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الفكرة الرئيسية :أن يدرك الولد أن ليسوع القدرة على
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شفاء ،ويشعر باإلمتنان له ،فيما يستمرّ بالصالة في جميع
ظروف حياته.
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 -١اطبع الصورالموجودة في قسم “المواد اإلضافيّة”،
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 -٢علّق الصور في ص ِّفك.
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إرشادات:
قراءة ما هو مكتوب بالكامل
الفقرات األساسية

تطبيق ما هو مكتوب

 -١ترحيب
-١
األوالد :كيف كان أُسبوعكم؟ (اسمع
أهالً وسهالً ب ُكم أصدِقائي ،أنا مسرور/ة ج ًّدا لرؤيت ُكم اليوم .اسأل األوالد
اإلجابات).
اإلجابات) .دعونا نتذ َّكر سو ّيا ً ما تعلّمناه األسبوع الماضي ،من يرغب مشاركتنا؟ (اسمع اإلجابات)
اإلجابات)
اليوم ،سنكتشف قدرة يسوع المدهشة على فعل أمور جديدة وعظيمة ج ًّدا في حياتنا .سنتح َّدث عن
شخصيَّة مميَّزة في الكتاب المق َّدس ،قام يسوع بتغيير مجرى حياتها .هل أنتم مستع ّدون؟ دعونا نبدأ
برنامجنا بالصالة .اسأل األوالد :من يرغب بالصّالة؟ (شجِّ ع األوالد على الصالة ،واختر أحد الذين
أبدوا رغبتهم بذلك).

 -٢ترنيمة
-٢
سلطان يسوع
يسوع هو هللا
هللا الوحيد
هيدا شي أكيد
يسوع هو الملك
الملك الوحيد
أنا أكيد
تعا وشوف سلطان هللا
بيقدر يشفي األمراض كلّال
١
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تعا وشوف هللا بيشفيك
هو عايش فيني وفيك
أكيد هو بيسمع صوتك
جرِّ ب مرَّ ة طلوب م ُّنو
هوِّ دايما ً موجود جنبك
هو عايش ودايما ً ح َّدك
أنا ب ّدي أطلب م َّنك
تسمع صالتي من عندك
تسامحني يا يسوع
من كل قلبي أنا بوثق فيك

 -٣ترنيمة
-٣

دقيقتان

يسوع بحب كل الناس
يسوع بيحبك
يسوع بحب كل الناس
هوي حدك
يسوع بحب كل الناس
مش لوحدك
يسوع بحب كل الناس
يسوع حدك على طول
بيحبني
يسوع خلقني
٢
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بحبك
يسوع خلقك
بحبنا
يسوع خلقنا كلنا
يسوع بحبنا على طول
يسوع بحبك
يسوع بحب كل الناس
هوي حدك
يسوع بحب كل الناس
مش لوحدك
يسوع بحب كل الناس
يسوع حدك على طول

 -٤ترنيمة
-٤
ا ّتكل على ربَّك

ثالث
دقائق

 القرار -(ا ّتكل على ربّك من كل قلبك ص ِّل بيسمع
صالتك ألنه بيحبك)٢
-١(لما بتكون متضايق و تحس انو كتير خايف
بتعرف هللا ح ّدك وهو كل شي شايف)٢
(اتذكر انه مكتوب إنك أنت محبوب )٢
وقووووول
دايما ً ضل متذكر
٣
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-٢(لما بتكون متضايق وحس اني كتير خايف
بعرف هللا ح ّدي هو كل شي شايف)٢
(بعرف أنه مكتوب ا ّني أنا محبوب)٢
رح دايما ً ضل متذ ّكر ورح قووووول
باتكل على ربي من كل قلبي بصلي بيسمع
صالتي ألنه بيحبني

 -٥ترنيمة
-٥
إلهي كبي ٌر

دقيقتان

 القرار-إلهي كبيرقويٌّ قدي ٌر
ال شي َء َيسْ َتحي ُل َعليْه
فله الجبال وله البحار
والسّموات صن ُع يديه
٤
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 -٦لعبة :بيكاسو األعمى
-٦
المواد المطلوبة :قماش لتغطية العيون ،قلم ،لوح.
اخترأحد األوالد واعصِ ب عينيه بقطعة القماش.
أعطه قلمًا واهمِس في أُذنه اسم شيء ما.
اطلب منه رسم ذلك الشيء الذي قد همست به على اللوح.
على األوالد أن يخمّنوا ما هو الشيء الذي رسمه صديقهم وهو مغمَّض العينين.

 -٧تحضير الدرس
-٧
المواد المطلوبة :مناديل لربط العيون.

اخ َتر ولدين (أ) و(ب) .وليقف ك ّل منهما با ّتجاه مختلف عن اآلخر.
اعصب عيني الولد (أ) ،وليقف في وسط الولدين (أ) و(ب) بقيّة األوالد.
قل للولد (أ) كلمة معيَّنة بشرط ّأل يعلنها ّإل عند بدء اللعبة .وهنا على الولد (ب) أن يسمع
هذه الكلمة التي سيقولها الولد (أ).
تبدأ اللعبة عندما تطلب من األوالد الذين يقفون في الوسط الصراخ بأعلى أصواتهم.
على الولد (أ) أن يقول الكلمة التي همست بها في أذنه ،وعلى الولد (ب) أن يسمعها ويخبر
القائد ما هي.
ّ
ً
ُ
كرِّ
ح ِّدد وق ًتا معينا لِلعبة .يمكنك أن ت ر اللعبة مع َولدين آخرين.
اسأل الولد الذي عصبت عينيه ما يلي ،واسمع إجابته:
ماذا شعرت عندما كانت عينيك مربوط َتين وتحاول ايصال الكلمة لصديقك؟
ماذا شعرت عندما سمع صديقك صوتك؟

٥
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 -٨قصَّة
-٨

بارتيماوس

النص الكتابي :مرقس ٥٢ - ٤٦ :١٠

لوقا .٤٣ - ٣٥ :١٨

المقدمة
كان بارتيماوس رجل اعمى ،يجلس لل ّتسوّ ل بالقرب من بوابات مدينة
أريحا .بسبب عماه ،لم يتم ّكن من التم ّتع برؤية ما خلقه هللا من زهور
ملوّ نة ،وأشجار مثمرة ،وال ح ّتى وجوه أولئك الذين يحبّونه.

ُ
شعور بارتيماوس
كان يرغب بارتيماوس أن يرى ،ولكنه لم يجد أيَّ أمل أو رجاء
لتحقيق ذلك .وقد سمع عن يسوع أ َّنه من الجليل وأ َّنه يشفي جميع
المرضى مهما كان مرضهم ،وأ َّنه استطاع أن يجعل العُرج يمشون
ُمي يُبصرون .وربما تم ّنى أن يأتي يسوع إلى
وال ُّ
ص َم يسمعون والع َ
مدينته أريحا.

صُراخ بارتيماوس
وفي يوم من األيام سمع بارتيماوس أصوا ًتا عن بُعد ،وكأ َّنها أصوات
كبير من الناس .فسأل أحد المارّ ة“ :ماذا يح ُدث؟” فأجاب ُه الرجل:
حش ٍد ٍ
“إ َّنه يسوع الناصريُّ  ،وهو يزور مدينتنا ،إ َّنه قادم ”.إذ ذاك بدأ يصرخ
بك ّل قوَّ ته وبأعلى صوته“ :يا يسوع الناصري ابن داود ساعدني” فراح

٦
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الجمع ينتهره لكي يسكت ،ولكنه لم يسمع لهم ،بل استمرّ يصرخ
بأعلى صوته قائالً“ :يا ابن داود ،ارحمني!”

شفاء بارتيماوس
سمع يسوع صوت بارتيماوس ،فوقف وطلب من الجمع أن يحضروه
إليه لكي يراه.
فقال بعض الرجال لبارتيماوس“ :ثق ،قم ،هوذا يناديك ”.وعندما أتى

األعمى إلى يسوع ،سأله “ :ماذا تريد أن أفعل بك؟”

فقال

له أن أبصر.

شفاك”.
أجابه يسوع“ :اذهب ،إيمانك قد
َ

وفي الحال انفتحت

عينيّ بارتيماوس وتمّكن من رؤية أشعة الشمس واألشجار والناس
من حوله! واألجمل أ َّنه رأى وجه يسوع المُحّ ب .فتبع بارتيماوس
يسوع ،ممجّ داً إيّاه ومخبراً بما فعله له.

النهاية
استطاع بارتيماوس أن يُبصر بسبب إيمانه وقرّ ر أن يتبع يسوع .ماذا عنك؟ دعونا نحني رؤوسنا للصالة.
ما هو الشيء الذي ُتريد أن ُتبصره ج ِّي ًدا؟ يمكن أن يكون حقيقة معيَّنة ،أو أمرً ا ُتف ِّكر فيه .وهل ُتعطي المجد
ليسوع في حياتك؟ كم تشكره في ك ِّل حين على النِعم الموجودة في حياتك؟ في صالة قصيرة اليوم ،أريد منك
أن تشكر الرب على شيء أعطاك إيّاه هللا ،ث َّم اطلب منه شي ًئا واح ًدا أنت بحاجة إليه( .دع األوالد يصلَّون،
الواحد تلو اآلخر صالة قصيرة ،واختم أنت بصالة شكر من أجلهم).

٧
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 -٩آية الحفظ
-٩
“وادعُني في يوم الضيق أُنقذك
فتمجدني( ”.مزمور )١٥ :٥٠
اقرأ اآلية من الكتاب المق َّدس
شجّ ع األوالد على إحضار كتبهم المق ّدسة الخاصة بهم.
عال وأسلوب واضح.
أطلب من أحد األوالد ان يقرأ اآلية بصوت ٍ

شرح اآلية

ادعني في يوم الضيق :أي أُصرخ إلى الرّ ب وص ِّل له المشاكل والصعوبات التي قد نمرُّ
بها في حياتك اليوميَّة ،مثل مرض يُصيب أح ًدا من أهلك ،أو خوف من امتحان في المدرسة .من المهم
ج ّداً أن نلجأ إلى الرب بإيمان واثقين به وأ ّنه يسمعنا ويستجيب.

أنقُذك ف ُتمجِّ دني :عندما يُنقذنا الرب من الصعوبات ،علينا تلقائ ًّيا أن نشكره ونسبِّحه.
كرِّ ر اآلية ع َّدة مرّ ات مع األوالد.

لعبة لحفظ اآلية
المواد المطلوبة :كرتون (عدد  – )١ورق مربَّع  -الصق.
شرح وتطبيق
اكتب على الورق المربع كلمة من كلمات اآلية وعبارة “جرِّ ب مرَّ ة أخرى”.
بشكل عشوائيٍّ على الكرتون بحيث تكون الكلمات مخبّئة .
الصق األوراق التي تحتوي على الكلمات
ٍ
اختر أحد األوالد.
على الولد سحب كلمات اآلية.
عند سحب كلمة من كلمات اآلية يُكمل سحب غيرها

٨
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عند سحب عبارة “ جرب مرة أخرى “ يخسر.
في كل مرة على المعلم أن يعاود ترتيب الكلمات بشكل عشوائي.
الولد الذي يفتح كل كلمات االية يربح وعليه أن يقولها بصوت واضح ومسموع.

4

3

2

1

أنقذك

مزمور

جرّ ب مرّ ة أخرى

ادعوني

A

15 :50

جرّ ب مرّ ة أخرى

الضيق

جرّ ب مرّ ة أخرى

B

في

فتمجّ دني

جرّ ب مرّ ة أخرى

يوم

C

 -١٠درس اإليضاح
-١٠
المواد المطلوبة :إبريق ماء ،كوب ماء كبير وطويل“ ،بيتادين أو أيودين” ،ماء الجافيل.
اشرح وطبّق
امأل نصف الكوب الطويل بالماء ،وامأل اإلبريق أيضًا.

ً
داللة على الخطيَّة.
ضع بعضًا من األيودين في الماء لكي تظهر سوداء

“عندما خلق هللا الكون ،خلقه جميالً ج ًّدا ،وكذالك آدم وحوّ اء .فكانا يعيشان بفرح بالقرب من هللا،
ولكن عندما كسروا وصيَّة هللا بدأت الخطيّة تنتشر في العالم .والنتيجة كانت أنَّ النزاعات والحروب،
واألوبئة واألمراض بدأت ،وهكذا أصبحت حياتنا مليئة بالخطيَّة ونتائجها.
افرغ الماء الملوَّ ث باإلبريق الذي يحتوي على الماء الصافي.
بارتيماوس كان يؤمن بأنَّ يسوع لديه القدرة والسلطان على الشفاء .وبالتالي بدأ يصرخ على الرغم
من أنَّ الناس حاولوا إسكاته .ونحن أيضًا يجب أن يكون لدينا اإليمان والثقة بأنَّ يسوع سيخلِّصنا من
الخطيَّة.

٩
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اسكب ماء الجافيل ( )eau de javelفوق ماء البيتادين.
وهكذا يصير عندما نلجأ إلى هللا بإيمان .يحرِّ رنا هللا من الخطيَّة ويعطينا حياة أبديّة معه .فهل ستختار
اليوم أن تعترف بخطيَّتك وتتبع يسوع؟ دعونا نصلي.
يا يسوع أنا أشكرك ألنك ُتحبني .ألتجئ إليك اآلن كيما تغسلني من خطيئتي وتعطيني حياة جديدة.
أنا أؤمن وأثق بك أ َّنك ستطهّرني من ك ّل خطيَّة كما جعلت بارتيماوس يرى .أشكرك على هذا النهار
الجميل الذي تعلّمنا فيه عنك ،باسم يسوع أصلي .آمين.

 -١١ورقة النشاط
-١١

اطبع ورقة النشاط من المواد اإلضافيّة .اطلب من التلميذ ان يكتب اسمه والتاريخ على الورقة.

الحلّ:
 مستعطي أريحا أن يبصر إيمانه وإصراره بطلب الشفاء من يسوع -مجّ د يسوع وتبعه

١٠
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اإلسم:
التاريخ:

“وادعُني في يوم الضيق أُنقذك فتمجدني( ”.مزمور )١٥ :٥٠
ساعد الرجل األعمى على إيجاد يسوع

ّ
الخط ،وأنت تمرّ عبر الطريق
للقيام بهذا اللغز عليك أن تغلق عينيك وأن تدع شخصا ً آخر يخبرك بمكان رسم
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أرسم دائرة على الجواب الصحيح:
ماذا كان يعمل بارتيماوس ؟

ماذا فعل بارتيماوس عندما شفي؟

 -فالح

 -ذهب إلى منزله

 -راعي

 -عرض المال على يسوع

 -نجار

 -مجَّ د يسوع وتبعه

 -مستعطي

 -ذهب إلى الهيكل ليخبر الكهنة

ما كان اسم المدينة التي خرج منها يسوع؟
 أريحا أوروشليم الجليل الناصرةماذا طلب بارتيماوس من يسوع ؟
 أن يمشي أن يبصر أن يسمع أن يتكلمما هو سبب شفاء بارتيماوس؟
 الذهاب إلى الطبيب إيمانه وإصراره بطلب الشفاء من يسوع طلب الناس من يسوع أن يصنع معجزة| الدرس  :٢٤شفاء األعمى  :بارتيماوس |

لوّ ن الصورة
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