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١١- ترحيب - ترحيب 

٢٢- صالة- صالة

١

ا لرؤيتكم،  أهالً وسهالً بكم أصدقائي في هذا األسبوع الجديد، أنا سعيد/ة جّدً

س. ولكن دعونا نراجع مًعا درس  سنستمع اليوم لقّصٍة جديدة من الكتاب المقدَّ

األسبوع الماضي. هل حدث مع أحٍد منكم أمراً ما ذّكره بالّدرس؟ )ناقش، واسمع اإلجابات(. سنتكلّم 

عن شخصيَّة مميَّزة: رجٌل سمع بأعمال يسوع وأراد مقابلته. كما أننا سنتعلّم عن معنى “الوالدة 

ع والُمميَّز بالصالة. الً لنبدأ برنامجنا الُمنوَّ الثانية”! ولكن أوَّ

 المواد المطلوبة: المواد المطلوبة: أوراِق A4 - أقالم تلوين.

اشرح وطّبقاشرح وطّبق

اطلب من األوالد أن يجلسوا على شكل دائرة.
أعِط كّل ولٍد من األوالد ورقة وأقالم التلوين.

اطلب من األوالد أن يكتبوا في أعلى الورقة هذه الكلمات: “يا يسوع اسمع صالتي”.
اطلب منهم تقطيع الورقة إلى أربعة أقسام.

اطلب من كلِّ ولد أن يكتب أو يرسم شيًئا يريد الصالة من أجله داخل كل قسم.
اعِط بعض األمثلة لألوالد مثالً: صديق لي، شخص مريض، امتحان في المدرسة، البلد، الكنيسة...

ناقش مع األوالد المواضيع التي طلبوا الصالة ألجلها.
واآلن اطلب من كّل ولد أن يصلِّي من أجل صديقه الذي يجلس إلى جانبه.

اختم بكلمة صالة:اختم بكلمة صالة:

“يا يسوع، أشكرك على هذا النهار الجديد. وأشكرك ألنَّك تسمع لنا وتهتم بنا. أضع جميع طلباتنا الصالة 

بين يديك واثًقا بأنَّك تسمع لنل وتستجيب. أرجو منك أن تكون حاضٌر بيننا اليوم، لنتعلَّم منك وعنك 

أكثر، باسم يسوع. آمين”.
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٣٣- ترنيمة- ترنيمة

انا بعرف من زمان
من كتير كتير زمان

هللا خلق السماء واألرض
وأحلى شي خلق اإلنسان

لما بكذب عا خيِّ                                       
وما أسمع كلمة بييِّ

رح كون عم بعمل متل حوا                         
لّما اغرتها الحيِّة

يا يسوع بهيدا العيد                                    
رح اعمل شي أكيد
بطلب منَّك تسامحني
وبصير إنسان جديد

أنا بعرف من زمان
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٤٤- ترنيمة- ترنيمة
- ١ -

دعوا األوالد يأتون إليَّ عندي لهم بركات
ألن لمثل هؤالء ملكوت السموات

- القرار -
 ربُّ المجد قال ربُّ المجد قال قال إيه؟

ي س و ع بيحب األوالد

- ٢ -
 وإحنا كمان بنحبه ألنه فدانا على الصليب
وسفك دمه الطاهر عنا وهو أغلى حبيب

دعوا األوالد يأتون إليَّ

يا يسوع بهيدا العيد                                    
رح اعمل شي أكيد

رح علي صوتي بالعالي                             
أنا صرت إنسان جديد
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٥٥- ترنيمة- ترنيمة

صّممت أني أتبع يسوعي
صّممت أني أتبع يسوعي
صّممت أني أتبع يسوعي
أتبع يسوع بال رجوع  

العالم خلفي يسوع أمامي
العالم خلفي يسوع أمامي
العالم خلفي يسوع أمامي
أتبع يسوع بال رجوع

صّممت أّني أتبع يسوع



| الدرس ٢٦: نيقوديموس | | الدرس ٢٦: نيقوديموس |  ٥

٦٦- ترنيمة- ترنيمة

-١-
كلمة هللا بتعلّمني

ي وين ما بكون هللا َحدِّ
ا بَصلّي بيسمع صوتي لمَّ
ا يِقلِّي َرح طيع ِكلمتو لمَّ

أنا جنَبك يا ابني على طول

كلمة هللا بتعلّمني

- القرار -
أنا بحبَّك ربِّي يسوع

َرح َغّني ِبُصوت مسموع
وإذا قالولي إِّني فاشل
ِبتَذَكْر وعَدك يا يسوع
أنا َحَدك إنَت وزعالن

أنا ْبَشجَعك إنَت وِفشالن

ثالث
دقائق
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المقدمةالمقدمة
اليهود في مدينة أورشليم،  الّدين  كان نيقوديموس أحد رؤساء رجال 

فكان يعرف الكثير عن هللا. ولكّنه لّما رأى أعمال يسوع أراد أن يعرفه 

أكثر فذهب ليقابله ليالً لئاّل يراه أحد.  

نيقوديموس يسألنيقوديموس يسأل
وكان نيقوديموس يريد أن يعرف من يسوع، كيف ينال اإلنسان الحياة 

األبدّية. وعند ذهابه إليه ليالً قال له: “يا معلّم نعلم أنك قد أتيت من هللا 

معلِّماً ألن ليس أحد يقدر أن يعمل هذه اآليات التي أنت تعمل إن لم يكن 

ة ة- قصَّ ٧٧- قصَّ
       نيقوديموس

 النص الكتابي:  النص الكتابي: يوحنا ٣: ١ - ٢١.

ة َحَسيْت بُخوف وإِذا َمرَّ
َصلِّي وقول إنَّك تعبان

- ٢ -
هللا هِو يللّي خَلقني

بِيهتم ِفييِّ على طول
كلمة هللا ِبتَعلمني

بتفهمني وبتذكرني
هللا ِبحبني كيف ما بكون
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هللا معه”.  يوحنا ٣: ٢

“لكن ماذا أفعل ألنال الحياة األبدية؟”

فأجابه يسوع: “إن كان أحد ال يولد من فوق ال يقدر أن 

يرى ملكوت السموات”. يوحنا 3:3  

الوالدة الثانيةالوالدة الثانية
فتعّجب نيقوديموس وقال له: “كيف يمكن لإلنسان أن يولد مرة ثانية وهو شيخ؟!” فأجابه يسوع: “إن كان 

أحد ال يولد من الماء والروح ال يقدر أن يدخل ملكوت هللا. المولود من الجسد جسد 
هو، والمولود من الّروح هو روح.”    يوحنا ٣: ٥-٦

يسوع يشرحيسوع يشرح
العالم على صورة  إلى  ابنه  أنَّ هللا أرسل  لنيقوديموس  شرح يسوع 

إنسان، لكي يموت بديالً مّنا على عود الصليب، ولُيخلِّصنا من أجرة 

الخطّية أي الموت. وإنَّ كّل من يؤمن به ينال الحياة األبديَّة، ويحيا 

مع هللا إلى األبد. فالوالدة الثانية تكون إذاً بإيماننا بعمل يسوع على 

الّصليب، أي موته وقيامته، وبطلب الغفران لخطايانا، وسيادة يسوع 

على حياتنا. إذ ذاك ننال الخالص.

النهايةالنهاية
كان يسوع يتكلَّم عن نفسه. أّنه ابن هللا الذي جاء ليمنح الحياة األبدّية كان يسوع يتكلَّم عن نفسه. أّنه ابن هللا الذي جاء ليمنح الحياة األبدّية 

لكّل َمن يؤمن به. فهل تريد أن تحصل على هذه الحياة األبديَّة؟ هل لكّل َمن يؤمن به. فهل تريد أن تحصل على هذه الحياة األبديَّة؟ هل 

تؤمن بعمل يسوع على عود الصليب؟ دعونا نحني رؤوسنا للصالة. تؤمن بعمل يسوع على عود الصليب؟ دعونا نحني رؤوسنا للصالة. 

قد تكون هذه المرة األولى التي تسمع فيها عن الوالدة الثانية، وعن قد تكون هذه المرة األولى التي تسمع فيها عن الوالدة الثانية، وعن 

الحياة األبديَّة. فالفرصة مفتوحة لك اليوم، لتقول للرب: أنا أؤمن بك الحياة األبديَّة. فالفرصة مفتوحة لك اليوم، لتقول للرب: أنا أؤمن بك 

وأريد أن أحيا من جديد. أريد حياًة جديدًة بقربك. وأريد أن أحيا من جديد. أريد حياًة جديدًة بقربك. 

ثمَّ اختم بكلمة صالة.

٧
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٨٨- وسيلة اإليضاح- وسيلة اإليضاح
 المواد المطلوبة: المواد المطلوبة: ورقة بيضاء، أقالم تلوين، كوب ماء شفاف، وماء.

شرح وتطبيقشرح وتطبيق

أرسم على الورقة أسهماً في االتجاه نفسه.

ضع الورقة خلف الكوب.

أحياناً نختار في حياتنا أن نسلك طريقاً بعيداً عن هللا، وكّل ما هو بعيداً عنه خطّيًة، كالكذب والكره 

والّنميمة مثالً. لكن من أجل محّبته الّشديدة لنا، ال يريدنا أن نهلك وال أن نبقى منفصلين عنه، لذلك 

أرسل ابنه يسوع لكي يدفع ثمن خطايانا ويمنحنا الخالص.

اسكب الماء في الكوب بشرط أاّل يتخّطى األسهم المرسومة على الورقة.

إنَّ أُجرة الخطيَّة هي الموت. لكن بسبب محبَّة هللا لنا، لم يِرد لنا نهلك. لذلك أرسل ابنه لكي ُيخلّصنا 

ويعطينا الحياة األبديَّة، وكل من يؤمن بعمل الرب يسوع على الصليب، ويعترف بموته وقيامته ينال 

الخالص.

أكمل سكب الماء في الكوب، وأثناء سكبه سوف ترى أن اتِّجاه األسهم قد تغيَّر.

كما نشاهد اآلن، عندما وضعنا الماء، تغيَّر اتِّجاه األسهم. وهكذا عندما نختار يسوع  قائًدا لسفينة 

حياتنا سيتغيَّر مجرى حياتنا لألفضل بالقرب منه.
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شرح اآليةشرح اآلية
بِّ َيُسوَع: إذا اعترفنا بفمنا أنَّ يسوع هو ابن هللا، وآمّنا أنه نزل من السماء  َك إِِن اْعَتَرْفَت ِبَفِمَك ِبالرَّ بِّ َيُسوَع:ألَنَّ َك إِِن اْعَتَرْفَت ِبَفِمَك ِبالرَّ ألَنَّ

وعاش بيننا ليمنحنا الخالص. لكي ُيخلِّصنا من الخطيَّة.

َوآَمْنَت ِبَقْلِبَك أَنَّ هللَا أََقاَمُه ِمَن األَْمَواِت: َوآَمْنَت ِبَقْلِبَك أَنَّ هللَا أََقاَمُه ِمَن األَْمَواِت: وكان لدينا إيمان حقيقي في قلوبنا بأنَّه ُصلَِب وقُِبَر وقام وجلس 

عن يمين هللا اآلب ليشفع فينا.

ِنلَت الخالص:ِنلَت الخالص: الخالص هو عطيَّة من هللا، وكّل من يؤمن بالمسيح َيخلُص من الهالك وينال رضى هللا 

وحياًة أبديًة.

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

س ساقرأ اآلية من الكتاب المقدَّ اقرأ اآلية من الكتاب المقدَّ
     شّجع األوالد على إحضار كتبهم المقّدسة الخاصة بهم.

    أطلب من أحد األوالد ان يقرأ اآلية بصوت عاٍل وأسلوب واضح.

9

99- آية الحفظ- آية الحفظ
بِّ َيُسوَع، َوآَمْنَت  َك إِِن اْعَتَرْفَت ِبَفِمَك ِبالرَّ “أَنَّ
ِبَقْلِبَك أَنَّ هللَا أََقاَمُه ِمَن األَْمَواِت، خلصت” 

)رومية ١0:9(

أكتب كّل كلمة من كلمات اآلية على بطاقة أو ورقة مربَّعة صغيرة )نسختين(.
ضع األوراق على الطاولة بشكٍل عشوائي، بشرط أن تكون الجهة المكتوب عليها، موضوعة من 

جهة الطاولة بحيث تكون الكلمة مخفّية، فال يراها األوالد.
اقسم األوالد إلى فريقين.

 المواد المطلوبة: المواد المطلوبة: أوراق أو بطاقات بيضاء مربَّعة )على عدد كلمات اآلية(.
اشرح وطّبقاشرح وطّبق

لعبة لحفظ اآليةلعبة لحفظ اآلية
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١١١١- ورقة النشاط- ورقة النشاط
اطبع ورقة النشاط من المواد اإلضافّية. اطلب من التلميذ ان يكتب اسمه والتاريخ على الورقة.

الحّل:

اطلب من األوالد أن يجلسوا على شكل دائرة.
اختر ولداً وأخرجه من الّصف.

قُم بتغيير شيء صغير في مظهره. مثالً: حّل شريط حذائه.
اطلب من الولد أن يدخل. على األوالد أن يخّمنوا ما الشيء الذي تغيَّر بزميلهم أو زميلتهم؟

ُيمكنك تكرار اللعبة بحسب الوقت المتاح.
اختم اللعبة بكلمة: يعمل يسوع على تغيير أمور صغيرة في حياتنا، وهذه األمور قد تكون 

غيرملحوظة أو واضحة لآلخرين.

١0١0- لعبة: خّمن صّح- لعبة: خّمن صّح
اشرح وطّبقاشرح وطّبق

على كلِّ ولد من كّل فريق أن يسحب ورقة ويعّبر عن الكلمة المكتوبة عليها باإلشارات، من دون أن 
يتكلَّم.

على كل فريق أن يخّمن ما هي الكلمة.
الً، يكون هو الفائز. الفريق الذي يجمع كلمات اآلية وُيرتِّبها بالتسلسل أوَّ

مالحظةمالحظة: : إذاإذا  قامقام  أيأي  فريقفريق  بسحببسحب  كلمةكلمة  وكانتوكانت  موجودةموجودة  عنده، ينتقل الّدور إلى الفريق اآلخر.عنده، ينتقل الّدور إلى الفريق اآلخر.
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ك ل أ نَّ                إ ت ت ع ر ف           ك ف م ب

ب ر ل ا ب        ع س و ي          أ ن م ت                   

ك ق ل ب ب              ل ا ل ه           أ ه م ا ق                

ا م ل أ و ا ت           ل ن ت             ل خ ا ل ص ا

اإلسم:
التاريخ:

١- أكتب اآلية

إن

منأنَّ

رومية ١0: 9

و
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٢- اكتب على األسهم المتَّجهة نحو األسفل األمور التي تريد أن 
يغّيرها هللا في حياتك. اكتب على األسهم المتَّجهة نحو األعلى األمور 

التي غيَّرها هللا في حياتك.


