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الدرس ٣٦

التالميذ يمتلئون من الروح القدس
النصّ الكتابي :أعمال الرسل ١٣ - ١ :٢
أعمال الرسل ٤٧ - ٣٧ :٢
الفكرة الرئيسية :أن يدرك الولد أن الروح القدس يمنحنا القوّ ة
والشجاعة ،ومعرفة أ ّنه برفقتنا على ال ّدوام .كذلك قيادتهم
لتصميم اتباع يسوع ،وليشهدوا عنه.

الديكور
 -١اطبع الصورالموجودة في قسم “المواد اإلضافيّة”،
والتي توجد عيّنة منها أدناه.
 -٢علّق الصور في ص ِّفك.
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إرشادات:
قراءة تماما ً ما هو مكتوب
الفقرات األساسية

تطبيق ما هو مكتوب

 -١ترحيب
-١
أهالً وسهالً بكم يا أوالد .أنا سعيد/ة ج ًّدا أن أكون معكم اليوم .اسأل األوالد ،من يو ّد
أن يُذ ِّكرنا ما تعلّمناه األسبوع الماضي؟ (اسمع اإلجابات).
حس ًنا ،اليوم سنتعلَّم أكثر عن الروح القدس وأهميَّة وجوده في حياتنا .كما أ ّننا سنرى ما جرى مع التالميذ
بعد صعود يسوع إلى السماء .ولكن أوالً دعونا نحني رؤوسنا ونشكر الرب على األسبوع الماضي،
ونطلب حضوره اآلن في وسطنا .اسأل األوالد ،من يرغب بالصّالة؟ (اختر ول ًدا وشجِّ عهم على الصالة).
“يا يسوع أشكرك على اعتنائك بنا .أشكرك ألجل حفظك ايّانا وحمايتنا طيلة األسبوع الماضي .أرجوك أن
تفتح أذهاننا لكي نتعلّم عنك أكثر ،وتمنحنا نعم َة فنعمل في حياتنا بما نسمع .باسم يسوع ،آمين.

 -٢ترنيمة
-٢

شكراً من كل القلب
شكراً من كل القلب شكراً للقدوس الرب
شكراً ألنه أعطانا ابنه
ليقل الضعيف بطل أنا
والفقير لي غنى
ألجل ما أعطى الرب لنا شكراً
١
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 -٣ترنيمة
-٣

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

بيحبني
بحبك
بحبنا

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

 -٤ترنيمة
-٤
سلطان يسوع

يسوع هو هللا هللا الوحيد هيدا شي أكيد
يسوع هو الملك الملك الوحيد أنا أكيد
تعا وشوف سلطان هللا
بيقدر يشفي األمراض كلال
تعا وشوف هللا بيشفيك
هو عايش  /فيي وفيك
يسوع هو هللا هللا الوحيد هيدا شي أكيد-
يسوع هو الملك الملك الوحيد أنا أكيد
أكيد هو بيسمع صوتك
جرب مرة طلوب منو
٣
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هو دايما ً موجود جنبك
هو عايش /ودايما حدك
أنا ب ّدي  /أطلب منك
تسمع صالتي من عندك
تسامحني يا يسوع
من كل قلبي  /أنا بوثق فيك

 -٥ترنيمة
-٥

إحنا نجوم في عين يسوع
مميز… شبهه… .على صورته… ..محبوب… ..غالي
على قلب الرب يسوع أنت غالي ليك مكان عنده جنب
مكاني
انت شبهه على صورته ومثاله هو ده وعده وهو ده كالمه
زي النجوم باينيين منورين وسط الكون مميزين
احنا نجوم فى عين يسوع يالال نقول بصوت مسموع
مميز  ...شبهه  ...على صورته  ...محبوب  ...غالي

٤
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 -٦قصَّة
-٦

التالميذ يمتلئون من الروح القدس

الكتابي:أعمال الرسل ١٣ - ١ :٢
النص الكتابي:

أعمال الرسل ٤٧ - ٣٧ :٢

المق ّدمة
سمعنا في الدرس األسبوع الماضي كيف شاهد التالميذ يسوع وهو يصعد إلى السماء .كما ذكرنا أنهم

حزنوا كثيراً لمغادرته ،ولكنهم ظلّوا يتذ َّكرون ما قاله لهم“ :ارجعوا إلى أورشليم وانتظروا
ل عليكم .هو سيُعطيكم قُوَّ ًة لتكونوا لي شهو ًدا ”.كان لدى
الرّ وح القدس الذي سيح ُّ
التالميذ الكثير من األسئلة ألنهم لم يفهموا في البداية ما قاله يسوع لهم ،ورغم ذلك أطاعوا وصيَّته.

في أورشليم
وفي يوم من األيام وتحديداً في مدينة أوروشليم تجمّع في أحد المنازل مئة وعشرون شخصا ً من المؤمنين.
حيث مكثوا هناك عدة أيام في الصالة والعبادة ،منتظرين الروح القدس كما وعدهم يسوع.

يوم الخمسين
وبعد خمسون يومًا من صعود يسوع إلى السماء ،فجأ ًة ،وفيما هم مجتمعون ،سمعوا صوتا ً من السماء
كرياح عاصفة .واستقرّ ت على رؤوسهم ألسنة صغيرة من ال ّنار ،فامتألوا من الروح القدس الذي منحهم
ٍ

قو ًة غير اعتياديّة وثقة كبيرة ،فابتدأوا يتكلّمون عن الرب يسوع الحيّ المقام من األموات.

حشود كبيرة
في ذلك اليوم ،أي يوم الخمسين حضر حشد كبير من
المصلِّين إلى الهيكل ،أتوا من أكثر من ثماني عشر
مدينة ودولة .ولمّا ابتدأ التالميذ بالكالم ،اندهش
الجميع وتعجّ ب .إذ أنهم كانوا يتكلّمون بلغا ٍ
ت مختلف ٍة
لم يسبق لهم أن تعلّموها .إ ّنها معجزة! فسبّح هللا
عندئ ٍذ العديد من الناس ،ألجل قوّ ته العظيمة.

٥
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بطرس يتغيَّر
أمّا بطرس ،وهو التلميذ الذي أنكر يسوع ثالث مرات قبيل
صلب يسوع ،أظهر في ذلك اليوم عمل الروح القدس المغيِّر
ً
واعظا جري ًئا و ُ
شجاعًا .وكانت رسالته
في حياته ،إذ أصبح
التي تكلَّمت عن نعمة يسوع المُخلِّصة ،م ِّ
ً
وقوية ج ًّدا،حيث
ُؤثرة
تاب آنذاك وآمن ثالثة آالف شخص بالمسيح .وهكذا وُ لدت
الكنيسة ،بقوَّ ة الروح القدس.
لقد وعد يسوع التالميذ بأن يرسل لهم هللا الروح القدس،
ولكنهم لم يفهموا وعده في البداية ،ورغم ذلك أطاعوا كالمه.
وهكذا ح َّل الروح القدس عليهم ،وقد آمن الكثير من الناس
بيسوع َ
وخلُص .وقد رأينا كيف أنَّ بطرس أيضًا تغيَّرت
حياته .ونحن أيضًا عندما نؤمن بيسوع ونختار أن نتبعه يدخل
الروح القدس إلى قلوبنا ويصنع تغييرً ا في حياتنا .فهل تريد
أن تتبع يسوع وتصبح من تالميذه وتشهد عنه؟ دعونا نحني
رؤوسنا للصالة .قُد األوالد في الصالة.

٦
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 -٧وسيلة اإليضاح
-٧

المواد المطلوبة :بالون (عدد  – )٢عبوة بالستيك (عدد  – )٢خل – باكينغ الصودا
شرح وتطبيق
ضع الخل في عبوة بالستيك ( ،)١وضع البالون ( )١على رأسها.
ضع الخل في عبوة بالستيك (. )٢
ضع باكينغ الصودا داخل البالون ()٢
ضع البالون ( )٢على رأس العبوة ( )٢دون تفريغ ما في داخله.
ضع القنينة ( )١و( )٢أمام األوالد.
سنشاهد اآلن مثاالً عن كيفيَّة عمل الروح القدس في حياتنا.
عندما صعد يسوع إلى السماء ،أعطانا هدية عظيمة وهي الروح القدس ،ليمكث في قلوبنا ،ويُقوّ ينا،
ويُشجّ عنا ،ويُساعدنا على فهم الكتاب المق َّدس.كذلك يجعلنا نميّز بين الصواب والخطأ .نحن بمفردنا ال
نستطيع فعل هذا كلّه ،مثل هذه العبوة (( ،)١خض القنينة) اسأل األوالد هل تغيَّر شكل البالون؟ هل حصل
له شيء؟ (اسمع اإلجابات) .صحيح ،الخل بمفرده ال يصنع فرقاً .وهكذا من دون عمل الروح القدس في
حياتنا لن نستطيع أن نتغيّر.
واآلن سنشاهد القنينة ( )٢التي تحتوي على باكينغ الصودا( ،تفريغ البالون في القنينة) .اسأل األوالد ما
الذي حصل؟ (اسمع اإلجابات) .لقد تغيَّر شكل البالون!؟ وهكذا تتغيَّر حياتنا عندما يسكن الروح القدس فينا.

 -٨آية الحفظ
-٨
ُ
ُوح ا ْب ِن ِه
“ث َّم ِب َما أَ َّن ُك ْم أَ ْب َنا ٌء ،أَرْ َس َل هللاُ ر َ
وب ُك ْم”...
إِ َلى قُلُ ِ
(غالطية )٦ :٤

٧
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اقرأ اآلية من الكتاب المق َّدس
شجّ ع األوالد على إحضار كتبهم المق ّدسة الخاصّة بهم.
عال وواضح.
أطلب من أحد األوالد ان يقرأ اآلية بصوت ٍ

شرح اآلية
ُث َّم ِب َما أَ َّن ُك ْم أَ ْب َناءٌ :عندما نؤمن باهلل وبما فعله ألجلناُ ،نصبح أبناءه وهو يهتم بنا .وهذا يم ِّكننا من أن
نفرح ونستمتع بكل ما أع َّده لنا كأوالد له.
ُوح ا ْب ِنهِ :أرسل هللا روح ابنه  ،أي أرسل الروح القدس ليكون معنا ويرشدنا ويقوِّ ينا
أَرْ َس َل هللاُ ر َ
ويشجِّ عنا.
وب ُك ْم :يسكن الروح القدس في قلوبنا فيُقوينا لنعلن إيماننا بيسوع المسيح ونكون في عالقة دائمة
إ َلى قُلُ ِ
بيسوع ،ونحبّه ونطيعه.
كرِّ ر اآلية ع َّدة مرّ ات مع األوالد.

لعبة لحفظ اآلية
المواد المطلوبة :عيدان من خشب (عدد .)٢
شرح وتطبيق
اكتب ك ّل كلمة من كلمات اآلية على ورقة صغيرة بقياس  ٦*٦سنتم (نسختين).
اختر ولدين واعطِ ك ّل ولد عوداً واحداً وكلمات اآلية.
ح ِّدد  ٢٠ثانية من الوقت.
على ك ِّل ولد أن يقوم بإدخال كلمات اآلية في العود الذي معه.
الولد الذي يدخل الكلمات أوَّ الً وبتسلسل يكون الرابح.
مالحظة :يمكن وضع الموسيقى لتشجيع األوالد .كرِّ ر اللعبة مع أوالد آخرين.

٨
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 -٩الصالة
-٩

المواد المطلوبة :شمعة ،والّعة إلشعال الشمعة.

شرح وتطبيق
أحضر الشمعة ،واسأل األوالد ماذا يحدث إن أطفأنا النور أو الضوء؟ (استمع إلى اإلجابات) .حس ًنا،
سنطفئ الضوء اآلن .نحن ال نستطيع أن نرى بسبب الظالم! ولكن سأُشعل الشمعة لتضيء لنا.
انظروا ،هكذا يرسل هللا الروح القدس ألوالده .تمامًا مثل الضوء ،لكي ينير حياتنا ويرشدنا ويكون
برفقتنا دائمًا .كما أنَّ الروح القدس يمنعنا من فعل الخطيَّة.
واآلن دعونا نشكر هللا على عطيَّة الروح القدس التي وهبنا إياها ،لكي ينير حياتنا ويرشدنا ويكون
ِّ
ويحذرنا ويب ِّكتنا على فعل الخطيَّة .قُد األوالد في صالة قصيرة.
برفقتنا

 -١٠لعبة :ماشي وراءه
-١٠
المواد المطلوبة :كرتون ملوَّ ن  -مقصّ –الصق.
اشرح وطبّق
متساو.
ارسم شكل أقدام على الكرتون ،ولتكن كلّها بحجم
ٍ
اقطع األقدام.
ق ّم بلصقها على األرض.
أطلب من األوالد الوقوف في الصف.
على ك ّل ولد أن يقفز حسب ترتيب األقدام حتى النهاية ،ك ٌّل بدوره.

٩
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 -١١ورقة النشاط
-١١

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

الحلّ:

١٠
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اإلسم:
التاريخ:

ُ
وب ُك ْم”
“ث َّم ِب َما أَ َّن ُك ْم أَ ْب َنا ٌء ،أَرْ َس َل هللاُ ر َ
ُوح ا ْب ِن ِه إِ َلى قُلُ ِ
(غالطية )٦ :٤

ضع صورتك مكان صورة بطرس:
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أجب على األسئلة التالية باختيار الجواب الصحيح:
أين اجتمع التالميذ :
 في العلية في منزل -في الهيكل

ماذا حدث عندما كانوا يصلّون :
 ظهر لهم يسوع في الجسد سمعوا صوتا ً من السماء -اهتز المكان

عندما امتألوا من الروح القدس ,وابتدأوا يتكلمون :
 بلغة غير مفهومة بألسنة أخرى أي كل واحد يتكلم بلغة مختلفة -بلغتهم

ماذا فعل الناس بعدما وعظهم بطرس :
 غضبوا وقرروا قتله استهزأوا به -شعروا بأنهم خطاة
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