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١١- ترحيب - ترحيب 

١

مرحًبا أصدقائي، أشكر الرب على حضوركم جميعاً، أنا سعيد/ة جداَ لرؤيتكم. فلنتذّكر 

سوّياً درس األسبوع الماضي. اسأل األوالد: َمن يوّد أن يذّكرنا؟ )اسمع اإلجابات(. 

درُسنا اليوم يعلّمنا عن سلطان هللا وقّوته، هل أنتم مستعّدون لنبدأ برنامحنا؟ دعونا 

أّوالً، نحني رؤوسنا للصالة، ونشكر الّرب على األسبوع الذي مضى، وعلى هذا اليوم الجميل الذي منحنا 

إّياه الّرب.

ع األوالد على الصالة(. اسأل األوالد: َمن يرغب بالّصالة؟ )شجِّ

مثالً :مثالً :“يا رب يسوع أشكرك على هذا اليوم الجميل الذي منحتنا إّياه، وأشكرك ألجل مرافقتك لنا طيلة 

األسبوع الماضي. يا رّب أرجوك ُكن معنا اليوم، وافتح أذهاننا لنعرفك أكثر، ونرى عظمتك أيًضا. 

بارك برنامجنا هذا. باسم يسوع أصلي، آمين.”

كّل ديوني وّفاها يسوع
٢٢- ترنيمة- ترنيمة

)كّل ديوني وّفاها يسوع( ٢
أهتف وأرّنم وأنا فرحان
كّل ديوني وّفاها يسوع

خطاياي في بحر النسيان
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كل ديوني وّفاها يسوع
)كل ديوني وّفاها على الصليب( 

٢
أهتف وأرّنم وأنا فرحان

كل ديوني وّفاها على الصليب
خطاياي في بحر النسيان

كل ديوني وّفاها على الصليب
)خطاياي محاها الّدم هللويا( ٣

إبليس لن يؤذيني
)لن يؤذي لن يؤذي(٢
خطاياي محاها الّدم
إبليس لن يؤذيني

يسوع أخذ خطاياي
)ورماها جّوه البحر(٣
يسوع أخذ خطاياي
ورماها جّوه البحر
ال ِيُعد يذكرها أبداً

)خطاياي محاها الّدم هللويا(٣
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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
دقيقتان٣٣- ترنيمة- ترنيمة

إبليس لن يؤذيني
يسوع أخذ خطاياي
ورماها جّوه البحر
ال ِيُعد يذكرها أبداً
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٤٤- ترنيمة- ترنيمة
كلُّ من يعمل الخطيَّة

كّل من يعمل الخطية كل من يعمل الخطيـة 
كّل من يعمل الخطية هو عبد لها صار

أُجَرة الخطّية مــــــوت 
 أُجَرة الخطّية مـــــــوت 
أُجَرة الخطّية مـــــــوت
ـــــــــار وعذاب وسط النَّ

 إن حّرركم يســــــــــوع
 إن حّرركم يســــــــــوع 
 إن حّرركم يســــــــــوع

 بالحّق انتم احــــــــــــرار

 هبَّة هللا خـــــــالص
 هبَّة هللا خـــــــالص
 هبَّة هللا خـــــــالص
ولها أفضل أثمــــــار

دقيقتان
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٥٥- ترنيمة- ترنيمة
يسوع ِبحب كل الناس

   يسوع ِبحب كل الناس          يسوع بيحبك
يسوع ِبحب كل الناس          هوي حدك

  يسوع ِبحب كل الناس          مش لوحدك
         يسوع حدك على طول

 
يسوع خلقني                       بيحبني
يسوع خلقك                        ِبحبك
يسوع خلقنا كلنا                    ِبحبنا

        يسوع ِبحبنا على طول
 

يسوع ِبحب كل الناس             يسوع بحبك
يسوع ِبحب كل الناس            هوي حدك
يسوع ِبحب كل الناس            مش لوحدك

        يسوع حدك على طول
 

دقيقتان
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يسوع خلقني مميز              أنا مميز
رح ضلني علّي صوتي        أنا مميز
يال كلنا بصوت عالي           أنا مميز

    يسوع ِبحبني على طول 
 

يسوع ِبحب كل الناس        يسوع بحبك
يسوع ِبحب كل الناس        هوي حدك
يسوع ِبحب كل الناس        مش لوحدك

يسوع حّدك على طول
 

رح زّقف زقفه بالعالي          أنا مميز
رح زّقف زقفه بالواطي         أنا مميز
يالّ كلنا ب صوت عالي         أنا مميز

 رح ضلّني حبَّك يا يسوع
 

  يسوع ِبحب كّل الناس      يسوع بحبك
يسوع ِبحب كّل الناس     هوي حدك

  يسوع ِبحب كّل الناس      مش لوحدك
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المقدمةالمقدمة
كان يسوع يجول في القرى والمُدن يعلّم ويشفي المرضى، فكان معروفاً 

جّداً. وكان الجميع يزدحمون حوله ألّنهم كانوا يحّبون االستماع إليه. 

اسمها  مدينة  في  البيوت،  أحد  في  يعلّم  يسوع  كان  األّيام،  أحد  وفي 

كفرناحوم، ومن حوله جمهور كثير من بينهم الكتبة والفريسّيين.

وإذ بأربعة رجال يحملون إنساناً مفلوجاً، لم يستطيعوا الدخول من الباب 

لشّدة االزدحام، فما كان أمامهم إاّل أن نقبوا السطح ليٍدلّوا المفلوج منه. 

يسوع ُيعلِّميسوع ُيعلِّم
وبينما كان يسوع ُيعلِّم في بيٍت مزدحٍم بالناس، كان الكتبة والفريسيون 

وقد  فراش،  على  مفلوًجا  إنساًنا  يحملون  برجاٍل  وإذا  هناك.  جالسين 

لم  ولّما  ليشفيه.  أمام يسوع  البيت ويضعونه  إلى  به  يدخلوا  أن  طلبوا 

يجدوا من أين يدخلون بسبب الجمع، صِعدوا إلى السطح. وفجأًة سمع 

الجمع أصواًتا آتية من السطح. وإذا بالرجال األربعة يحفرون حفرة في 

قف! السَّ

المفلوج أمام يسوعالمفلوج أمام يسوع
السطح،  منه  المصنوع  المواد  إزالة  في  كثيراً  األربعة  الرجال  عٍمل 

ليستطيعوا أن يدلّوا الفراش الذي عليه المفلوج، إلى الوسط أمام يسوع. 

خطاياك”  لك  “مغفورة  للمفلوج:  قال  إيمانهم  يسوع  رأى  فلما 

ة ة- قصَّ ٦٦- قصَّ
غفران خطايا المفلوج وشفائه

 النّص الكتابي:  النّص الكتابي: مرقس ٢: ١ - ١٢.
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)لوقا ٥: ٢٠(. فابتدأ الفريسّيون والكتبة يفكِّرون قائلين، من هو هذا 
حّتى يستطيع يغفر الخطايا فاهلل وحده يقدر على ذلك.

شفاء المفلوجشفاء المفلوج
شعر يسوع بأفكارهم، وأجابهم قائالً: “ماذا تفكِّرون في قلوبكم. 
ُيقال قُم  لك خطاياك، أم أن  ُيقال مغفورةٌ  أيُّما أيسُر أن 
وامِش؟ ولكن لكي تعلموا أّنً البن اإلنسان ُسلطاًنا على 
األرض أن يغفر الخطايا، قاَل للمفلوج لك أقول قُم واحمل 

ِفراشك واذهب إلى بيتَك.”
لوقا ٥: ٢٢ - ٢٤

النهايةالنهاية
دون هللا. د هللا، فاندهش الجميع وبدأوا يمجِّ وفي الحال قام المفلوج وحمل فراشه وذهب إلى بيتِه وهو ُيمجِّ

 

دعونا نحني رؤوسنا للصالة. كما سمعنا، ليسوع القدرة والسلطان على مغفرة الخطايا، والشفاء أيًضا. فهل دعونا نحني رؤوسنا للصالة. كما سمعنا، ليسوع القدرة والسلطان على مغفرة الخطايا، والشفاء أيًضا. فهل 

تشعر أنَّه توجد خطيَّة ما في قلبك تسّبب لك التعب والقلق وتحتاج أن تتخلَّص منها؟ ضعها أمام هللا اليوم، تشعر أنَّه توجد خطيَّة ما في قلبك تسّبب لك التعب والقلق وتحتاج أن تتخلَّص منها؟ ضعها أمام هللا اليوم، 

رني، وطهِّرني،  رك منها. قُل له، يا رب، أنا نادٌم عن كل خطيَّة فعلتها في حياتي، حرِّ رني، وطهِّرني، واطلب منه أن ُيحرِّ رك منها. قُل له، يا رب، أنا نادٌم عن كل خطيَّة فعلتها في حياتي، حرِّ واطلب منه أن ُيحرِّ

سني، واجعلني أُشبهك. باسم يسوع أصلي. آمين. سني، واجعلني أُشبهك. باسم يسوع أصلي. آمين.وقدِّ وقدِّ

٨

٧٧- آية الحفظ- آية الحفظ
“آمن بالرّب يسوع المسيح 
 فتخلُص أنَت وأهُل بيتك”.
 )أعمال الرسل ١٦: ٣١(
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ساقرأ اآلية من الكتاب المقدَّس اقرأ اآلية من الكتاب المقدَّ
     شّجع األوالد على إحضار كتابهم المقّدس الخاص بهم.

    أطلب من أحد األوالد ان يقرأ اآلية بصوت مرتفع وواضح.

٩

شرح اآليةشرح اآلية
د في هيئة إنسان وصنع عجائب   ق أنَّ الرب يسوع قد تجسَّ آمن بالرّب يسوع المسيح:آمن بالرّب يسوع المسيح: آمن، أي صدِّ

ومعجزات عديدة، وقد دفع ثمن خطاياك على عود الصليب لكي ُيخلّصك  من الموت. “ألنَّ أُجرة 

الخطيَّة هي موت”، ولكنَّه قام في اليوم الثالث ليجلس عن يمين اآلب يتشفَّع بنا.

ق أنَت وكّل فرد من أفراد أهل بيتك ما فعله المسيح ألجلكم،    فتخلُص أنَت وأهُل بيتك:فتخلُص أنَت وأهُل بيتك:  وعندما ُتصدِّ

 وتعترفون بأنَّكم خطاة بحاجة إلى ُمخلِّص، تنال الخالص  والحياة األبدية أنت وأهل بيتك معك.

ة مّرات مع األوالد. ر اآلية عدَّ ة مّرات مع األوالد.كرِّ ر اآلية عدَّ كرِّ

لعبة لحفظ اآليةلعبة لحفظ اآلية

شرح وتطبيقشرح وتطبيق

 المواد المطلوبة: المواد المطلوبة: بالونات – لوح فلّين )عدد ٢( – أسهم )عدد ٢(.

اكتب كّل كلمة من كلمات اآلية على ورقة صغيرة. )نسختين(
ضع كّل نسخة من كلمات اآلية في عدد من البالونات، بحيث يكون العدد لكل نسخة )41 بالوًنا(.

علّق أو ألصق البالونات التي وضعت فيها اآلية على لوح فلين أو على الحائط.
اقسم األوالد إلى فريقين.

أعِط سهًما لكلِّ فريق.
أطلب منهم الوقوف في صفٍّ واحد.

على كّل ولد من كّل فريق أن يرمي السهم لفقع أحد البوالين.
على كّل فريق تجميع كلمات اآلية وترتيبها بالشكل الصحيح.

الً هو الفريق الرابح. الفريق الذي ينتهي أوَّ
ُيمكنك وضع الموسيقى لتشجيع األوالد.
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٨٨- وسيلة اإليضاح- وسيلة اإليضاح
المواد المطلوبة:المواد المطلوبة: حبل – قطعة قماش – كوب من الماء.

شرح وتطبيقشرح وتطبيق

اطبع كلمة “خطيَّة”.

اطبع الكلمتين “الحياة األبديَّة”.

أثقب الورقة من األعلى وأَدخل الحبل في الثقب.

اختر ولًدا من األوالد وعلِّق الكلمة “الخطيَّة” حول عنقه.

اطرح على األوالد األسئلة التالية واسمع إجاباتهم:

ماذا تعني الكلمة “خطية”؟ماذا تعني الكلمة “خطية”؟

ما هي الخطايا التي قد نقع فيها في حياتنا اليوميَّة؟ما هي الخطايا التي قد نقع فيها في حياتنا اليوميَّة؟

أحياًنا نحاول نكران الخطيَّة التي بداخلنا، لكن تقول كلمة هللا إنَّ “الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد هللا” 

)رومية ٣: ٢٣(.

 أعط قطعة القماش إلى الولد الذي علَّقَت الكلمة “خطيَّة” حول عنقه، واطلب منه أن يبللها بالماء، ثم
يحاول أن يمحو الكلمة “خطيَّة”.

تنا، فنعترف أننا كذبنا مثالً، أو نعيد ما سرقناه من غيرنا. من المهم فعل  نحاول أحياًنا أن نمحو خطيَّ

ة ثانية. د أنَّنا سوف نرتكبها مرَّ هذا، ولكن تبقى الخطيَّة موجودة في حياتنا، ومن المؤكَّ

ة أن ُيغّطي الكلمة “خطيَّة”. ة أخرى للولد، واطلب منه هذه المرَّ أعِط قطعة القماش مرَّ

أحياًنا نحاول أن نفعل أعماالً صالحة، مثل الذهاب إلى الكنيسة، وتقديم المساعدات.

تنا ونتجاهلها وكأنَّها غير موجودة، فيما هي ال تزال هناك داخل قلوبنا. وبهذا نغّطي خطيَّ

ة  ولهذا السبب نحن بحاجة إلى مخلِّص. وليس من مخلٍِّص إالّ يسوع المسيح الذي لديه سلطان وقوَّ

على غفران الخطايا ووهبنا الحياة الجديدة. 

انزع الكلمة “الخطيَّة” عن عنق الولد، وضع مكانها الكلمتين “الحياة األبديَّة”.

ة، يسوع غفر خطيَّة المفلوج قبل أن يشفيه جسدّيًا، ونحن اليوم لدينا الفرصة  كما سمعنا في القصَّ
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٩٩- ورقة النشاط- ورقة النشاط
اطبع ورقة النشاط من المواد اإلضافّية. اطلب من التلميذ ان يكتب اسمه والتاريخ على الورقة.

الحّل:

 “آمن بالرّب يسوع المسيح فتخلُص أنَت وأهُل بيتك”
 )أعمال الرسل ٦١: ١٣(.

 لكي نطلب الخالص من الرب ونتوب عن خطايانا. 

د ورائي هذه الصالة  دعونا نحني رؤوسنا للصالة. إذا كنت تشعر فعالً بثقل الخطيَّة في داخلك ردِّ

ة على مغفرة الخطايا. أشكرك  ة على مغفرة الخطايا. أشكرك “يا رب يسوع، أشكرك ألنك صاحب السلطان وفيك القوَّ في قلبك: “يا رب يسوع، أشكرك ألنك صاحب السلطان وفيك القوَّ

ألنَّك فديتني بدمك ودفعت ثمن خطيَّتي. أعترف اليوم أمامك أّنني خاطئ وبأمّس الحاجة إليك لكي ألنَّك فديتني بدمك ودفعت ثمن خطيَّتي. أعترف اليوم أمامك أّنني خاطئ وبأمّس الحاجة إليك لكي 

تخلّصني. إنَّي أثق بك أنَّك تسمع وتستجيب. باسم يسوع، آمين”تخلّصني. إنَّي أثق بك أنَّك تسمع وتستجيب. باسم يسوع، آمين”

خطأ
خطأ

خطأ
صح

صح



| الدرس ٢٢: يسوع يشفي المفلوج | 

اإلسم:
التاريخ:

أكمل اآلية:أكمل اآلية:
________ بالّرب _______ المسيح _______ _______ و

_______ _______.   أعمال الرسل ــــــ :١٣

ساعد األصدقاء األربعة لكي يوّصلوا صديقهم المفلوج إلى يسوعساعد األصدقاء األربعة لكي يوّصلوا صديقهم المفلوج إلى يسوع

أجب بـ “صح”  أو بـ “خطأ”:أجب بـ “صح”  أو بـ “خطأ”:
- جاء يسوع إلى مدينة ُتدعى “كفرشيما” وبدأ ُيعلَّم.

- دخل الرجال األربعة مباشرًة إلى يسوع، ووضعوا صديقهم أمامه.
- عندما رأى يسوع المفلوج قال له: “مغفورة لك خطاياك.”

- أحبَّ الكتبة والفريسيون ما فعله يسوع.
ة والسلطان على مغفرة الخطايا.  - إنَّ ليسوع القوَّ

البدايةالبداية

النهايةالنهاية


