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إرشادات:إرشادات:
قراءة تماماً ما هو مكتوب

الفقرات األساسية 

ا ا: أليصابات و زكريَّ الدرسالدرس١١٤٤: أليصابات و زكريَّ

تطبيق ما هو مكتوب



الدرس ١٤

ا وأليصابات زكريَّ
النص الكتابي: لوقا النص الكتابي: لوقا ١١: : ٥٥ -  - ٢٥٢٥        لوقا        لوقا١١: : ٥٧٥٧ -  - ٨٠٨٠

ة هللا،  الفكرة الرئيسية:الفكرة الرئيسية:  أن يعرف الولد أنَّه جزء من خطَّ
ويشعر بفخر وفرح إزاء ذلك، ثمَّ ُيخِبر أصدقاءه أن ال 

ب يسوع المسيح. خالص إالَّ بالرَّ

الديكور
١- البدء بتحضير زينة الميالد.

٢- يمكنك طباعة الصورة الموجودة من قسم “المواد 
اإلضافّية”.

منهج مدرسة األحد
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- القرار -
دقوا جراس جراس العيد             هيدا عيد يسوع

إجا ليخلص كل الناس                 ويمسح كل الدموع
             الزعل أو الحزن صار ممنوع

- ٢ -                           
أنا بهيدا العيد                         قلبي صار جديد

رح خبر كل الناس                  هالخبر السعيد
إجا يسوع ع األرض                من زمان بعيد

حتى يخلصك )اسم الولد (          وتصير إنسان جديد

- ٣ -                          
أنا بهيدا العيد                        رح أعمل شي جديد

رح عيش متل يسوع                وغني هالنشيد
إجا يسوع َع األرض من زمان بعيد حتى يشيل كل

الحزن ويخلي الفرحة تزيد 
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  ١١- ترحيب- ترحيب
ا أن أكون معكم اليوم. نشكر الرب ألنَّه سمح أن نكون مًعا         أهالً وسهالً بكم أصدقائي. أنا سعيد/ة جّدً

رنا ماذا تعلَّمنا في األسبوع  ة جيِّدة. من منكم يريد أن يذكِّ في هذا األسبوع أيًضا، وأن يكون الجميع في صحَّ
الماضي؟ )اسمع اإلجابات(.

حسًنا، كما تعلمون، لقد اقترب عيد الميالد. من منكم متحمِّس لذلك؟ لقد حّضرت لكم بعض الترانيم الميالديَّة 
ع ومميَّز. هل أنتم جاهزون؟ هيا بنا...  التي سنتعلَّمها سوّيًا، كما أنَّ برنامجنا اليوم منوَّ

لكن أوالً دعونا نحني رؤوسنا للصالة.      اسأل األوالد: هل يحب أحدكم أن يصلي لنا قبل البدء بالبرنامج؟ 
ع األوالد على الصالة، واختر ولًدا كي يصلي من بين الذين أبدوا رغبة في ذلك(. )شجِّ

٢٢- ترنيمة- ترنيمة
إجا عيد الميالد

- ١ -                             
إجا عيد الميالد                        رح تفرح كل البالد

يسوع من السما                        إجا لكل الوالد
نحنا مبسوطين                         ودايما فرحانين

منعيد عيدك يا يسوع                   وحبك متذكرين
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ما مين هوِّ َملِك األرض )مين هوِّ َملِك السَّ
مين هوِّ َملِك العالم ِكلُّه هوِّ َملِِكي

ي س و ع …... يسوع
هوِّ َملِك الملوك

هوِّ َملِك العالم ِكلُّه هوِّ َملِِكي(٢

ما يسوع َملِك األرض )يسوع َملِك السَّ
يسوع َملِك العالم ِكلُّه ويسوع َملِِكي

ي س و ع …… يسوع
هوِّ َملِك الملوك

يسوع َملِك العالم ِكلُّه ويسوع َملِِكي(٢

ما مين هوِّ َملِك السَّ
٤٤- ترنيمة- ترنيمة
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٣٣- ترنيمة- ترنيمة
ياّل ياّل

ياّل ياّل يا أوالد                       سمعوني بوضوح

)هيدا أحلى عيد بالكون             ألنُّه عيد يسوع(×٢

إجوا المجوس لعند يسوع           من محل بعيد

لحتَّى يقدموا هدايا                  ويسجدوا بخشوع

           إجا ماليكة كتار كتير وظهروا للرعاة

المّجد هلل في األعالي               وعلى األرض السالم

ياّل كلنا بصوت عالي              منقولُّه ليسوع

ي حبَّك يا يسوع                 طول ما أنا موجود بدِّ
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لعبة: اللعبة الصامتةلعبة: اللعبة الصامتة

شرح وتطبيق:شرح وتطبيق:
أخبر األوالد: سنلعب لعبة اسمها “اللعبة الصامتة”.

هذه قواعد اللعبة، أن نبقى جميًعا من دون كالم طول الوقت.
ممنوع الكالم، أو الضحك، أو الهمس أو إصدار أّي صوت.

الفائز هو الشخص الذي ال يتكلَّم حتى نهاية اللعبة.
ة خمس دقائق ثم علّق. ابدأ اللعبة لمدَّ

رس رس- تحضير للدَّ ٦٦- تحضير للدَّ
 تعليق: تعليق: ربما كانت اللعبة ممتعة لمدة 

قصيرة، لكن ما رأيكم لو لعبنا هذه اللعبة 
كل األسبوع دون كالم مطلًقا؟ أو ما رأيكم 

لو بقّي أحدكم صامًتا لمدة تسعة أشهر 
د أن األمر ُيشعر  دون أية كلمة؟ من المؤكَّ

بالملل. صحيح؟

مة مةالمقدِّ المقدِّ
ا وأليصابات  ا. وكانت له زوجة ُتدعى أليَصابات. كان زكريَّ عاش في أيام الملك هيرودس كاهن اسمه زكريَّ

تستطيع  )أي ال  عاقراً،  أليصابات  كانت  إذ  ولد،  لهما  يكن  لم  لكن  وُيطيعان وصاياه.  كثيًرا  الرب  ُيحّبان 

م البخور، والناس في  ا في الهيكل يقدِّ اإلنجاب( وكان كالهما كبيَرْين في الّسن. وفي يوم من األّيام كان زكريَّ

الخارج يصلّون.

ا االمالك يظهر لزكريَّ المالك يظهر لزكريَّ
فجأًة ظهر مالك الرب لزكرّيا، فاضطرب وخاف.

ثمَّ قال المالك لزكريا: “ال تخف، ألّن ِطلَبَتَك قد ُسِمَعت وامرأتك أليصابات ستلد ابًنا وتسّميه يوحنا. ويكون 

لك فرٌح وابتهاٌج، 

ة ة- قصَّ ٧٧- قصَّ
أليصابات وزكريَّا

 النص الكتابي: النص الكتابي:  لوقا ١: ٥ - ٥٢        لوقا١: ٧٥ - ٨٠
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حبَُّك بيحير
جيت طفل صغيَّر
أحضان بتشيلك
وهدايا تجيلك...

زينا
تعال نّظف قلبي واسكن فيه

ويكون ميالدك يارب فيه حبك
حبك بيحير

جيت طفل صغير
أحضان بتشيلك
وهدايا تجيلك...

زينا
تعال نظف قلبى واسكن فيه

ويكون ميالدك يارب فيه حبك

ُحبَّك ِبيَحيَّر
٥٥- ترنيمة- ترنيمة
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٨٨- آية الحفظ- آية الحفظ
بِّ َيُسوَع اْلَمِسيِح َفَتْخلَُص أَْنَت “آِمْن ِبالرَّ

 َوأَْهُل َبْيِتَك”.
 )أعمال الرسل ٣١:١٦(

س سقرأ اآلية من الكتاب المقدَّ ااقرأ اآلية من الكتاب المقدَّ
    شّجع األوالد على إحضار كتابهم المقّدس الخاص بهم.

    أطلب من أحد األوالد ان يقرأ اآلية بصوت مرتفع وواضح.

شرح اآليةشرح اآلية

ق وتثق بعمل يسوع المسيح ألجلك على عود الصليب لكي تنال   بِّ َيُسوَع اْلَمِسيِح: أي أن ُتصدِّ بِّ َيُسوَع اْلَمِسيِح:آِمْن ِبالرَّ آِمْن ِبالرَّ

ر من الخطيَّة. الخالص وتتحرَّ

َفَتْخلَُص أَْنَت:َفَتْخلَُص أَْنَت: عندما تؤمن بوجود الرب يسوع وبعمَله ألجلك تكون قد حصلت على الغفران.

َوأَْهُل َبْيِتَك:َوأَْهُل َبْيِتَك: ال ينفع أن تؤمن أنت وحدك. وحتى يخلص أهل بيتك يجب على كل فرد في العائلة أن   

ة هللا، تقع على كلِّ واحد منا  مسؤولية  يؤمن بيسوع المسيح لينال الخالص. وألننا نحن جزء من خطَّ

إخبار والديه وإخوته وأخواته، وكل أقاربه وأصِدقائه بأنَّه ال يوجد خالص إالّ بالرب يسوع المسيح.

ة مّرات مع األوالد. ر اآلية عدَّ كرِّ
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خروج زكريَّا من الهيكلخروج زكريَّا من الهيكل
بينما كان الشعب ينتظر زكرّيا ومتعجًبا من إبطائه داخل الهيكل، خرج زكرّيا ولم يستطع أن يكلِّمهم، ففهموا 

أنَّه قد رأى رؤيا هناك. فكان يومئ إليهم وبقي صامًتا. وبعد تلك األيام حبلت أليصابات امرأته، وأخفت 

نفسها خمسة أشهر قائلة: “هكذا قد فعل بي الرب

 في األيام التي فيها نظر إلّي لينزع عاري بين الناس.”

أليصابات تلِدأليصابات تلِد
وعندما تمَّ زمان أليصابات لتلد، ولدت ابًنا، ففرح الجيران واألقارب عندما سمعوا أنَّ الرب عّظم رحمته 

ه وقالت: “ال! بل ُيَسّمى  معها. وفي اليوم الثامن جاؤوا ليختنوا الصبي، وسّموه باسم أبيه زكريا، فأجابت أمَّ

يوحنا”. فقالوا لها: “ليس أحٌد في عشيرتك يحمل هذا االسم.” ثمَّ أومأوا إلى أبيه، متسائلين ماذا يريد أن 

ب الجميع. وفي الحال انفتح فم زكريا وانطلق لسانه  ُيسّميه؟!! فطلب لوًحا وكتب عليه: “اسمه يوحنا”. فتعجَّ

وتكلَّم وبارك هللا.

الصبّي يوحناالصبّي يوحنا
وأّما الصبّي فكان ينمو ويتقّوى بالروح. وعندما َكُبَر يوحنا أصبح رجل هللا العظيم وأخبر الناس أنَّ ابن هللا 

ة هللا،  سوف يأتي عن قريب لُيخلِّصهم من الخطية. أتعرف يا صديقي الصغير  أنَّك أنت أيًضا جزء من خطَّ

ويجب أن تخبر أصدقاءك أن ال خالص إالّ بالرب يسوع.

ه يمتلئ  وكثيرون سيفرحون بوالدته، ألنه يكون عظيًما أمام الرب. خمًرا وُمسكًرا ال يشرب، ومن بطن أمِّ

من الروح القدس. ويرّد كثيرين من بني إسرائيل إلى الرب إلههم. ويتقّدم أمامه بروح إيليا وقّوته، ليرّد 

قلوب اآلباء إلى األبناء، والعصاة إلى فكر األبرار، لكي يهيئ للرب شعًبا مستعًدا.”

مٌة في أيامها؟”  فقال زكريا للمالك: “كيف أعلم هذا، ألني أنا شيٌخ وامرأتي متقدِّ

فأجاب المالك وقال له: “أنا جبرائيل الواقف قّدام هللا، أُرسلت ألكلِّمك وأُبشِّرك بهذا. وها أنت تكون صامًتا 

ق كالمي الذي سيتم في وقته.” وال تقدر أن تتكلَّم إلى اليوم الذي يكون فيه هذا، ألنَّك لم تصدِّ
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١٠- لعبة: إمِش َصح
 ا المواد المطلوبة:لمواد المطلوبة: طاولة كبيرة - خشبتان طويلتان - الصق – 

كوب عدد ٢ - بالون.

شرح وتطبيقشرح وتطبيق
ضع الطاولة في الوسط، وقم بتحديد خط البداية وخط النهاية بالالصق.

ضع خشبة باالتِّجاه المعاكس لخط البداية، والخشبة الثانية باالتِّجاه المعاكس لخط النهاية.
ضع الكوبين في بداية خط البداية.

على الولد أن يقوم بنفخ البالون ثم يوجه فتحته على الكوب ويمرر الكوب بين الحدود.
ثم يقوم بتمرير الكوب الثاني بالطريقة نفسها.

ر كالًّ من الكوبين. د دقيقة من الوقت لكلِّ ولد ليمرِّ حدِّ

مالحظة: مالحظة: يمكن أن ُتحضر طاولتين ويكون هناك تحدٍّ بين ولدين. يمكنك وضع 
ح. الحدود على فلّين مقّوى، وليثبَّت الفلّين على مكان مسطَّ

٨٨- ورقة النشاط- ورقة النشاط
اطبع ورقة النشاط من المواد اإلضافّية. اطلب من التلميذ ان يكتب اسمه والتاريخ على الورقة.

الحّل:

فَتَْخلَُصالَْمِسيِحيَُسوَعِبالرَّبِّ آِمْن

أَنَْت

ق كالم املالك جربائيل الذي سيتم يف وقته. ألنَّ زكريَّا مل يصدِّ

اسمه يوحنَّا، وسوف يصبح رجل اللَّه العظيم.

بَيِْتَكَوأَْهُل
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لعبة لحفظ اآليةلعبة لحفظ اآلية
المواد المطلوبة:المواد المطلوبة: صحون بالستيكيَّة )عدد ٢( - الصق شّفاف - كرتون أبيض )عدد ٤(. صحون بالستيكيَّة )عدد ٢( - الصق شّفاف - كرتون أبيض )عدد ٤(.

شرح وتطبيقشرح وتطبيق

المواد المطلوبة:المواد المطلوبة: حبل عدد ٢)مقاس واحد(.
شرح وتطبيقشرح وتطبيق

 اختر ولدين من األوالد.

ل من الطرفين  اربط الحبل األوَّ
على معصمي ]١[ أحد الولدين.

  ثم اربط الحبل الثاني من الطرفين 
على معصمي ]٢[ الولد اآلخر. 
)بشكل يصبح الحبالن متشابكين(.

م األوالد إلى فريقين. قسِّ

د دقيقة واحدة من الوقت.  حدِّ
يمكنك تشغيل الموسيقى )ترانيم 

رس مثالً(. الدَّ

التعليقالتعليق
نا جميًعا خطاة بطبيعتنا. وال يوجد حل إالّ بيسوع المسيح، الذي هو وحده يمكنه  س بأنَّ يعلِّمنا الكتاب المقدَّ
أن يخلِّصنا ويعطينا الحريَّة من طبيعتنا الخاطئة. وقد وعد بأن يكون الروح القدس معنا ليساعدنا وينبِّهنا 

عندما نحاول أن نفعل أيَّ شيء خاطئ.

مالحظة:مالحظة:  يمكنك وضع كلمات شبيهة لكلمات اآلية )مثل بيتك أو منزلك( 
لزيادة صعوبة البحث عن كلمات اآلية ووضِعها بالترتيب بشكل متسلسل.

قم بلصق كل من الكرتون األبيض 
)عدد ٢( بعضها ببعض.

قم بوضع الالصق من الخلف بشكل 
يمكن لصق الصحن عليه.

ضع أمام كل فريق كرتوًنا 
أبيض )عدد ٢( أعِط كل فريق صحونه بشكل 

عشوائي )١٠ صحون(. 

١

٤٥٦

٢٣
اكتب على كل صحن كلمة من 

كلمات آية الحفظ.

اختر ولًدا من كل فريق لُيعلِّق 
الصحون التي تحمل كلمات 

اآلية بالترتيب.

٩٩- خدعة- خدعة
اطلب من الولدين أن يحاوال فك أيديهما.

س  عند فشلهما في فصل الحبل يقوم المدرِّ
بفصلهما.


