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 -١ترحيب
-١

مرحبًا أصدقائي .أنا سعيد/ة ج ًّدا أن أكون معكم اليوم ،وأشكر الرب من أجل
حضوركم .دعونا نتذ َّكر ما تعلّمناه األسبوع الماضي .من يرغب بتذكيرنا؟ (اسمع
اإلجابات)
سنتعرّ ف اليوم إلى شخص ّي ٍة جديدة ،وسنتعلّم منها أموراً رائعة ومهمّة لحياتنا .وسنرى كيف يتعامل
هللا معنا بحسب شخصيّاتنا المختلفة ،فنحن مميّزون .لكن أوَّ الً دعونا نحني رؤوسنا للصالة.
“يا يسوع أشكرك من أجل هذا النهار الجديد والجميل .أشكرك أل َّنك جمعتنا مج َّد ًدا لنتعلَّم عنك أكثر.
أرجو منك أن تباركنا وتقوّ ينا لنطيعك في حياتنا باسم يسوع ،آمين”.

 -٢ترنيمة
-٢

أنا كتير مُميَّز ِب َن َظرْ الرَّ ب
أنا كتير مُميَّز ِب َن َظرْ الرَّ ب
وبحُبْ
هوِّ اللِّي َخ َل ْقني ِب ِد َّقة ِ
علساني
ب َيعْ ِرف ِكل أفكاري و ِكل كلمة َ
ناطرْ غيِّر دَ ربي وا ْف َتحْ لو باب القلب
ِ
يســـــــــــــــوع ِبي ِحبني
عارف ِاسمي
يســـــــوع ِ
يســـــــوع غيَّرني
ّ
وعرَّ فني دَ ربْ
الحق

١
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 -٣ترنيمة
-٣

ماشي أنا مع يسوع
 القرار -(ماشي أنا ماشي أنا ماشي مع يسوع)٢
حتى وأنا زعالن ،حتى وأنا تعبان
ماشي أنا ماشي أنا ماشي مع يسوع
-١سكتي طويلة مليانة آالم
لكن وأنا ماشي مليان بالسالم
يسوع ماشي جنبي
يسوع شايل ع ّني
ماشي أنا دايماً ،ماشي مع يسوع
-٢بابي ضيق جداً وبكده سعيد
يسوع ماشي جنبي طبعا ً ده أكيد
حتى لو باتألم لساني بيرنم
ماشي أن دايماً ،ماشي مع يسوع
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 -٤ترنيمة
-٤

القوِّ ة مش بالضرب
-١يمكن ...يمكن تفتكر القوِّ ة
إ َّنك تضرب رفقا َتك
ولمّا يصير شي َمشكل
َ
تخوفُن بعضال َتك
أو ِتلعب كاراتيه
و ِتخيلنا بحركا َتك
الحقيقة مش هيك
شاطر عيد حسابا َتك
يا ِ
 القرار -القوِّ ة مش بالضرب
القوِّ ة بالمحبِّة
مش بالصوت العالي
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باللّطف وبالموَّ ِدة
لمَّا بسامح عدوي
بوصل ألعلى ِقمِّة
َ
أبداً ما بكون ضعيف
بالعكس هيدي القوِّ ة
-٢الزم دايما ً صلِّي
الزم ...أنا ِ
ِ
َت ِحبْ ح َّتى َع ُدوِّ ي
متل ما يسوع َح ْب ِني
َ
وغفرلي ك ّل ذنوبي
سا ِمح ك ّل اإلذيوني
وإمشي عطريقه
أنا متله ب ِّدي كون
وديع ومليان محبِّة
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 -٥قصَّة
-٥
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النص الكتابي :يوحنا ٣١ - ١٩ :٢٠

المق ّدمة
سرا في غرفة صغيرة اسمها العلّيقة ،أل َّنهم كانوا يخافون من أن يلقي
بعد صلب يسوع ،كان التالميذ يجتمعون ًّ

الجنود القبض عليهم .وفي إحدى المرّ ات ،وبينما هم مجتمعون ،ظهر يسوع ووقف في الوسط وقال لهم“ :سال ٌم
ل ُكم”.

التالميذ مُندهشون

نظر التالميذ إلى يسوع متعجِّ بين وتساءلوا“ :أيمكن أن يكون هو فعالً يسوع ...هل ح ًّقا هو هنا؟” لكنَّ التالميذ رأوا

عالمات المسامير في يديه ورجليه! ولما رأى يسوع دهْ شتهم سألهم“ :لماذا َتش ّكون؟”

وأخذ شيئا ً من طعامهم

وأكل ،ليؤ ِّكد لهم أنه حيّ  .فآمنوا أنه قام ح ًّقا وأنه حيٌّ بينهم .وكان في ذلك اليوم أن أحدهم كان غائباً ،وهو توما.

شك توما
عندما رجع توما إلى العلّيقة ،أخبره رفاقه أ َّنهم رأوا يسوع ،وأنه بالحقيقة قد قام ،وهو حيّ  .فقال لهم توما وهو
ك في صحَّ ة األمر“ :ما لم أُبصر آثار المسامير في يديه ورجليه ،وألمس جرحه ،لن أُص ّدق”.
يش ُّ

ً
ثانية
ظهور يسوع
وظهر يسوع مرّ ًة أخرى للتالميذ ،وهذه المرّ ة كان توما موجوداً في العلّيقة معهم ،وقال لهم“ :سال ٌم لكم”.
ت يدك وضعها في جنبي،
ت إصبعك إلى هُنا جسّ يديَّ  ،وها ِ
نظر مباشر ًة إلى توما وقال له“ :ها ِ
مؤمن بل مؤم ًنا ”.فتفاجئ توما واندهش ،وصرخ“ :ربِّي وإلهي!” فقال له يسوع“ :أل َّنك
وال تكن غير
ٍ
رأيتني يا توما آمنت .طوبى للذين آمنوا ولم يروا”.

ُث َّم

الخاتمة
لم يؤمن توما في البداية بأنَّ يسوع قد قام بل بعد أن رآه بعينيه ووضع إصبعه في أثر المسامير في يديه ورجليه.
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ولكن يسوع من محبّته له ،وأل َّنه يريده أن يؤمن وينال الخالص ،أظهر نفسه له ثانية .يسوع يتعامل معنا بطرق
درس أو ترنيم ٍة
مختلفة .قد يُرسل لنا شخصًا يكلّمنا ،أو يكلّمنا من خالل آية في الكتاب المق َّدس أو حتى من خالل
ٍ
من التي نتعلّمها في مدرسة األحد .فنحن مختلفين ولكن مميّزين ،ولدى يسوع َّ
خطة خاصّة لحياتي ولحياتك.

 -٩آية الحفظ
-٩

قال يسوع“ :طوبى للذين آمنوا ولم يروا”
(يوحنا )٢٩ :٢٠

اقرأ اآلية من الكتاب المق َّدس
شجّ ع األوالد على إحضار كتبهم المق ّدسة الخاصّة بهم.
عال وأسلو ٍ
ب واضح.
أطلب من أحد األوالد ان يقرأ اآلية بصوت ٍ

شرح اآلية

قال يسوع :طوبى للذين آمنوا :أي هني ًئا للذين يؤمنون بأنَّ يسوع قد مات وقام ح ًّقا وهو حيّ يسمعهم

ويراهم ويشعر معهم.
ولم يروا :لقد رأى التالميذ يسوع ،فآمنوا بقيامته .أمّا نحن فلم نر يسوع بأعيننا ،ولكن يُمكن أن نراه
من خالل حمايته لنا في ك ِّل يوم ،والصّحة التي وهبنا إياها ،والطبيعة الجميلة من حولنا .ك ّل ذلك يؤ ّكد
وجود يسوع معنا ومحبّته لنا.
كرِّ ر اآلية ع َّدة مرّ ات مع األوالد.

لعبة لحفظ اآلية
شرح وتطبيق
اكتب على ك ٍّل من الورقتين األحرف التي تتكوّ ن منها اآلية ،باإلضافة إلى بعض أحرف األبجديَّة األخرى.
إقطع كل حرف بمفرده وضعه جانبًا.
قسِّم األوالد إلى فريقين.
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أعطِ ك ّل فريق مجموعة من األحرف.
عال وواضح.
على ك ّل فريق أن يجمعها للحصول على كلمات اآلية ،من ث َّم يتر ّتبها بالتسلسل ويقولها بصوت ٍ
الفريق الذي ينتهي أوَّ الً يكون الفريق الفائز.
يمكن وضع الموسيقى لتشجيع األوالد.

 -٩وسيلة اإليضاح
-٩
المواد المطلوبة :أكواب كرتون – حلوى.
شرح وتطبيق
ضع الحلوى داخل كوب من الكرتون ،واترك األكواب األخرى فارغة.
ضع فتحة األكواب على الطاولة أمام األوالد.
إن داخل هذه األكواب أشياء جميلة .من يُص ِّدق؟ ومن يشكّ؟
اختر أحد األوالد ليرفع كوبًا ويرى ما في داخله .وإذا لم يجد الحلوى اختر ول ًدا آخر واطلب منه الطلب عينه.
بطرق مختلفة بحسب شخصيّاتنا!
إن هللا ينظر إلى قلوبنا جميعاً ،إذ نحن مميّزين .لذلك يتعامل معنا
ٍ
ربَّما لم تص ِّدقوني عندما قلت لكم يوجد شيء ما داخل األكواب ،وأردتم أن تتأ َّكدوا من ذلك .حس ًنا سنكشف
جميع األكواب .هناك أشخاص ال يؤمنون باهلل إالّ بعد حصولهم على دليل واقعي وحسيّ  ،مثل توما .لذلك يُظهر
هللا نفسه لهؤالء بطرق مختلفة .وهناك أشخاص يحبون الرب ويؤمنون بوعوده دون أن يروه بالعين المجرَّ دة.
إنّ هللا موجود في ك ّل مكان ،وما علينا سوى أن نؤمن ونثق به.

 -٨لعبة :الثقة والتعاون
-٨
المواد المطلوبة :الصق  -قطعة قماش.
شرح وتطبيق
إطبع من المواد اإلضافيّة أجزاء لصورة توما وهو ينظر إلى يسوع.
قسِّم األوالد إلى فريقين.
اختر ول ًدا من ك ِّل فريق.
اعصب عينيه بالقماش.
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اعطه أجزاء الصورة.
على الولد أن يسمع تعليمات أصدقائه في الفريق لكي ير ّكب الصورة.
ح ِّدد له دقيقة من الوقت.
الفريق الذي يُكمل الصورة أوَّ الً يكون هو الفريق الفائز.

 -٩ورقة النشاط
-٩

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

الحلّ:

٨

٨
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