عمِ اســتُ   
وصاه بها، وكان استعماله للكهنـة فقـط وداخـل الخیمـة فقـط. حتـى أنـه كـان هنـاك مـذبح خـاص بالقـدس أمعینة 

    .   "مذبح البخور"ى سمّ یُ 
وسـحابة  ،للصـالةوتصـاعد البخـور یرمـز  ،والمجمـرة ترمـز للعـذراء ،إیقاد البخور یرمز إلى ذبیحة المسـیح  

  البخور ترمز على الحضرة اإللهیة.
  
    ل درسك:تأّم ¯

ر الجــو ّطــتعویســاهم بحبــة بخــوره حتــى تنصــهر الحبــات ویتصــاعد الــدخان یُ  الكنیســة مجمــرة كبیــرة وكــلّ   
  وأنت ماذا تصنع؟ ،وضعوا بخورهم نْ بتقدمات مَ 

    جل اللَّه وحده.أن من الذین قدَّموا بخورهم م ن العطر الحقیقي ال یفوح إالّ أالحظ   
  
    ؟لماذا هذا الدرس ¯

  ).٥١ص  (انظر مقدمة الوحدة  
  

  درسـرض الـع
  

%:
ً
  املراكز%التعليميةأوال

v حفظ كلمة شورية.  
v عمل شمعةمركز الفن ::   

   .أن یعرف أننا في الكنیسة نستخدم شموع :الهدف
   .عمل شمعة ورقیة حسب النموذج :الوسيلة
   .، ینیر لنا في الظلمةع؟ في حفالت عید المیالدنستعمل الشم متى :الحوار
ضاء شمع مُ  ىونر  ،ونضيء شمعة أمام اإلنجیل ،في الكنیسة نضيء شمعة أمام أیقونة قدیس الكنیسة :التعليق

   .المذبحعلى 
  
v مركز الطبيعة :  

   .أن یعرف رائحة البخور :الهدف
   .حضر بخور یشمه األطفالاو  ،هاطلب من األطفال أن تشمّ او  ،احضر زجاجات عطور :الوسيلة
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   .نستعمل الروائح الجمیلة ىمت :الحوار
وفـــي الكنیســـة نســـتعمل البخـــور لتكـــون  ،ننـــا نحـــب الـــروائح الجمیلـــة ونســـتعملها لتكـــون رائحتنـــا جمیلـــةإ :التعليـــق

   .تصعد إلیه مثل البخور هىوالرب یحب صلواتنا و  .صلواتنا جمیلة
  
  

%:
ً
  القصة%ثانيا

  تمهيد القصة:
  

  صةالق
 زكريا%الكاهن%يقدم%بخور 
ً
  املالك%يظهر%لھو %ا

  
وقـف النـاس للصـالة واسـتعد زكریـا الكـاهن للصـالة ولـبس مالبـس  ،في یوم مـن األیـام وفـي الهیكـل القـدیم

المكــان  ألأثنــاء صــعود البخــور الــذي َمــو  ،مــه أمــام المــذبحالرائحــة الجمیلــة لیقدِّ  االخدمــة الجمیلــة وأخــذ البخــور ذ
ي مــن وربمــا كــان یصــلِّ  ،ربمــا كــان یطلــب مــن أجــل النــاس ،هي فــي ســرّ كــان زكریــا یصــلِّ  ،قفــو إلــى  وأخــذ یصــعد

وفجـأة بینمـا  ،من أجـل أمـور كثیـرةوطلب طلبات عدیدة  اً ي كثیر لقد كان یصلِّ  ،اً ولد اللَّهأجل امرأته أن یعطیها 
ولكــن المــالك  ،جــب زكریــاوتع ،عــن یمــین المــذبح وســط البخــور المــالئ كــل مكــان اً واقفــ اً مالكــ ىي رأكــان یصــلِّ 

نـت تكـون فقـال لـه المـالك: أ، ق زكریـاصـدِّ لم یُ  .وامرأته سیكون لها ولد ،اللَّهن طلبته قد استجاب لها إ :قال له
   .أیام لیست كثیرة تحقق كل ما قاله له المالكوبعد  .لى الیوم الذي یكون فیه هذاإن تتكلم أوال تقدر  صامتاً 

  
  جاوبـالت

  
:أ

ً
  والحوار%املناقشة%وال

  
   :األسئلة

  .زكریا ؟سم الكاهناماذا كان  ـ
   .ي ویرفع بخوریصلِّ  ؟ماذا كان یفعل في الهیكل ـ
   .مالك ؟في الهیكل ىماذا رأ ـ

  
   :التقليد والتمثيل

ــیقلِّــ اقتــراح: األطفــال تمســك الشــمع الــذي  وبقیــة ،ر بشــوریة مــن الــورق المقــوى والفویــلد طفــل الكــاهن ویبخِّ
   .ر بقیة األطفال الجملةثم یكرّ  ".اقبل یارب صالتنا كالبخور" :ویقول ،صنعوه من الورق
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:
ً
  ريةـHنشطة%التعبي%ثانيا

  
  :اليدويالعمل  ×

   
  ضافة عناصر إو أ ةعمل شوری ـ

   .بخور) - لرسمة الشوریة (مكرونة   
  
  
  
  
  
  
  
  
  : ئةاصنع شمعة مضي× 

  
  أنا شمعة  ـ
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   :حوار مع الشماس الصغير ،مع العرائس أو خالفه يالتطبيقالحوار  ×

   البخور في الكنیسة؟عن قول تماذا  
ك الشــوریة والبخــور ي وهــو یحــرِّ والكــاهن یصــلِّ  ،الشــوریة للكــاهن للصــالة دُّ ِعــأنــا أُ  :یقــول الشــماس الصــغیر

   .بخوروا ویكون كالمكم وصلواتكم جمیلة كالوأنتم یمكن أن تصلّ  ،نحو السماء إلى أعلىیصعد 
   ؟البخور في الكنیسةعن ماذا تقول 

  . .ینتظر الشماس الصغیر إجابات األطفال
  
  

  
  
  :الصالة ×
  

#                            
  ورــخـي كالبـالتـارب صـل يـبـاق
  و كالبخورـواجعل كالمي حل  

  ين.ـآم ... بكــقل حرِّــفُي    
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  :مساعدة الطفل :هدف الدرس=@
  .أن الرب یسوع ناول تالمیذه جسده ودمه أن یعرف ـ
  .ن األسرار المقدسةبالرغبة في التناول م أن یشعر ـ
  .أن یتدرب كیف یتقدم للتناول ـ
  

   :یستطیع أن طفلبد أن كل  لدرس النهایة ا في :الوصول للهدف=@
  یجیب على األسئلة. ـ
  یحفظ اآلیة. ـ
  ّون الصورة.لی ـ
  یمثل كیف یتناول، مراعیًا آداب التناول. ـ
= =

  ).٣٠ــ  ٢٦: ٢٦ (مت  :الشاهد=@
= =

  ).٢٦:  ٢٦(�?"êb  X�c?$� u$א �?� uא.?cوא �Kï?"�" :اآلية=@
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  كـدرسـد لـاستع
  

  .اعرف درسك ¯
ـــدة للخـــالص هـــى االتحـــاد بالمســـیح، وأل   ـــد أن نتحـــد الوســـیلة الوحی ـــا فیهـــا عنصـــر الجســـد فـــال ب ن طبیعتن

ما كان قد  لها إلیه، ولو كانت هناك وسیلة أخرى لذلكس كل عناصر تكویننا ویحوّ دِّ د حتى یقتجسِّ مُ البالمسیح 
   د من العذراء.سّ تج

  
  .ل درسكتأّم ¯

  م للتناول بمشاعر عروس تشتهي لقاء عریسها، یمأل قلبها الحب والمشاعر المشتاقة.   تقدّ   
ه للتوبـة والتغییـر لألفضـل. التنـاول لـیس ور وتوّجـخطایاك ونقائصك ال تمنعـك طالمـا بـداخلك كراهیـة ونفـ  

  ء الراغبین في الشفاء والعافیة.مكافأة للكاملین بقدر ما هو عالج للمرضى والضعفا
  
  لماذا هذا الدرس؟ ¯

  )٥١ص  (انظر مقدمة الوحدة  
  

  درسـرض الـع
  

%:
ً
  املراكز%التعليميةأوال

v  :مركز الفن  
   .الصینیة والكأسعلى أن یتعرف  :الهدف
   .نصنع صینیة وكأس من ورق الفویل :الوسيلة
   .كوابأ ؟في إیه العصیرالمیه و تضع لنا بو  ،أطباق ؟ما بتضع الطعام في إیهما ،في البیت :الحوار
   .كأسالفي  والدمصینیة الفي  جسد الربفي الكنیسة یضع الكاهن  :التعليق

  
v مركز العائلة:  

   .داب المائدةآأن یعرف  :الهدف
   .مالعق ـأكواب بالستیك  ـأطباق بالستیك  ـمفرش  ـمائدة  ـعرائس  :الوسيلة
   .ئدة لتناول الطعامالما دّ عِ نوحي أننا سوف نُ     
مـاذا  ؟المائدة ونحـن نتـاول الطعـامعلى هل نلعب  ؟لماذا نغسل أیدینا قبل األكل ؟كلماذا نفعل قبل األ :الحوار

   ؟تقول لنا ماما أثناء الغذاء
 اللَّـهلنـا الكـاهن طعـام ُیِعـّد وفـي الكنیسـة  ،ماما تجهـز لنـا طعـام لذیـذ ونحـن نسـاعدها فـي إعـداد المائـدة :التعليق

   .لنتناول منه بنظام
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v مركز العائلة:   
   .أن یعرف أننا نفرح حینما نأكل معاً  :الهدف
   ؟من شرابُنِعّد ماذا  ؟من أطعمة وحلویاتُنِعّد ماذا  ؟ن المكانكیف نزیّ  ،ماذا نفعل ،حفلة دّ عِ نُ  هى :الوسيلة
   ؟ماذا فعلت في حفلة عید میالدك ؟هل تحب الحفالت :الحوار
  .المذبحعلى من  اللَّهونتناول من طعام  ،نفرح ونرنم ،كنیسة حفلة جمیلةفي ال :التعليق

  
%:

ً
  القصةثانيا

  :تمهيد القصة
  

  القصة
%ان%مائدة%ليناول%ّد عِ تلميذان%يُ    يسوع%تالميذهالربُّ

  
 رجـالً  نالمدینـة وسـتجداإلـى  اذهبـا :فقـال ثنـین مـن تالمیـذه شـیئاً ایسوع من  الرب في یوم من األیام طلب

یكما الغرفـة التـي رِ مـا صـاحب البیـت وهـو سـیُ وكلِّ  ،البیـتإلـى  ذهبـا خلفـه حتـى یصـلا ،اء بـه مـاءنـإیحمل 
   .سوف نأكل فیها العشاء

إلـى  وفي عصر ذلك الیـوم ذهـب یسـوع وتالمیـذه .وحدث كل شيء كما قال یسوع ،أطاع التلمیذان وفعالً 
   .هناك عشاءهمالغرفة وأكلوا 

أعطــى التالمیــذ وقــال: خــذوا كلــوا هــذا هــو جســدي. وأخــذ الكــأس وشــكر أخــذ یســوع الخبــز وبــاَرك وكسَّــر و 
   .وأعطاهم قائًال: اشربوا منها كلكم

   .اللَّهحوا وسبَّ  ،أكل التالمیذ الخبز ثم شربوا من الكأس  
   ، یثبتون فیه وهو فیهم.ما أكلوا من الخبز وشربوا من الكأسكلّ أنهم  :الرب كالموظلوا متذكرین   

  

  اوبـجـالت
  

:و أ
ً
  املناقشة%والحوار%ال

  األسئلة:
  ؟المائدة في بیته الرب یسوع أعدالرجل الذي ـــ ما الذي كان یحمله   
  ـــ ماذا أعطاهم لیأكلوا؟  
  (نثبت في المسیح، والمسیح یثبت فینا).     ؟هى البركة التي نأخذها عندما نذهب للقداس ونتناولـــ ما   
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  .صينيةن ال: لوِّاليدويالعمل  ×
  
  الشماس  مع العرائس أو خالفه التطبيقيالحوار  ×

  یتبع  .؟وف نفعلـماذا س :هیا نستعد للتناول :الصغير
   ،)إرشـادات الشـماس الصغـیر (العروسةاألطفال   

نقــف بهــدوء  ،ىفافــة بیــدنا الیمنــنمســك اللِّ  ،نقــف فــي صــف ،م للتنــاولمنــا الشــماس الصــغیر كیــف نتقــدَّ یعلِّ 
ثــم نشــرب مــن الماســتیر (نشــفط) بهــدوء، ثــم  ،بعــد التنــاول نغلــق فمنــا ،نفــتح فمنــا متســعاً  ،ونســیر بالــدور
  .، ونرجع لمكاننا بهدوءیهم شویةنذهب لنشرب 

  
  :الصالة ×

  .في المناولة لكي یقویني لي بتدیه اللي جسدك ودمكأشكرك یا ربي على   
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  ؟لماذا هذه الوحدة ألطفال حضانة

  
والكبـار مـنهم یتحـدثون عـن  ،أطفال حضانة للتحدث عن منزلهم وعـن والـدیهم وعـن مـواقفهم مـنهم یمیل ـ

فـي هـذه  .فاألطفال تمیل للحكایات عن األشخاص المهمـین لهـم فـي حیـاتهم ،أصدقائهم ومواقفهم منهم
ونعرفــه أنــه یمكــن أن  .یســوع كشــخص مهــم فــي حیــاتهم الــرب الوحــدة نشــجع األطفــال أن تحكــي عــن

  .ولكل الناس ،وأصدقائه ،خوتهیسوع إلالرب عن  یحكي
لذلك  ،بدمائنا وأخیراً  ،وأعمالنا ،إیماننا بأقوالناعلى أن نشهد  ،الشهادة هىعالمة حیویة الحیاة الروحیة  ـ

یشاركوا  ،ویحكوا عنه ،یسوعلرب بدایات الطریق الروحي ونعلمهم أن یشهدوا لعلى نحن نضع أطفالنا 
    .موه منه وما أعجبهم بهعرفوه عنه وتعلّ  هم ماءخوتهم وأصدقاإ

لـرب أنـدراوس وكیـف دعـا أخـوه ل ،األشـخاص الـذین دعـوا آخـرین للمسـیحعلـى في دروس الوحـدة نركـز  ـ
دوها وبــولس والرســل الــذین بشــروا لیــدیا وعّمــ ،یســوعالــرب تیموثــاوس لخدمــة  ىعــوبــولس الــذي دَ  ،یســوع

   .وأهلها معها
وكذلك نوضـح نتـائج عملهـم كیـف صـار  ،. وماذا قالوا.. روایف بشّ ك :ىز في قصص الدروس علنركّ   

  . .ولیدیا فتحت بیتها لیكون كنیسة ،وتیموثاوس صار خادماً  ،یسوع الرب عند مهماً  بطرس تلمیذاً 

  :عاشرةالوحدة ال  

===============«ÈåÍ=iàÿ^=‚ƒ=Ï’´=‚´ 
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  :مساعدة الطفل :هدف الدرس=@
  .بطرس أخوه لمقابلته ایسوع بأن دع لربله بّ ر حُ ندراوس أظهأأن  أن یعرف ـ    
  .یسوع بدعوة أحد لحضور الكنیسة الرب خدمةفي  بالرغبةأن یشعر  ـ    
  .ماماو بابا  ،أصحابه ،على دعوة اآلخرین إلى الكنیسة من أصدقائه بأن یتدرَّ  ـ    

  
  :یستطیع أن طفلبد أن كل  نهایة الدرس ال في :الوصول للهدف=@

  ألسئلة.یجیب على ا ـ
  یحفظ اآلیة. ـ
  س األنشطة.مارِ ــ یُ ـ

  
  : اآلية=@

    "��Ãو??r �ÃC??Uً $�"�??ð�U???$ون"b ")٢ �? u١١:  ١.(  
       

   :الشاهد=@
  .)٤٢ ـ ٤٠: ١یو(  یسوعإلى  . فجاء به.. ندراوس أخو سمعان بطرسأكان     

  

  ƒ=Ï’´=‚´=iàÿ^=«ÈåÍ‚ :عاشرةالوحدة ال
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  كـدرسـد لـاستع
  ل درسكتأّم ¯

كمــا تنمــو عالقــة أي مــؤمن بالمســیح، فبعــد أن ســمع عنــه مــن رت عالقــة القــدیس أنــدراوس بالمســیح تطــوّ   
بـأن یتبعـه بمجـرد  مه یوحنا المعمدان كما یسمع الشخص فینا عن المسیح من شخص أكبر منه، لـم یكتـفِ علِّ مُ 

ن أحیث یقبع الـبعض علـى مرحلـة المشـاركة فـي الممارسـات الدینیـة، إنمـا نطلـب المرحلـة الثالثـة  ،السیر وراءه
  شخصیة. ةسیح أي طلبه بصور یمكث مع الم

  .ن تلیها وهى دعوة اآلخرین للمسیحأومع أن هذه المرحلة تبدو أنها األفضل فهناك مرحلة یجب   
   ؟على أي درجة من درجات هذا السلم أنت وصلت  

  
  لماذا هذا الدرس؟ ¯

خرین ة اآلهم على الخدمة من حیث هى دعو من أجل غرس روح التدیُّن اإلیجابي في نفوس األطفال وحثّ   
  للعشرة مع المسیح. 

  
  ):٤٢ ـ ٤٠ :UM�u�١ ( :خلفیة عن اإلنجیل

   Ñb???�Ã $نU???�"س$ و  אd???D� $نU$F!L???ð� u???"�Ã "و"سb???ðא� ًאא� $s???ð�      $b???$�$א وc???� ."çU???$Fð�$و� U???M�u� U$FðL???$� /s�c???K5/ א�M???�  
̀". �ç": א+Hْî�� U� ê"3??ð�U#O?? א�??U$F!Lcن$، �U??Iل$ �??b??î� :t! و�$??ÃÃ �ً??ð� "çU??��!bو O??ð� :$لU??ع" و�u??"�$� ðt??O�/Å $d??îEM� .$عu??"�$� ,/Å ðt??� $ÁU??�  
�Ã??� $X??L!� "نUF?�u"� "s??�Ã .U??$�!b"?� $X??îH$� v???א� U??êc �?Oð�Hْ??Dْ"� :"ç"d???"س"d".  
  

مضـى أنـدراوس یـتكلم عـن المسـیح وهـو سـائر جـوارهم ف یوحنـا وكـان ،كان أندراوس تلمیذ یوحنـا المعمـدان
وال  .ودعاهم یسوع إلى حیثما یقیم وقضوا یومـًا كـامًال مـع المسـیح ،تالمیذ یوحنا قیةبوراء المسیح وكذلك 

ن نجیـل عـن إیمـان واقتنـاع أنـدراوس بـأولكـن یعلـن لنـا اإل ،نعرف كیف تكلـم معهـم المسـیح فـي ذلـك الیـوم
ي ودعـاه لكـ هیأخ سمعانفأول شيء فعله بعد ذلك هو أنه بحث عن  .هذا هو المسیح المنتظر للخالص

ر فــي كنیســته وغّیــ اً ونظــر المســیح إلــى ســمعان وهــو یعــرف أنــه صــیاد وســوف یكــون عظیمــ .یقابــل یســوع
الـذي اعتـرف بـأن یسـوع هـو ابـن اللَّـه، فمدحـه المسـیح علـى وهـو ) اسمه إلـى بطـرس الـذي یعنـى (صـخرة

  كنیستي. يبنأسوف  "ابن الّله" :ذلك، وقال: على صخرة إیمانك هذا بأني
  
  :عرف تالميذكا ¯

  .السن وأهمیة الدرس لهم اهذ فياألطفال أو مشكلة األطفال  احتیاجمعرفة  ـ
  .عه لوقع الدرس على أطفالهیكتب الخادم توقّ  ـ
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  درسـرض الـع
  

%:
ً
  املراكز%التعليميةأوال

v سمها. وأخي .. أنا اسمي :مركز الفن.   
   .هیأخسم أندراوس وسمعان اأن یحفظ الطفل  :الهدف
خوتـه أو صـدیقه إن إصـدره مكتـوب بـه اسـمه واسـم أخـوه أو علـى ن یضـعه كل طفل كرت ملوّ نصنع ل :الوسيلة

   .اً وحید كان طفالً 
نـدرو أهـل هنـاك أحـد اسـمه  یقول كل طفل اسمه ویقول اسـم أخـوه. ؟وما هو اسم أخوك ؟ما هو اسمك :الحوار

   ؟ما اسمه ؟هل أندرو له أخ ،أو أندراوس
  .سمعان هیأخقصة الیوم عن أندراوس وعن  ،م أخوكجمیل أن تعرف اسمك واس :التعليق

  
v مركز العائلة:   

   ." لقب " ىأن یعرف معن :الهدف
ثـم نطلـب مـن األطفـال أن  ،ونطلب من األطفال أن تعطیها أسماء ،ر عرائس یلعب بها األطفالحضِ نُ  :الوسيلة

   .سم لتدلیل بعض شخصیات العرائساتقترح 
ســماء أخوتنــا وننــادیهم فــي البیــت بإونحــن نحــب  ،)اســم للتــدلیل (دلــعي المنــزل بِ ادینــا فــبابــا یحبنــا وین :الحــوار

   .نعطي فرصة لألطفال للمشاركة ؟فبماذا تنادي أخوك ،ىأخر 
    .بطرس :اسم خاص ویقول لهیسوع أحب سمعان وكان ینادیه بِ  :التعليق

  
v مركز الصور:  

   .وما یحدث معنا في الكنیسة ،خوتنا القصص التي نسمعهاأن یعرف أننا نحكي إل :الهدف
   .ض صور ألطفال یتحدثون سویاً عرِ ا :الوسيلة
   ؟هیماذا یقول هذا الطفل ألخ ،ماذا یقول األصدقاء لبعضهم ىتر  :الحوار
والیــوم أنــدراوس  ،مــا نــراه فــي رحالتنــا أو فــي مدارســنا أو فــي الكنیســة ،خوتنــانحــن نحــب أن نحكــي إل :التعليــق

   .دث معهعن أمر جمیل ح هیألخ ىحك
  

  

%:
ً
  القصةثانيا

  :تمهيد القصة
شاور على الرب یسوع في الصورة وقول طبعًا كلنا عارفین  .ض صورة كبیرة للرب یسوع مع تلمیذینعرِ ا

  ؟حكایتهم هىما و معه  نیاللذ) من یسوع (استمع إلى إجابات األطفال الرب نعم هذا ؟من هذا
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  القصة
 ىورأ ،أن یــراه ویســمع منــه كالمــه المفیــد وقصصــه الجمیلــة اً یســوع وكــان مشــتاق الــرب ســمع أنــدراوس عــن

تعــال  :. فأجابــه یســوع..منــك معلَّــأتَ  أنم أریــد علِّ تُ لــأیــن تجلــس  ،خلفــه وســأله فأســرع ،یســوع ســائراً  الــرب أنــدراوس
ینصــت و للنــاس مــع یســوع یتــابع تعلیمــه  كــامالً  یومــاً  وقضــيشــاطئ البحــر  د. فــذهب وجلــس معــه عنــ.. معــي

وقـال سـوف أتـي إلیـه كـل یـوم  ،ولم یشعر بمضي الوقـت وانتهـاء الیـوم. .. جداً  وكان سعیداً  ،ةقصصه الجمیلل
بیتـه إلـى  ولما رجع أندراوس .ستمتع بالمزید من قصصه الجمیلة ونصائحه المفیدةأفأنا عرفت مكانه وأرید أن 

ممـا  اً لـه بعضـ ىوحكـ ،وهـو یسـتمع إلیـه له عن یسوع وكیـف كـان سـعیداً  ىفحك ،ه وكان اسمه سمعاناوجد أخ
فقاال له أندراوس أنا أعـرف مكانـه وسـوف أخـذك  ،... یسوع ىق بطرس أن یر . تشوّ .. قاله للناس وسمعه منه

یســوع ابتســم  الــرب رآهــما ولّمــ ،أخــذ أنــدراوس أخــاه وأســرعا لیقــابال یســوع وفــي الیــوم التــالي بــاكراً  ،إلیــه لمقابلتــه
ســـمك اســـیكون  جمـــیالً  اً ســـماســـوف أعطیـــك  نـــك ســـمعان ولكنـــيوقـــال لـــه أنـــت ینادو  هیـــبأخب ألنـــدراوس ورّحـــ

نـدرواس وأخـوه بطـرس سـعیدان یخبـران كـل أورجـع  ،اسـمه الجدیـدبطـرس بترحیـب یسـوع بـه وبِ  . فـرح..""بطرس
   .من یقابالنه عن الرب یسوع ویدعونه لمقابلته

  
  جاوبـالت

  
:
ً
  املناقشة%والحوار%أوال

   
  .ندراوسأ ؟عسمعان لمقابلة یسو  امن دع ـ :األسئلة

   .سوف أجعل اسمك بطرس ؟ماذا قال یسوع لسمعان ـ     
   .أخاه لمقابلة الرب یسوع األنه دع ؟ندراوسألماذا فرح یسوع ب ـ        
   .اً جدید اً ألن یسوع عرف اسمه وأعطاه اسم ؟لماذا فرح بطرس بمقابلة یسوع ـ      

  
:
ً
  ريةـHنشطة%التعبي%ثانيا

 
 سـمىاویعبروا عن فرح كل واحد منهم ویقول أنا  .أدوار ةأطفال بتمثیل الثالث ةثالث یقوم :التقليد والتمثيل ×

بلـت بابـا اق ـ* خلیت بطرس یقابل بابا یسوع . (.. وفرحان عشان عملت ـ) یسوع ـأندراوس  ـبطرس . (..
  .)ب بطرس وأندراوس عشان هما أصحابيحأب ـیسوع وبقیت صحبه 

  
  .)ة (دعوة أصحابه للكنیسةل في لعبیشترك األطفا ـ  :لعبة ×

ویعطیــه الطفــل (أول    .كـل طفــل یأخـذ كــرت علـى شــكل كنیسـة مكتــوب فیـه تعــال إلـى مــدارس األحـد ـ**   
یقه باآلیـة فیـرد علیـه صـد ،إلـى مـدارس األحـد تعـال :) إلـى صـدیقه الـذي بجـواره ویقـول لـهطفل جالس

  .ر طفلهایة آخِ ... حتى ن ل آخر وهكذاـ) وهكذا یأخذه طف(أنتم أیضًا مساعدون
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  الصالة:  ×
  

#                                                            
  ،سمع حكاياتكأأنا فرحان يارب ألني موجود في بيتك و

   ،عل أخـي وأختــي يفـرحـوا معــناـجا         
   ،جـعل أبـي وأمـي يفرحـوا مـعناا             

  نا كلناين فرحان بوأنت تكو                  
   ين.ــآم          

  

   :ن الصورةلوِّ ×
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  :مساعدة الطفل :هدف الدرس=@
   .ساعد في خدمتهویُ  ،یسوعالرب أنه یمكنه أن یخدم  أن یعرف ـ    
   .سوعی الرب مع اآلخرین عنث بالرغبة في التحدُّ  أن یشعر ـ    
  .یسوع الرب عن م مع اآلخرینطرق التكلُّ على ب أن یتدرِّ  ـ    

   
  :یستطیع أن طفلبد أن كل  نهایة الدرس ال في :الوصول للهدف=@

  .قیة األطفال أن المسیح یحبهمار بخبإیشارك في  ـ    
  .دهاردِّ ویُ  .یقول آیة الدرس ـ    
 .یشارك في تمثیل قصة اإلنجیل ـ    

 .لمراكز التعلیمیة مع أصدقائه بمحبةیشارك في أنشطة ا ـ    

  .یشكر الرب یسوع على یومهو  يیصل ـ    
  
   :قصة=@

  ).٥ ـ ١: ١٦بولس یدعو تیموثاوس للخدمة (أع     
 

   اآلية:=@
    "�$?!�??"s $�?ð�U???/نî� $�??$l א�?]K??ðt " )١  u� ٩ : ٣ .(  

  
    :الشاهد=@

  ).١٥ : ٣ ،٥:  ١ تي ٢(    
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  كـدرسـد لـاستع
  
  :اعرف درسك ¯

ن أباه كان یونانیًا وأمه یهودیة ربَّته على اإلیمـان، وكـان أ"تیموثاوس" اسم یوناني معناه "عابد اللَّه" حیث   
  یعیش في لسترة. وقد دخل المسیحیة بكرازة بولس الرسول غالبًا. 

مـا كتبهـا الرسـول بـولس . الثانیة منهنرسالتیرسل له أرافق بولس الرسول في كرازته للعدید من البالد وقد   
   .ر ما كتبه من رسائلفي سجنه الثاني بروما وهى آخِ 

  
  :ل درسكتأّم ¯

و أوتحتــاج صــاحب الموهبــة الصــغیرة أو الخفیــة  ،الخدمــة تحتــاج الجمیــع، تحتــاج القائــد وتحتــاج المســاعد  
  التي هى في عیون الناس أنها بال كرامة.

وهــو ال  وال یســعى لمنصــب عــالٍ  ،ار المكــان المناســب لــههــم أن یعــرف كــل خــادم امكانیاتــه حتــى یختــالمُ   
  یضع مصباحه تحت المكیال. فیكون كمن وال یتضاءل في عیني نفسه  ،یملك القدرات المطلوبة منه

  
  ؟لماذا هذا الدرس ¯

  یستطیع أن یقدِّم خدمة للرب یسوع. ،لنغرس في الطفل أنه مهما كان عمره  
  

  درسـرض الـع
  

:
ً
  ليميةاملراكز%التع%أوال

  

v مركز العائلة:  
  .)... المسیح یحبك یا فالنه ویقول لهم (دقاءأن یكلم أص :الهدف
  .تلیفونات :الوسيلة

دم الـــرب یســـوع مثـــل بـــولس وتیموثـــاوس. ونقـــول ) الیـــوم ســـوف نخـــالـــرب یســـوع قـــال لنـــا (أنـــتم أحبـــائي :الحـــوار
مـین هـیكلم مـین  .ت فـالن مـع فـالنفونایتوزیع التل في) وابدأ ألصحابنا في التلیفون (الرب یسوع یحبك

   ،یرفـــــع الســـــماعة يرنـــــات الثـــــان ثـــــالثلمـــــا تـــــرن  ـ*****٢ ،نضـــــرب النمـــــرة ـ*****١ :أول حاجـــــة نعملـــــه إیـــــه
.. عـاوز أقولـك إن بابـا یسـوع . / أهًال یـاحبكا.. أنا فالن ص. ؟یتكلمب ليلا آلو أیوه مین :یرد یقول ـ٣

وهكــذا مــع  .ثــم یغلــق المكالمــة ،یســوع بیحبــكخــر وأنــا كمــان عــاوز أقولــك إن بابــا یــرد علیــه اآل ،بیحبــك
 .األطفال یةبق

ـ ،یحبهمبوهو فرحان بنا ألننا قلنا ألصحابه أنه  ،كلنا الیوم أصحاب وخدام للرب یسوع :التعليق ا نـروح البیـت لمَّ
  .الرب یسوع سوف یفرح جداً  .یحبكبنقول لبابا وماما إن الرب یسوع 
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v مركز الفن والموسيقى:  
عن  جمیالً  اً ع الناس كالمسمِ ألنه یُ  .وهو یساعد الرب یسوع ،فظ ترانیماحف أن الخادم یعرف و أن یعر  :الهدف

  .الرب یسوع
  .عة بعدد األطفال والخادمأدوات موسیقیة متنوِّ  :الوسيلة
 ؟ثم بتحبه لیه .هید للحوارمالبدایة ت فيلطفل واحد  .ه هذا السؤال لكل طفلوجّ  ؟مین أكثر واحد بتحبه :الحوار

أنــا  .علــى نفســك .ســمع إجابــة الطفــل ثــم فســرها علــى بابــا یســوعا ؟عشــان بتحبــه ممكــن تعمــل لیــه إیــهو 
سـمع إجابـات ا ؟أسـاعد بابـا یسـوع يزاا ؟يزااوأنـا ممكـن أسـاعده  .يعشان هو بیحبنـ .بحب بابا یسوع

ٕاذا لـم یصـلوا و  .هـاتـرانیم هـم حافظن ،مالتـرنیم معهـ فـي أبـداثـم  ،)یكـون واحـد منهـا نیم(لعل التر  األطفال
  ؟يزاانتم عارفین أ ... لهذا النوع من المساعدة عرفهم أنهم ممكن یساعدوا بابا یسوع

   .بابا یسوع بیسمعنا بنرنم فینبسط بینا أوًال:       
  النــاس وأصــحابنا و بنــرنم  ؟ ... مــش إحنــاولیــه ،بابــا یســوع یفــرح لمــا النــاس بتســمعنا بنــرنم عنــه ثانیــًا:      

  ممكن!! ... حنا بنعلم الناسا ... كمان لبابا یسوع زینا منا ویرنموا ُهمَّ  فیتعلموا .بیسمعونا
  

ونـرنم  هالزم نحفظهـا كـویس النهـارد يالترنیمـة د ،ورانـاي بابـا ومامـا یقولـوا البیت ممكن نخلـ فيتدریب  :التعليق
  .عشان نكون مساعدین لبابا یسوع .البیت لبابا وماما فيبیها 

  
v مركز األلعاب:  

   .له اً اعد أصحاب بابا یسوع یكون خادممن یس  
  .ه الذین ال یعرفون اللعبة ویستمتع هو بهاإخوته وأصدقاءأن یساعد  :الهدف
 .بعدد األطفال وحدات بازل :الوسيلة

اختـار طفـل  ؟يزااتلعـب ت... طیب مین یعرف ب فالن یقول ؟بازل  Puzzle يمین یعرف اسم اللعبة د :الحوار
ثـم علـق علـى الطفلـین الـذین أجـابوا بـأنهم مسـاعدین كویسـین  .وعرفـه يالماضـیشرح ما سبق األسـبوع 

 .نلعب يزاافونا لبابا یسوع عشان عرّ 

 فــيواشــرح كیفیــة اللعــب بــنفس الطریقــة الســابقة  ،= إذا كــان األطفــال جــداد عــرفهم باللعبــة مــن البدایــة    
  .الدرس السابق

  .ن أجزاء لعبتهیتكو  فيه أن یساعد أصدقاءانتهى  يعب الذع األطفال أثناء اللّ شجّ  :التعليق
  .خر بسرعةآتجمیع البازل مكون جاهز من األطفال لذهاب لركن  :ملحوظة

 

v مركز األلعاب:  
الرب یسـوع یفـرح عنـدما یـزور أصـحابه ویكلمهـم ویحكـي لهـم عـن القصـص التـي یعرفهـا أن  ن یعرفأ :الهدف

  .عن الرب یسوع
 ).كیت المدینةا(م :الوسيلة
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وهنلعـب  .هطیـب إیـه د ؟ي فـاتاللـمین لعب معایا األسبوع  .تنااعبالمدینة بت هنلعب لعبة جمیلة النهارد :الحوار
كــل واحـد یختــار  ؟یهـاف ، ومــاذا یـرونف الجـداد بالمكیــت والمدینـةرِّ َعـ .صـحح معلومـات األطفــال .يإزا

 هعشـان النهـارد .ةهنـزور بعـض بـس مـش هنـروح الكنیسـ هالنهـارد .ویحفظ بیته كـویس .)وعربیته ه(بیت
عهــم إیــه لمــا م.. طیــب بتعمــل . ؟رهم وال ألو .. بتــز . ؟مــین فینــا لیــه أصــحاب .مــش األحــد وال الجمعــة

 .ممكــن نقــول آیــات ،لــبعض قصــص يممكــن نحكــ ،ممكــن نــرنم ، نــتكلم،ينجــر  .. بنلعــب،. ؟تــزورهم
ه مـا یوصـل بیتـ لحـد .بیتـه بالعربیـة فـيكل واحد هیفوت علـى صـاحبه  ي،طیب إحنا هنعمل كده دلوقت

 يالعیان نصـلو  ،) ونسأل على البعضوبعدین نساعد بابا یسوع (بأن إحنا هنقول لبعض آیات ،خدهاوی
 .عشان یكون فرحان يي زعالن نصلِّ لوال ،عشانه

  .نایه لبّ م عنه وعن حُ ا نزور بعض ونسأل على بعض ونتكلّ نا لمّ یالرب یسوع یفرح ب :التعليق
 

v مركز الصور:  
  .م (المساعدة)دَ عة أنواع مختلفة من الخِ مراج الهدف:
صـورة  .صـورة عائلـة تـذهب للكنیسـة .یلعبوا مـع بعـض والمـالك یحرسـهمبصورة أطفال ( .صور مغلقة :الوسيلة

. قبــل النــوم ،قبــل األكــل يصــورة عائلــة تصــل .الكنیســة فــي يصــورة نــاس تصــل. اإلنجیــل عائلــة تقــرأ
 .)صورة داود یرنم للرب

 وابیســاعدهــم  هــل ؟نمــاذا یفعلــو  ؟فیهــا نْ َمــ .ممكــن یتناولهــا األطفــال ،رة علــى األطفــالنعــرض كــل صــو  :الحــوار
 ؟ولماذا ؟بابا یسوع وال أل

  

%:
ً
  القصةثانيا

  
  :تمهيد القصة

فــي رجلنــا  .الصــیف فــينلبســه  ؟مــاذا نعمــل بــهو  .صــندل ؟مــا هــذا .وقــل .عــرض علــى األطفــال صــندلا
   .ا عن ناس أصحاب كانوا یلبسوا صنادل ویمشوا كثیراً اإلنجیل یقولن .فتح اإلنجیلاثم  ،بیه يونمش

  ؟یعملوا إیهبیا ترى 
  

  القصة
  

 ،بـس صـندل ویـتكلم مـع النـاسالي لـسـأل واحـد جـاره مـن هـذا الرجـل الغریـب ال ،بعیدة أیـام زمـان ةفي بلد  
بتحـب  یسـوع حكایـات جمیلـة والنـاس الـربر یحكـي للنـاس عـن بّشـهذا الرجل اسمه بولس وهو مُ  :فأجاب جاره

 ،یسوع عن الرب وهناك بعض الناس تدعوه لیزورها في بیتها لیحكي لهم معجزات ،یسوع الربتسمع منه عن 
 ،یســوع یحــبهم الــربویقــول لهــم أن  ،یســوع الــربي مــع النــاس ویعظهــم عــن وفــي بعــض األحیــان یــذهب یصــلِّ 

  .دیسوع بیروح للكنیسة ویتعمّ  الربواللي بیؤمن ب .وبیعلمهم
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بــد أن بــولس بیحــب  فقــال فــي نفســه ال ،خــرین ویــزور بیــوت كثیــرةآنــاس بــولس كــل یــوم یكلــم  الحــظ الرجــل أن
وهــو یبتســم فــي دعوتــه النــاس  یســوع الــربمــن الكــالم عــن  خدمتــه ولــم یمــلّ ألنــه یتعــب فــي  یســوع جــداً  الــرب

   .للذهاب للكنیسة
ویحكــي  ،یــتكلم ویــتكلم ،ةومــن كنیســة لكنیســ ،بیــتإلــى  ومــن بیــت ،یــام وأیــامأ ،بــولس فرحــان وماشــي بالصــندل

ویـدعو األمهـات احضـروا  ،حبـكیسـوع یُ  الـربیبتسـم لطفـل ویقـول  .عن یسوع وهو فرحان ومش تعبـان يویحك
  .أوالدكم وتعالوا للكنیسة

   .بولس سعید والناس فرحانة یسوع یحبنا ،یوم وراء یوم وناس كثیرة سمعوا لبولس وحضروا للكنیسة  
أرید أن تأتي معي وتبشـر بیسـوع وتحكـي للنـاس  :یر تیموثاوس فقال لهبولس صدیقه الصغ ىوفي یوم رأ  

 ،یسـوع وأریـد أن تعـرف النـاس كـم هـو جمیـل الـربأحـب بنـا أ :جاب تیموثاوسأف ،عن قصص یسوع ومعجزاته
  .لنحكي للناس عن یسوع ،ي بلدأفر معك في كل مكان و اأنا مستعد أمشي معك وأس

ح یســیر البــس الصــندل مــع صــدیقه الصــغیر تیموثــاوس یبشــران اآلن بــولس لــم یعــد یبشــر وحــده بــل أصــب  
   .مان في كنائس كثیرةویعلّ  ،وبیوت عدیدة ،الناس في بالد كثیرة

  
  جاوبـالت

  
%:

ً
  Hسئلة%واملناقشةأوال

  :أسئلة
األول اسـمه  فـيكـان بـیكلم النـاس  لـيلا صاحب بابا یسوع ـ    

  ؟إیه
 ـ                       ؟بیقول للناس إیه ؟كان بیعمل إیه ـ    

 ؟طیب صاحبه اسمه إیه

تیموثــاوس وافــق أنــه یكــون مســاعد لبابــا یســوع وال قــال أنــا  ـ**    
 ؟يمال

  

%:
ً
  ريةـHنشطة%التعبي%ثانيا

  :التقليد والتمثيل ×
  ؟من یرید أن یعمل مثل بولس وتیموثاوس ـ  
  .ختار طفلین یمثلوا دور بولس وتیموثاوس مثل أحداث القصةا ـ  

  ."المسیح یحبك" األول لوحده یوشوش الناس یلف :بولس ـ
  .یقابل تیموثاوس تحب تكون خادم مساعد للرب یسوع :بولس ـ

 .عاوز أكون خادم وأساعد الرب یسوع هأیو  :تیموثاوس ـ

  ."المسیح یحبك"ویقولوا لكل الناس ن ااالثن يویمش ایامع تعال :بولس ـ
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 ر: بّشأنا خادم ُم ×

ن ب الفـم مـیقـرّ  ."كحّبـالمسـیح یُ " كـل مكـان فـيرون بشِّـم یُ ح ویغلق یستعمل بالید وهُ ) یفتیستخدم األطفال (فم ـ
 اللَّـهن مـع بولس وتیموثـاوس عـامال "،الن معهنحن عام: "ثم یقول اآلیة ."المسیح یحبك: "أذن زمیله ویقول

  .ابلسانن اللَّهنساعد 
  

   .يوردة بابا یسوع یحبن :العمل اليدوي ×
   .یحبكبیعطیها كل طفل لآلخر ویقول: الرب یسوع یصنع كل طفل وردة و   
  .بابا یسوع بیحبك ،صورة بابا یسوع .ورق مقوى ،شالموا ،خرم .بیضوردة كرتون من ورق أ  

  
  بولس وتیموثاوس خادمان  اصنع عروسة: ×

  یجرب األطفال المشي بصندل مثل بولس  
  .الخادم الكبیر وتیموثاوس الخادم الصغیر

  
  
  
  

                ة صندل الخدم ×
  
  
  
  
  
  

  الصالة:     
  

#  
  كـأحببا ـارب أنـي

  كـح قلبرَّ ـفأ  وعايـز
  كـدمــأخ خلِّيني

  يـول ألصحابـي أقـساعدن
  إنــك بتحبنــا
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   :ن الصورةلوِّ×
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  :مساعدة الطفل :درسهدف ال=@

  .یخبر اآلخرین أن الرب یسوع یحبهم ه یمكنه أنأن یعرف أن ـ
  .ث عن الرب یسوع مع الناسبالرغبة في التحدُّ  أن یشعر ـ
  .الحدیث عن الرب یسوع مع اآلخرینعلى  بأن یتدرَّ  ـ
   

  :یستطیع أن طفلبد أن كل  نهایة الدرس ال في :الوصول للهدف=@
    یجیب على األسئلة. ـ
  یحفظ اآلیة. ـ
  یمارس األنشطة التعبیریة. ـ
= =

   :اآلية=@
"�$?!�??"s )"�???$ون"Ñ/אزu ($�"�???ð�U???ون"b" )٢ u� ٢٤  : ١ (.    

  
   :الشاهد=@

  ).١٦ ـ ١١: ١٦ ع(أ    
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  كـدرسـد لـاستع
  اعرف درسك: ¯

 ،وختنـه لكـي یقبلـه الیهـود هادعـ ،تیموثـاوس للخدمـة ابعـد أن دعـ ،ریة الثانیة لبـولسیأثناء الرحلة التبش في
ثـم خرجـوا  اً وأقاموا فیهـا أیامـ يومنها إلى فیلب ،فذهبوا معًا من ترواس إلى نیابولیس ،ن معًا للتبشیراوخرج االثن

فــي ذلــك الوقــت معبــد یهــودي لــذلك  يولــم یكــن فــي مدینــة فیلبــ ،منهــا فــي یــوم ســبت وســاروا بجانــب نهــر هنــاك
وال یوجـد مـن یـزعجهم حیـث كـانوا یعبـدون  ،نت لیدیا وبعض النسوة یتعبدون بجانب النهـر ألنـه مكـان هـادئكا

فلذلك لم یكن لهم مجمع وكذلك  ،يویبدو أن الیهود كانوا أقلیة في مدینة فیلب ،عنه ولكنهم ال یعرفون شیئاً  اللَّه
والسـیدة التـي  .نقـوا الیهودیـة إلـى أن جـاء لهـم بـولسوكانت دیانتهم األصلیة الوثنیة ثم اعت .لقد كانوا نساء فقط

) ثیاتیرا في منطقة (لیدیا لیدیا حیث كانت امرأة غنیة تعیش في مدینة هىاسمها في هذا النص اإلنجیلي  رَ كِ ذُ 
  .الساحلیة وكانت هذه المدینة مشهورة بصناعة الصباغة

قتـــًا بســـبب تجارتهـــا فـــي األرجـــوان مؤ  يذلـــك الوقـــت عنـــدما حضـــر بـــولس كانـــت لیـــدیا تقـــیم فـــي فیلبـــ فـــيو 
كانــت لیــدیا  ،وا فــي التبشــیر لهــم بالمســیحأمــن بــولس وتیموثــاوس وبــد فعنــدما حضــر كــلٌّ  .واألقمشــة المصــبوغة

وأهل بیتها وصـارت  هىوبعد ذلك اعتمدت  .وفتح الرب قلبها لكي تقبل اإلیمان ،متجاوبة جدًا مع كالم بولس
ل عطــاء كثیــرة بســبب اوكــان لهــا أعمــ .اعدت بــولس وتیموثــاوسمســیحیة وخــدمت الــرب یســوع مــن مالهــا وســ

  .باو بالمسیح في أور  وامنآالناس اللي  لائأو  من وكانت .غناها
  
  ل درسك:تأّم ¯

 ـ*  اللَّـهوثنیـة ثـم أصـبحت یهودیـة تعـرف  ـ* غنیـة حیـث كانـت ( ،الظـروف كلهـا إلیمـان لیـدیا اللَّـهقـد هیـأ  ـ
لقــد كانــت متدینــة لــذلك كانــت  ،یس فــي مــدینتها األصــلیةوكانــت فــي هــذه المدینــة بســبب تجارتهــا ولــ

كــل الظــروف ویهیــئ كــل الظــروف  فــيیعمــل  اللَّــهف ،)النســوة فــي ذلــك الوقــت عنــد النهــرمــع  يتصــل
  .إلیمان الجمیع

  
  لماذا هذا الدرس؟ ¯

خبــار) إعدین) بــولس وتیموثــاوس فــي تبشــیر (ز علــى اســتكمال عمــل الخــدام (المســافــي درس الیــوم نرّكــ ـ**
وفرحهم الیوم ألن لیدیا استمعت لكالمهم وفرحت جـدًا وطلبـت مـن نفسـها  .ناس عن محبة یسوع لهمال

رت وبّشـ فقد أعطت الكثیر مـن أموالهـا، .أن تساعد الرب یسوع ولم تنتظر حتى یطلبوا منها المساعدة
  .بولس هناك فآمن كل أهلها واعتمدوا تْ عَ ودَ  ،أهل بیتها
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  درسـرض الـع
  

 
ً
  كز%التعليميةاملرا%:أوال

  

v مركز الفن:  
   .أن یعرف عمل لیدیا بائعة األرجوان :الهدف
   .ن المالبسلوِّ ونطلب من األطفال أن تُ  ،نحضر صور لمالبس وألوان :الوسيلة
 هـىمـا  ؟مـا لونـه .جمیـل قمیصـك الملـون ؟لك هذا الفسـتان الجمیـل ىمن أشتر  ،جمیل فستانك األحمر :الحوار

   .ث عن مالبسهم وألوانهافرصة لألطفال للتحدُّ  طِ أع ؟األلوان التي تحبها
  .اسمها لیدیا تبیع مالبس حمراء جمیلة أةمر اوقصة الیوم عن  ،نةجمیلة المالبس الملوّ  :التعليق

  
v مركز الصور:  

   .أن یعرف أن الكنیسة تفرح بعماد األطفال :الهدف
   .دعمَّ وصور لزفة طفل مُ  ،عرض صور لعماد أحد األطفالا :الوسيلة
ة هـل رأیـت زفّـ ؟دهل رأیت طفل یتعّمـ ؟من األشخاص الذین حوله ؟ماذا یحدث لهذا الطفل في الصورة :الحوار

ع فرصـة لألطفـال لتشـارك دَ  ؟ماذا یقول الناس لهـا ؟همّ وماذا فعلت أُ  ؟ماذا فعل الشمامسة ؟دعمَّ طفل مُ 
   .بخبراتها

 هـىوقصة الیوم عن سـیدة تعمـدت و  ،رح الكنیسة بهموتف نیتعمد األطفال وهم صغار لیصیروا مسیحیی :التعليق
  ...كبیرة وتعمد معها أهل بیتها

  
v مركز العائلة:  

  .أن یتذكر ویذكر األعمال التي یقوم بها ماما وبابا لخدمة الرب یسوع :الهدف
 .ترنم ،تذهب للكنیسة ،يصور لآلباء تصل ـصندوق العطاء  ـإنجیل  :الوسيلة

تفرحــه  اً وهكــذا بابــا ومامــا یحبــوا الــرب یســوع ویعملــوا أمــور  ،تفرحــه ع یعمــل أعمــاالً مــن یحــب الــرب یســو  :الحــوار
ســـمع إجابـــات ا( ؟كیـــف یخـــدم بابـــا ومامـــا الـــرب یســـوع ،نعمـــل ونســـاعدهبمـــا إحنـــا  يوممكـــن یخـــدموه ز 
طلــب منــه أن ا ،(عنــدما یقــول األطفــال أو طفــل عمــل معــین یقــوم بــه بابــا أو مامــا .)األطفــال وشــجعهم

  .)مكنباألدوات أو اإلمكانیات المتاحة أمامك إذا أ یمثله فوراً 

   :هىأعمال بابا وماما لمساعدة بابا یسوع 
  .)يالطفل اإلنجیل ویفتحه وكأنه یحكیمسك وا لنا حكایات ربنا من اإلنجیل (یحك ـ    
  .یقفوا للصالة معنا أمام الرب یسوع ـ    
  .نسمعهاوشرائط ترانیم عن ربنا  ،یشتروا لینا كتب نلونها ـ    
  .یروحوا الكنیسة ـ    
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  .ویحفظونا آیات ،الكنیسةإلى  ناو یعلمونا حكایات اإلنجیل ویاخد ـ    
  .ممكن یضعوا نقود في صندوق العطاء ـ    

 ،وٕاحنــا كمــان ممكــن نعمــل مــثلهم .یســوع یفــرح بهــمو  .كــل هــذه أمــور جیــدة یخــدم بهــا بابــا ومامــا یســوع :التعليــق
   .حت الرب یسوعسل عملوا خدمة فرّ ه الر ئوقصة الیوم عن بولس وأصدقا

  
v مركز األلعاب:  

  .)يالمسیح یحبن ،أنا خادمأن یقول الطفل عن نفسه ( :الهدف
 .كرة كبیرة :الوسيلة

. یأخـذ طفـل مـن األطفـال الكـرة ثـم .. وأرجلهـم مفـرودة أمـامهم .یجلـس األطفـال فـي دائـرة علـى األرض :الطريقة
ثم یعطیها إلى الطفل التالي له وهكذا حتى تلف علـى  "،یحبني . المسیح.. أنا خادم أو مساعد" :یقول

طفـل كـل  .خـرآ یئاً شـفـي الـدورة الثانیـة سـنعمل  .كل األطفال وتعود مـرة أخـرى إلـى نفـس الطفـل األول
) عنـدما تكـون الكـرة معـه ثـم یعطیهـا المسـیح یحبنـي ،مینـا خـادم "مسـاعد"یقول اسمه في العبارة هكـذا (

إلـى أن تلـف علـى كـل األطفـال وكـل  .لـه أمامـه بتمریـر الكـرة علـى األرض وهكـذاإلى الطفـل الـذي یقاب
 .د نفس العبارةردِّ طفل یُ 

یسـوع " الوا لكـل النـاس:یـر عشـان أصـحاب یسـوع قـتفي قصة الیوم سوف نـرى مسـاعدین یسـوع زادوا ك :التعليق
 ."یحبكم

  
 
ً
  القصة%:ثانيا

  
  :تمهيد القصة

... هــل یمكــن أن ؟... أیــن؟.م نهــر مــن قبــلهــل رأیــت .لــى النهــر) شــاور ععــرض صــورة كبیــرة بهــا نهــرا(
  ؟كان فیه ناس جالسین عند النهر في قصة الیوم تعالوا نعرف ماذا حدث لهم ؟نجلس بجواره

  
  القصة

ألهلهم  احكو  اسمعو والناس الذین  ،یسوع الربللناس عن  اوحكو  ارو بولس وأصحابه سافروا بالد كثیرة بشّ 
   .وأصدقائهم عن یسوع

النهــار رأوا نســاء  فــين و وبینمــا هــم ســائر  ،وفــي مــرة ســافروا لمدینــة جمیلــة بهــا نهــر كبیــر بــه میــاه كثیــرة
سـمها لیـدیا تصـنع مالبـس حمـراء جمیلـة تبیعهـا لألغنیـاء اجالسین عند النهـر یصـلون وكـان معهـم واحـدة 

ــإه ؤ فــذهب بــولس وأصــدقا ،والملــوك وعــن حكایاتــه  ،ســوعویحكــون لهــم عــن ی یتكلمــون معهــم وابتــدأواهم یل
فرحت لیدیا بكالم بولس  ،وعن حبه لهم ولكل األطفال الصغار واآلباء الكبار ،الجمیلة ومعجزاته العجیبة

 ،تبـــع كـــالم یســـوع وأكـــون معـــه دائمـــاً أوأحبـــت یســـوع وقالـــت لهـــم بحمـــاس أریـــد أن  ،وأصـــدقائه عـــن یســـوع
 ،فأجاب بـولس یمكـن ؟د معي أهلين یتعمّ فرحت لیدیا وسألت وهل یمكن أ ،بد أن تتعمدي ال فأجابها إذاً 
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ـــأف ـــدیا وكـــل أهلهـــا وتعّم ـــدیا وطلبـــت مـــن بـــولس ،دواســـرعت لی ـــم  وفرحـــت لی أن یحضـــر لمنزلهـــا حتـــى یكل
 . .ها وجیرانها ویحكي لهم المزید والمزید عن یسوعءأصدقا

  
  التـجاوب 

      
%:

ً
  Hسئلة%واملناقشةأوال

  :األسئلة
  .لیدیا ـتیموثاوس  ـبولس  ؟قصة الیوم فيمن خدم الرب یسوع  ـ    
 ."مكیسوع یحب" :قالوا للناس ؟كیف خدم بولس وتیموثاوس الرب یسوع ـ    

 .سیدات كثیرات ومعهم لیدیا ؟من كانوا جالسین عند النهر ـ    

   ،هائقالت ألهلها وأقربا ؟كیف خدمت لیدیا یسوع ـ        
  .عت مال ومالبس وطعام على الفقراء والمساكینووزّ          

 

  الشماس الصغیر  :التمثيل
  

%:
ً
  ري ـالنشاط%التعبيثانيا

  
   :أنشطة مقترحة ×
  .ن النهر في الصورةلوِّ  ـ٣       .عمل نهر صغیر وحوله نساء ـ٢       .عمل صندل الخدمة ـ١
 

  :الصالة ×

#                            
  شكرًا يارب             

  ألنك جعلتنا نساعدك       
  ونكون من أصحابك الخدام    

   .ليديا كمانوتيموثاوس ومثل بولس 
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ة اســتمتاعه بســماع قصــص اإلنجیــل قــد تكــون الخطــوة األولــى والهامــة إلدراكــه لقیمــو خبــرة الطفــل الســارة   
في حـدود فهمـه وٕادراكـه و نستطیع أن نقدم للطفل آیات من اإلنجیل تكون بسیطة  .المقدسة اللَّهاإلنجیل ككلمة 

ت كتعلیقـــات لـــه خـــالل مواقـــف حیاتـــه مَ دِّ إن ُقـــ ىوهـــذه اآلیـــات تصـــبح ذات معنـــ .ومـــن خـــالل خبراتـــه الیومیـــة
  .الیومیة

ح لهــم أن یلمســوها، ســمَ ینــة فــي البیــت التــي ال یُ ازة الثمڤــلــیس أنــه مثــل ال أن اإلنجیــل كتــاب ممیــز ممهــنعلِّ 
ویظهـر  .الكتـب ةقیـل بولـذلك فهـو كتـاب ثمـین ولـیس مثـ .الـرب یسـوع عـنو  اللَّـهمهـم عـن  اً ن بـه كالمـلكن ألو 

مـاذا تفعـل بعـد  ...؟كیـف تفتحـه ..؟.كیـف تمسـكه ،سـلوب تناولـك لإلنجیـل أمـام األطفـال فـي الفصـلأذلك من 
 .... یحتاج األطفال أن یروا منك ما تقوله لهم عـن اإلنجیـل..؟. كیف تضعه مكانه..؟االنتهاء من القراءة منه

            .ممیزو نه ثمین أ
مــن  اللَّــهز النــاس لســماع كلمــة جهِّــتُ و م قــدِّ كیــف تُ ؛ ســلوبها التربــوي فــي هــذا الشــأنأو جمیــل طقــس الكنیســة 

وینـادي الشـماس أن نقـف بخـوف  ،ویقـف النـاس ،واراألنـ ضاءُ . فتُ .. مؤثراً و إنها تستخدم طقسًا بدیعًا  ،اإلنجیل
وذلــك وســط بخــور كثیــر یتصــاعد مــن  ،بلحــن وقــوراإلنجیــل الشــماس  أویقــر  ،لإلنصــات لإلنجیــل المقــدس اللَّــه

بــد أن یصــل إلــى داخــل الفصــل ویشــعر بــه الطفــل عنــد تناولنــا  ســلوب الكنیســة التربــوي الأإن  .مجمــرة الكــاهن
  .لإلنجیل

 .لنـا اللَّـهآذان مستعدة لسـماع صـوت و إذا كانت دراستنا بقلب مفتوح  دراسة اإلنجیل إالَّ إننا ال نستفید من 
قصــة بو  اللَّــههــل مظهــرك یــوحي بأنــك مبــتهج بكلمــة و فعنــدما تفــتح الكتــاب المقــدس مــع األطفــال هــل تبتســم؟! 

مـن األمـور  ؟مهـل یشـعر أطفالـك أنـك سـعید بقصـة اإلنجیـل التـي تحكیهـا لهـ ؟اإلنجیل التي سوف تحكیهـا لهـم
عنایتـه بنـا و لنـا  اللَّـهرهم باستمرار أن اإلنجیل یحكـي لنـا عـن محبـة ذكِّ التي تجعل الصغار یحبون اإلنجیل أن تُ 

  .نه یرید لنا السعادةأو واهتمامه المستمر 
ویمكننــا أن نمســك اإلنجیــل  .لــه مصــدرها اإلنجیــل ىحَكــبــد أن یعــرف الطفــل أن القصــة التــي تُ  وكــذلك ال

 . أو قــال لنــا .. یقــول لنــا اللَّــه. أو .. أو اإلنجیــل یقــول لنــا ... اإلنجیــل یخبرنــا :نقــولو ي لهــم القصــة بینمــا نحكــ
  .إلى ما هذا من عبارات مشابهة ... یسوع في اإلنجیلالرب 

  طویلــة ولغتهــا صــعبة  اً هنــاك قصصــ !! حقــاً مــن اإلنجیــل نفســه مــع األطفــال أنقــر مــن األمــور الجمیلــة أن 
آیـة الـدرس  أأمثال قصیرة مثل الخروف الضـال أو نقـر  أنستطیع في بعض األوقات أن نقر  ناناألطفال ولكعلى 

حتــى وٕان لــم  ضــعنا تحتهــا خــطآیــة الــدرس مــن اإلنجیــل وقــد و  ىواألقــوى أن نجعــل األطفــال تــر  ،مــن اإلنجیــل
مقـدس هـو مصـدر فـه أن الكتـاب الرِّ اآلیـة داخـل اإلنجیـل وعَ علـى ر األقـل أِشـعلـى ولكن  ،یعرف الطفل القراءة

   .اآلیات

  عشرة: الحادية الوحدة  

=================== Ÿ≈k‡=‚´⁄Î™ˇ^=‚‹=fi 
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ونسأل األطفال من وقت آلخر من أین عرفنا  زمیّ ع اإلنجیل في الفصل في مكان مُ یمكننا أن نض أخیراً و 
   .الكتاب المقدسعلى ن و فیشاور  ؟هذه القصة

  
   :دروس الوحدة

   :م ثالثة دروسفي هذه الوحدة سوف نقدِّ 
   .نة خاصة في البیتز وله مكامیّ اإلنجیل ككتاب مُ على ز األول سوف یركّ 

وأن  ،وأن نســمع اإلنجیــل فــي الكنیســة ،خوتنــاإ والــدرس الثــاني أنــه یمكننــا أن نقــرأ اإلنجیــل مــع أصــدقائنا و 
  .الكاهن والشماس والخادم یشرح لنا كالم اإلنجیل

ا األبـرار الصـالحین یهتمـون مـبین ،اإلنجیـل وال یطیعـون وصـایاه نوالدرس الثالـث یركـز أن األشـرار یهملـو 
   .راءة اإلنجیل وطاعة وصایاهبق
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  :مساعدة الطفل :هدف الدرس=@
ق شــوِّ كتــاب مُ وأنــه  ،لنــا اللَّــهیســاعدنا أن نعــرف خطــة و  ،سقــدَّ مُ  ،زمّیــأن اإلنجیــل كتــاب مُ  :یعــرف ـ**

  .ما یكبرسوف یحب أن یقرأه حین
) الكتـــاب بالتقـــدیر واالحتـــرام (تقـــدیساإلنجیـــل. و برغبـــة متزایـــدة فـــي أن یعـــرف أكثـــر عـــن  :یشـــعر ـ***

  س.قدَّ المُ 
  .من اإلنجیل اً أن یطلب من الكبار أن یحكوا له قصص :على بیتدرَّ  ـ        

  
  :یستطیع أن طفلبد أن كل  نهایة الدرس ال في :الوصول للهدف=@

  یجیب على األسئلة. ـ    
  یحفظ اآلیة. ـ    
  س األنشطة التعبیریة.مارِ یُ  ـ    

   اآلية:=@
    "ïJ!א�??!n îK$�??v ðIא�??ðÉ$Áא$d"  ,وس א_وU�uLO�) ١٣:  ٤(.   
    "ï�??$�u??v ð�?]K??$s�c �$L!�?"F??$نu î�??�$א� م?]K??ðt و$�?�îH?ïE??�u?"t "U�u�) ٢٨:  ١١.(   

  
  :الشاهد=@

  .)١٥ ـ ١٤: ٣تي٢،  ٥: ١تي٢(    

  ´‚=‡Î™ˇ^=‚‹=fi%Ÿ≈k⁄=:حادية عشرةالوحدة ال
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  كـدرسـد لـاستع
  
  اعرف درسك: ¯

كتــبهم شخصــیات متنوعــة الثقافــة والبیئــة بلــغ عــددهم  ،ســفراً  ٦٦ (الــذي فــي أیــدینا) یضــم الكتــاب المقــدس  
فكـاره أسـنة، ومـع ذلـك فهنـاك وحـدة عجیبـة تجمـع  ١٦٠٠كتبـوه فـي مـدى زمنـي بلـغ نحـو  ،شخصاً  ٤٠حوالي 

  كلها فتتناغم معًا.
وظـّل یتناقـل سـنة،  ١٩٠٠م حـوالي ١٠٠ر أسـفاره نحـو سـنة كتمالـه بكتابـة آِخـمر الكتاب المقدس بعد اعُ   

فإنــه ال یوجــد كتــاب آخــر طــوال  م حیــث ُطِبَعــت أول نســخة للكتــاب المقــدس بألمانیــا،١٤٥٥حتــى عــام  بالنســخ
  لغة ولهجة. ٢٠٠٠ ألكثر منم حتى اآلن نه ُترجِ أعمر البشریة انتشر في العالم كله مثله حتى 

  
  رسك:ل دتأّم ¯

) ١٥:  ١٦الرسالة التي حمَّل بها المسیح تالمیذه، وكـل الخـدام مـن بعـدهم هـى: "اكـرزوا باإلنجیـل" (مـر   
  فألي مدى تحفظه في قلبك، وتحرص أن یكون تعلیمك لمخدومیك مستمدًا منه؟ 

  
  لماذا هذا الدرس؟ ¯

  ).٨٤ص  (انظر مقدمة الوحدة  
  

  درسـرض الـع
  

%:
ً
  املراكز%التعليميةأوال

v مركز الكتب والصور:   
   .متعة القراءة واالطالععلى ف أن یتعرّ  :الهدف

سـاعد األطفـال  .رةقصـص كتابیـة مصـوّ و  ،رصـوَّ نجیـل مُ إ ،صور لعائالت تقـرأ اإلنجیـل، صورة الدرس الوسيلة:
   .تب وینظروا في الصور الموجودة بهاحوا الكُ أن یتصفَّ و أن ینظروا إلى الصور 

   ؟ةر هل تحب أن تقرأ في البیت من كتب مصوّ  ،الصور وأن تتفرج علیهاعلى  هل تحب أن تتطلع :الحوار
ـوأنـا كتـابي المُ  .القصـص أالصـور وأن نقـر علـى ج جمیـل أن نتفـرّ  :التعليق تـب ل هـو اإلنجیـل وهـو أحسـن الكُ فضَّ

  .كلها
  
v مركز العائلة:   

   .همة في مكتبةوالكتب الم ،الكتب بوضعها في مكان خاصعلى أن یعرف أننا نحافظ  :الهدف
   .ب األوراق والكتبهیا نرتّ  ،دقلِّ  ـ ةبعثر كتب وأوراق مُ  :الوسيلة
  .وأوراق الدراسة وكراسات المدرسة ،تب الهامةأین نضع الكُ  :الحوار
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وكتابنا المقدس نضعه في أفضل مكان فـي  ،الكتب المهمة نحافظ علیها ونضعها في المكتب والمكتبة :التعليق
   .البیت

  
%:

ً
  القصةثانيا

 ،اللَّـهوحكـوا لـه عـن التالمیـذ والرسـل خـدام  ،اللَّـهوكانت أمه وجدته یخبرونه عن  ،تیموثاوس طفل صغیر
قان صـدِّ كانت أمه وجدته تُ  .وساعدوه أن یحفظ آیات اإلنجیل ،وكانوا یحكون له حكایات اإلنجیل مرات ومرات

   .كل وصایاه اوتطیع اللَّهكالم 
ویحكـي لهـم  اللَّـهم النـاس وصـایا علِّـویُ  اً وأراد تیموثاوس أن یصیر خادم .اً كبیر  ىتیموثاوس وأصبح فتً  رَ بَ كَ 

   .قصص اإلنجیل ویخبرهم عن یسوع وعن محبته لهم
التـي  اللَّـهم النـاس وصـایا علِّـل تیموثـاوس أن یـأتي ویخـدم معـه ویُ أوفي یوم جاء بولس الرسـول الكبیـر وسـ

یحكي للنـاس سـنـه ألأكثـر  فـرحو  ،ویسـاعد بـولس فـي خدمتـه اللَّـه نـه یخـدمأل بـذلك تیموثـاوس فـرح ،في اإلنجیل
   .ویطیعوا وصایاه اللَّهم تیموثاوس الناس أن یحبوا وعلَّ  .من اإلنجیل وأعماله اللَّه قصصًا عن

  
  جاوبـالت

  
:
ً
  الحوار%واملناقشة%أوال

  :األسئلة
   ؟الذي ساعد تیموثاوس أن یعرف حكایات اإلنجیل نْ مَ  ـ  
   ؟أن یحكي حكایات اإلنجیل للناسو  ،طلب من تیموثاوس أن یساعده الذيَمْن  ـ  
   ؟الذي یعلمك حكایات اإلنجیلَمْن  ـ  

  
:
ً
  ري ـالنشاط%التعبي%ثانيا

   :أنا أحب إنجيلي× 
مینـا سـمه (ا نـه ویكتـبزیِّ طبـق ورق ویُ علـى یلصق الطفل هـذه الصـورة 

  .)..الخ. اإلنجیلسارة تحب  ـیحب إنجیله 
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  ي: ل اليدوالعم× 
   :عمل عروسة ورقیة

  .یحب یسمع قصص اإلنجیل، رـتیموثاوس صغی
ــــاوس ــــر تیموث ــــاس قصــــص  ،كبی یحــــب یحكــــي للن

  .اإلنجیل
  

  الشماس الصغیر  التطبيقي:الحوار  ×
لـذلك  ،والكنیسـة تحـب اإلنجیـل ،أنا أحب اإلنجیـل

ــقَ أنــا أُ  ،وتســمیه البشــارة ةتضــعه فــي علبــة فضــ ل بِّ
ــقَ والكــاهن یُ  ،راً البشــارة فــي القــداس كثیــ  ،ل البشــارةبِّ
هــا كــل النــاس ویقفــوا الیر  ،وأنــا أرفــع البشــارة عالیــاً 

  .قرأفي القداس لیسمعوا اإلنجیل حینما یُ 
   

#  
  ؟أين اإلنجيل

  .الكتاب المقدس في هذه الصورةعلى ضع دائرة 
  

 

  
  ي اإلنجیل.أشكرك یارب ألنك أرسلت لي كالمك في اإلنجیل، أنا أحبك وأحب كالمك ف  :الصالة ×
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  :مساعدة الطفل :هدف الدرس=@
   .أن الخدام یشرحون لنا آیات اإلنجیل لنفهمها ونطیعها أن یعرف ـ
  .اإلنجیلبرغبة متزایدة في أن یعرف أكثر عن  أن یشعر ـ
  .ا له من اإلنجیلو أأن یطلب من والدیه أن یقر على  بأن یتدرَّ ـ 
   

  :یستطیع أن طفلبد أن كل  نهایة الدرس ال في :الوصول للهدف=@
  یجیب على األسئلة. ـ
  یحفظ اآلیة.  ـ
  ن الصورة.وّ لی ـ
= =

  ).٤٠ـــ  ٢٦ :٨(أع  :الشاهد=@
= =

   :اآلية=@
    "î�??�'?A"???אu ïJ�ْא?"�??$V" �)? u٣٩:  ٥(.   
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  كـدرسـد لـاستع
  
  اعرف درسك: ¯

ى بالترجمـة السـبعینیة التـي سمّ ت باللغة العبریة، وُترجمت إلى الیونانیة بما یُ ِتبَ سفار العهد القدیم كُ أمعظم   
  ا العهد الجدید فمعظم أسفاره ُكِتَبت بالیونانیة.  في القرن الثالث ق. م، أمّ  ةتمت باإلسكندری

اآلن  ترجمة إلى العربیة التي بین أیـدیناأول ترجمة كانت إلى السریانیة، والثانیة كانت إلى القبطیة، أمَّا ال  
  م.١٨٦٥فقد تمَّت في بیروت سنة 

   
  ل درسك:تأّم ¯

وفـي العهـد الجدیـد أقامـت لعـازر، قـادرة أن ُتشـكِّل تكوینـك  ،ه فخلقـت الكـونكلمة اللَّه التي خرجت من فم  
      لن تقوم بعد.قیم الفضائل في شخصیتك حتى لو ظننت أنها ماتت و . وتُ لیستعید بها خلقته األولى

  اعكف على قراءة اإلنجیل في بیتك، ولیكن مادة یومیة لخلوتك.  
  
  ).٨٤ص  (انظر مقدمة الوحدة األولى   لماذا هذا الدرس؟ ¯
  

  درسـرض الـع
  

:أ
ً
  املراكز%التعليمية%وال

   :مركز الفن
   .المركبة الملوكیة هىوأن یعرف ما  ـالقدیمة  األزمنةفي  االنتقالوسائل على أن یتعرف الطفل  :الهدف
مركبـــة  ،عربـــة حنطـــور ،دراجـــات، طـــائرات ،ســـیارات ،أتوبیســـات ،دةتعـــدِّ صـــور لوســـائل مواصـــالت مُ  :الوســـيلة

   .ملوكیة
   ؟ماذا نفعل أثناء السفر ؟ریحةوسیلة مُ  هىهل  ،ماذا نستخدم من مواصالت في السفر :الحوار
   .كبة ملوكیة ویقرأ باهتمامویجلس في مر  اً كان أمیر مسافر  ،في قصة الیوم :التعليق

  
  :مركز العائلة

   .حالة عدم الفهمعلى  یتعرف ،أن یعرف :الهدف
   .د األطفال العروسة تقرأویقلّ  ،عروسة وكتاب :الوسيلة
ــــراءة فمــــاذا تفعــــل :الحــــوار ــــاب وال تعــــرف الق ــــرأ الكت ــــد أن تق ــــة ألنهــــا  هــــىهــــل  ؟العروســــة تری   ســــعیدة أم زعالن

   .ما تقرأ وال تفهم ،ال تعرف أن تقرأ
  .میر كان زعالن ألنه یقرأ وال یفهم ما یقرأاأل ،في قصة الیوم :التعليق
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  :مركز الصور
   .ربشّ أن یعرف الطفل عمل المُ  :الهدف
   .واعظ ،مدرس ،مهندس ،عامل ،جندي ،طبیب :صور لبعض األشخاص بمالبسهم الوظیفیة :الوسيلة
   ؟كیف عرفت ؟ما هو عمل هذه الشخصیات :الحوار

   .ر عمل خدمة عظیمةبشّ في قصة الیوم مُ  :تعليقال
  

%:
ً
  القصة%ثانيا

میـر مـن بـالد بعیـدة زار أورشـلیم ة كان هناك أففي مر  ،لنا اإلنجیل حكایة عن رجل لم یفهم ما یقرأه ىحك  
وهــو راجــع ركــب عربتــه  ،ق لیعــرف كــل مــا هــو مكتــوب فیــهبــه ومتشــوّ  اً مــن هنــاك إنجیــل وكــان ســعید ىشــتر او 

. وبدأ یقرأ منـه .. الملكیة التي یجرها حصانان وله عجالت كبیرة وهو جالس في عربته وأخرج اإلنجیل بسرعة
  !! ید وهو یقرألكنه یبدو أنه غیر سعبسرعة و 

  . .. ما أقرأ ىمني ویشرح لي معنفهِ یُ  اً . لیت أجد أحد.. أنا ال أفهم ما أقرأه :قال األمیر لنفسه  

یسـوع الـذین كـانوا یسـاعدون النـاس  الربواحد من تالمیذ وهو  ،فلقد ظهر مالك لفیلبس ،وكانت المفاجأة  
فأســرع فیلــبس  ،بجــوار هــذه العربــة الملوكیــة شِ مــاو  ســرعا :وقــال المــالك لفیلــبس .یســوع ویعمــدوهم أن تعــرف 

. .. غیر مسرور وهو یقرأ ورآه ... من اإلنجیل أوسمع األمیر یقر  ،جرها الحصانانیبجوار العربة التي  ىومش
لیــت هنــاك أحــد یفهمنــي مــا أنــا  :فأجــاب األمیــر ؟. هــل ال تفهــم مــا أنــت تقــرأه..فســأله لمــاذا أنــت غیــر مســرور

مـرة  أهوابتـدأ یقـر  ،فصـعد فیلـبس وجلـس بجـواره ،وطلـب مـن فیلـبس أن یصـعد ویجلـس معـهوأوقف العربـة  ،هأأقر 
 ،یســوع الــرباآلن یعــرف أكثــر عــن  وأصــبح ،ففیلــبس بــدأ یشــرح لــه مــا یقــرأ ،ولكــن اآلن األمیــر مســرور ىأخــر 

میـر لبلـده . ورجـع األ..سده فیلـبُّ فعّمـ ،یسـوع الـربد كمـا قـال وطلب من فیلبس أن یتعّمـ اإلنجیلوأراد أن یطیع 
   .یسوع وعن وصایا اإلنجیل الرببد أن األمیر سوف یحكي للناس في بلده عن  وقال فیلبس لنفسه ال ،فرحاً 
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  جاوبـالت
  

:أ
ً
  Hسئلة%واملناقشة%وال

   
   .)األمیر فرحان ـاألمیر زعالن ( :األسئلة

أو بتقلیــد وجــه  ،ســباألطفــال وجــه زعــالن ووجــه فرحــان ویجــاوب األطفــال برفــع صــورة الوجــه المنا أعــطِ 
   .األمیر إن كان فرحان یبتسم أو زعالن یكشر

   .إنجیل ىاألمیر اشتر  ـ    
   .األمیر یقرأ اإلنجیل ـ    
   .األمیر ال یفهم ما یقرأه من اإلنجیل ـ    
   .فیلبس یشرح اإلنجیل لألمیر ـ    
   .داألمیر یتعمَّ  ـ    

  
  .هن یشرح والناس تسمعالشماس یقرأ والكا) (الشماس الصغیر :التطبيقيالحوار 
   .شكل شماسعلى باستخدام العروس   

  السالم لجمیعكم. :لألطفال الشماسیقول 
   .ولروحك أیضاً  :األطفال یرد

  هل تعرفون ما هو مكتوب في اإلنجیل؟  :الصغیر یمسك إنجیل ویقول لهم الشماس
ثـم یـأتي  ،من اإلنجیل أر وأنا أق ،في القداس نقف كلنا ونضيء كل األنوار والشموع :الصغیر الشماس

وأجمــل شــيء أن النــاس تكــون  .تــه مــن اإلنجیــلاءویقــف مكــاني ویبــدأ یشــرح للنــاس مــا قــد تــم قر  أبونــا
   .هادئة وصامته تسمع

    
:
ً
  ريةـHنشطة%التعبي%ثانيا

  
  :الصالة×

 #  
   يلكـي إنجـرأ فـمني أقــى علـرب
  يلكـجـالم إنــني كـمهِّـي فــرب
  اكـوصايع ـي أطيـي ساعدنـرب
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    :ن الصورةاليدوي: لوِّالعمل  ×
  

= =
= =
= =
= =
= =
= =
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   :مساعدة الطفل :هدف الدرس=@

  .أن نحیا اللَّهیعرف أن اإلنجیل یخبرنا كیف یریدنا  ـ    
 .م ما یفعله دائمًا من اإلنجیلوأن یتعلّ  ،یشعر بأهمیة اإلنجیل ـ    

  .ب على سماع اإلنجیل بانتباه وأن یطیع وصایاهیتدرَّ  ـ    
  
  :یستطیع أن طفلن كل أفي نهایة الدرس ال بد  الوصول للهدف:=@

  جیب على األسئلة.یُ  ـ
  یحفظ اآلیة.  ـ
  ن الصورة.وّ لی ـ
= =

   الشاهد:=@
  ).٣ ـ ١: ٢٣، ١٣ ـ ١: ٢٢مل ٢(    
= =

   اآلية:=@
    Ãو"!�M??$�!�/Å "l??�U??Uً ??�/Åï�ïÃ v??ð� áٍu??"� !s?ð�?'�?�U??و� #w??EêU??�U??و� w??? "�)?? وجd ٦ : ٢٠.(  
    �Ã �"?$�??� v??$��??p "�)??e ١٥ : ١١٩.(  
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  كـدرسـد لـاستع
  

  :عرف درسكا ¯
بعضــهم  كــان وتــولى الحكــم ملــوك ،الهیكــل حــدث انقســام فــي إســرائیل ىلــك ســلیمان الحكــیم الــذي بنــبعــد مُ 
ى وكان من أسوأ الملـوك اثنـین منّسـ .رعمَّ وأصبح الهیكل منسیًا ولم یُ  ،وبدأ الیهود یعبدون األوثان .اً أشرار 

بـــدأ فـــي تعلـــیم وٕارشـــاد الملـــك  ،ســـنوات ٨بنـــه یوشـــیا الملـــك وهـــو فـــي ســـن ابنـــه وتـــولى بعـــد أمـــون اوأمـــون 
رت علـى التي أثـَّ ،تترك عبادة األصنام ح وجعل الناسوبدأ في عمل اإلصال ،الصغیر كبیر الكهنة حلقیا

  .الناس واهتمامهم بالعبادة الیهودیة عقائد
وأثنــاء أعمــال التــرمیم  ،ســنة بــدأ الملــك یوشــیا فــي تــرمیم الهیكــل الــذي كــان قــد تــدهور كثیــراً  ٢٦ســن  فــيو 

   ةنیــــتثال ســــفر والتجدیــــد وجــــد كبیــــر الكهنــــة حلقیــــا نســــخة قدیمــــة منســــیة مــــن النــــاموس وبهــــا أجــــزاء مــــن
  .ستخدم في العبادةویبدو أن هذه نسخة الهیكل التي كانت تُ  )٢٨ ـ ٢٥: ٢٩(

وأثــرت القــراءة فــي النــاس جــدًا وبكــوا  ،اللَّــهفــأمر یوشــیا الملــك كــل اإلســرائیلیین أن یجتمعــوا لیســمعوا كــالم 
  .تطهیر البالد من األصنامعلى وبدأ یعمل  ،وناحوا

نطلـب منـه الفهـم وأن  بـل ،اللَّـهأن نقـرأ كلمـة  علینـا فقـط لـیس .لألفـراد كمـا لألمـم اللَّـههامـة كلمـة  هـىكم 
  ، وفي الحیاة األبدیة.في هذا العالم اللَّهه لنا وبذلك ننال السعادة والفرح الذي أعدّ  ،نطیع كلمته

  
  تأمل درسك: ¯

الــذین تهــتم الكنیســة بتقــدیم كلمــة اللَّــه ألوالدهــا مــن خــالل خمــس قــراءات فــي قــداس الموعــوظین واألوالد   
ــیقــابلون اهتمــام أمهــم بمــا تقدمــه لهــم مــن غــذاء معتنــي بــه، یحضــرون مُ  رین فــي القــداس لتنــاول هــذا الطعــام بكِّ

  الشهي وهضمه. 
لتـه أن یكـون أب رهبـان زته أن یبدأ حیاة الوحدة التي أهّ حفّ آیة واحدة سمعها األنبا أنطونیوس في القداس   

  العالم كله.
  
  ؟لماذا هذا الدرس ¯

  ).٨٤ص  قدمة الوحدة(انظر م  
    

  
  درسـرض الـع

  
:%أ

ً
  املراكز%التعليميةوال

v مركز الصور:  
  .أن یعرف الطفل أن كل القصص التي یتعلمها مصدرها اإلنجیل :الهدف
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  .رحلة الصور :الوسيلة

  .صور للقصص التي یحبها األطفال ٦ ـ ٥ختر ا
 .نظر الطفل ق الصور على جدار الفصل في أماكن متفرقة وتكون في مستوىعلِّ 

ن بـدأ فـي سـؤال األطفـال َمـاو  یـًا،كاف اً مع األطفال من صورة إلى أخرى وقف عند كـل صـورة وقتـ مشِ ا
 .هانلتراجع القصص التي یحبو  .وماذا حدث ،الشخصیات التي في الصور هى

   .من اإلنجیل ؟تب عرفنا هذه القصصمن أي الكُ  :الحوار
نـــه مملـــوء إ .لنـــا اللَّـــهاإلنجیـــل هـــو كتـــاب  .احـــد هـــو اإلنجیـــلكـــل القصـــص حقیقیـــة ومصـــدرها كتـــاب و  :التعليـــق

 .وكیف نحیا حسب كالمه .اللَّهفنا ماذا یرید منا عرِّ بالقصص التي تُ 

  
v مركز الفن واألنشطة:  

  .اإلنجیل يف اللَّهاالنتباه لكلمة  لیشد ،أن یصنع األطفال إنجیالً  :الهدف
ب كتُـاالورقـة مـن المنتصـف مثـل الكتـاب ثـم  ثـنِ ا –قـة لكـل طفـل ور  .ىقـوَّ من الورق المُ  قص مستطیالً  :الوسيلة

أو تكتــب علــى  ،ویمكــن أن تكتــب آیــة الــدرس فــي المــؤخرة ،فــي الواجهــة "سقــدَّ الكتــاب المُ "مــن الخــارج 
وأن یمــر علــى الكــالم الــذي كتبــه  ،ن إنجیلــهطلــب مــن كــل طفــل أن یلــوِّ ا .ورقــة منفصــلة لتلــون داخلــه

 .اخل اإلنجیلویمكن أن یلصق اآلیة في د

�Ã  ??? v�$�" :قـرأ آیـة الـدرساثـم  ،ة التـي تقـولإنجیلك مكتوبة اآلی فيو  ،اإلنجیل به آیات جمیلة نحفظها :الحوار
���?? " p�)??e ١٥ : ١١٩(.  

 .ءعدایریدنا سُ و  .أن نحیا اللَّهرنا كیف یریدنا خبِ ألن اإلنجیل یُ  ،به لنا بأن أعطانا اإلنجیلظهر حُ أ اللَّه :التعليق

  
v مركز الكتب والصور:   

  .الطفل مع اإلنجیل بأن یرى أشكال اإلنجیل المتعددة لفآیتأن  :الهدف
ب فــي قلِّــفرصــة لألطفــال أن تُ  عــطِ أ .رةصــوَّ حضــر أناجیــل أشــكال وأحجــام مختلفــة وأناجیــل أطفــال مُ ا :الوســيلة

 .مق على أي صورة مألوفة لهعلِّ األناجیل وتُ 

 .نعم بعضها كبیر وبعضها صغیر وبعضها بها صور ؟هل تختلف هذه الكتب :الحوار

كلهـا بهـا قصـص  .اللَّـهأنها كلها تخبرنـا عـن  .ولكن هل تعرفوا أن هذه كلها بها نفس الكالم والقصص :التعليق
  ؟من اإلنجیل مماذا یمكن أن تتعلّ  ؟إنجیل في البیت كهل عند .حقیقة

 

v مركز المحيرات:  
  .د مكتوبة مختلفة ولنساعده كیف أن اإلنجیل مختلفع الطفل على مواأن یتطلّ  :الهدف
ج كتــاب خــرِ أ .وٕانجیــل ،كتــاب تفصــیل ،كتــاب طهــي ،قــاموس ،مجــالت أطفــال ،ر بعــض الجرائــدحِضــا :الوســيلة

كتـب فـي . مـاذا یُ .. نعـم جریـدة ؟جعـل كـل األطفـال تـراه جیـدًا ثـم نـاقش معهـم مـا هـذااواحد في المـرة و 
ســـوف أعـــرف أخبـــار الكـــرة  ؟أو مـــاذا أعـــرف لـــو قـــرأت الجریـــدة .فزیـــوناألخبـــار وبـــرامج التلی ؟الجریـــدة
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 ؟مـن یخبرنـا مـا هـذا .ج اإلنجیـلخـرِ أخـر اآل فـيسـتمر هكـذا مـع كـل كتـاب و ا. ثم .. وبرامج التلیفزیون
أنـه یخبرنـا  .اللَّـهكـالم  بـه. اإلنجیـل .. هـاا. كیف یختلف اإلنجیل عن بقیة الكتب التي قرأن.. اإلنجیل

 .. ال یوجد كتاب یشبه اإلنجیل.. یحبنا هلیعرفنا أن اللَّهأنه كتاب أعطاه لنا  .اماذا یقول لن

  
:
ً
  القصة%ثانيا

  
ھامللك%يوشيا%يقرأ%كتاب%

َّ
  الل

  
وبعــد مــوت  .وتشــكر ربنــا فیــه يتصــلِّ  ،اللَّــهكــان یــأتي إلیــه النــاس لتعبــد  جمــیالً  الملــك ســلیمان هــیكالً  ىبنــ

ونـاس كثیـرة  .ونسـوا وصـایاه التـي أعطاهـا لهـم اللَّـهشرار ولـم یحبـوا الملك سلیمان جاء بعض الملوك بعضهم أ
مــأل التــراب كــل مكــان وتشــققت الجــدران واألخشــاب  ،فــي الهیكــل وأصــبح الهیكــل مهمــالً  اللَّــهلــم یــأتوا لیعبــدوا 

  .الً همَ ومُ  اً حزین ألن هیكله أصبح منسی اللَّهو  .الجمیلة ودرجات الساللم تكسرت
 اً وأصــبح ملكــا یَّ وِشــیُ وكبــر الملــك  ،وكــان ســنه ثمــاني ســنوات ،ایَّ وِشــســمه یُ اجدیــد كــان ج ملــك وِّ یــوم تُــ فــيو 
وأراد أن ینظفـه  ،مهـدَّ ل ومُ هَمـكـم هـو مُ  اللَّـهفرأى كیف أصبح هیكل  اللَّهد سعِ وأراد أن یُ  اللَّهوكان یحب  اً صالح

لیصـلحوا  اً تروا بهـا حجـارة جدیـدة وأخشـابلیشـ ر أمـواالً حِضـمـن النـاس أن تُ ا یَّ وِشـیُ فطلـب  .عید بنـاءهویصلحه ویُ 
وبــدأ العمــال  ،عداء وهــم یعطــون نقــودهم إلصــالح الهیكــلوكــان النــاس ُســ ،مــن جدیــد الهیكــل ولیصــبح جمــیالً 

  .الهیكل نالجدران والساللم ووضع خشب جدید وأخذوا ینظفو  :یعملون في إصالح الهیكل
إلـى الملـك وقـال  به فأخذه الكاهن وذهب ،لسنین عدیدة جدًا كان مفقوداً  اً قدیم اً یوم وجد الكاهن كتاب فيو 

فطلــب مــن مســاعده أن یقــرأ لــه مــاذا  ،" ولــم یكــن الملــك رأى مثــل هــذا الكتــاب مــن قبــلنظــر مــاذا وجــدتا"لــه 
 الوصایا التي ،اللَّهأنها وصایا  ،اللَّهفعرف أنه كالم  ،تنصِ یُ ا یَّ وشِ یُ أخذ مساعد الملك یقرأ والملك  .مكتوب فیه

  ! لموسى منذ زمن بعید اللَّهاها أعط
وأصـبح  ،اللَّـهوصـایا  ذوا (یطیعـوا)لـم یفعلـوا ولـم ینفِّـنـه هـو والنـاس أ اللَّـهوعرف الملـك وهـو یسـمع وصـایا 

 :ر الملـكوقرّ  ،ألن الناس ال تطیعهحزین كل هذه السنین  اللَّهنه عرف اآلن أن أل اً وحزین اً مغموما یَّ وشِ یُ الملك 
تى أفـ .صـالحهإإلـى الهیكـل الجمیـل الـذي تـم  يلـذا أمـر كـل النـاس أن تـأت ،"للنـاس اللَّـهأ كالم بد أن أقر أنا ال "

ا انتهـى ولّمـ ،اللَّـهعداء أن الملـك یقـرأ لهـم كـالم وكـانوا ُسـ .اللَّـهاد لیسـمعوا كـالم كل الناس الكبار والصغار والقوّ 
  . .. كل األوقات أن یطیعوا وصایاه هَ اللَّ  الناُس الملك وأیضًا  دَ عَ وَ  .اللَّهالملك من قراءة كتاب 

أن یطیعـوا  نویریـدو  یحبونـهسـعید ألن النـاس  اللَّـهو  ،اللَّـه نعداء ألنهم یطیعـو وأصبح الملك وكل الناس سُ 
  .وصایاه
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  جاوبـالت
  

:أ
ً
  املناقشة%والحوار%وال

   :األسئلة
   .ثماني سنوات ؟لكالمُ  ىعندما تولّ  ایَّ وشِ یُ كم كان عمر الملك  ـ  
   .الكتاب المقدس جزء من ؟ماذا وجد الكاهن وهو ینظف الهیكل ویرتبه ـ  
   .الناسعلى قرأه  ؟في الهیكل دَ جِ الملك بعد أن قرأ الكتاب المقدس الذي وُ  ایَّ وشِ یُ ماذا فعل  ـ  
  .نقرأ اإلنجیل ؟أن نطیعه فیها اللَّهكیف نعرف األمور التي یریدنا  ـ  

 

   .)ورقیة ةأو عروس ـعروسة جوانتي شماس (شكل على عروسة  :الشماس الصغير
   .سالم لجمیعكم :الشماس
   .ولروحك أیضاً  :األطفال

   .ني أصنع مثل یوشیا الملك كل أسبوعإهل تعرفون  .لقد استمعت لقصة الیوم :الشماس
   ؟كیف :األطفال

   .الناس في القداسعلى اإلنجیل  أأنا أقر  :الشماس
   .ویقف كل الناس وأنا أقرأ اإلنجیل من فوق المنجلیة ،الشموعنار كل األنوار و ففي القداس تُ     
 ذ الناس ویطیعـون مـا یسـمعونهینفِّ  ًا عندماسوف یكون سعید اللَّهو  ،ت لإلنجیلنصِ الناس تُ  أنا سعید أنّ     

   .من وصایا اإلنجیل
  

:
ً
  ري ـالنشاط%التعبي%ثانيا

  
   :اإلنجیل المفقود لقد وجدتُ  :تمثيل القصة ×

د أنــه یقــرأ آیــة الــدرس ویقولهــا أمــام ویقّلــ ،ة األطفــالل أنــه وجــد اإلنجیــل ویحضــره ویقــف أمــام بقّیــد طفــقلِّــیُ 
ثــم یقــوم طفـل آخــر ویصــنع كــذلك حتـى یســمع كــل األطفــال آیــة  ،ل اإلنجیــل ویرجعـه مكانــهقبِّــالفصـل ثــم یُ 

   .الدرس
   :لعبة اإلنجیل یقول :ذ المكتوبنفِّ  ×
  .خادمفي صف وأمامهم ال یقف التالمیذ ـ١
یقلدونـه  " وعلـیهم إالّ یقـول اإلنجیلرهم بعملها إذا سبق أمره بجملة "د األطفال الخادم في حركة معینة یأمقلِّ یُ  ـ٢

  ."اإلنجیل یقولجملة " سبق أمره لهملم یإذا 
  .هو الفائز ر تلمیذخِ آو  ،لتین یخرج من اللعب الذي یخالف في الحا ـ٣
  والعكس مثل: ،تمثل أعمال صالحة ،اإلنجیللمة یفضل أن تكون الحركات المسبوقة بك ـ٤

ضـع الخـادم ویقـرأ اإلنجیـل (ایقـول  اإلنجیـل ـ* ) ي (ویعقد الخادم یدیه فـي وضـع الصـالةیقول صلِّ  اإلنجیل  
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كر یقـول اشـ اإلنجیـل ـ* ) الذي بجانبـه الطفلخادم بكوعه ویدفع الاضرب زمیلك ( ـشكل كتاب) على یدیه 
  .یقول ابتسم لزمیلك اإلنجیل ـ) كفهالخادم باطن وظاهر ُیقبِّل (

ویســـتمر فـــي  ،الخلـــفإلـــى  ن الممكـــن أن یخطـــو خطـــوةمـــن أن المخـــالف یخـــرج مـــن اللعبـــة فمـــ مالحظـــة: بـــدالً 
  .إذا أخطأ مرة أخرى یخطو للخلف مرة ثانیة وهكذا، للعبا

  
 ن الصورة: لوِّ ×

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  الصالة:  ×
  

#  
  مني أشكرك يارب ألنـك ترشدنـي وتعلِّ

  رك على إنجيلك اللي أعطيته لي أشك
  علِّمني أن أحفظ وصاياك.

  آمــين.
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ـمیُ و ح سـبِّ یُ  ... اللَّهأن یكلم  ؟يصلِّ هل یستطیع طفل الحضانة أن یُ   .بالتأكیـد نعـم ؟. یتـوب ویتضـرع.. دجِّ

وهـذا  .ه فـي حیاتـهبوجـود حقیقـي للَّـ إن أحـسَّ  ،كمـا یتحـدث مـع والدیـه ... اللَّـهفالطفل یستطیع أن یتحدث مـع 
   .هو دورنا في حیاة الطفل

هــا إلــى موقــف تعرضــت األم وطفل فمــثالً  ،مــن األحــداث وقــت حــدوثهاو م الصــالة هــو تعلــیم بــالمواقف تعلُّــ
م فــي هــذا الموقــف تعلَّــ ."ا" أو طلبــت مــن طفلهــا أن یقــول "یــارب ســاعدناّنــیــارب أعِ و أزمــة فصــرخت "صــعب أ
ض إلـى مثـل هـذا الموقـف مـرة فحینمـا یتعـرّ  ،المعونـة اللَّـهنه في أوقات الضـیق نسـتطیع أن نطلـب مـن أالطفل 

الوقـت  تنهي عملها المنزلي. آخر حینما تعلق األم بعد أن مثالً و  ." یارب ساعدني : "سوف یقول أخرى فحتماً 
. هكــذا .. هــذا الطعــام"علــى  أوالً  اللَّــه. "فلنشــكر .. " أو تقــول البنهــا قبــل األكــلكــان فیــه بركــة "أشــكرك یــارب

  الصالة إلى حیاة الطفل. لُ دخِ نُ 
التي تحدث داخل  نفس األسلوب وبالمواقف المختلفةم األطفال الصالة بعلِّ نستطیع أن نُ  في الفصل أیضاً 

إلـى تحویلهـا إلـى صـالة أو  ههمالتي تنشأ من األطفال أن نوجِّ  فیمكن من المواقف .فصل أو في مادة الدرسال
ق فـي علِّـله أثناء اللعب فنُ ظهر إعجابه بصدیق أمثل طفل  .في الصالة اللَّهكالم مع و مادة حوار كاستخدامها 

ائـم الشـجار " أو طفـل دألجـل أصـدقائنا اللَّـهنشـكر فل .نحن نحبهمو . ..فعًال أصدقاء یحبوننا اللَّهأعطانا الحال "
في الدرس حینمـا و " أن نسلك بطریقة أفضل مع زمالئنا الیوم أن یساعدنا اللَّهلنطلب من مع زمالئه فنقول له "

هــذه األمــور  نــااأعطالــذي  اللَّــهك بــارَ "مُ  بــه نقــول لــه: بَ عِجــأُ نجــده و  اللَّــهیكتشــف الطفــل أمــرًا جدیــدًا مــن عــالم 
مـا إلـى ذلـك و عطایـاك لـي" علـى یـارب  كَ ُكـبارِ أُ و  كَ أشـكرُ " :ه عبارة شكرنطلب من الطفل أن یقول للَّ و " یلةالجم

  .التسبیحو من عبارات التمجید 
مثــل أن  .یًا یســاعد الطفــلّســن نجعــل فیهــا شــیئًا حِ أالطفــل بــعلــى ســهولة  أكثــرنســتطیع أن نجعــل الصــالة 

نجعـل الطفـل و الصالة نشـیر إلـى تلـك الصـورة على حینما نتكلم و نضع في الفصل صورة كبیرة للسید المسیح، 
فالصــالة لهــا  ،كــذلك لنــتعلم مــن أســلوب الكنیســة الطقســي فــي الصــالة .یقــول صــالتهو جــه إلــى تلــك الصــورة یتّ 

م علِّـفلنهتم أن نُ  .في صالة حقیقیة برفع األیدي والسجود واأللحان اللَّهالتواصل مع على یساعدنا  نظام وترتیب
بعضها ویمكـن أن یقـول صـالة قصـیرة محفوظـة على یضم یدیه و یغلق عینیه و للصالة، أن یقف  فل نظاماً الط

ــیُ و مــة رنَّ أو یقــول صــالة مُ  بــد أن یكــون مكــان الصــالة  الو ل أن تقــل اإلضــاءة أو توقــد شــمعة وقــت الصــالة، فضَّ
  .المسیح بحجم كبیر للسید ةیكون به صورة أو أیقونو مكانًا ثابتًا ومخصصًا للصالة مع األطفال 

ثــم  .للصــالة باســتخدام ترنیمــة عــن الصــالة نفســیاً و  بــد مــن تهیئــتهم روحیــاً  قبــل أن تصــلي مــع األطفــال ال
ي بهـا بـنفس اجمع طلبات األطفال ثم صلِّ  ؟ماذا تریدون أن تقولوا له ،اآلن اللَّهننا سوف نكلم إ :اسأل األطفال

  .؟..ه حسب مادة الدرس عن عطایاه أو عنایتها یمكن أن نقول للَّ تعبیراتهم أو ناقش مع األطفال ماذو كلماتهم 

  :ةعشر ةالثاني الوحدة  

===================$Ÿ’‡=‚´=fiÊ Ÿÿ^ 
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اهـتم بـأن یحفـظ األطفـال بعـض الصـلوات المحفوظـة لیقولوهـا قبـل و  ،اللَّـهم كلِّـتُ و ي ع األطفـال أن تصـلِّ جِّ شَ 
  .قبل االنصراف ،قبل النوم ،األكل

مـا لَّ تنتقل منك إلى األطفال، لـذلك كُ  خبرة هىلكن و م، علَّ هو أن روح الصالة ال تُ و  انتبه إلى أمر هام جداً 
 ،ل إلى األطفالنقَ أن یُ  كان ذلك سهالً  ،اللَّهلك تواصل حقیقي مع و  ،كانت لك خبرات روحیة جیدة في الصالة

طقوســها و بــد أن نســاعد األطفــال أن تتشــرب روح الصــالة مــن الكنیســة بألحانهــا  ال :هنــاك أمــر آخــر هــام جــداً و 
قـال ن لـم یكـن یفهـم شـیئًا ممـا یُ إ و صـلواتها، حتـى و حضـور الكنیسـة علـى سـاعد الطفـل نو ع شـجِّ بد أن نُ  لذلك ال

  .هذا أمر مهم جداً و  ،روحهو ب إلى وجدانه لكن روح الكنیسة سوف تتسرّ و ل، فعَ ویُ 
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   :الطفلمساعدة  :هدف الدرس=@

وقـت الشـدة سـواء كـان ضـیق فـي وخاصـة  ،یریده أن یكلمه باستمرار فـي أي وقـت اللَّهأن یعرف أن  ـ
  .ه في كل وقتیتكلمون ویصلون للَّ  اللَّهلذین یحبون وأن یعرف أن ا .أو حزن

  .یسمعه في كل وقت اللَّهأن یشعر بالسعادة واالرتیاح ألن  ـ
 .حوله نْ ن أجل مَ آلخرین ومِ ن أجل اب على الصالة مِ أن یتدرَّ  ـ

  
  :في نهایة الدرس یستطیع كل طفل أن :الوصول للهدف=@

  .د اآلیة بمفردهردِّ یُ  ـ    
 .أنشطة األركان بإیجابیة فيیشارك  ـ    

 .یحفظ الترنیمة ـ    

 .ألجل اآلخرین يصلِّ یُ  ـ    

 

   .)١٤ : ٥  �u ١(" $�??"l Mî�??U�$�??$V �OA�?ð�?ðt $L!�?M!�îK???U �O�??Uً $�Å î/ن" اآلية:=@
  
  ).١٧ ـ ٥ :١٢أع ( (صالة من أجل بطرس) :الشاهد=@

  ´‚=‡"’Ê Ÿÿ^=fi$Ÿ:  ةعشر الثانية الوحدة
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  كـدرسـد لـاستع
  

   اعرف درسك: ¯
فقــام هیــرودس الملــك بقتــل یعقــوب  ،ذلــك الوقــت فــيحــدث اضــطهاد عظــیم للمســیحیین مــن الیهــود   

قـــبض علـــى  وبعـــد ذلـــك ،الیهـــود يرِضـــوذلـــك لیُ  ،كـــان أول الرســـل الـــذین استشـــهدوا)یوحنـــا ( يأخـــالكبیـــر 
وألنها كانت أیام عید الفصح  ،مه للیهود بعد ذلك لینال رضاهمقدِّ یُ  يالسجن لك فيبطرس أیضًا ووضعه 

ووضع علیه  ،مه لهمقدِّ ح لیُ صْ السجن إلى بعد انتهاء أیام الفِ  فيوالفطیر فلم یقدمه لهم مباشرة بل وضعه 
   .اس كثیرینرَّ حُ 

ولكــن  .ل ویمــوت ال محــالقَتــألجــل بطــرس ألنــه ســوف یُ باســتمرار ولجاجــة  يكانــت الكنیســة تصــلِّ   
م خدمتــه بعــد أمــام مِّ توكــذلك ألن بطــرس لــم ُیــ ،ذلــك الوقــت فــيألجــل شــدة اإلیمــان للمســیحیین والمــؤمنین 

وكــان هــذا الحــدث لــه  ،لصــلوات المــؤمنین وأرســل مالكــه إلنقــاذ بطــرس مــن الســجن اللَّــهســتجاب ا ،الــرب
وكـان ذلـك  ،استجاب بسـرعة لصـلواتهم اللَّهألن  ،ذلك الوقت فيى المؤمنین تأثیره الكبیر والبالغ األثر عل

  .م تقریباً ٤٤سنة 
  

  ل درسك:تأّم ¯
ي مـــن أجـــل احتیاجاتنـــا كثیـــرًا مـــا تكـــون حـــوائط مخـــادع صـــالتنا مرایـــات ال نـــرى فیهـــا ســـوى أنفســـنا فنصـــلّ   

    ومشاكلنا الشخصیة.
ي شفاف، ویرى من خاللـه احتیاجـات النـاس فیصـلِّ  حوائط مخدعه زجاج ب،المؤمن الذي انفتح قلبه بالح  

  بها كأنها احتیاجاته هو.
الـذین نطلـب أن ینطلقـوا أكثـر وأكثـر ي مـن أجلهـم؟ هـم خـدام الـرب م اآلخرین الذین یجب أن نصلِّ هُ  وَمنْ   

  للتبشیر والكرازة ِباسمه.
  
  لماذا هذا الدرس؟ ¯

وذلـك لألحــداث الشــیقة  ،ة بالنسـبة لألطفــالتعتبـر قصــة بطـرس وخروجــه مـن الســجن مثیــرة وعجیبـة وســهل
هذه القصة أن  فيویهمنا  .مت عن بطرسدِّ قُ  يواستجابته للصلوات الت ،التي حدثت وعمل الرب المباشر فیها

وهـو یـرى ویعـرف كـل  ،مكـان يأ فـيكـل وقـت و  فـيویسمع لنـا  ،یستجیب للصلوات اللَّهنركز على الهدف أن 
وهــذه األمــور  .رســال معونــة لنــا مــن الســماء وبســرعة مدهشــة إن أرادا وهــو قــادر علــى كــل شــيء وعلــى ،شــيء

  .في ذهنه طویالً تثبت لذیذة للطفل حینما یدركها وال تذهب من فكره بسرعة بل 
ـ اللَّهالعجیبة لصلواتهم ألن  اللَّهواستجابة  ،هالتركیز على صلوات أصحاب بطرس للَّ  ا نـتكلم بیفـرح بینـا لمَّ

  .ل مكان وهو دایمًا یسمعناك فيكل وقت و  فيمعاه 
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  درسـرض الـع
:أ

ً
  املراكز%التعليمية%وال

  

v مركز األلعاب والطلبات:   
 .دةتعدِّ ) في مواقف مُ ي(الزم أصلِّ  ر الطفل عبارةأن یكرِّ  :الهدف

 .صندوق الطلبات أو دائرة األسئلة الملونة :الوسيلة

ثم نسأله ماذا سوف  ،له السؤال أو الكالم المكتوب كل طفل یختار أو یأخذ ورقة من الصندوق ثم تقرأ :الحوار
وكذلك بدائرة األلوان یختار الطفـل لـون یلفـه هـو حـول  ."يالزم أصلِّ : "یجیب الطفل في كل مرة ؟تفعل
   :مناقشة ... ثم تقرأ له السؤال والكالم ویجاوب ،سؤال

م ربنـا ونقـول كلنـا متـى نكلِّـانعرف اهـ يمـن اللعبـة د ؟م ربنـامتـى أكلِّـو  ،م ربنـاأكلِّـ يیعنـ ؟ما معنى الصـالة  
  .يحنا الزم نصلِّ ا

حسـب "إن طلبنـا شـیئًا  :فاآلیـة تقـول ،لهم مساعدة غریبة والرب أرسل ،وا لربنافي قصة الیوم ناس صلُّ  :التعليق
 ."یسمع لنا مشیئته

  
v مركز الترنيم:  

  .الترنیمة مع اللعب بالتلیفون بترتیلأن یستمتع الطفل  :الهدف
  .تلیفونات لعبة :يلةالوس

 م الترنیمـةرنِّ . ثـم ُنـ.. )ترنیمة (تلیفون السماء .تلیفون ؟! ما هذا... هیا نحفظ الیوم ترنیمة جمیلة بتقول :الحوار
 .التلیفـون ویقولـه الترنیمـة فـيالتلیفون ویلعـب بـه ویكلـم الـرب یسـوع  فيسوف یرنم  ؟ي. من یرنم مع..
 .نكلم أصحابنابي ما ربنا یفرح بینا لما یجدنا نكلمه ز و 

 فــي ـ**ال ال ال  ؟البیــت بــس فــي ـ**ال ال ال  ؟لیــل بــسالب ـ**ال ال ال  ؟الصــبح بــس ؟متــىاربنــا یســمعنا  :مناقشــة
 فـي ،المدرسـة فـي ،الكنیسـة فـيكـل مكـان  فـي ؟متـى وفـیناال ربنـا بیسـمعنا أمّ  ـال ال ال  ؟الكنیسة بس

كــل  فــيكــل مكــان  فــيالصــبح والظهــر والعصــر لیــل و الب ،قرایبنــا ،عنــد الجیــران عنــد أصــحابنا ،البیــت
 .)(ثم نرنم .وقت

 .ناس في قصة الیوم كلموا ربنا من غیر تلیفون وسمع صوتهم ورد علیهم هفی :التعليق

  
v مركز الفن والتلوين:   

  ؟وكیف یمكن أن یساعدنا .التعرف على شكل المالك :الهدف
 .نع مالك من الورق المقوى أو تلوین مالكصُ  :الوسيلة

 ...یهإسمه ا) عرض صورة المالكا( ؟ما هذا ـ :الحوار

 ،بــق ،لیــه عینــین ؟تنــیناجنــاح واحــد وال  ؟یــه زیــادةإشــكله هــو زینــا بالضــبط عنــده  يحــد یوصــف لــ ـ**    
   .أبیض منور ؟یهإطیب لونه  .أید ،رجل ،شعر ،ینودن
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 ،ا وینفــذه ویحرســنایســوع یســمع كــالم ربنــ ربنــافــي الســماء عنــد  ؟هــو عــایش فــین ؟مــاذا یعمــل المــالك ـ**    
  .شانالع يیصلِّ و  ،یساعدنا

 : "إن طلبنــا شــیئاً قــول لنــاربنــا ی .رأبــیض منــوّ  جمــیالً  اً فیــه نــاس الیــوم ربنــا ســاعدهم وأرســل لهــم مالكــ :التعليــق
  .)١٤:٥یو  ١" (یسمع لنا حسب مشیئته

  
%:

ً
  القصةثانيا

   :تمهيد القصة
   .میناس نایرّ الحُ بطرس في السجن وبجانبه األطفال صورة لعلى عرض ا ـ  
  ...حكایته هىهیا نعرف ما  ؟وماذا فعل ؟أین یوجد ؟من هذا الشخص ـ  

  
  القصة%

عـــن  فَّ ُكـــوأنـــه لـــن یَ  ،الســـماء قـــال لتالمیـــذه أنـــه ســـوف یكـــون معهـــم دائمـــاً إلـــى  یســـوعالـــرب حینمـــا صـــعد 
   .االهتمام بهم حتى وهو في السماء

 ىحكـ ،یسـوع للسـماء الـربوبعـد عـودة  ،یسـوع لـرباكـان بطـرس یحـب  ،لیسوع صدیقاً  بطرس كان تلمیذاً 
  .یسوع لكل واحد الرببطرس عن محبة 

 .بطــرسعلــى یســوع جــاء بعــض الرجــال األشــرار وقبضــوا  الــرببینمــا كــان بطــرس یحكــي عــن  ،وفــي یــوم
   .یسوع الربنهم ال یحبون إ. .. یسوع الربأنهم ال یریدون أن یسمعوا عن محبة  ،ووضعوه في السجن
اس رّ الُحــ وأحــاط بــه ،بالسالســل الحدیدیــة طَ ِبــورُ  ،ت علیــه األبــوابلَقــغِ وأُ  ،فــي الســجن المظلــمجلــس بطــرس 

  .یراقبونه لكي ال یهرب من السجن
لقــد صــلوا مــن أجــل  .ولكــنهم عرفــوا مــاذا ینبغــي أن یعملــوا .خــافوا ،ا ســمع أصــدقاء بطــرس مــا حــدث لــهولّمــ
ننــا نعــرف أنــك ترعــاه إ. .. . مــن فضــلك ســاعده.. كلةن تلمیــذك بطــرس فــي مشــإ ،یســوع ربنــایــا  :وقــالوا .بطــرس

   .ون طوال اللیللقد أخذ أصدقاء بطرس یصلّ  .مساعدتهعلى . ونحن نعلم أنك قوي وقادر .. وتهتم به
. وتعــال ..ســرعا. .. بطــرس اســتیقظ :وقــال المــالك .للســجن اً یســوع مالكــ ربنــاأرســل  ،وفــي نصــف اللیــل

شـي المـالك وبطـرس وم .وانفتحـت أبـواب السـجن ،مینیاس السجن نـارّ حُ لقد كان  .! أطاع بطرس المالكورائي
  !لقد أصبح بطرس حراً  .المالك ى. ثم اختف.. في الطریق

ســـتمع ایســـوع  ربنـــاكـــل واحـــد عـــرف أن  .فـــرح أصـــدقاء بطـــرس جـــداً  .هئبیـــت أصـــدقاعلـــى بطـــرس  يجـــر 
  .الخروج من السجنعلى وساعد بطرس  ،ببطرس ىیسوع اعتن ربنا .لصالتهم
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  اوبـجـالت
:أ

ً
  Hسئلة%واملناقشة%%وال

  :األسئلة

  .)(بطرس؟     ــ من هذا الرجل الموجود في السجن ـ  
  .یسوع لهم الربألنه یكلم الناس عن محبة  ؟  ــلماذاـ  .   )(األشرار ؟   ــمن الذي وضعه في السجن ـ  

   .)وا(صلُّ  ــ   ؟    ماذا فعل أصدقاء بطرس ـ  
   .)(نعم ؟   ــیسوع صالتهم الربهل سمع  ـ  
  .)وأخرجه من السجن اً (أرسل له مالك ــ    ؟    بطرس اللَّهكیف ساعد  ـ  

  

   :تمثيل القصة
   .أصحاب بطرس ـمالك  ـاس رّ حُ  ـبطرس  :األدوار
   .سیوف ـسالسل حدید  ـجناح مالك  :أدوات

الشخصـیة التـي طفـل مـا یناسـب كـل  وأعـطِ  ،اطلب من األطفـال أن تختـار الشخصـیات التـي تـود تقلیـدها
   .فرص لألطفال للتمثیل الحر وأعطِ  .رها من مالبس وأدواتاختا

  . ..ي كل وقتأنا أصلّ  :الشماس الصغير
   ."یارب ارحم" :ي وأقولا أعرف أن صاحبي متضایق أصلِّ لمَّ  ـ  
  ."یارب ارحم: "سمع عن شخص مریض أقولأا ولمّ  ـ  
  ."حمیارب ار : "ا أكون خائف أقولولمّ  ـ  
   ."یارب ارحم: "وفي كل وقت أقول في القداس ـ  

  
:
ً
  ريةـHنشطة%التعبي%ثانيا

 

  .عمل نموذج بطرس في السجن والمالك يظهر ويختفي له ×
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   .تلوين صورة بطرس والمالك ×
  
  
  
  
  
  
  
  :الصالة ×

# 
  أشكرك يارب ألنك تسمع صالتي 

  . آمين.كل وقت في يمني أن أصلِّعلِّ
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   :مساعدة الطفل :هدف الدرس=@
  .مون معه في كل وقتیتكلّ  ،اللَّهأن یعرف أن الذین یحبون  ـ    
 .یسمعه في كل حین اللَّهألن  ،أن یشعر بفرح وسعادة ـ    

 .نه ألجل نفسه وألجل أقاربهوالطلب م اللَّهم مع ب على التكلُّ أن یتدرَّ  ـ    

  
   :بد أن كل طفل یستطیع أن في نهایة الدرس ال :الوصول للهدف=@

  .د اآلیة بمفردهردِّ یُ  ـ    
  .أنشطة األركان فيیشارك  ـ    
 .یحفظ الترنیمة ـ    

 .ألجل نفسه واآلخرین يصلِّ یُ  ـ    

  .یستمع للقصة ویحقق أهدافها ـ    
  
   اآلية:=@

   .)١٧ : ٥ �f ١( "�u?K̂א �?� א�U?DIع"  
= =

   :الشاهد=@
  ).٢٨ ـ ١ :٦دانیال (    
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  كـدرسـد لـستعا
  
  :اعرف درسك ¯

ى سـمّ الكتـاب المقـدس یُ  فـيولـه سـفر  ،)قضـى اللَّـهسـمه یعنـى (او  ،عـة الكبـاردانیال هو أحـد األنبیـاء األرب
مـع الثالثـة فتیـة سـنة بعـد ذلـك إلـى بابـل بـأمر نبوخـذ نصـر  يبوُسـ ،د بأورشلیمأنه ُولِ  نّ ظَ ویُ  .بسفر دانیال

   .سمه إلى بلطشاصرار وتغیَّ  القصر الملكيّ  فيللخدمة  حَ شِ ورُ  .ق.م ٦٠٥
وكــان مــنهم الملــك  ،عــاش فــي زهــد فــي قصــر الملــك ونــال نعمــة فــي عــین الملــوك الــذین حكمــوا بابــل  

ألول علـــى بـــل وأراد أن یجعلـــه ا ،علـــى المملكـــة اً نـــه وزیـــر وعیّ  اً ألنـــه كـــان أمینـــ ؛داریـــوس الـــذي أحبـــه جـــداً 
 ،لكن عدو الخیر ال یهدأ فأقام علیه حرب بواسطة بقیة الـوزراء واخترعـوا القـانون الجدیـد إلدانتـه .المملكة

  .أفواه األسود أنقذه وسدَّ  اللَّهلكن  ،ع الملك أن ینقذه فألقى دانیال في جب األسودولم یستطِ 
  
  ل الدرس: تأّم ¯

ربـة، بقـدر فبقدر تمسُّـكه بعبـادة إلهـه فـي الغُ  تجاه اللَّه وتجاه الملك.األمانة ال تتجزأ، لقد كان دانیال أمینًا   
   ا جعله محبوبًا من الملك.أیضًا إخالصه في عمله ممّ 

  
  ؟لماذا هذا الدرس ¯

كـذلك عمـل  ،ووجـود حیوانـات بهـا مثـل األسـود ،قصة دانیال من القصص المثیرة لألطفال بسبب أحداثها
   .مع دانیال يالمعجز  اللَّه

 ٣ يصـلِّ فكـان یُ  ،ه وأنـه لـم یتوقـف عـن الصـالةنبغي أن نركز فـي هـذه القصـة علـى حـب دانیـال للَّـی  
كـل  فـيیسـمعه  اللَّـهینقـذه ألن سـوف  اللَّـهوكـان یعـرف أن  ،مـن الملـك فْ خَ ولم یَ  ،مرات في الیوم كل یوم

  .ویسمع طلباته وینفذها وینقذه من أي شرّ  ،ویفرح به ،كل مكان فيوقت و 
  

  درسـرض الـع
  

:أ
ً
  املراكز%التعليمية%وال

  

v مركز الصور:  
ف علـــى بعـــض أشـــكال وأســـماء الحیوانـــات التعـــرُّ  :الهـــدف

   .وما معنى كلمة مفترسة ،المفترسة
 ـ* ذئـب  ـ* ب دُ  ـ* أسـد غیر ألیفة ( صور لحیوانات :الوسيلة

  ) .......فهد ـنمر 
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... طیـب الحیـوان ؟ وعـایش فـین .یـهإ. بیأكـل ..؟سمهاما  ؟هذا الحیوان نمَ  .عرض الحیوانات فيبدأ ا :الحوار
بیأكـل لحـم وممكـن یهجـم علـى اإلنسـان ویموتـه ویأكـل  يیعنـیه مفتـرس (إ... یعنى ؟ ده مفترس وال أل

 .یدین ومخالب تقطع بیها اللحماقویة جدًا ولیها أنیاب وضروس قویة و  يشان الحیوانات دلع .)لحمه

حاجــة  هلكــن ربنــا عمــل معــ ،ســمه دانیــالاكــان  .كلــه األســودأحــرام هت كــان فیهــا واحــد یــا هقصــة النهــارد :التعليــق
  .غریبة خالص

v مركز الفن:  
وتنمیــــــة حــــــواس  يمــــــل فنــــــاالســــــتمتاع بععمــــــل أســــــود ( :الهــــــدف

   .)وعضالت الطفل
 .مقصات ـألوان  ـصمغ  ـ) جذع ـرأس أسود مصورة ( :الوسيلة

تفتكـروا  .قنعمـل حیـوان مفتـرس مـن الـور ا الیوم یا أوالد ه :الحوار
یـه إ ي. یعنـ.. لحـم ؟یـهإ. طیب بیأكل .. األسد ؟هو مین

عمـــــل اثـــــم  .توزیـــــع األوراق واأللـــــوان فـــــيبـــــدأ ا .مفتـــــرس
 .تركیب األسود فيثم لصق وساعدهم  ياألطفال ثن منموذج أما

وة یعمــل حاجــة حلــ ااألســد وقــت القصــة هــ هیكــون معــ اهــ يشــان اللــلحــافظوا علــى األســود بتــاعتكم ع :التعليــق
  . .. )الص (لعبةخ

 .)١٧:  f�٥  ١( "�u?K̂א �?� א�U?DIع" :اآلیة  

   
  

%:
ً
  القصةثانيا

كــان دانیــال  .ســمه دانیــالاكــان زمــان فیــه واحــد 
ــ هاللَّــیحــب  لــه ثــالث مــرات  يم ربنــا ویصــلِّ ویحــب یكّل

لقــد كــان . .. كــان دانیــال یعمــل عنــد الملــك .كــل یــوم
ي وال یصــلِّ  اللَّــهوكــان هــذا الملــك ال یعــرف . .. وزیــراً 

الملـــك كـــان یحـــب دانیـــال ألنـــه طیـــب هـــذا ولكـــن  .لـــه
  .وأمین

وكــان یعمــل عنــد الملــك أنــاس أشــرار ال یحبــون 
ر األشــرار وفّكــ ،ك لــهغیــرون مــن محبــة الملــویَ  ،دانیــال

   .صوا منهكیف یمكنهم أن یؤذوا دانیال ویتخلّ 
ذهـــب األشـــرار للملـــك واقترحـــوا علیـــه أن یصـــدر 

ي إللـه یصـلِّ  نْ وَمـ ،ي النـاس للملـك فقـطأن یصـلِّ  ،اً أمـر 
   .فترسة) به أسود مُ ب (حفرة عمیقةفي جُ  ىلقخر یُ آ

   .اقتراحهم وأصدر أمرهعلى وافق الملك   
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 يصـلِّ یـده ویُ ایركع ویرفع  ،ي كل یوم ثالث مراتصلِّ یُ  ظلَّ  اللَّهولكن ألنه یحب  ،الملك سمع دانیال بأمر
  .ثالث مرات كل یوملربنا 

. حــزن الملــك ألنــه كــان یحــب .. وأخبــروا الملــك فــذهبوا ســریعاً  ،ي مــن الشــباكاألشــرار دانیــال یصــلِّ  ىرأ
. وأمــرهم أن ینفــذوا .. لــه دانیــال ســوف ینقــذهإد أن بــ . وقــال فــي نفســه ال.. ذ األمــربــد أن ینفَّــ دانیــال ولكــن ال

  .القانون
   .أخذ األشرار دانیال وألقوه في الجب مع األسود المفترسة

   .ونام دانیال مع األسود .لم تقترب األسود المفترسة من دانیال ولم تأكله :الجب حدث أمر عجیبوفي 
هـل أنقـذك إلهـك مــن  :دانیـال وســألهعلـى  ىونـاد ،دانیــالعلـى جــاء الملـك لیطمـئن  ،وفـي الصـباح البـاكر

  ؟األسود
   .نيالكه وأغلق أفواه األسود فلم تؤذِ إلهي أرسل م ،أیها الملك ْش عِ  :عالٍ  فأجاب دانیال بصوتٍ 

   .ویلقوا األشرار .جوا دانیال في الحال من جب األسودخرِ فأمر الملك أن یُ 
   .دانیال إللهي وأمر الملك الناس أن تصلِّ  ،فرح الملك بنجاة دانیال ،أنقذه اللَّهفرح دانیال أن 

  
  

  جاوبـالت
  

:أ
ً
  Hسئلة%واملناقشة%وال

  
  :أسئلة
   .عند الملك اً وزیر  ــ       ؟    ماذا كان یعمل دانیال ـ  
  .لملكى الإ صلِّ ألنه لم یُ  ــ       ؟  لماذا رموه في جب األسود ـ  

  .راتم ثالث ــ    ؟   ي كل یومصلِّ كان دانیال یُ مرة كم  ـ  

  .ال ــ             ؟  سود دانیالهل أكلت األُ  ـ  

  .أرسل مالكه وقفل أفواه األسود اللَّهألن  ــ     ؟    سود دانیاللماذا لم تأكل األُ  ـ    
  
  

:
ً
  ريةـHنشطة%التعبي%ثانيا

  :تقليد القصة ×
  .)سوداألُ  ـالناس األشرار  ـالملك  ـدانیال األدوار ( ـ
   .)بّ الجُ  ـبیت دانیال  ـقصر الملك أماكن ( ـ  
   .اً رّ حُ  ل القصة تمثیالً وتمثِّ  ،طلب من األطفال أن تختار أدوارهاا ـ  
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   .علیه الصبح واللیل يحجرته ویأت في يعمل دانیال یصلِّ  ـ  
 .جب األسود فيتلوین دانیال  ـ  

 .صفحات ) ٤عمل قصة لدانیال ( تلوین  ـ  

  .مصورة ) عمل جب لألسود ( أسطوانة ـ  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  الصالة: ×
  أنا أحبك يا ربي وأصلِّي لك دائمًا

  في أي وقت وفي أي مكان
  

  



- ١١٤  - 

 

ن الصورةلوِّ 
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  :مساعدة الطفل :هدف الدرس=@
نــواع كثیــرة لمســاعدة ك أوأن یعــرف أن هنــا .یســاعدون اآلخــرین اللَّــهأن یعــرف أن الــذین یحبــون  ـ**

  .)مساعدات ـصلوات  ـعطاء اآلخرین (
 .أن یشعر بفرح وسعادة عندما یقدم مساعدة لمحتاج ـ    

  .ب على تقدیم المساعدة حسب قدرتهأن یتدرَّ  ـ    
 

  :یستطیع أن طفلبد أن كل  نهایة الدرس ال في :الوصول للهدف=@
  .)تعمل رضاك يیداعلم مرة ولد مسكین) (ُشفت في  ٢ ـ ١یحفظ الترنیمة ( ـ    
  .مهٍ د آیة الدرس بفَ ردِّ یُ  ـ    
  .لكي یعلمه الرب أن یساعد اآلخرین يیصلِّ  ـ    

 

  :اآلية=@
    " î�???$ق#d .îD!�Ã??v $�$L�ْא?ð�U??O?$s. b?�_א ,Å v?I�� "ç%dð??� ")٢ u�  ٩ : ٩ .(  

  
  ).٤٣ ـ ٣٦ :٩أع (     :الشاهد=@

  ´‚=‡Íà~˝^=Ñƒ_å‚:  ةعشر الثالثة الوحدة
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  كـدرسـد لـاستع
  .اعرف درسك ¯

ـــة" اســـم آرامـــي معنـــاه طاب   ـــة"یثـــا اســـم آرامـــي معنـــاه "غزال "، غزال
مسیحیة وتعیش في یافا، وأحبها الشعب لسبب أعمالهـا امرأة وكانت 

الرسـول ومزارهـا فـي  الحسنة. وبعد موتها أقامها اللَّه على ید بطـرس
     مدینة یافا.

زالـــت مدینـــة قدیمـــة علـــى شـــاطئ البحـــر المتوســـط، ومـــا  "یافـــا"  
آلن بنفس اسمها، وهى مبنیة على ربـوة، حیـث یبـدو البحـر مـن هنـاك بمنظـر بهـیج، وتبعـد عـن موجودة حتى ا
     .كیلو متر من جهة الشمال الغربي ٦٠أورشلیم حوالي 

  
  ل درسك.تأّم ¯

ن تبحـث عـن مهاراتـك لتخــدم أ، علیـك الـرب كمـا اسـتخدمت طابیثـا مهاراتهـا فـي الخیاطـة مـن أجــل خدمـة  
  بها إلهك.  

وٕانمــا بالقلیــل الــذي عنــدك تخــدم كثیــرین. المهــم لــیس ثقــل الموهبــة  ،أو عبقریــةیطلــب مهــارات فــذة  اللَّــه ال  
   وٕانما ثقل الحب للَّه ولآلخرین الذي في الموهبة. 

  
  لماذا هذا الدرس؟ ¯

  صحاب المواهب الصغیرة مدعوون لخدمة الرب بها.أأن ن بیِّ هو نموذج حي لألطفال یُ   
  

  درسـرض الـع
  

:أ
ً
  راكز%التعليميةامل%وال

  
v مركز اللعب والتقليد:   

  .ف على أشكال متعددة لمساعدة الرب یسوع واآلخرینأن یتعرّ  :الهدف
 .صندوق الطلبات به أوراق :الوسيلة

نأخــذ  .ربنــا وســاعدت النــاس تِحــفرَّ وفــي الصــندوق الیــوم ورق فیــه نــاس  ،ربنــا یفــرح لمــا نســاعد النــاس :الحــوار
كل طفل یسـحب ورقـة ونقرأهـا لـه ثـم ینفـذ مـا فیهـا  ،ح قلب ربنالناس ونفرِّ نساعد ا الورق ونشوف كیف

 .من مساعدة بإرشاد الخادم

 بتحـب سـمها طابیثـا وكانـتا. كانت واحدة سـت .. مثل ضیف قصة الیوم .تهإخو ساعد یكل واحد منا  :التعليق
  .همتساعدالفقراء و 
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v مركز الفن والتلوين:   
  .ق الفني لدیه وحفظ اآلیةوتنمیة التذوُّ  ،للطفل تنمیة العضالت الدقیقة :الهدف
 .ألوان ،ط مالبسصور لطابیثا تخیّ  :الوسيلة

(اسـمها طابیثـا   ؟سـمهااهذه صورة واحدة ست ما  :الحوار
) لمــن تخــیط مالبــس ؟مــاذا تفعــل .)رجم غزالــةتَــوتُ 

 .قاعدة بتخیط ؟یهإطیب بتعمل  ؟تخیط المالبس
.. . الیهــ ؟ین. بتخیطهــا لمــ.. هــدوم ؟یــهإبتخــیط 

 ... ألوالدها. ألصحابها

 .ألنهـا كانـت تسـاعد كـل النـاس .لـذین لـیس لهـم مالبـسمالبس للناس الفقراء والمساكین اطابیثا تخیط  :التعليق
 .)" (نحفظ اآلیة �??Å v?I�� "ç%dð, א_�?ð�U??O?$s. b?א$L�ْ�d .îD!�Ã??v $#ق$???�î مثل ما قال اإلنجیل "

v مركز العائلة:  
  .على أشكال المساعدة التي یمكن أن یقدمها في المنزل ألسرته الطفل أن یتعرف :لهدفا

 .أدوات المطبخ :الوسيلة

  ؟خوتنا. كیفإإحنا ممكن نساعد  ؟كیف .إحنا ممكن نساعد بابا ؟كیف .إحنا ممكن نساعد ماما :الحوار

سـمها طابیثـا امـا كـان فرحـان مـن واحـدة سـت  يز  ،ربنا یحبنا ویفرح بینا لما یجدنا نسـاعد غیرنـا وأهلنـا :التعليق
 .كانت تساعد الناس الفقراء

  
%:

ً
  القصةثانيا

  :تمهيد القصة
لكــم عــن ســیدة ممتــازة  ســأحكي.. الیــوم . ســألهم عمــا تفعلــهاو  ،ضــع أمــام األطفــال صــورة ســیدة تخــیط ثوبــاً 

   .غزالة اسمهاكانت تخیط ثیابًا 
  

 القصة
ـــــــة ـــــــذي ســـــــاعد الـــــــربعـــــــن  ســـــــمعت غزال  یســـــــوع ال

وشــــــجع  ،وأشـــــبع الجیـــــاع ،المرضــــــى ىففشـــــ ،المحتـــــاجین
یمكـن أن یـذكر (ق الجمیـع ادَ وَصـ ،وهـدى الضـال ،الحزین

 ،منت بـهآیسوع و  الربوأحبت غزالة  ).لهذاة األطفال أمثل
والتلمیــذ یجــب أن یكــون مثــل المعلــم،  ،وصــارت تلمیــذة لــه

یسـوع الـذي خـدم الجمیـع  الـربأرادت غزالة أن تكون مثل 
تفعلــه ألجــل  مــا یجــب أن فــي غزالــة وفكــرت .خدمتــه ســاعد كــل مــن طلــب مســاعدته فــيو  ،الجمیــع ألنــه أحــبّ 
وذات یـوم الحظـت أن جارتهـا األرملـة  .أن یرشدها الرب لما یجـب أن تفعلـه تْ لَّ .. وصَ . غنیة تكن المسیح. لم

ب أن تعملــه ألجــل یجــ غزالــه مــا وهنــا فهمــت ،فمنــذ مــات زوجهــا لــم تشــتِر فســتانًا جدیــداً  ،تلــبس مالبــس ممزقــة
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بإبرتهـا  التفصـیل. وفـورًا بـدأت غزالـة تعمـل فـيوكانـت غزالـة شـاطرة  ،متهـا الخیاطـةكانـت أمهـا قـد علّ  .المسیح
كانـت  .لهـم ةثم عرفت فقراء آخرین محتاجین إلى مالبس فبدأت تخـیط أقمصـ .لتخیط فستانًا لألرملة المسكینة

   .قدرت أن تساعد اآلخرین كما كان یسوع یساعدهما ألنهسعیدة جدًا ألنها قدرت أن تخدم المسیح و  ةغزال
فاجتمع حولـه  ،وجاء بطرس .بسرعة يءوأرسلوا لبطرس لیج ،الفقراء واألرامل لموتها وحزن ،ةوماتت غزال

ى بطــرس ونــداها لتقــوم، ففتحــت وصــلّ  .وهــى معهــن ةا كانــت تعمــل غزالــجمیــع األرامــل وأروه أقمصــة وثیابــًا مّمــ
وآمــن  ،ةالقدیســین واألرامــل وأحضــرها حیــ ىفناولهــا یــده وأقامهــا ثــم نــاد ،رت بطــرس جلســتا أبصــولّمــ .عینیهــا

 ةكانـت غزالـ .ولتسـاعد المحتـاجین ،لتخـدم مـن جدیـد ةقامـت غزالـ .مـن المـوت ةا قامـت غزالـكثیرون بـالرب لّمـ
لقــد  .والمحتــاجینالفقــراء  تن ألنهــا خــدمكانــت یــداها جمیلتــیْ  .وٕاحســانات كانــت تعملهــا ةمتلئــة أعمــاًال صــالحمُ 

   .لنا اللَّهخدمة الناس وهكذا أظهرت محبة  في لها اللَّهالموهبة التي أعطاها  ةاستخدمت غزال
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  جاوبـالت
  

:أ
ً
  Hسئلة%واملناقشة%وال

  األسئلة
  .)استخدمت ما عندها لخدمة اآلخرین( ــ              ؟    للمسیح ةماذا فعلت غزال ـ
  .)(الخیاطة ؟     ــةلغزال اللَّهأعطاها  يتما هى الموهبة ال ـ
  .)(نعم ــ        ؟    ةهل حولنا ناس تحتاج لمساعد ـ
  .)ة(مناقش ــ        ؟    كیف نقدر أن نفعل لمساعدتهم ـ
  
   :المناقشة

  .]كنیسة ـمدرسة  ـ[منزل  الث صورعلى لوحة ضع ث :أنا أساعد المحتاجین ـ  
  ؟وكیف نستطیع أن نساعدهم ،هذه األماكن فينستطیع أن نساعدهم  نْ مَ تحت كل صورة یكتب األوالد  ـ
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:
ً
  ريةـHنشطة%التعبي%ثانيا

  
   .تمثيل القصة ×

جارة  ـطابیثا تخیط األطفال (على ع األدوار وزِّ 
یمثـل األطفـال  ،)یـرةثنـاس ك ـ* بطـرس  ـ* جـار  ـ

  .اً حر  القصة تمثیالً 
   

   :اليدويالعمل  ×
. .. طابیثـــا الفقـــراءممكـــن نســـاعد كمـــا ســـاعدت 

عمـــــل مالبـــــس  .ســـــها للفقـــــراءنعمـــــل هـــــدوم ونلبِّ 
  .من الورق وخیوط حسب النموذج ،للفقراء

   
  
  .أساعد كل الناس ني يا ربي كيفعلِّمأنت يا ربي تساعدني وتساعد كل الناس.  :الصالة ×
  
  لوِّن الصورة:  ×
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  :مساعدة الطفل :هدف الدرس=@
  .أن الرب یفرح عندما یراه یساعد المحتاجین للمساعدة أن یعرف ـ    
  .اً بالفرح عندما یساعد أحد أن یشعر ـ    
  .خوته والمحتاجینإ ساعدة زمالئه و رق مُ طُ لى ع بأن یتدرَّ  ـ    

   
   :یستطیع أن طفلبد أن كل  نهایة الدرس ال في :الوصول للهدف=@

  .هءزمالألعاب المراكز التعلیمیة ویساعد  فيیشترك  ـ    
 .ف على أنواع كثیرة من مساعدة بابا یسوع ویمثلهایتعرّ  ـ    

 .و لزمالئهأحداث القصة أ فيالدرس  أثناءبمساعدة  مقو ی ـ    

  .)سندوا الضعفاءاة الدرس بمفرده (ر آییكرِّ  ـ    
   

   :اآلية=@
    "ðM!�Ã??وא"b %Cא�?$F?îH???ÁU ")١ � f ١٤ : ٥.(   

  
   :الشاهد=@

  ).٣٧ ـ ٣٠ :١٠لوقا (    
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  كـدرسـد لـاستع
  

  اعرف درسك: ¯
مــا أنــه مــرتبط ومتعلــق ك .قالهــا الســید المســیح لــه المجــد يمــن أشــهر األمثــال التــ :الصــالح يل الســامر َثــمَ 
   .إنجیل لوقا فقط فير كِ وقد ذُ  .ةیبالمسیح كثیرة جدًا خاصةً  بمعانٍ 

 .أن تكون يدم كما ینبغآ يمدى تصل المحبة بین بن يیوضح لنا إلى أ يذكر الرب یسوع هذا المثل لك
ــ ها لنــا قرابــة كمــا وّضــحال .صــلة الــدم فقــط يفالقرابــة ال تعنــ .درجــة القرابــة بیننــا نحــن البشــر يح فیــه إلــى أووضَّ

بأنفسـنا  يفنحن ال نعتنـ .يًا وهذا ما یمیز دیننا المسیحومعم يالجنس البشر  .الرب یسوع تشمل األصل والنوع
   .فقط بل بكل نفس وروح تعیش معنا على األرض

 .)٣٥:١٣(�?U �?J??r  &V?"� �?CF ???Uً F�� ???1i"   uن??� Å/ن: l �Ã?J??r O���??êc"??א*c !F$�??"á/d OLא?�N" :المسیح السید قال
 ،اً أو حتــى شــریر  اً أو ضــعیف اً كــل إنســان مهمــا كــان حقیــر  .علــى هــذه األرض يهــو كــل إنســان یعــیش معــ يقریبــ

ع أنـا العبـد صـنأ يفكـم بـالحر  .إن كـان السـید یفعـل هكـذا بعبیـده .ه ویصبر علیهمویحبه ویكر  اً خلقه إنسان اللَّهف
  .هاللَّ قوا على صورة لِ لذین خُ ي اخوتإمع 

  
  تأمل درسك: ¯

والمحبـة  ،أبسط حـق مـن حقـوق القرابـة هـى المحبـة .يَّ فلهم حق عل ين كان الجمیع أقاربإ ،محبة القریب
ه دائمــًا الشــهادة الحقیقــة للَّــ .عطیــة لیســت بــالقول بــل بالفعــلأعظــم صــورها هــى محبــة عاملــة باذلــة مُ  فــي

نت بالقول فقـط، حتى وٕان كا .ا على كل مستوىیقبل كل عطایان اللَّه .تكون بالعمل والسیرة وطرق الحیاة
ى ذلــك بــل نتعـدّ  هــذا الحـدّ  عنـد بقــىنولكــن ال یجـب أن  ،الـةوفعّ  احـد ذاتهــ فــيهــى قویـة والشـهادة بالكلمـة 

 :تنــا مــن التعزیــة وٕاعطــاء الســالم إلــى الفعــل والعمــل والعطــاء مــنإخو محبــة  فــيو  اللَّــهمحبــة  فــيوننمــو 
  .. .، السند وقت الشدة ،المعونة ،الجهد ،المال ،الوقت

  
  :وكلمته الحية يمت من وصايا إلهتعّل ¯

  .يم أقاربآدم هُ  ين جمیع بنأ ـ١
 يخـوتإ و  يم أوالدعلِّـوأریـد أن أُ  .يى القول إلـى الفعـل علـى قـدر اسـتطاعتلهم یجب أن تتعدّ  ين محبتأ ـ٢

 .يإله يمنما علّ 

  
  ؟لماذا هذا الدرس ¯

یحــب الجمیــع حتــى وٕان كــان  الــذي ،دســاعِ لإلنســان المُ  اللَّــهرح وحــب م الطفــل مقــدار فــعلِّــهــذا الــدرس نُ  فــي
  .ساعدهمعلى قدر استطاعته ولكنه یُ 
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  درسـرض الـع
  

:%أ
ً
  املراكز%التعليميةوال

  
v مركز المكعبات:  

  .الرب یسوع الناس في زمن ركبكان یوماذا  .التعرف على كیفیة السفر قدیمًا وحدیثاً  :الهدف
 .بالستیكیة ةحصنأو  ،حمیر ،جمال ،نماذج عربات ،یة أو بالستیكمكعبات خشب :الوسيلة

رص المكعبــات كــل واحــد یعمــل طریــق قدامــه بالمكعبــات. تُــ .الیــوم ســوف نقــوم بعمــل شــوارع بالمكعبــات :الحــوار
  .بجانب بعضها لعمل طرق عدیدة فوق المنضدة

   .اً معین ئاً ب شیكل واحد منا سوف یرك .بعد االنتهاء من الطرق قل: سوف نسیر فیها ـ  
   .سمع إجابات األطفالا ؟ا نزور بعضنا البعضماذا نركب عندما نسافر أو لمَّ   
   .سأل كل طفل ماذا یحب أن یركب لیذهب إلى صدیقه ولمدارس األحداثم   
كــل طفــل أداة المواصــالت التــي یحبهــا وشــجعه أن یســیر مــن الطریــق الــذي أمامــه إلــى الطریــق  ثــم أعــطِ   

. .. تــوت :قطــار .ثًا صــوت المواصــلة التــي یركبهــاحــدِ ه الــذي یریــد أن یــذهب إلیــه مُ الــذي أمــام صــدیق
 . .. جمل ،حصان ،ها ... ها :حمار ،. ترن.. ترن :عجلة ،. بیب.. بیب :عربیة ،توت

 .لنا عن واحد طیب ساعد واحد كان مسافر ىیسوع حك :التعليق

  
v مركز الكتب والصور:  

  ؟وبأي عضو یمكن أن نساعد یسوع وكیف ،ة لمساعدة بابا یسوعالتعرف على أشكال متعدد :الهدف
 .كل طفل صورة ویشیر حسب كالمك أعطِ  .ممكن یتناول األطفال الصور .صور مغلفة :الوسيلة

   .سمع إجابات األطفالا ."إننا بنحبك" :شان نقولهلع ؟نساعد بابا یسوع يازا :الحوار
 .ف األطفـال بـذلكوعـرّ  .سـتعمله لمسـاعدة بابـا یسـوعت الـذيف كل مجموعة حسـب العضـو صنّ  أبداثم     

 .مینا بیسمع حكایات بابا یسوع

   .)ذنهأ... (مینا یساعد بابا یسوع ب بیسمع ترانیم .بیسمع اإلنجیل    
 ،قبـل األكـل وبعـده يتصـلِّ  ،تشـكر ربنـا ،قصـص ألصـحابها يتحكـ ،تقـول آیـات ،مریم بترنم لبابا یسـوع    

  .)ا(مریم تساعد بابا یسوع بفمه "حبكبی بابا یسوع" :بتقول ألصحابها
دوق بیدعو جیرانه لمدارس األحد بیـروح لحـد صـن ،بیزور أصحابه ،كتیر يوح الكنیسة ویمشر مایكل بی    

  .)هیالعطاء (مایكل بیساعد برجل
بتســاعد هــا وبعــدین تــروح وتشــكره (یئیــل بعینبتــدور علــى صــورة المــالك میخا ،اإلنجیــل فــيمارینــا بتقــرأ     

  .)ر على النظارة لتیتهتدوّ  ،اهیبعین
بیســـاعد  ،هْیـــبیلعـــب مـــع أصـــحابه بیدَ  ،صـــندوق العطـــا فـــيفلـــوس  ،أكـــل زیـــادة ،هدومـــه :يشـــوى بیـــدیب    

  .)هیْ شوى بیساعد بیدَ ی(ب .مهولو وقع بیقوِّ  ،المسكین
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 ؟بیعملــوا إیــه .بابــا یســوع :الصــورة فــي اللــي ســأل كیــف یســاعد النــاساعــرض صــورة علــى األطفــال و ا    
  .عین ـإذن  ـلسان  ـأرجل  ـ يأید ؟وبإیه

  .وفلوسه ،یدهإقصة الیوم عن راجل طیب ساعد بابا یسوع ب :التعليق
  
v ركن التمثيل (العائلة(:   

  ؟نْ ولمَ  ،وكیف ،مساعدة الطفل أن یعرف متى یقدم مساعدة :الهدف
 .منها يّ رار أكمع ت ـ أكواب ماء ـطبق وأكل  ـدعوة مدارس األحد  ـقربان  ـ شیبسي ـتلیفونات  :الوسيلة

 فــي .يأصــحاب ـ** يخــوتإ ـ**مامــا  ـ**) بابــا یســتطیع طفــل الحضــانة أن یســاعده (مــن لــه احتكــاك بــه مــین :الحــوار
 ؟سـأل األطفـال مـین ممكـن نسـاعدها .)أبونـا ـ*  ياسـونت ـ*  يأقـارب ـ* تیتـه  ـ* جـدو  ـ* المدرسة أو الكنیسـة 

 ؟يوازا

عرفوهـــا  يع ویســـردوا كـــل أنـــواع المســـاعدة التـــنتیجـــة للـــدروس الســـابقة ســـیحب كـــل األطفـــال بابـــا یســـو 
 .ه نظرهم أیضًا إننـا عنـدما نسـاعد بعـض نسـاعد الـرب یسـوعثم وجِّ  .ستمع إلیهما .لیساعدوا بابا یسوع

  .)ي.. وازا. ماما ـساعد بابا بیحد وافتح الحدیث (
ممكـن  يولمعایا ویق يللكل طفل یأخذ حاجة من ا .+ سوف نمثل الیوم إننا مساعدین ونساعد بعض

مـــن الكبـــار حتـــى  اً مبتـــدئداة أكـــل طفـــل  .وزع علـــى األطفـــال األدوات( .يیســـاعد بیهـــا أصـــحابه ازا
  .)الصغار

ساعدة أوًال یقول ثم ینفذ الم .هامع ليداة الكیف یساعد كل واحد باأل .سمع إجابات األطفال بالدورا+ 
 ـ* طبـق وملعقـة أكـل  ـ* رس األحـد دعوة مـدا ـفم  ـكوب الماء  ـتلیفون بالفعل مع صدیق أو اتنین (

بحیــث یســاعد الجمیــع  لة المســاعدة علــى كــل األطفــاادأه امعــ الــذي) یفــوت الطفــل شیبســي ـ**قربــان 
  .یرفع یده ویطلب الذيللجوعان والمحتاج  يه یعطنویقول السبب أ

 ،شــربأ ،أكــل ؟محتــاج إیــه ـ** هأیــو  ـ**ممكــن أســاعدك  ـ**١ :+ الحــوار بــین األطفــال أثنــاء اللعــب یكــون
الطفـل  يوال یعطـ ،لیفـونالت فـي يتكلمن ،نكون أصحاب ،بابا یسوع عنأسمع كالم  ،ذهب للكنیسةأ

  .أو یقدم المساعدة إال عندما یطلب اآلخر فیقدم له
نصف مسـاعدین ونصـف محتـاجین  :نمهم إلى مجموعتیْ قسِّ  .اً إذا كان عدد األطفال كبیر  :+ ملحوظة

  .ل األدوات بینهملمساعدة ثم بدِّ ل
 فـي هنسـمع حكایتـه النهـارداه ،ساعد غیره ليلا الراجل الطیب يز  ،ن یساعد اآلخرین بابا یسوع یحبهمَ  :يقالتعل

  .القصة
  
v ركن المهن (الطبيب(:   

   ؟ن یساعدهومَ  ؟بتعرف كیف نساعد المریض :الهدف
 .بیتو سل ـریشه ورق كُ  ـقطن  ـأدوات طبیب  ـعرائس  :الوسيلة

 :شان نساعدهلنعمله إیه ع .مریض ،عیان ،واحد تعبان هفیلو  :الحوار
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م نقـدِّ  ،لـدكتورلنودیـه  ،لـو نعـرف نسـاعده نسـاعد نجلـس بجـواره بهـدوء،( .سمع إجابات األطفالا ـ١
 ،ينســنده لــو عــایز یــروح مكــان تــان ،نجبلــه مــاء یشــرب لــو عطشــان ،ه الجــرحنربطلــ ،لــه الــدواء

 بیـنج ،م له الطعـام) نقدِّ ... مدات ثلجنعمله ك ،نقیس له الحرارة ،ألجله ينصلِّ  ،نسیبه یستریح
  .یهله هدوم تدفِّ 

 .وكرر األدوات ،زیادةبریشه القطن وكُ  ،ع على األطفال أدوات الطبیبوزّ  ـ٢

 فـي أبـداثـم  .مـا قولنـا يهنعمل لهـا ز  .العرائس دیه عیانة .حنا كمان نساعد التعبانین والعیانینا ـ٣
مــش عــارف یســأل صــاحبه عــن اســم  لــيلا ؟ه إیــهاعــكــل واحــد یقــول لــي م :لْ وُقــ .توزیــع األشــیاء

 ممكـن یسـاعد يكـل واحـد یقـول :لْ ُقـ .أمـامهم ةمش عارفها وبعد كده ضع العروس ليلا ،الحاجة
ــال یــه مــنإب يالعیانــة د ه یقــدم المســاعدة اجعلــ) ثــم داة یقــدم الطفــل المعونــةه (حســب األمعــ يل

 .بالفعل للمریضة

  .همساعدة النهارد يكلنا عملنا ز  :تعليق
  

%:
ً
  القصةثانيا

  :تمهيد القصة
یسـوع  بابالنا  ىحك :لْ وقُ  )٣٠:١٠لو (فتح اإلنجیل على اثم  .ارفع العرائس الورقیة الثالث أمام األطفال

ومـاذا  ؟من هو هذا الرجل الطیـب ىتر  .واحد بس ،واحد منهم كان مساعد طیب ،حكایة عن ثالثة رجال
    ؟فعل

  

      
  

  القصة
یوم من األیـام  فيو  .مهم عن طریق حكایاتهألنه كان یحب أن یعلِّ  ،س حكایات كثیرةیسوع للنا بابا ىحك

   :لهم قصة الصدیق الطیب ىحك
 ،أخـذوا أموالـهو  ،فضـربوه .فجـأة هجـم علیـه بعـض اللصـوصو  ،الطریـق فـي كان واحد مـن الرجـال مسـافراً 

   .تركوه على الطریقو 
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 ،لـى المدینـةإیسـیر و فلـم یقـدر أن یقـوم  ،جسـمه فـيكانـت  التـيمن الجروح الكثیرة  جداً  كان الرجل متألماً 
  ."یساعدني نْ مَ  إلىأحتاج " :فبكى قائالً 

ال " :فقـال الرجـل ،بیـت الـرب فـيیعمـل الـذي  الیهـودي كان هذا الشخص هو الكاهن ،قادماً  فرأى شخصاً 
  ."سیساعدنيشك أنه 

   .هلم یساعدو فمشى بجواره  ،لم یكن طیباً  الیهودي لكن هذا الكاهن
هــذا و " :فقــال الرجــل ،الطریــق فــيیســیر  آخــراً  رأى شخصــاً  أخیــراً و  ،الرجــل علــى األرض مــدة طویلــة ظــلّ 

لــم و طریقــه  فــي يلكــن مســاعد الكــاهن مشــ ."ســاعدنيسیُ ال شــك أنــه و  ،بیــت الــرب فــي الیهــودي ســاعد الكــاهنم
  .یقف لمساعدته

 ،یسـاعدنينـه لـن إفقـال الرجـل " .ریـقالط فـيشـخص آخـر  مـرَّ  أخیـراً و  ...م علـى األرض كان الرجل یتـألّ 
  ."الیهود مدینتيأهل السامرة ال یحبون أهل و  ،ألنه من مدینة السامرة
 .لى فندق صـغیر لیسـتریح هنـاكإأخذه على حماره و  ،ساعد الرجل المجروحو  ،فتوقّ  يلكن الرجل السامر 

  ."ن مالأنا سأدفع لك ما تطلبه مو  ،ساعد هذا الرجل المجروح" :صاحب الفندققال لو 
  ."؟هو الصدیق الطیب نْ مَ " :سأل یسوع الناس ،بعد أن انتهت القصةو 

  ."من السامرة الذيالرجل " :فقال واحد
  ."الطیب يأصدقاء طیبین مثل السامر  كونوا أنتم أیضاً " :فقال یسوع

 

  جاوبـالت
  

:أ
ً
  Hسئلة%واملناقشة%وال

  
   :األسئلة

   .ةثالثــ ــ ؟عنهم الرب یسوع في قصة الیوم ىكم رجل حك ـ  
  .السامرة ـــ  ؟یبجل الطّ ما اسم مدینة الرّ  ـ  

  .فندقإلى  وذهب به ،حمارهعلى وأركبه  ،ف جراحهنظّ ــ   ؟یب مع الرجل المجروحماذا فعل الرجل الطّ  ـ  

  .ال ؟     ــطبیب يهل كان الرجل السامر  ـ  
  

   :تقليد الدرس
  .زحلق من فوق الكرسي لألرض كأنه وقعتواحد ی .كل طفلین بجانب بعض على الكراسي ـ  
  .ثم یبدلوا األدوار .ثم یقوم الطفل الذي بجواره ویساعده ویمسك یده ویقیمه ـ  
   ."F?îH?$ÁU$?א�b %C"وא?�Ã?ðM!"ا اآلیة مع بعض ن ویمسكوا أیدي بعض ویقولو اثم یقوم االثن ـ  
   ."F?îH?$ÁU$?א�b %C"وא?�Ã?ðM!" :صینابیو  اإلنجیل زي ما ،لمساعدةلحنا كمان نساعد المحتاج ا :تعلیق
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:
ً
  ي ر ـالنشاط%التعبي%ثانيا

   :نشاط× 
   .صالح من الكرتونال يلسامر ل اً عمل نموذجا

  .)مریض ـ يسامر  ـ(حمار بسناد 
 .عمل نموذج للشخص الجریح  

  
  .+ رسم أیدي على الورق رمز المساعدة  

  لمسافر بحماره ومعه ا ير للسامر + ورق مصوّ 
  .)طفال فوق الحمار(یضعه األ

  .لبوم صغیرأعمل القصة  
   

 

  
  
  
  :الصالة ×
  
   

#   
  يارب ساعدني أن أساعد غيري 

  يارب ساعدني أساعد المسكين والمحتاج 
  . انـان العيـوكمان التعب

 آمــين.
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  تلوين صور الحكاية:×
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  :مساعدة الطفل :هدف الدرس=@
  في أي تهمإخو لذین یشاركون یحبه ویحب ا اللَّهأن یعرف أن  ـ
  وحدي  شیئاً رف معنى كلمة مشاركة (ال أعمل وأن یع .عمل  
  .)قسم معهم ما أملكأوأحب اآلخرین و   

 .أن یشعر بفخر عندما یتشارك مع اآلخرین ـ    

  .أن یتدرب على مشاركة أصدقائه أثناء اللعب طول الیوم ـ    
 

  :یستطیع طفلبد أن كل  نهایة الدرس ال في :الوصول للهدف=@
   .لذلك یسافر كثیراً  ،ویعلمهم كالم ربنا اللَّههو رجل یكلم الناس عن  يلیشع النبأأن یعرف أن  ـ    
 .لذلك بنوا له حجرة ،لیشعأن یحبان الرب ویحبان مساعدة یطیبالن یأن یعرف أن الزوج ـ    

 .اللَّهح اآلخرین و أن یعرف أن المشاركة تعبیر عن الحب وهى تفرِّ  ـ    

 .لیشعأرك به الزوجان شا يأن یعبر بأسلوبه الخاص عن ما الذ ـ    

  .التمثیل والنشاط فيأن یجیب على األسئلة ویشترك  ـ    
 

   اآلية:=@
    "�uï�"??אu OC"�?H?O?$s �"CF?ïJ??!r F�?C??Uً ")١  j٩ : �٤.(   
    "� M�!?"�??אu {/Å?î�U??îW Gא�"???�$d??ðÁU " V�)٢ : ١٣.(   

  
   :الشاهد=@

  ).١٧ ـ ٨ :٤مل  ٢(    
  
  

  ´‚=‡Ô‘á_êª^Ë=Ú_!≈ÿ^=fi%Ÿ≈k:  ةعشر الرابعة الوحدة
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  كـدرسـد لـاستع
  

  )١٧ -  ٨: ٤ملوك٢( :الشاهد تفسير ¯
   �$�$??U??$L]Kï� $d و�??Uن. �"�!??eًא �!�Q� $q??ï�Qْ$Oð�ìÉ ìW??$LOðE$� "t!�îJ??$א�??ãU??M� Ãd و�d??$�$� Ã??AO�"l ,/Å $4u??"� .X??�U$ مu??�1 אÊذ و. ٨

"q??OðL$� ,/Å ãU??M� $q??ï�Qْ$Oð� ًאe??!�"� .٩ X??�UI� U??$NðK"�$dð� :b??� "X??!LðK$� t??�Ã $q??"�$Ñ ðt??]Kس6 א�#b??îI"� ??א�cê %d??"L$� U??MOK� Uً??Lzدא .  
١٠ MKî�FL!q  ًW?#O=K"�  v?K�  ðjðzU?$�   �$Å  ÁU?� �/ÅO ?MU  "q?OðL/ذא ��?ÑU?M�،Éً  v و و�U(O?ð�!dïً  و�uðא�?d�/d?$�  ًUאً  �t?î�  ãU?M"  و�G?�3Éً  !l?$C  אْ�

U??NO�/Å .و. ١١ ðÊذא u??�1م ÁU??� ,/Å ãU??M� $لU??$و� ,/Å ðW??#O=K"F�ْو אl�D??{א U??NO� .ل ١٢U??I� ??�O�ð�ê/e ï�ðt??ð�î� :"אد!ع çc??� 
Aא�%?�u$?#OðL??îW .�U�b�U �u�?XH Ã�"t�U .ل ١٣UI�  ?�t : !q?ï�  U?7 : ذאu?�  b?� א� ?��eðX  ?����?UM  #q?ï�  אc?� א��!? ?$�/e?،/جU  ذאU?L�   
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  :اعرف درسك ¯
فـي العمـل النبـوي بالمملكـة الشـمالیة،  إلیلیاخلیفة  اللَّه وقد اختاره "اللَّه خالصي" عنيی ي"ألیشع" اسم عبر   

  س، ومن أسرة ثریة حتى أن حقل أبیه كان یستلزم اثني عشر زوجًا من الثیران لحرثه.وكان أصلع الرأ
  ن.في شمال بالد فلسطی "اسم "سولممدینة "شونم" موجودة حتى اآلن بِ   

  
  ل درسك:تأّم ¯

للرب نفسه، وقد ذكر المسیح هذا العمل في إرسـالیته لتالمیـذه، كمـا  اً كرامإكرامهم إ استضافة خدام الرب و   
  ر سفر األعمال حدوثه أكثر من مرة لبولس الرسول.ذك

ـــى األقـــل اكـــرم هـــؤالء وســـاهم فـــي نفقـــات    ـــم تكـــن مكرَّســـًا ومتفرغـــًا طـــول الوقـــت لخدمـــة المســـیح فعل إن ل
  معیشتهم. 

  
  لماذا هذا الدرس؟ ¯

  الطفل مشاركة اآلخرین له. وحثه على واجب الضیافة.استكماًال ِلما سبق من دروس في تحفیز   
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  درسـرض الـع
  

:أ
ً
  املراكز%التعليمية%وال

v مركز الفنون واأللعاب:    
  .األطفال في اللعب ةب الطفل على مشاركة بقیّ أن یتدرَّ  :الهدف
 .مكعبات خشبیة وبالستیك :الوسيلة

علــى أن یشــارك كــل  .) بكــل المكعبــاتبنــاء معــًا (هــرم كبیــر يأو أ اً برجــ طلــب مــن األطفــال أن یبنــواا :الحــوار
ــلزیــادة حمــاس األطفــال یُ  .البنــاء بطوبــة طفــل فــي  ي. أاً هرمــ ،اً كــل فریــق یبنــى برجــ .موا إلــى فــریقینقسَّ

 ،البنــاء فــيشــترك فیــه كــل أفــراده الخــادم والفریــق الفــائز هــو الــذي اه عملِّــیُ طلــب حســب النمــوذج الــذي 
 .ر الطلب واللعب إلى أن یشارك كل األطفال بمساعدة بعضهمیتكرّ 

   .ا نشترك مع بعض ونعمل حاجة جیدةلمّ  یحبنا ربنا :التعليق
  .رجل وامرأته ،تنین بسح ربنا رغم أنهم كانوا امل حسن فرَّ في ع العائلة الیوم اشتركت قصة في  

 

v مركز العائلة:  
  .من لیس له ولو قلیل يأن یتعلم كیف یشارك اآلخرین فیما یأكل وأن یعط :الهدف
 .بالفعلما یأكله األطفال  .أدوات المطبخ :الوسيلة

ــســوف نُ  :الحـوار ) بإرشــاد مــن ... حلویــات ـ**رز أ ـ**فطیــر  ـ** يشــاتنــین یعملــوا أكلـة معینــة (اكــل  .ر إفطــارحضِّ
یقـوم كـل اتنـین بـالعزم  .تقلیـب وصـب وتجهیـز وتقـدیم األكـل .عمـل األكـل فـيبعد أن یشـتركوا  .الخادم
الطعـام  فـيآخـر  يذلـك مـع ثنـائبعـد  ي) أكلهم ألصحابهم المجاورین لهم وهكذا یتشارك كـل ثنـائ(تقدیم

 .ویأكلوا معاً 

أو  يأصـحاب يشـيء ومعـ يكـل أآقبـل أن  ؟لـیس معـه طعـام يمعـ يوزمیلـ يكـل بمفـردآهل یصح أن  :التعليق
تـه ویشـترك ي یعطـف علـى إخو ألن بابا یسوع بیحـب اللـ ،كل منهآ اممّ م لهم یجب أن أقدِّ  يناس بجوار 

 .هاألكل النهارد فيلیشع أ يشاركوا النب ين اللالزوجی ياألكل أو اللعب ز  فيهم مع

  
v مركز األلعاب:   

  .األطفال وسط بقیة فيأن یستمتع باللعب والمشاركة  :الهدف
  .الكرة :الوسيلة

  .يتشكیل دائر  فيوالتقاط الكرة بالتبادل  يرم :اللعبة
ال  الـذي .لـدورالوسـط معـه الكـرة یتبـادل مـع اآلخـرین الكـرة با فـيوطفـل  يشكل دائـر  فيیقف األطفال     

   .ف عن اللعب دور كاملبقواعد اللعبة یتوقّ  يیشترك مع اآلخرین وال یمش
  .وضبط سلوك األطفال أثناء اللعب يإرشادات وٕاشراف خارج الخادم یعطي  
  .عبوسط اللّ  فيرة عب بالكُ ممكن تحفیظ اآلیة أثناء اللّ   
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%:
ً
  القصةثانيا

  
  :تمهيد القصة

مكـان نسـتریح فیـه و  ،مـاء ،أكـل ؟مـاذا نحتـاج معنـا فـي السـفر .أین ذهبـت ؟ن قبل لمكان بعیدن سافر مِ مَ 
   .شان ننامللو السكة طویلة ع

الیوم كان فیه واحد مسافر مـن بلـد لبلـد ومـن مدینـة لمدینـة لكـن لـم یكـن معـه أكـل كفایـة وكـان یتعـب فـي 
  .هیا نعرف حكایته ... خدمته

  
  القصة

  
وكان یكلم الناس عـن ربنـا ویعلمهـم وصـایا ربنـا ویقـول  .لیشعأسمه ازمان كان فیه راجل طیب  ... زمان

  .لهم ربنا یحبكم ویریدكم أن تطیعوا كالمه
ومـــن  ... لیشـــع یســـافر مـــن بلـــد لبلـــدأان كـــ   

ســمها ایــوم دخــل مدینــة  فــيو  ...لمدینــة مدینــة
وكـــان فـــي هـــذه المدینـــة امـــرأة  تعـــیش  ."شــونم"

وكانــت تعــرف أن  .بیــت كبیــر مــع زوجهــا فــي
راجل صالح یكلـم النـاس عـن ربنـا  يالنب لیشعأ

  .ویسافر من مكان لمكان وال یستریح
رت هـــذه المـــرأة وزوجهـــا مـــاذا تفعـــل كـــي فّكـــ   

   .النبيتساعد ألیشع 
وأصـبح  ،ووافـق ألیشـع ،رت أن تدعو ألیشـع لألكـل معهـمفقرَّ 

   .. لقد أصبحوا أصدقاء.. مدینتهم یأكل معهمإلى  ىتآكلما 
غرفة أللیشـع  عدّ أن نُ  رأیكما  :ة لزوجهاوفي یوم قالت السید

مـــدینتنا ینـــام ویســـتریح إلـــى  كـــي كلمـــا حضـــر ،فـــوق ســـطح منزلنـــا
  .فیها

 ،ســوف نضــع لــه فیهــا ســریر لینــام علیــه :وافــق الــزوج وقــال
أن  وال تـنَس  :وقالـت الزوجـة ،وكرسي لیسـتریح ویقـرأ علیهـا ومائدة

   .نضع له مصباح ینیر له في اللیل
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الحجرة  ىورأالمدینة إلى  لیشعأا حضر ولمّ 
وســـــعد أكثـــــر بمحبـــــة الـــــزوجین  ،ســـــعد بهـــــا جـــــداً 
  .ومساعدتهم له

ألیشــع خــادم  اســاعد اوســعد الزوجــان ألنهمــ
ســعید بمــا صــنعاه مــن  اللَّــهبالتأكیــد قــاال: و  ،اللَّــه

   .أجل ألیشع

  
  
  

  جاوبـالت
  

:أ
ً
  Hسئلة%واملناقشة%وال

   :األسئلة
  .ألیشعــ ـ           ؟بسم النبي الطیّ اما هو  ـ  
  .اللَّهیعلم الناس وصایا ـــ              ؟لیشعأماذا كان یفعل  ـ  

  .وا غرفة لهوأعدُّ  ،تشاركوا في الطعامـــ        ؟لیشعأبماذا شاركت المرأة وزوجها  ـ  

  .وكرسي ومصباح ةسریر وترابیز ـــ          ؟لیشعأماذا وضعوا في غرفة  ـ  

   .المرأة وزوجهاـــ        ؟ومفي قصة الی اللَّهح قلب ن الذي فرَّ مَ  ـ  
  
  

:
ً
  ريةـHنشطة%التعبي%ثانيا

  
  :التمثيل والتقليد ×

  .)د صغیرة (دوائر أطفالبال ـعمال  ـست  ـراجل  ـلیشع أ :األدوار
 .فیهـا زوجـان "شـونم" ة اسـمهاوهكـذا إلـى أن یـدخل بلـد ،لیشع یـدخل مـن بلـد ویخـرج ویـدخل بلـد ثانیـةأ :التمثیل

. یـدخل .. الحجـرة نال یبنو مّ . عُ .. ن البالدیلف ثاني ویدخل ویخرج مِ  یمشيو  .وایأكلو  ،یأخذوه بیتهم
   .ثم یزور حجرته ىأخر  ةالمدینة مر 
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  .لیشععمل حجرة أل :نشاط ×
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   :الصالة ×

#                                
  ربي يسوع يا أشكرك                
   متنا أن نحب بعضناألنك علَّ         
  ا ـعامنـل طـن أجـرك مـنشك             

   .مينذين يشاركونا في الطعام. آحابنا الونشكرك من أجل أص
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  :مساعدة الطفل :هدف الدرس=@

   .تهمإخو لذین یشاركون یحب ا اللَّهأن  أن یعرف ـ  
   .خوتهإ و ه بفخر عندما یشارك زمالء أن یشعر ـ  
   .أصدقائه أثناء اللعب ةمشاركعلى  بأن یتدرَّ  ـ  

  
  :یستطیع أن طفلبد أن كل  نهایة الدرس ال في :الوصول للهدف=@

  یجیب على األسئلة. ـ    
  یحفظ اآلیة. ـ    
  .س األنشطةمارِ یُ  ـ    

 

   الشاهد:=@
  ).١٧ــ  ١٠:  ٩)، ( لوقا ٤٤ــ  ٣٠:  ٦)، (مرقس ٢١ ـ ١٣: ١٤(متى     
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  كـدرسـد لـاستع
  
  اعرف درسك: ¯

یكثر السمك في میاه فلسطین وال سیما میاه بحر الجلیل. وقـد كـان أربعـة مـن تالمیـذ المسـیح علـى األقـل   
كمـا أن هنـاك  .ألن أغلب سكانها اشتغلوا بصید السـمكیشتغلون بصید السمك. وهناك قریة اسمها بیت صیدا 

    لون منه بضاعتهم. دخِ أن صیادي السمك كانوا یُ رّجح أورشلیم اسمه (باب السمك)، یُ  باب في سور
 ألن حــــروف كلمتهــــا باللغــــة الیونانیــــة ؛كانــــت عالمــــة الســــمكة عالمــــة التعــــارف بــــین المســــیحیین األوائــــل  

  . "صخلِّ مُ الیسوع المسیح ابن اللَّه " :هى الحروف األولى من كلمات العبارة خثوس"إ"
  
  تأمل درسك: ¯

  ؟یا الطعامبقالماذا اهتم المسیح بجمع   
  ـ لنظافة المكان.١  
  ــ لالستفادة من المتبقي.٢  
  التالمیذ أیضًا (كل واحد قفة) إلطعامــ ٣  

  
  لماذا هذا الدرس؟ ¯

  .استكماًال لفكرة المشاركة  
  

  درسـرض الـع
  

:%أ
ً
  املراكز%التعليميةوال

  
v   :مركز الفنون واأللعاب  

  فال في اللعب.أن یتدرَّب الطفل على مشاركة بقّیة األط الهدف:
 مكعبات خشبیة وبالستیك. الوسيلة:

اطلــب مــن األطفــال أن یبنــوا برجــًا أو أي بنــاء معــًا (هــرم كبیــر) بكــل المكعبــات. علــى أن یشــارك كــل  الحــوار:
ــموا إلــى فــریقین. كــل فریــق یبنــى برجــًا، هرمــًا. أي  طفــل فــي البنــاء بطوبــة. لزیــادة حمــاس األطفــال ُیقسَّ

ُیعملِّــه الخــادم والفریــق الفــائز هــو الــذي اشــترك فیــه كــل أفــراده فــي البنــاء، طلــب حســب النمــوذج الــذي 
 یتكّرر الطلب واللعب إلى أن یشارك كل األطفال بمساعدة بعضهم.

  یحبنا ربنا لّما نشترك مع بعض ونعمل حاجة جیدة.  التعليق:
  في قصة الیوم اشترك طفل بطعامه.     

 



- ١٣٨  - 

 

v :مركز العائلة  
  یشارك اآلخرین فیما یأكل وأن یعطي من لیس له ولو قلیل. أن یتعلم كیف الهدف:
 أدوات المطبخ. ما یأكله األطفال بالفعل. الوسيلة:

ــر إفطــار. كــل اتنــین یعملــوا أكلـة معینــة (شــاي  الحـوار: حلویــات ...) بإرشــاد مــن  ـ**أرز  ـ**فطیــر  ـ**ســوف ُنحضِّ
یم األكـل. یقـوم كـل اتنـین بـالعزم الخادم. بعد أن یشـتركوا فـي عمـل األكـل. تقلیـب وصـب وتجهیـز وتقـد

(تقدیم) أكلهم ألصحابهم المجاورین لهم وهكذا یتشارك كـل ثنـائي بعـد ذلـك مـع ثنـائي آخـر فـي الطعـام 
 ویأكلوا معًا.

هل یصح أن آكـل بمفـردي وزمیلـي معـي لـیس معـه طعـام؟ قبـل أن آكـل أي شـيء ومعـي أصـحابي أو  التعليق:
آكل منه، ألن بابا یسوع بیحـب اللـي یعطـف علـى إخوتـه ویشـترك  مّماناس بجواري یجب أن أقدِّم لهم 

 الجموع. عطيم طعامه لبابا یسوع علشان یباركه ویاللي قدّ معهم في األكل أو اللعب زي الطفل 

  
v  :مركز األلعاب  

  أن یستمتع باللعب والمشاركة في وسط بقیة األطفال. الهدف:
  الكرة. الوسيلة:

  بالتبادل في تشكیل دائري. رمي والتقاط الكرة اللعبة:
  یقــف األطفــال فــي شــكل دائــري وطفــل فــي الوســط معــه الكــرة یتبــادل مــع اآلخــرین الكــرة بالــدور. الــذي     

  ال یشترك مع اآلخرین وال یمشي بقواعد اللعبة یتوّقف عن اللعب دور كامل. 
  الخادم یعطي إرشادات وٕاشراف خارجي وضبط سلوك األطفال أثناء اللعب.    
  مكن تحفیظ اآلیة أثناء الّلعب بالُكرة في وسط الّلعب.م    

  
%:

ً
  القصةثانيا

  
وبعـد أن مـرت سـاعات وهـو  ،اللَّـهیسوع یكلم الناس عـن الرب كان 

ولـم یكـن معهـم شـيء  ،. ألنه عرف أن الناس جاعوا..یتكلم معهم سكت
  .یأكلوه

   ؟ن أین نحصل علیهفمِ  ،للناس نرید طعاماً  :فقال یسوع لتالمیذه
ولــیس لنــا مــال  ،ال یوجــد عنــدنا طعــام :التالمیــذ یــدیهم وقــالوا هــزّ ف

  .لهذا العدد الكبیر من الناس یكفي لشراء طعام كثیر جداً 
معــي  :قفــز طفــل صــغیر یمســك بیــده ســلة وقــال وفــي هــذه اللحظــة

  .یمكنكم أن تأخذوه ،طعام لكنه قلیل
أن الولـــد الصـــغیر ال یمكـــن  طعـــامابتســـم التالمیـــذ ألنهـــم عرفـــوا أن 

  .یسوعلرب لوقدموه یكفي لهذا العدد الكبیر من الناس لكنهم أخذوا طعامه 
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 ،الولــد الصــغیر طعــام ىعنــدما رأ ابتســم یســوع أیضــاً 
   .ألنه كان عبارة عن سمكتین وخمسة أرغفة خبز صغیرة

  .طعامهألنه أعطاه  ،یسوع الولد الصغیرالرب شكر 
 وطلــب مــن التالمیــذ أن یجعلــوا النــاس یجلســون علــى

  العشب بنظام. 
أعطـى للتالمیـذ لیقـدموا و  الطعام، یسوعالرب  باركثم 

   للجموع.
أخـذ التالمیـذ مـرات و  .وأعطوه للشعب الطعامفأخذ التالمیذ 

 .من الخبـز والسـمك حتـى شـبع كـل واحـد ومرات كثیرة جداً 
ســلة مآلنـــة  ١٢ ، فجمعــواالنــاسعــن  مــا فضــلثــم جمعــوا 

   .بالخبز والسمك
  

  التـجاوب
  

 أ
ً
  واملناقشة%Hسئلة:%وال

  :األسئلة
  لناس؟ل یعطواــ ماذا طلب المسیح من تالمیذه أن ١
  ة الولد؟ــ ماذا كان في سلّ ٢
  خبزات والسمكتین؟الخمس ــ ماذا فعل المسیح ب٣
  

:
ً
  ري ـالنشاط%التعبي%ثانيا

  
یلصق الطفل خمس خبزات وسمكتین  :يالعمل اليدو ×

   .من الفوم أو اإلسفنج في الصورة
 

    
  

  
  الصالة:      

  بحاجاتي مع َمن ليس لهم. علِّمني يارب أن أشارك    
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  لوِّن الصورة:  ×
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  :مساعدة الطفل :هدف الدرس=@
   .ي من أجلنا عندما نطلب منهاأن العذراء تصلِّ  أن یعرف ـ
   .بأمومة العذراء واهتمامها به أن یشعر ـ
   .طلب شفاعة العذراءعلى  بأن یتدرَّ  ـ
  

  :ع أنیستطی طفلبد أن كل  نهایة الدرس ال في :الوصول للهدف=@
  یجیب على األسئلة. ـ
  یحفظ اآلیة. ـ
   یشترك في النشاط. ـ
  

   اآلية:=@
    ""�?$�??î�$ÑU???ìW Ã�??ðX �??w Mא�?'?$�??ðÁU " u�)٤٣ : ١ .(  

  
   :الشاهد=@

  .)١تاب معجزات السیدة العذراء (جـك    
  

  ^Ÿr`=‚‹=Ï$Ÿî"j=_·‹`=Ú^áÜ≈ÿ·_:  ةعشر الخامسة الوحدة
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  كـدرسـد لـاستع
  اعرف درسك. ¯

ول َمــن وأ، وروبــا یــدخلها بــولس الرســول للكــرازة بالمســیحمدینــة فــي الیونــان. وهــى أول مدینــة فــي أ "فیلبــي"  
  بائعة األرجوان، وقد كتب بولس الرسول لهذه المدینة رسالة وهو في السجن. "لیدیا"آمن فیها كانت 

  متیاس هو الرسول الذي ُاختیر بدًال من یهوذا اإلسخریوطي. ـــ   
  
  تأمل درسك. ¯

مـــن ف تطـــرِّ ســـور بشـــهوة شـــریرة أو بـــروح كســـل أو باهتمـــام مُ ي العـــذراء لكـــل خـــادم مأكـــم نحتـــاج أن تصـــلِّ   
ه مـن قیـوده ّكـفُ یَ اللَّـه ي أن اهتمامات العالم أو بعوائق خارجة عن إرادته مـن البیئـة أو ظـروف المجتمـع، وتصـلِّ 

  نسان.إلینطلق أكثر وأكثر في توصیل كلمة الخالص لكل 
  
  لماذا هذا الدرس. ¯

  لتعمیق عالقة الطفل بالعذراء.  
  

  درسـرض الـع
  

:أ
ً
  املراكز%التعليمية%وال

  
v مركز الطبيعة:   

  .والسائل ومعنى كلمة ذوبان (یسیح) بالمشاهدة لبالصُّ التعرف على  :الهدف
نطلـب مـن األطفـال أن تلمـس هـذه األشـیاء ونسـأل هـل هـو  ،ثلـج ـكوب مـاء  ـبالستیك  ـقطع خشب  :الوسيلة

  .صلب أم سائل

ولكــن حینمــا نضــع المیــاه فــي فریــزر الثالجــة یتجمــد ویصــیر ثلــج  ،ال ؟المیــاه هــل نســتطیع أن نمســك :الحــوار
یبـدأ فـي الـذوبان ویصـیر مـاء  ؟ولكـن لـو تركنـا الـثلج خـارج الثالجـة مـاذا یحـدث لـه .یمكننا أن نمسـكه

فرصــة لألطفــال أن تحــاول أن تمســك  أعــطِ  .جعــل األطفــال تشــاهد وتالحــظ ذوبــان الــثلجا .ىمــرة أخــر 
  .ثلجالماء وتمسك ال

  .في قصة الیوم الحدید ذاب وصار مثل الماء :التعليق
   

v مركز الفن:  
ألجلنـا عنـد بابـا  يوهـى تصـل ،نهـا أمـهإ بـالرب یسـوع و  اوعالقتهـ ،أن یستمع الطفل لقصة میالد العذراء :الهدف

  .یسوع
  .األلوان ـصور السیدة العذراء ویلونها األطفال  :الوسيلة
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  ؟ماذا تقول له ىر تُ  ؟هل تكلمه ؟ن هذا الطفل الذي تحملهومَ  ؟ن في الصورةمَ  :الحوار

  .وهو نفذ لها ما طلبته ،في قصة الیوم العذراء طلبت طلب من الرب یسوع :التعليق
 

v مركز العائلة:   
فـي الصـالة تطلـب هـذا األمـر مـن الـرب  اً عندما نطلب منها أمـر  .كلمة شفاعة العذراء ىأن یعرف معن :الهدف

  .نایسوع فیستجیب ل
  .وعرائس ،یقونة للرب یسوعأو  ،أیقونة للعذراء :الوسيلة

ومامـا تطلبهـا لنـا  ،الطلبات التي نطلبها من مامـا هى. ما .. في بعض األحیان نقول لماما قولي للبابا :الحوار
طلبـي یـا عـذراء اأیقونة العـذراء ویقولـوا  دثم یقف األطفال عن .. یمثل األطفال هذه المواقف.. من بابا

  .. یمكن أن یذكر األطفال بعض الطلبات.. الرب عنا من

   .ي للرب یسوع وتطلبه لنا منهتصلِّ  ،یطلب منها طلب نْ مَ  ،العذراء أمنا :التعليق
طلبت من الرب یسوع مـن  هىو  ،في قصة الیوم التالمیذ طلبوا من العذراء أن تساعد صدیقهم متیاس    

 .تیأجله وصلّ 

  
:
ً
  القصة%ثانيا

  
ذهــب تالمیــذه فــي كــل مكــان یحكــون للنــاس عــن یســوع ویخبــروهم عــن  ،یســوع للســماء ربالــ بعــدما صــعد

   .وكان من تالمیذ یسوع تلمیذ اسمه متیاس .محبته لهم
 ،ولكــن ملــك هــذه البلــدة كــان شــریراً  ،خالصــهو بعیــدة یخبــر النــاس عــن وصــایا یســوع  ةســافر متیــاس لبلــد

 .ه فــي الســجننمتیــاس ویضــعو علــى ســه أن یقبضــوا افــأمر حرّ  ،وتضــایق مــن كــالم متیــاس التلمیــذ عــن یســوع
ووضعوه في السجن وأغلقوا أبوابـه  ،متیاس وربطوا یدیه ورجلیه بالسالسل الحدیدیة الثقیلةعلى فقبض الحراس 
   .الحدیدیة المتینة

ـــ وأســـرعت  ،حزنـــت العـــذراء لســـماع هـــذه األخبـــار ،أخبـــروا العـــذراء ،ا علـــم التالمیـــذ بمـــا حـــدث لمتیـــاسولمَّ
العـــذراء للـــرب مـــن أجـــل متیـــاس ألنـــه فـــي الســـجن ومربـــوط  تْ یوصـــلَّ  ،فیهـــا متیـــاس ســـجونللبلـــدة الم وســـافرت

   .بسالسل ثقیلة
وذاب حدیــد السالســل  ،لقــد ذاب الحدیــد فــي تلــك المدینــة ،العــذراء حــدث أمــر عجیــب جــداً  تْ لَ َصــوَ ا ولّمــ

. .. ن السـجنوخـرج المسـاجین ِمـ ،وذاب حدید أسلحة الحراس ،وذاب حدید أبواب السجن ،المربوط بها متیاس
وفرحت العذراء ألن الرب استمع لها وأصـبح  ،اً رّ وفرح التالمیذ ألن متیاس أصبح حُ  ،وخرج متیاس وأصبح حراً 

   .ي من أجلهمصلِّ دوا العذراء ألنها تُ وشكر التالمیذ الرب ومجّ  ،اً رّ متیاس حُ 
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  جاوبـالت
:أ

ً
  Hسئلة%واملناقشة%وال

  
  :األسئلة

  ذا ذهب متیاس تلمیذ المسیح إلى مدینة بعیدة؟ــ لما١  
  ماذا فعل أهل المدینة بمتیاس الرسول؟ %ــ٢  
  ــ ماذا فعلت العذراء عندما علمت بالخبر؟٣  
  ــ ماذا حدث عندما وصلت العذراء للمدینة؟٤  

  
:
ً
  ريةـHنشطة%التعبي%ثانيا

  :اليدويالعمل  ×
  … ي من أجلهم صلِّ لذین یُ ا أسماءلطفل . یكتب ا.. ي من أجلصلِّ أنا مثل العذراء وأُ   

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
     :التطبيقيالحوار  ×

والـــدة اإللـــه  بشـــفاعات :ي مـــن أجلنـــا ونقـــولصـــلِّ فـــي الكنیســـة نطلـــب مـــن العـــذراء أن تُ  :الشـــماس الصـــغیر
   .نعم لنا بمغفرة خطایاناأیارب  القدیسة مریم

  
  
  

  :الصالة              
  نا يا ُأّمنا العذراء.صلِّي من أجل                    




