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الفكرة الرئيسية :أن يدرك الولد أنَّ هللا يريد خالص جميع
ً
تلميذا ليسوع ويخبر الجميع
الناس ،وأن يرغب بأن يكون
عنه.
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 -١ترحيب
-١
مرحبًا يا أصدقائي .أنا سعيد/ة لرؤيتكم اليوم .قبل أن نبدأ بسرد قصَّتنا ،أريد أن نف ّكر سو ّياً .في كثير
من األحيان يُطلب م ّنا أمراً ما أو عمالً ما ال نرغب بالقيام به .اسأل األوالد ،من منكم اختبر هذا
اإلجابات).
األمر؟ (اسمع اإلجابات)
مثالً :تطلب م ّني أمّي أن ِّ
أنظف غرفتي قبل أن أذهب للّعب مع أصدقائي .أو قد تعطيني معلِّمة
المدرسة واجباتا ً للقيام بها .وهكذا فقد يُطلب م ّنا العديد من األمور التي ال يروق لنا فعلها .لكن علينا
أن نتذ َّكر ،أن القيام بمثل هذه األمور يعود علينا بالمنفعة الشخصيّة.
أمر طلبه يسوع من تالميذه قبل صعوده إلى السماء .سنرى ما هو هذا األمر ،لكن
اليوم سنسمع عن ٍ
دعونا أوالً نبدأ بالصالة.

 -٢صالة
-٢

من منكم يريد أن يشاركنا بأمر ما يو ّد أن نصلّي ألجله جميعاً؟ أو من منكم يو ّد أن يصلّي ألجل
اإلجابات) .حس ًناً ،إذا يُمكننا أن نصلي ألجل عائالتنا ،أو ألجل شخص
شخص ما؟ (اسمع إلى اإلجابات)
مريض ،أو شخص أخبرناه عن يسوع ،أو للكنيسة ،أو ألجل أصدقائنا في المدرسة .واآلن دعونا

نغمض أعيُننا و َنحني رؤوسنا ونرى َمن من معارفنا يحتاج للصّالة .وأريد أن ك ّل واح ٍد م ّنا يصلّي
ألجل هذا الشخص .سنبدأ من اليمين مداورة .وبعد أن يصلّي الجميع سأُنهي أنا هذه الفترة بالصالة
(شجِّ ع األوالد على الصالة).
“يا يسوع ،أشكرك أل َّنك موجو ٌد معنا اآلن وتسمعنا .نرفع أمامك ك ّل األشخاص الذين يحتاجونك
ونشكرك ألجل استجابتك .أطلب منك أن تباركنا في اليوم لنتعلّم عنك أكثر ،ونعرف فعالً ما تريدنا أن
نفعل .ساعدنا كي نعمل بما نتعلّمه في حياتنا .باسم يسوع ،آمين”.
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 -٣ترنيمة
-٣

كلمة هللا بتعلّمني
-١كلمة هللا بتعلّمني
هللا َح ِّدي وين ما بكون
بصلّي
بيسمع صوتي لمَّا َ
َرح طيع ِكلمتو لمَّا ي ِقلِّي

أنا جن َبك يا ابني على طول
 القرار -أنا بحبَّك ربِّي يسوع
َرح َغ ّني ِبصُوت مسموع
وإذا قالولي إِ ّني فاشل
ِب َتذ َكرْ وعدَ ك يا يسوع
أنا َح ََّدك َ
إنت وزعالن
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جعك َ
إنت و ِفشالن
أنا ْب َش َ
وإِذا َمرَّ ة َح َس ْ
يت ب ُخوف
صلِّي وقول إ َّنك تعبان
َ
-٢هو يللّي خ َلقني
هللا ِ
ِبيهتم ِفيِّ على طول
تعلمني
كلمة هللا ِب َ
بتفهّمني وبتذ ّكرني
هللا ِبحبني كيف ما بكون

 -٤ترنيمة
-٤

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
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-١يسوع خلقني
يسوع خلقك
يسوع خلقنا كلنا
يسوع ِبحبنا على طول

ِبحبني
ِبحبك
ِبحبنا

-٢أنا مميز
يسوع خلقني مميز
أنا مميز
رح ضلني علّي صوتي
أنا مميز
يال كلنا بصوت عالي
يسوع ِبحبني علي طول
-٣أنا مميز
رح زقف زقفه بالعالي
أنا مميز
رح زقف زقفه بالواطي
أنا مميز
يالّ كلنا ب صوت عالي
رح ضلني حبك يا يسوع
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 -٥ترنيمة
-٥

صمّمت اني اتبع يسوع
صمّمت أني أتبع يسوعي
صمّمت أني أتبع يسوعي
صمّمت أني أتبع يسوعي
أتبع يسوع بال رجوع
العالم خلفي يسوع أمامي
العالم خلفي يسوع أمامي
العالم خلفي يسوع أمامي
أتبع يسوع بال رجوع

 -٦ترنيمة
-٦
شو هيّ الطاعة
 القرار -شو هي الطاعة؟
شو يعني طاعة؟
الطاعة هي اسمع هللا
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-١فيك تختار تسمع صوتو وتطيع كلمتو
فيك تختار تعيش َلهللا
فيك تختار تكون منيح
وحتى لو كان صعب
رح طيع هللا
أنا رح طيع هللا
-٢فيك تكون متل نوح و طيع هللا
حتى لو ضحكو عليك الناس
هو سمع هللا
بكل الظروف
أنا رح طيع هللا
أنا رح طيعوا
انت كمان الزم تطيعوا
أنا رح طيع واسمع كلمة هللا
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 -٧قصَّة
-٧

اإلرساليَّة العظمى

النص الكتابي :لوقا ٥٣ - ٤٤ :٢٤

أعمال الرسل ١٤ - ٨ :١

أعمال الرسل 2

المق ّدمة
في حصَّة سابقة تعلَّمنا أن يسوع مات على الصليب و ُدفِن وقام في اليوم الثالث من بين األموات ،ث َّم ظهر بعد
قيامته مرّ ات ع ّدة لتالميذه وأصدقائه وأتباعه ّ
الذين آمنوا به .من المؤ َّكد أن المسيح لم يكن شبحً ا .فقد لمسه
التالميذ بأيديهم وأكلوا معه ،إذ قضى يسوع وقتا ً معهم يُعلِّمهم األمور التي كانوا يحتاجون إلى لمعرفتها وفهمها.

على جبل الزيتون
صعِد الرب يسوع وتالميذه إلى جبل الزيتون ،وعندما وصلوا إلى القمَّة ،وقف وقال لهم“ :ال
في أحد األيامَ ،
تتركوا أورشليم حتى تنالوا من هللا عطيَّة الروح القدس .ستنالون قوّ ًة من السماء متى
ح ّل الروح القدس عليكم .وتكونون لي شهوداً ،فتذهبوا و تخبروا جميع من في أورشليم،
وفي ك ّل العالم أيضا ً عن بشارة اإلنجيل السارة”.

صعود يسوع
ُثم أعطاهم يسوع وع ًدا مُشجِّ عًا ج ًّدا ،وقال لهم :

الزمان”.

“ها أنا أكون معكم ك ّل األيام وإلى أن ينتهي

ً
سحابة وارتفع عن األرض إلى السّماء ،وهكذا لم
ث َّم رفع يسوع يديه وبارك تالميذه ،وفجأة ظلّلته

يعودوا يرونه .تعجّ ب التالميذ ممّا حدث ،يسوع وتم ّنوا لو َبق َِي معهم.

مالكان في مالبس بيضاء
وفجأة ظهر للتالميذ مالكان يلبسان مالبس بيضاء ،وقاال لهم“ :لماذا تنظرون إلى السماء هكذا؟ لقد صعد يسوع
ً
بفرح إلى أورشليم .
ثانية!” ُثم ر ِج َع التالميذ كما أمرهم الرب
إلى السماء ،وكما صعد سيعود
ٍ

النهاية
طلب يسوع من تالميذه أن يذهبوا للعالم ويكرزوا باإلنجيل .كذلك نحن أيضا ً أوالده ،يوصينا أن نخبر ك ّل َمن
نلتقيه عمّا فعله يسوع ألجلنا ،لكي يختبر الخالص ويحصل على الحياة األبدية مثلنا.
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 -٨وسيلة اإليضاح
-٨
المواد المطلوبة ٧ :شموع  -إناء.
شرح وتطبيق
ضع  ٥شموع في ٍّ
خط مستقيم.
ضع شمعة واحدة في إناء.
امسك بيدك الشمعة السابعة.
أشعل الشمعة التي في يدك وارفعها أمام األوالد.
إنَّ هذه الشمعة ُتمثل يسوع ،ففي الكتاب المق َّدس آية يقول فيها يسوع ”:أَ َنا ه َُو ُنو ُر ْال َعا َل ِمَ .منْ َي ْت َبعْ نِي
َفالَ يمشي فِي ّ
الظلمة بل يكون له نور الحياة( ”.يوحنا .)١٢ :٨
يسوع هو النور ،ونحن مدعوون لمشاركة الخبر السار مع جميع الناس .والخبر السار هو أنَّ يسوع
تجسَّد ونزل إلى أرضنا ،وصُلب ومات وقام ليمنحنا الخالص.
علينا أالّ نحتفظ بالخبر السار ألنفسنا (اشعل الشمعة التي في اإلناء واغلقهُ) .الحظوا كيف انطفأت
الشمعة .وهكذا تنطفئ حياتنا ويضعف النور فينا ويتالشى إذا لم نشارك اآلخرين خبر الخالص الذي
أع َّده المسيح (أشعل الشمعات الـ .)٥
يطلب م ّنا هللا أن نقود اآلخرين ،ليكونوا هم أيضاً ،تالميذاً ليسوع ويطيعوه ويسلكوا بكالمه لينالوا
الخالص والحياة األبديَّة .فهل نكون على قدر هذه المسؤولية؟ دعونا نحني رؤوسنا للصالة.
ً
تالميذا لك .ساعدنا أن نتشجَّ ع و ُنخبر
“يا يسوع أشكرك على محبَّتك ،أشكرك أل َّنك ميّزتنا وجعلتنا
أصدقاءنا وكل من نلتقيه بالخبر السار .نحن نؤمن أ َّنك تسمع وتستجيب .باسم يسوع ،آمين”.
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 -٩آية الحفظ
-٩

ُونَ ،وإِ َلى َمعْ ِر َف ِة
اس َي ْخلُص َ
“الَّ ِذي ي ُِري ُد أَنَّ َج ِم َ
يع ال َّن ِ
ون”
ْال َح ِّق ُي ْق ِبلُ َ

( ١تيموثاوس )٤ :٢
اقرأ اآلية من الكتاب المق َّدس
شجّ ع األوالد على إحضار كتبهم المق ّدسة الخاصّة بهم.
عال وأسلوب واضح.
أطلب من أحد األوالد ان يقرأ اآلية بصوت ٍ

شرح اآلية
ُون :هللا يُحبّ جميع البشر ،ولذلك يريدنا كأوالد له ،أن نذهب
اس َي ْخلُص َ
الَّذِي ي ُِري ُد أَنَّ َجم َ
ِيع ال َّن ِ
و ُنخبرهم عن يسوع وعمّا فعله ألجلهم ،ليغفر ذنوبهم وخطاياهم ،فينالوا الخالص والحياة األبديّة.
ّ
الحق هي قبول ما فعله يسوع .أي قبول وتصديق تجسّد المسيح
ون :معرفة
َوإِ َلى َمعْ ِر َف ِة ْال َح ِّق ُي ْق ِبلُ َ
وصلبه ،وقيامته من بين األموات ،ث َّم صعوده إلى السماء ليتش َّفع فينا.
كرِّ ر اآلية ع َّدة مرّ ات مع األوالد.

لعبة لحفظ اآلية
شرح وتطبيق
الصق مشابك الغسيل على الفلين.
اكتب كلمات اآلية وضع ك ّل كلمة في بالون (نسختين).
علِّق ك ّل البوالين في المشابك بشكل عشوائي.
قسِّم األوالد إلى فريقين.
ضع كل الفلّين أمام الفريقين.
أعطِ دبوسًا لك ٍّل من الفريقين.
أطلب من األوالد الوقوف في صفٍّ واحد.
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أطلب ممن يقف أوالً في الصف أن يمرِّ ر ال َّدبوس إلى زميله الذي يقف خلفه ليفقع البالون.
ومن ث َّم يتق َّدم الولد الذي في الخلف إلى األمام ويمرِّ رال ّدبوس بدوره لخلفه.
على ك ٍّل من الفريقين تفقيع البالونات وتجميع كلمات اآلية.
عال وواضح ،يكون هو الفائز.
الفريق الذي يجمع كلمات اآلية أوَّ الً ويقولها بصوت ٍ

 -١٠أشغال يدويَّة
-١٠

الهدف :أن يتذ َّكر الولد آية الدرس وما طلبه يسوع من ك ِّل واح ٍد م ّنا.
المواد المطلوبة :عيدان خشب – تلوين مائي – الصق شمع – شرائط –

مقص.
ورقة – مقص
شرح وتطبيق
لوِّ ن عيدان الخشب.
الصق العيدان على شكل مُربَّع ٣ ،طبقات فوق بعضها.
الصق العيدان على الورقة على شكل مُثلَّث.
إقطع أطراف الورقة.
الصق المربَّع بالمثلَّث ليُصبح على شكل بيت.
اكتب آية الحفظ على الورقة داخل المثلث.
إقطع الشريط بقياس  ٥سنتم.
الصق الشريط خلف اإلطار من األعلى.
ليضع كل ولد من األوالد صورته ضمن اإلطار.

 -١١ورقة النشاط
-١١

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

ن-ر-ة-ل-ا-م-ه-ل-ل-ا-س
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