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  مادة تقديم الخبر السار
  

م هذه المادة للطلبة، من كل األعمار، فهماً واضحاً للقصة الرئيسية في الكتاب المقدس، التي تبدأ في سفر التكوين وتنته ي في سفر سوف تـُقـَدِّ
  . رتيبها السليم ومن الممكن تكرارها عاماً بعد عاميجب تقديم الدروس بت. الرؤيا

  
  : يمكن تلخيص القصة الرئيسية كاآلتي

  ً  .  31:  1التكوين . هللا، اآلب واالبن والروح القدس، خلق عالـَماً مثاليا
 هوا الدينونة كل البشر منفصلون عن هللا بسبب عمل العصيان، الذي يُدعى الخطية، وهم اآلن تحت سلطان إبليس ويجب أن يواج

 .  8:  21، رؤيا  12:  5، رومية  17 – 15:  2التكوين . في بحيرة النار
 هللا يعد أن يُرِسل ُمخـَلـِّصاً لينقذ اإلنسان من سلطان إبليس وليمهد طريقاً لإلنسان حتى يرجع إلى هللا، عندما يأخذ عقاب الخطية . 

  22 – 21:  1ب، كولوسي  8:  3، يوحنا األولى  15:  3التكوين 
 3 – 2:  12التكوين . هللا يقيم لنفسه شعباً، إسرائيل، حتى يأتي الُمخـَلـِّص من هذا الشعب . 
 10 – 8:  10، العبرانيين  25 – 24:  3غالطية . هللا يقدم الناموس ونظام الذبائح حتى يقودنا للُمخـَلـِّص  . 
 25 – 23:  1متى . ه يسوعالُمخـَلـِّص، هللا االبن، يأتي إلى العالم كإنسان اسم  . 
 أثبت ميالدُه من عذراء وحياته التي بال خطية ومعجزاته أنه هللا االبن وقد أتى في الجسد. 

 .  5:  3، يوحنا األولى  11:  14يوحنا  
 أ 28:  9، العبرانيين  29:  1يوحنا . ُصلب يسوع ودفع ثمن خطية اإلنسان بموته 
 46:  24لوقا . ام ليُثبت انتصاره على إبليس والخطية والموتدُفن يسوع لكنه قام بعد ثالثة أي  . 
 لكن سيبقى غضُب هللا على كل الذين يرفضون عمل . يقدر اإلنسان أن يرجع إلى هللا ويتمتع بالحياة األبدية باإليمان بيسوع المسيح

 .  36:  3يوحنا .  المسيح، لذلك فيجب عليهم أن يتحملوا عقاب خطيتهم في بحيرة النار
 9 – 8:  1أعمال . رجع يسوع إلى السماء وأتى هللا الروح القدس ليُقـَّوي كَل من يؤمن بيسوع كُمخـَلـِّص له . 
 كل المؤمنين، الكنيسة، عليهم مسئولية إخبار العالم بالبشارة السارة بيسوع، حتى عودته في المستقبل . 

 . ب  28:  9، العبرانيين  20 – 18:  28متى 
  في الكتاب المقدس، ِسفر الرؤيا، يخبرنا عن نهاية الزمان وملكوت هللا القادمآخر رسالة. 

  .  4 – 1:  21رؤيا 
  

  .الرب يبارككم حتى تصلوا للناس من أجل الرب
 ). إرسالية األسباط الجديدة(تم منُح التصريح باستخدام صور وأمثلة مؤسسة نيو ترايبز ميشن 
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  1الدرس 

  هو هللا نْ مَ 
  :ملحوظة للمعلم

وحتى يتحلوا . ال يوجد من هو أهم وأعظم من هللا. سلطان وقداسة هللامن المهم للطلبة أن يفهموا 
  . يجب أن يعرفوا من هو هللاباالحترام  

  
  الدرس تقديمدرسها قبل ليشواهد كتابية للمعلم 

   16:  4يوحنا األولى            11 – 10:  43شعياء إ
   2:  2صموئيل األول              9 – 8:  55شعياء إ

   30:  10متى            12 – 10:  1العبرانيين 
   20 – 17:  28متى                8:  1 رؤيا

   13:  4: العبرانيين              24:  4يوحنا 
  

  : تاليةقم بتعليم الطلبة النقاط ال
  الخالق القدير للسماء واألرضهللا هو. 
 من قبل تكوين العالم وهو ليس له نهايةن هللا كائٌن إ. 
 إن هللا أعظم من الجميع وأهم من الجميع. 
  هو السلطة العلياهللا. 
 وال نستطيع رؤيته بعيوننا. لكنه روحنا، دمثل جس دليس  جس. 
  إلخ.. مالبس،  يأو ينام أو يرتدهللا أن يأكل ال يحتاج. 
  ليحيا يءش يلى أإال يحتاج هللا. 
  َنفس الوقت يكل مكان ف ي، وهو موجود فيءم هللا كل شـَ علي. 
  َيءخفى على هللا شال ي. 
  بل إنه يعرف عدد شعور رؤوسنا ،نقوله أو نفكر فيه هللا كل ما نفعله أويَعلـَم. 
 هللا محبة. أصدقائنانا عائالتنا أو بحبنا جداً، أكثر بكثير مما تحإن هللا ي . 
 كل طرقه وأفعاله يهللا ال يتغير، وهو أمين ف. 
 عن الخطيةيفصل نفسه وهو أنه بال خطية أو شر  يهللا قدوس وكامل، مما يعن. 
 يلكن أهم طريقة يعلن هللا بها عن نفسه هبطرق مختلفة، عصرنا هذا،  يحتى ف نسانإن هللا يتواصل مع اإل 

 .الكتاب المقدس ي؛ أكلمته
  انظر الشكل التوضيحي. ( إن هللا إله واحد، لكنه ثالثة أقانيم، وهم متساوون في اإللوهية  (  
  

  :أساليب مبتكرةستخدماً ، مُ بعد الدرسلطلبة ل هالتعليم آية الحفظ
   1:  1 التكوين

  أسئلة للمراجعة
  هللا    جوداً قبل تأسيس العالم؟ كان مو يمن الذ .1
  هللا     العالم؟ يالسلطة العليا فلديه  يمن الذ .2
  كل مكان يف          ين يوجد هللا؟أ .3
  هللا  شخص آخر؟  يكثر من أأويحبنا  عنا يءكل شيعلم  يمن هو الذ .4
 خطية يأن هللا يفصل نفسه عن أ      ؟ " هللا قدوس"ما معنى  .5
  إله واحد فقط    هناك إله واحد أم ثالثة آلهة؟  هل .6



    

  
  

  اآلب

  هللا    =        بناال

 الروح القدس

  

3          =     1   



    

  2الدرس 
  مقدمة للكتاب المقدس

  :ملحوظة للمعلم
افتحه واعرض للطلبة األقسام واإلصحاحات واآليات . اعرض للطلبة الكتاب المقدس وأنت تقدم الدرس

اسمح لهم بلمس الكتاب المقدس وِمَن الممكن أن تطلب من أحد التالميذ أن يستخرج آية الحفظ . المختلفة
  . ويقرأها بصوت عال ٍ

  
  .شواهد كتابية للمعلم ليدرسها قبل تقديم الدرس

   2 – 1:  1العبرانيين        21 – 19: 1بطرس الثانية 
    16:  3تيموثاوس الثانية        

  
  :قم بتعليم الطلبة النقاط التالية

 يقدر هللا أن يتواصل معنا من خالل الرؤى واألحالم، لكن حقه موجود في كلمته؛ الكتاب المقدس . 
 مقدس هو رسالة هللا الشخصية لكل الناس في العالمالكتاب ال. 
 يمكن تشبيه الكتاب المقدس بخطاب من هللا لنا. 
 لم تتم كتابة كل الكتاب المقدس في نفس العصر. 
  كاتباً مختلفاً، يـُدَعون األنبياء، في تدوين كلمته 40استخدم هللا أكثر من . 
 ر في الكتاباستخدم هللا موسى النبي في كتابة أول خمسة أسفا . 
  عام 1600أعطى هللا كلماته ألنبيائه في عصور مختلفة على مدار فترة . 
 لدينا اآلن كلمة هللا التامة في الكتاب المقدس. تم تسليم كلمة هللا من جيل لجيل حتى وقتنا الحالي. 
  د الجديدالجزء األول هو العهد القديم والجزء الثاني هو العه –ينقسم الكتاب المقدس إلى جزئين . 
 تمت كتابة العهد الجديد بعد ميالد يسوع. 
  رؤياسفراً في الكتاب المقدس لكنها قصة واحدة من سفر التكوين إلى سفر  66يوجد . 
 ينقسم كل سفر إلى أصحاحات و أعداد لتسهيل القراءة . 
 هللا هو كاتب الكتاب المقدس. 
 نقدر أن نكون متأكدين أن ما كـُتَِب هو حق و لن يتغير. 
 الكتاب المقدس هو أهم كتاب نقرأه . 
  

  :آية الحفظ لتعليمها للطلبة بعد الدرس، ُمستخدماً أساليب مبتكرة
   35:  24متى 

  
  أسئلة للمراجعة

  عن طريق كلمته؛ الكتاب المقدس           كيف يتواصل هللا معنا؟   .7
  لكل الناس في العالم          لمن كـُتَِب الكتاب المقدس؟  .8
        ......  . و تنتهي في سفر ......... قصة واحدة تبدأ في سفر  الكتاب المقدس هو .9

   رؤياال\التكوين                           
 هللا         كم سفر في الكتاب المقدس؟  .10
  . نعم، ألن هللا هو كاتبه، وهللا ال يكذب    هل نقدر أن نثق في ما يقوله الكتاب المقدس؟  .11

 
 
 



    

 
 

 نبي يكتب كلمة هللا



    

  3الدرس 
  الرئيسية في الكتاب المقدس القصة

  
  :ملحوظة للمعلم

اقرأ هذا الدرس للطلبة في هيئة قصة، مبيناً لهم أنهم في الشهور المقبلة سوف يتعلمون أكثر عن هذه 
  . القصة وأنه من الضروري أن يحضروا كل الدروس

  

  
  شواهد كتابية للمعلم ليدرسها قبل تقديم الدرس

  ال يوجد 
  

  
  . رس السابق مع الطلبةراجع األسئلة من الد

  

  
  :قم بتعليم الطلبة النقاط التالية

  
  العهد القديم

  ًفي البدء خلق هللا، اآلب واإلبن والروح القدس، عالـَما ً  . ِمثاليا
 ال موت، ال مرض، ال ألم، ال زوان، ال نبات سام، وال شيء شرير . 
 وهو مالك ساقط يكره هللا ) إبليس(عه لوسيفر اختار آدم ، خليقة هللا الخاصة، أن يعصي أوامر هللا بعد أن خد ،

 . نسانو اإل
  عن هللا نساناإل إنفصالتسبب عمل العصيان هذا في . 
 لم يعد آدم ابن  ألنه أصبح تحت سلطان إبليس . 
 بسبب خطية آدم بدأت كل األمور الشريرة من مرض، وألم، وزوان، ونبات سام، وشر في الظهور في العالم . 
 ،وهذا يشمل األطفال أيضاً، من بعد آدم مولودون بالخطية في قلوبهم ومنفصلون عن هللا كل الناس . 
 يجب عقاب الخطية. 
 من سلطان إبليس، وليتحمل عقاب  نسانوعد هللا بسبب رحمته ونعمته ومحبته ، أن يُرِسل ُمخـَلـِّصاً ليحرر اإل

 . هللاحتى يرجع إلى عائلة  نسان، وليصنع طريقاً لإلنسانخطية اإل
  على مدار السنين، خصص هللا لنفسه شعباً من نسل إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وأعطاهم شريعته، وقادهم

 .لألرض التي وعدهم بها، التي تـُدعى اآلن إسرائيل
 ُولَد الُمخـَلـِّص من هذا الشعب . 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



    

  العهد الجديد
 

  ه يسوعاسم إنسانوأخيراً، جاء هللا اإلبن إلى العالم في صورة . 
 هو الُمخـَلـِّص الُمنتظـَر. 
 وقد أثبت أنه هللا اإلبن بميالده من عذراء، وحياته التى بال خطية، وتعاليمه ومعجزاته . 
 يجب عقاب الخطية ألن هللا قدوس وبار . 
 تحمل يسوع خطية آدم وكل العالم عندما ُصِلب على الصليب وهو في عمر الثالثة والثالثين . 
 نسانإلبن ثمن خطية اإللقد دفع هللا ا . 
 دُفِن يسوع وبعد ثالثة أيام قام من القبر وظهر لكثيرين. 
 ورجع للسماء بعد أربعين يوماً ووعد أن يحيا هللا الروح القدس في كل من يؤمن به كُمخـَلـِّص . 
 بانكسر سلطان إبليس على المؤمنين، وأصبح طريق الرجوع لعائلة هللا ممكناً بموت يسوع على الصلي. 
  سوف يرجع يسوع يوماً ما في الُمستـَقبَل وسيُلقي إبليس وجنوده في بحيرة النار األبدية، مع كل الناس الذين لم

كل من يؤمنون بيسوع المسيح سوف يعيشون في محضره حيث ال يوجد موت أو . يقبلوا يسوع كُمخـَلـِّص لهم
 . ألم أو شر، ألن العالم القديم سوف يكون قد إنتهى

  
  :الحفظ لتعليمها للطلبة بعد الدرس، ُمستخدماً أساليب مبتكرةآية 
   5:  21 رؤيا

  
  أسئلة للمراجعة

  . ال توجد أسئلة لهذا الدرس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 

  



    

  اآلب، االبن، الروح القدس
  

  الخليقة
  

   }هللا َيِعد بالُمخـَلـِّص{ آدم وحواء       ؟ سنين قـَْبل المسيح
  

  }يَقبَل ذبيحة هابيلهللا { قايين وهابيل
  

  }الطوفان وتدمير الحياة كلها { نوح
  

   }هللا يجدد وعده بالُمخـَلـِّص{ إبراهيم      سنة قـَْبل المسيح  2000
  

   }هللا ينقذ إسحاق{ إسحاق
  

  }هللا يسميه إسرائيل{ يعقوب
  

12  ً   }هم أسباط إسرائيل اإلثنا عشر{ ابنا
  

   }هللا يُخـَـِّلص إسرائيل من مصر{ موسى      سنة قـَْبل المسيح  1500
  

   }يقود إسرائيل إلى أرض الموعد{ يشوع
  

   }عام 400يحكمون إسرائيل لمدة { القضاة
  

   }يحذرون إسرائيل من العصيان{ الملوك واألنبياء      سنة قـَْبل المسيح  1000
  

د الطريق للُمخـَلـِّص{ يوحنا المعمدان      سنة واحدة قـَْبل المسيح     }يُعِّ
  

   } الُمخـَلـِّص { ميالد يسوع المسيح        السنة صفر 
  

  } َصلب يسوع المسيح {    ┼          ميالدياً  33سنة 
  
  
  

  التسلسل الزمني
  
 



    

  4الدرس 
  من هو إبليس

  :ملحوظة للمعلم
يجب أن نجعل الطلبة يفهمون أن هللا أقوى وأعظم من . يخاف الكثير من الناس من إبليس والشياطين

آية الحفظ لهذا الدرس لها أهمية .  له سلطان على كل شيء ، بما في ذلك القوى الشريرةإن هللا. إبليس
  . كبيرة لتذكير الطلبة بقوة هللا

  

  شواهد كتابية للمعلم ليدرسها قبل تقديم الدرس
   7 – 6:  1أيوب          7 – 4:  38أيوب 

   15 – 14:  28حزقيال        21 – 20:  103مزمور 
   16:  1كولوسي        14 – 12:  14إشعياء 

   10:  20 رؤيا         11:  5 رؤيا
   8:  5بطرس األولى          44:  8يوحنا 

   9 – 7:  12 رؤيا       14:  11كورنثوس الثانية 
  20- 17:10لوقا 

  

  ال يوجد   . راجع األسئلة من الدرس السابق مع الطلبة
  

  :قم بتعليم الطلبة النقاط التالية
  ،خلق األرواح، التي تـُدعى مالئكةقبل أن يخلق هللا العالم. 
 قد يتخذون هيئة جسمية أحياناً، كما يستخدمها هللا أو إبليس. ليس لألرواح جسد مثل جسدنا . 
 خلقهم هللا كاملين و صالحين . 
  ً  . كان لوسيفر مالكاً من نوعية خاصة، كان جميالً، حكيماً وقويا
 كان له سلطان وقوة على كل المالئكة. 
 ر في قلبه وأراد أن يحل محل هللا كحاكم على كل شيءتكبَّر لوسيف . 
  الذين تبعوه، خارج السماء ) الشياطين(وكثير من مالئكته ) إبليس(لم يكن هللا ليسمح بحدوث هذا، فطرد لوسيفر

 . إلى األرض حيث يعيشون اآلن
 وكل ما هو خير نسانإن إبليس هو عدو هللا وهو يكره هللا واإل. 
 وقاتل إنه مخادع، وكذاب. 
 وإذ أن هللا أقوى وأعظم من إبليس، أعد مكاناً لعقاب إبليس و شياطينه. 
 يعلم إبليس هذا ويحاول . سوف يُلقى إبليس وشياطينه يوماً ما في بحيرة النار، حيث سوف يحترقون إلى األبد

 ً   . حتى اليوم أن يخدع البشر ليتبعوه حتى يُعاقـَبون أيضا
  :عد الدرس، ُمستخدماً أساليب مبتكرةآية الحفظ لتعليمها للطلبة ب

   6:  10إرميا 
  أسئلة للمراجعة

  .المالئكة         ماذا خلق هللا قبل العالم؟  .1
 .مالك يُدعى لوسيفر          من كان كبير المالئكة؟  .2
  خطط أن يحل محل هللا ويكون حاكماً         ماذا كان لوسيفر يخطط أن يفعل؟ .3

 . على كل الخليقة                
 . رماه خارج السماء إلى األرض          للوسيفر؟  ماذا فعل هللا .4
  منفصلين . سوف يُلقون في بحيرة النار        أين سيذهب إبليس وأتباعه يوماً ما؟  .5

 .عن هللا لألبد                
   .هللا           من هو األقوى، هللا أم إبليس؟ .6



    

  5الدرس 
  هللا يخلق األرض

  :ملحوظة للمعلم
يجب أن تجعل الطلبة يدركون كم أن هللا ! قدر أن يخلق عالـَماً من العدمفهو ي. تـَُبيِّن قصة الخلق قوة هللا

  .قد خلق هللا العالم وكل ما فيه لكي يعيش الناس فيه. قوي وحكيم ومحب
  

  شواهد كتابية للمعلم ليدرسها قبل تقديم الدرس
   5 – 3:  95مزمور          10 – 1:  1 التكوين
   17:  32إرميا          4 – 1:  19مزمور 
   28:  40إشعياء            24:  44إشعياء 

   16:  1كولوسي            3:  11العبرانيين 
  

  . راجع األسئلة من الدرس السابق مع الطلبة
  

  :قم بتعليم الطلبة النقاط التالية
 خلق هللا عالم األرواح، ثم خلق العالم الذي نراه حولنا . 
 ماء، وال نجوم، وال شمس، وال طيور، وال نبات، ال أرض، وال بحر، وال س. فى البدء لم يكن يوجد أي شيء

 . وال سمك، وال بشر، وال أي شيء
 خلق هللا كل هذا من العدم. 
 كان الظالم والماء يغطيان األرض . 
 كان هذا . لم يكن النور قادم من الشمس، إذ أن الشمس خـُلقت فى اليوم الرابع. فكان نور" ليكن نور: "قال له

 .فسهالنور آتياً من هللا ن
 ع بعض المياه من األرض إلى السماء لألمطار، وأبقى الباقى على األرض كبحار وأنهار  . خلق هللا السماء وجمَّ
 نقل هللا كل الماء الذي على األرض إلى مكان واحد فظهرت اليابسة ودعاها هللا األرض . 
  

  :آية الحفظ لتعليمها للطلبة بعد الدرس، ُمستخدماً أساليب مبتكرة
   17:  32إرميا 

  
  أسئلة للمراجعة

  . هللا فقط. ال شيء        ماذا كان موجوداً قبل البدء؟  .1
 .الظالم والماء      ما الذي كان يغطى كل األرض؟  .2
 . اليوم الرابعفي         في أي يوم خلق هللا الشمس؟ .3
 . من هللا نفسه          من أين أتى النور؟  .4
  ء من أجل المطر وضع هللا البعَض في السما          أين وضع هللا الماء؟  .5

 .والبعَض على األرض من أجل البحار واألنهار              
   .ال، هللا فقط هو القادر على ذلك      هل تقدر أن تـَخلق شيئاً من العدم؟ .6

 
 



    

  6الدرس 
  هللا يخلق النبات و األشجار

  :ملحوظة للمعلم
المكان وتطلع إلى  اجمع أوراق نبات، وزهور، وثمار، وبذور لتعرضها على الطلبة أو تمشَّ خارج

اخلق فيهم إدراكاً لتنوع . تذوق وشـُم فاكهة، وخضروات، وزهور مختلفة. األشجار والنباتات المختلفة
  . وجمال العالم الذي أعطانا إياه هللا

  
  شواهد كتابية للمعلم ليدرسها قبل تقديم الدرس

   2 – 1:  24مزمور          13 – 11:  1 التكوين
   17:  6وس األولى تيموثا           104مزمور 

  
  . راجع األسئلة من الدرس السابق مع الطلبة

  
  :قم بتعليم الطلبة النقاط التالية

 وضع هللا على األرض التي خلقها أشجار، ونباتات، وزهور حتى تنمو وتـُنتِج بذوراً حتى ينمو المزيد منها . 
 بات الببو وبداخلها بذور ببوأخرج نبات اليقطينة ثمار يقطين بداخلها بذور يقطين، ونمت أشجار ن. 
 خلق هللا النبات واألشجار بهدف: 

 الغذاء 
 الظل 
  الخشب(المسكن ( 
  القطن(الملبس( 
 والزهور لالستمتاع. 

 لقد سدد هللا احتياجاتنا ألنه يحبنا. 
  

  :آية الحفظ لتعليمها للطلبة بعد الدرس، ُمستخدماً أساليب مبتكرة
   3:  11العبرانيين 

  
  أسئلة للمراجعة

  . األشجار، والنبات، والزهور    ماذا وضع هللا على األرض لكي ينمو؟  .1
 .نبات يقطين      إن وجدنا نبات يقطين، فماذا سيُنتِج؟  .2
 . إلخ... اليقطين، البقول       اذكر خمسة أمثلة لخضروات نأكلها؟ .3
 . إلخ... النار، األثاث، بناء البيوت           فيم نستخدم الخشب؟  .4
 .من نبات القطن          من أين يأتى القطن؟  .5
  . ألنه يحبنا و يسدد احتياجاتنا    لماذا خلق هللا هذه األشياء على األرض لتنمو؟ .6



    

  7الدرس 
  هللا يخلق الشمس، والقمر، والنجوم

  :ملحوظة للمعلم
اجعل الطلبة يتكلمون عن النجوم التي يرونها بالليل، وعن األشكال المختلفة للقمر، ولون الشمس في 

يقدرون . اجعلهم يفهمون كم أن العالم الذي أعطاه لهم هللا جميل، وكم أن هللا يهتم بهم. اءالصباح والمس
  . أن يتأكدوا من وجود هللا الخالق بمجرد النظر إلى العالم من حولهم

  
  شواهد كتابية للمعلم ليدرسها قبل تقديم الدرس

   9 – 6:  33مزمور        19 – 14:  1 التكوين
   20:  1رومية           26:  40إشعياء 

  
  . راجع األسئلة من الدرس السابق مع الطلبة

  
  :قم بتعليم الطلبة النقاط التالية

 إن النجوم كثيرة جداً . لقد خلق هللاُ أصغَر البذور وخلق أيضاً الشمس الضخمة، والقمر، وماليين ماليين النجوم
 .فال يستطيع أحد أن يحصيها

 قدر أن نراهابعض النجوم بعيدة جداً حتى أننا ال ن . 
  ًتخيل كم كان العالم . خلق هللا الشمس لتسطع، لتعطينا النور والدفء نهاراً، وخلق القمر والنجوم لتضيء ليال

 . سيبدو ُمظِلماً بدون القمر والنجوم
 ونحن نرى ذلك كل يوم عندما تشرق الشمس في الصباح وتغرب بالليل. هللا إله نظام . 
 تهي في نفس التوقيت كل عامتبدأ فصول السنة األربع وتن . 
 تقدر أن ترى في أي مكان شيئاً ما قد خلقه هللا. نقدر أن نرى عظمة هللا حولنا في خليقته . 
  

  :آية الحفظ لتعليمها للطلبة بعد الدرس، ُمستخدماً أساليب مبتكرة
  ) الجزء الثاني( 3:  6إشعياء 

  
  أسئلة للمراجعة

  . الشمس    اء لتضيء أثناء النهار؟ ما هو النور الذي وضعه هللا في السم .1
 .القمر والنجوم  ما هي األنوار التي وضعها هللا في السماء لتضيء أثناء الليل ؟  .2
 . كثيرة جدًا فال يستطيع أحد أن يحصيها        كم عدد النجوم التي خلقها هللا؟ .3
  ًا حتى أننا ال، بعض النجوم بعيدة جد           هل نقدر أن نرى كل النجوم التي خلقها هللا؟  .4

  .النقدر أن نراها                       
 . .الصيف، الخريف، الشتاء، الربيع        اذكر أسماء فصول السنة األربع؟  .5
  ال، لكنه خلق الناس الذين اخترعوا           هل خلق هللا الطائرات؟ .6

  . الطائرات                          
 
 
 
  
  
 

 



    

  8الدرس 
  هللا يخلق الطيور، والسمك، والحيوانات

  :ملحوظة للمعلم
اجعلهم يتظاهرون أنهم أفيال أو أرانب، أو . اجعل الطلبة يخبرونك بأسماء حيوانات، وطيور، وأسماك

  . استمتع مع الطلبة وأنت تعلمهم عن خليقة هللا الرائعة. إلخ... يُصدرون أصواتاً ِمثل الطيور 
  

  شواهد كتابية للمعلم ليدرسها قبل تقديم الدرس
   104مزمور          25 – 20:  1 التكوين

  
  . راجع األسئلة من الدرس السابق مع الطلبة

  
  :قم بتعليم الطلبة النقاط التالية

  مأل هللاُ األرض بكثير من الحيوانات المختلفة، ومأل السماء بكثير من الطيور المختلفة، ومأل األنهار والبحار
 . يكثير من األسماك

 أكبر من فيل -ِمثل الحوت -فر اإلبهام والبعض اآلخربعض أنواع األسماك صغيرة جداً في حجم ظ . 
  تعيش بعض األسماك في مياه البحار العميقة المظلمة لذلك توجد بعض األنوار على أجسادها حتى تستطيع

 . رؤية بعضها البعض
  َ  . لدى بعض الطيور عيون زرقاء، بل وحمراء أيضا
 والبعض يأكل اللحم، والبعض يأكل الفاكهةتأكل الطيوُر شتى أنواع الطعام، البعض يأكل البذور ، . 
 بعض الحيوانات صغيرة ِمثل الفأر، والبعض منها كبير وبدين ِمثل الفيل، والبعض منها طويل ِمثل الزرافة ! 
 بعض الحيوانات تأكل ورق األشجار، والبعض يأكل اللحم، والبعض يأكل العشب . 
 ن هللا يحبنا جداَ خلق هللاُ كل هذه المخلوقات كي نستمتع بها، أل . 
  

  :آية الحفظ لتعليمها للطلبة بعد الدرس، ُمستخدماً أساليب مبتكرة
   24:  104مزمور 

  
  أسئلة للمراجعة

  . الطيور                 ما الذي خلقه هللا ليطير في السماء؟  .1
      السمك، والسرطان،   اذكر أسماء بعض المخلوقات التي وضعها هللا في البحر ؟  .2

 .إلخ.... واألخطبوط                           
 . في حجم الفيل            إلى أي حجم يمكن للسمك أن يكون؟ .3
  .الزرافة          ما هو أطول حيوان خلقه هللا؟  .4
 .أوراق الشجر العالية           ماذا يأكل حيوان الزرافة؟  .5
  . إلخ... األسود، الكالب، القطط       ما هي الحيوانات التي تأكل اللحم؟ .6

  
 
 
  
  
  
 



    

 
 جنة عدن



    

  
  9الدرس 

  نساناإل: هللا يعمل خليقته الُمَميَّزة
  :ملحوظة للمعلم

. خلق هللاُ الناَس متميزين، وذلك حتى نهاية الكون. يجب على الطالب أن يفهم أنه متميز جداً عند هللا
  . أن يسمعوا لهإن هللا يعلم ما هو لفائدتهم، فيجب عليهم . وحيث أن هللا هو الذي خلق البشر، فهو يملكهم

  
  شواهد كتابية للمعلم ليدرسها قبل تقديم الدرس

   7:  2 التكوين         31 – 26:  1 التكوين
   28 – 24:  17أعمال          23 – 20:  2 التكوين

  
  . راجع األسئلة من الدرس السابق مع الطلبة

  
  :قم بتعليم الطلبة النقاط التالية

 واألسماك، واألشجار، والشمس، والقمر، والنجوم أنهى هللا خلقه لكل الحيوانات، والطيور ، . 
 نساناإل: كان كل شيء جاهزاً الستقبال خليقة هللا الُمَميَّزة . 
 وهذا ال يعني أننا نشبه هللا في الشكل، ألن هللا ليس له جسد، . يقول الكتاب المقدس إننا مخلوقون على صورة هللا

 . هللا روح
 صورة هللا تعني: 

o عقالً لكي نعرفه نسانأعطى هللا اإل. 
o أعطانا قلباً لكي نحبه. 
o أعطانا إرادة لكي  نختار أن نتبعه أم ال . 

 ال تقدر الطيور، أو األسماك أن تفعل ذلك. 
 فعلينا أن نعتني بخليقته. أعطى هللاُ البشر عمالً ليعملوه. 
  م وخلق إمرأة تـُدعى حواءوأخذ ضلعاً من آد. ، آدم، من تراب األرض ونفخ فيه الحياةإنسانخلق هللاُ أول . 
  جميلة تـُدعى َعْدن وقال للبشر أن ينجبوا أطفاالً حتى يمألوا كل األرض) جنة(وضعهما هللا في حديقة . 
 آدم هو جدنا األعلى، ألن من صلبه أتى كل البشر . 
  ًوهب هللاُ آدم وحواء عالـَما ً  . اً وقد فعل ذلك ألنه أحبهما كثير. رائعاً ليعيشا فيه ِمثاليا

  :آية الحفظ لتعليمها للطلبة بعد الدرس، ُمستخدماً أساليب مبتكرة
  ) النصف األول من اآلية(  26:  17أعمال 

  أسئلة للمراجعة
  . البشر          ما هي خليقة هللا الُمَميَّزة ؟  .1
    أن لدينا عقًال لنعرفه، وقلباً       ما معنى أننا مخلوقين على صورة هللا ؟  .2

 .لنحبه، وإرادة لنطيعه                         
    ال، فالبشر فقط هم القادرون      هل تقدر الحيوانات أن تقرأ الكتاب المقدس؟ .3

 . على معرفة هللا                         
    من تراب األرض،  ثم نفخ             كيف خلق هللاُ آدم؟  .4

  .فيه الحياة                          
 .ألنه أحبهما كثيراً   يعيشا فيه؟ لماذا أعطى هللاُ آدم وحواء هذا العالم الجميل ل .5
  . آدم          من هو جدنا األعلى ؟ .6

  



    

 
 

آدم وحواء في جنة عدن



    

 
   10الدرس 

  أوامر هللا آلدم
  :ملحوظة للمعلم

اشرح لهم أن الموت هو ِمثل ورقة شجر . استخدم غصن شجرة به بعض األوراق عند تقديم هذا الدرس
إن . الورقة، حيث أنه هو الذي يمدها بالماء والغذاءإن الغصن هو مصدر حياة . منزوعة من الغصن

ثم ستتحول إلى اللون البني ) 2منفصلة عن مصدر حياتها؛ ) 1: اقتلعنا الورقة من الغصن تصبح
عند تقديمك لهذا الدرس، استخدم الغصن . وأخيراً ستـُرمى في النار لتحترق) 3وتموت بعد أيام قليلة ؛ 

  . لموتليساعد الطلبة في فهم معنى ا
  

  شواهد كتابية للمعلم ليدرسها قبل تقديم الدرس
   17 – 15:  2 التكوين

  
  . راجع األسئلة من الدرس السابق مع الطلبة

  
  :قم بتعليم الطلبة النقاط التالية

 وأعطى هللاُ آدم أمراً واحداً . وضع هللاُ آدم في جنة عدن . 
  شجرة معرفة الخير والشر"واحدة، كان آدم يقدر أن يأكل من أي شجرة في الجنة إال شجرة ." 
 ،يوم تأكل منها موتاً تموت" قال هللا آلدم". 
  استخدم الغصن لشرح اآلتي -:إن لم يستمع آدم ألمر هللا، ستحدث ثالثة أمور له : 

 ) اقطع ورقة من الغصن. (لن يصبح ابناً  فيما بعد، سوف ينفصل عن هللا ويكون تحت سلطان إبليس .1
 ) اشرح لهم أن هذه الورقة سوف تتحول إلى اللون البني وتموت(جسدُه يوماً ما ويموت  سوف يَكـْبُر .2
 ) كما تـُرمى األوراق الميتة في النار(سوف يُرمى في بحيرة النار كعقاب على عصيانه أمر هللا  .3

 أحب هللاُ آدم وأعطاه كل ما كان يحتاج حتى يعيش بسعادة في جنة عدن. 
  من لمس النار ألنهما يحبانك ويريدان أن يمنعاك من الخطر، كذلك أراد هللا أن يمنع آدم كما أن والديك يحذرانك

 . من اتخاذ قرارات خاطئة
  

  :آية الحفظ لتعليمها للطلبة بعد الدرس، َمستخِدماً أساليب مبتكرة
   17:  2 التكوين

  
  أسئلة للمراجعة

  . شجرة معرفة الخير والشر     ؟ ماذا كان اسم الشجرة التي قال هللاُ آلدم أال يأكل منها  .1
 .سيموت        ماذا كان سيحدث آلدم إن عصى أمر هللا ؟  .2
      عن هللا نفصالاإل) 1                      ما هو معنى الموت؟ .3

    سوف تكبر أجسادنا وتموت) 2                                     
  رةالنهائي عن هللا في بحي نفصالاإل) 3                                  
 النار                               

  .ألنهم يحبوننا              لماذا يحذرنا آباؤنا من األمور الخطرة؟  .4
  ألن هللا أحبه وأراد أن يحميه من اتخاذ    لماذا حذر هللاُ آدم من األكل من شجرة معرفة الخير والشر؟  .5

 .قرارات خاطئة                            
  . ألنه يحبنا ويعرف ما هو لفائدتنا           ؟لماذا يجب علينا أن نطيع هللا .6

 



    

 
   11الدرس 

  آدم وحواء يعصيان أمر هللا
  :ملحوظة للمعلم

فقد قال لحواء أن أكل الثمرة هو . هذا الدرس يشرح لنا كيف أن إبليس يحاول أن يخدعنا لعمل الخطأ
: يهامنا أنها جيدة، مثالُ مازال الشيطان يحاول أن يجعلنا نعمل الخطأ بإ. لخيرها، وأنها ستكون حكيمة

التمرد على اآلباء والمعلمين، الجنس قبل الزواج، معاقرة الخمر، التدخين، تعاطي المخدرات، السرقة، 
ر التالميذ أن الشيطان ال يريد إال ما . سماع الموسيقى الشريرة، ومشاهدة برامج التليفزيون الشريرة َحذِّ

  .  يه في بحيرة الناريضرهم، وأنه يريدهم جميعاً أن ينضموا إل
  

  شواهد كتابية للمعلم ليدرسها قبل تقديم الدرس
   44:  8يوحنا          19 – 1:  3 التكوين

  
  . راجع األسئلة من الدرس السابق مع الطلبة

  
  

  :قم بتعليم الطلبة النقاط التالية
 ألقى هللا بإبليس إلى األرض عندما عصى هللا . 
  كان يغار من شركتهما با وأراد أن يدمر هذه العالقة ويذهب بهما . وحواءجاء الشيطان إلى الجنة ليخدع آدم

 . إلى بحيرة النار
 قال لها إنها لن تموت . تنكر إبليس في شكل حية وخدع حواء حتى أكلت من ثمرة شجرة معرفة الخير والشر

 . لكنها ستصبح ِمثل هللا
 أكل آدم وحواء من الشجرة . 
 كان إبليس يَعلـَم : 

 . ا لن يصبحا ابناء  فيما بعد، وسوف ينفصالن عن هللا ويكونان تحت سلطان إبليسأنهم .1
 . سوف يَكـْبُر جسداهما يوماً ما ويموتا .2
 . سوف يتم إلقائهما في بحيرة النار كعقاب على عصيانهما أمر هللا .3

 طى آدم وحواء اإلرادة حتى تذكر أن هللا أع. لم يجبر إبليُس آدم وحواء على العصيان، لقد اختارا أن يصغيا له
 . يختارا أن يطيعا أو يعصيا هللا

 نسانإنه يكره هللا واإل. إن إبليس قاتل وكذاب، ويريد أن ينضم إليه الجميع في بحيرة النار . 
  تسبب عصيان آدم في كل األمور الشريرة التي أتت على العالم ، مثالُ الموت، المرض، األلم، األعشاب

 . إلخ... السامة، الطقس السيء، المعاناة الضارة، والنباتات 
  ًلقد خلق هللا عالـَما ً ً  ِمثاليا لعن هللاُ األرض بسبب عصيان آدم ، فأنتجت األشواك، واألعشاب الضارة، . رائعا

ً . والنباتات السامة  . وهذا جعل الحياة صعبة على آدم وحواء وكل نسله، وهذا يشملنا نحن أيضا
  
  
  
  
  
  
  
  



    

  :ها للطلبة بعد الدرس، ُمستخِدماً أساليب مبتكرةآية الحفظ لتعليم
  

   8:  5بطرس األولى 
  

  أسئلة للمراجعة
  ألنه كان يغار من شركتهما با وأراد أن يدمر        لماذا خدع إبليُس آدم وحواء ؟  .1

 . هذه العالقة ويذهب بهما إلى بحيرة النار                     
        انفصال عن هللا) 1    رة ؟ماذا حدث آلدم وحواء بعد أن أكال من الثم .2

      سوف يكبر جسداهما وتموت) 2                      
  سوف يتم إلقائهما في بحيرة النار مع إبليس ) 3                                    
 وشياطينه                           

  أشياٌء ِمثللعن هللاُ األرض وبدأت في الظهور     ماذا حدث للعالم بعد أن عصى آدُم وحواُء هللا؟  .3
  المرض، واألعشاب الضارة، واأللم، والنباتات                      
  .إلخ... السامة، والطقس السيء                        

 .ال، لقد اختارا ذلك بمحض إرادتهما  هل أجبر الشيطاُن آدم وحواء على األكل من الشجرة؟  .4
 . نسانهللا واإل          من الذي يكرهه إبليس ؟ .5
    نعم، فنحن نمرض، ونجوع، وال نجد     . ة بالنسبة لنا أيضاً؟ اذكر أمثلةهل الحياة صعب .6

  . إلخ... وظائف                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  



    

 
 

آدم وحواء يعصيان أمر هللا



    

 
   12الدرس 

  كل الناس خطاة ومنفصلون عن هللا
  :ملحوظة للمعلم

ويجب عليك أن . (باألمور السيئة التي يرتكبونهااجعلهم يخبرونك . ناقش مع الطلبة ما هي الخطية
  . ال تـُِدن الطلبة بل اجعلهم يدركون أنهم خطاة ِمثل آدم) تشاركهم أيضاً بأخطاء ترتكبها

  
  شواهد كتابية للمعلم ليدرسها قبل تقديم الدرس

   12:  5رومية          23:  3رومية 
   3 – 1:  53مزمور          5:  51مزمور 
   26:  17أعمال 

  
  . راجع األسئلة من الدرس السابق مع الطلبة

  
  :قم بتعليم الطلبة النقاط التالية

 كُل الناس هللا ، وهذا يشمل األطفال أيضاً، وذلك بسبب عصيان آدم وحواء عصيي. 
 نحن أيضاً خطاة ِمثل آدم إذ أن آدم هو جدنا األعلى وكلنا نأتي من نسله. 
 ه عن الخطية، ويقول هللا أن عقاب أي خطية هو الموتهللا إله قدوس، وهذا يعني أنه يفصل نفس . 
 قال هللا في كلمته . قال هللا آلدم وحواء أال يأكال من الشجرة. ما هي الخطية؟ الخطية هي رفض سماع وطاعة هللا

  .أن ال نسرق، أو نكذب، أو نغتاب اآلخرين، أو نتشاجر ونؤذي اآلخرين بكلماتنا أو أفعالنا –الكتاب المقدس  –
 حتى األمور الصغيرة ِمثل سرقة السكر من دوالب األم هو سرقة . 
 إن األمور السيئة التي نفعلها هي دليل على أننا خطاة ومنفصلون عن هللا . 
 كل الناس في كل العالم يرتكبون الخطية؛ ألننا كلنا نأتي من نسل آدم، وهو أول من أخطأ . 
 بالموت يخبرنا الكتاب المقدس أن هللا يعاقب الخطية . 
  وهذا يعني 

 .أننا منفصلون عن هللا ومولودون تحت سلطان إبليس .1
 . سوف تموت أجسادنا يوماً ما .2
 . سوف يتم إلقائنا في بحيرة النار .3

  ً  . ما حدث آلدم يجب أن يحدث لنا أيضا
 ال توجد خطيئة صغيرة وأخرى كبيرة، كل الخطايا متساوية وسيتم العقاب عليها . 
 وهو يعلم كل ما نقول أو نفعل أو نفكر فيه. وفي كل مكان في نفس الوقت. ءإن هللا يعلم كل شي . 
 ال يقدر أحد أن يختبيء من هللا أو يهرب من عقابه . 
  ً  . كان هللا يعلم بخطيئة آدم وحواء، وهو يعلم خطايانا أيضا
  
  
  
  
  
  
  
  



    

  :آية الحفظ لتعليمها للطلبة بعد الدرس، ُمستخِدماً أساليب مبتكرة
  ) الجزء األول( 23:  6رومية 

  
  أسئلة للمراجعة

 . آدم وحواء      من هم أول من ارتكبوا خطية ؟  .1
 .آدم        من هو جدنا األعلى ؟ .2
 .رفض سماع وطاعة هللا                   ما هي الخطية؟  .3
 .الموت      ما هو عقاب هللا ألي خطية؟  .4
 . نعم، هللا يعلم كل شيء      هل يعرف هللا كل ما نفكر فيه ؟ .5
  . ال، ال يقدر أحد أن يهرب من هللا    أن نهرب من عقاب هللا؟  هل نقدر .6



    

  

  )خاطىء(آدم 
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   13الدرس 
  هللا يعد بُمخـَلـِّص ليكسر سلطان إبليس

  :ملحوظة للمعلم
سيتم عقابهم على يجب على الطلبة أن يدركوا مجددا أنهم خطاة ومنفصلون عن هللا و

هو أول  15:  3 التكوين. إن هللا يحبنا جداً حتى أنه مهد طريقاً لنا لننتمي له مجدداً . خطيتهم يوماً ما
  . الذي يأتي ليكسر سلطان إبليس) يسوع(وعد بالُمخـَلـِّص 

  

  شواهد كتابية للمعلم ليدرسها قبل تقديم الدرس
   2:  5ميخا        15:  3 التكوين
   7 – 6:  9إشعياء        14:  7إشعياء 
   6 – 3:  2متى      22 – 21:  45إشعياء 

   8:  3يوحنا األولى      9:  3بطرس الثانية 
  . راجع األسئلة من الدرس السابق مع الطلبة

  

  :قم بتعليم الطلبة النقاط التالية
 صورة هللا، مما يعني أنه كان آدم وحواء مخلوقـَين على . لم يجبرهم إبليس على العصيان. عصى آدُم وحواُء هللا

 . واختارا أن يعصيا هللا. كانت لهما إرادة حرة ليطيعا أو يعصيا هللا
 تماماً كما يستمر آباؤنا في حبنا عندما نعصاهم. لكن هللا استمر في محبته آلدم وحواء. 
 أعطاهما هللا وعداً رائعاً، أن يرسل شخصاً، ُمخـَلـِّصاً، ليكسر سلطان إبليس عليهما . 
 يحمل هذا الُمخـَلـُِّص عقاَب خطيتهما ويمهد طريقاً حتى يرجعا إلى عائلة هللاس . 
 سيتسبب الشيطان في اآلالم والمشاكل للُمخـَلـِّص، لكن . سيدخل الشيطان وأتباعه في حرب مع هللا وشعبه

 )  15:  3 التكوين. (الُمخـَلـِّص سيدمر سلطان إبليس تماماً في النهاية
 أي أنها لن . (ـِّص إلى العالم بعد سنوات عديدة في المستقبَل وسوف يأتي طفالً مولوداً من أم عذراءسيأتي الُمخـَل

 ) تكون قد مارست الجنس مع رجل
 "هللا معنا: هو اسم من أسماء الُمخـَلـِّص والذي معناه" عمانوئيل . 
 سوف يُولد في بلدة صغيرة اسمها بيت لحم في أرض إسرائيل . 
 من سلطان إبليس نسانلينقذ اإل واحداً ى العالم ُمخـَلـِّصاً سيرسل هللا إل . 
 سوف تتعلم أكثر في الدروس القادمة عن هذا الُمخـَلـِّص وكيف تنتمي إلى عائلة هللا . 

  

  :آية الحفظ لتعليمها للطلبة بعد الدرس، ُمستخِدماً أساليب مبتكرة
   23:  1متى 

  
  أسئلة للمراجعة

 . ال، استمر في حبه لهما  ، هل توقف هللا عن حبه لهما ؟ عندما عصى آدُم وحواُء هللا .1
    أن يرسل ُمخـَلـِّصاً ليكسر سلطان      ما هو الوعد الرائع الذي أعطاه هللا آلدم وحواء ؟ .2

 إبليس عليهما                                 
 .بعد سنوات كثيرة في المستقبَل                     متى سيأتي الُمخـَلـِّص؟  .3
 .هللا معنا                   ؟ "عمانوئيل"نى ما مع .4
 . هللا    سوف يحارب إبليُس هللا، لكن َمن منهما سينتصر ؟ .5
  . واحدًا فقط                    كم ُمخـَلـِّصاً سيرسل هللا؟  .6

  
  
  



    

 

خريطة العالم



    

  
   14الدرس 
  لُمخـَلـِّص ل الرموز األولى

  :ملحوظة للمعلم
. تاروا طريقتهم الخاصة التي يكونون بها مقبولين عند هللا، ِمثل قايينيعتقد الكثيرون أنهم يقدرون أن يخ

إلخ، سوف تجعلهم .. يعتقد الناس أنهم إن عملوا أعماالً صالحة ِمثل حضور الكنيسة، والتبرع بالمال 
. الطريقة الوحيدة لقبولنا عند هللا هي الثقة في الطريق التي أعدها لنا. هذه األعمال مقبولين لدى هللا

  . وهي اإليمان بيسوع المسيح الذي دفع بدمه ثمن خطايا العالم
  

  شواهد كتابية للمعلم ليدرسها قبل تقديم الدرس
   24 – 21:  3 التكوين         8 – 6:  3 التكوين
   4 – 1:  11العبرانيين          8 – 1:  4 التكوين
   6:  14يوحنا          29:  1يوحنا 

  
  . الطلبة راجع األسئلة من الدرس السابق مع

  
  :قم بتعليم الطلبة النقاط التالية

 بعد أن عصى آدُم وحواُء هللا، إنقطعت صداقتهما با . 
 حاوال أن يختبئا من هللا . 
 ال يقدر أحد أن يختبئ من هللا، فهو في كل مكان طول الوقت وهو يعلم كل ما نفعل . 
 مالبس آلدم وحواء ذبح هللاُ أحدَ الحيوانات التي كانت في الجنة وصنع من جلده . 
 فعل هللا ذلك ليُريهما أن خطيتهما كانت خطيرة وكان عقابها الموت . 
 كان موت الحيوان رمزاً للُمخـَلـِّص الذي سيأتي يوماً ليتحمل عقاب خطايانا. 
 طرد هللاُ آدم وحواء من الجنة ولم يسمح لهما بالرجوع . 
 كان قايين وهابيل أول مولودين آلدم وحواء . 
  َّم آدم وحواء ولديهما أن هللا صنع طريقاً خاصاً حتى يأتي الخاطيُء به إلى هللاَعلـ . 
 وقدم ذبيحة حيوانية . أطاع هابيُل طريق هللا . 
  خاطيء ومنفصل عن هللا، وأن عقاب خطيته هو الموت إنسانكان هابيل ُمتفقاً مع هللا أنه . 
 ـِّص الذي سيأتي في المستقبَل ليرفع عنه عقاب خطيتهكان هابيل يؤمن أن موت الحيوان هو رمز للُمخـَل . 
 فرح هللا بإيمان هابيل به وقبـِل ذبيحته . 
 خاطيء أو أن عقاب خطيته هو الموت إنسانلم يتفق مع هللا أنه . لم يطع قاييُن طريَق هللا . 
 قدم قايين الخضروات . 
 لم يُسر هللا بعدم إيمان قايين ولم يَقبَل تقدمته . 
 يين من هللا وغار من أخيه، فقتلهغضب قا . 
 عندما آمن هابيل با وأطاعه، قبله هللا كابن له وذهب هابيل ليعيش مع هللا في السماء إلى أبد اآلبدين. 
  ه عن هللا واستمر في الحياة تحت سلطان إبليسإنفصالاستمر قايين في . 
  
  
  
  
  



    

  
  :اليب مبتكرةآية الحفظ لتعليمها للطلبة بعد الدرس، ُمستخِدماً أس

  ) الجزء األخير( 22:  9العبرانيين 
  
  

  أسئلة للمراجعة
 . ال      هل يقدر أحد أن يختبيء من هللا ؟  .1
    ذبح أحد الحيوانات وصنع من جلده مالبس،   ماذا فعل هللا عندما تمرد آدم وحواء عليه ؟ .2

 . وطرد آدم وحواء من الجنة                    
    فعل ذلك حتى يريهما كم أن خطيتهما خطيرة،        لماذا ذبح هللاُ الحيوان؟  .3

    وحتى يقدم صورة عن الُمَخلـِّص الذي سيأتي في                    
 .المستقبل ليحمل خطيتهما                             

 .ألن قايين لم يأت  بالطريقة التي اختارها له      لماذا لم يَقبل هللاُ تقدمة قايين؟  .4
 . إلى السماء حتى يعيش مع هللا إلى أبد اآلبدين      ت ؟أين ذهب هابيل عندما ما .5
  . إلى بحيرة النار    أين تعتقد أن قايين ذهب عندما مات؟  .6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  



    

 
 

 يحاول آدم وحواء االختباء من هللا



    

 
 

 يترك آدم وحواء جنة عدن



    

 
 
 

 يحضر قايين وهابيل تقدمتيهما 



    

  
 
   15الدرس 

  فاننوح والطو
  :ملحوظة للمعلم

كل من يؤمنون بيسوع كُمَخلـِّص لهم سيُنقذون من . إن الطوفان هو صورة عن خالص هللا بيسوع
كان نوح خاطئاً كأي واحد منا، لكن هللا قـَبـِله . عقاب هللا، كما أُنِقذ نوح من الفيضان ألنه وثق وأطاع هللا

  .بسبب إيمانه وطاعته
  

  ا قبل تقديم الدرسشواهد كتابية للمعلم ليدرسه
   7 – 6:  11العبرانيين        8، 7، 6، 5أصحاحات  التكوين

   9:  3بطرس الثانية 
  

  . راجع األسئلة من الدرس السابق مع الطلبة
  

  :قم بتعليم الطلبة النقاط التالية
 جبوا أوالداً أنجب آدم وحواء أوالداً آخرين كثيرين، وكبر أوالدهم وأن. بعد أن قتل قاييُن هابيل، طرده هللا . 
 وسريعاً ما إمتأل العالم بالناس. 
 كان كل الناس مولودين خطاة وتابعين للشيطان، لذلك فعلوا أموراً سيئة كثيرة. 
  كانوا يحاربون بعضهم بعضاً، وكانوا يسرقون بعضهم بعضاً، ويقتلون بعضهم بعضاً، لم يكونوا يحبون هللا أو

 . يستمعوا ألوامره أو يطيعوه
  فقرر أن يدمر الحياة على األرضنسانجداً أنه خلق اإلحزن هللا ،. 
 فقرر أن يرسل طوفاناً ليغطي األرض كلها، حتى الجبال العالية . 
 كان اسمه نوح. كان هناك رجل واحد يحب هللا ويطيعه. 
 وأطاع نوُح هللا. قال هللاً لنوح أن َيبني مركباً كبيراً يُدعى الفـُلـْك . 
  من كل نوع من الكائنات الحية) ذكراً وأنثى(وعائلته، واثنين قرر هللا أن ينقذ نوح . 
  نوع من الحيوانات فيه 72000كان الفـُلـْك كبيراً ليسع . 
  وفي نفس الوقت دعى نوح الناس أن يطيعوا هللا ويمتنعوا . سنة لبناء الفـُلـْك 120استغرق األمر من نوح وأبنائه

 .  الذي قاله لهم نوحلم يستمع الناس لتحذير هللا. عن عمل الشر
 بعد أن دخل نوح وعائلته والحيوانات الفـُلـْك بأمان، أغلق هللا . قال هللا لنوح أن يبني الفـُلـْك وبه باب واحد فقط

 . الباب ثم أرسل الطوفان
 كان كل الناس الذين رفضوا االستماع  خارج الفـُلـْك ، وغرقوا كلهم مع كل الكائنات الحية . 
  من حقيقة أن نوح وعائلته كانوا خطاة ألنهم أتوا من نسل آدم، إال أنهم أطاعوا هللا وآمنوا بوعده أن بالرغم

 . يرسل الُمَخلـِّص لينقذهم من سلطان إبليس
 ألن نوح آمن بالرب وصدقه وأطاعه، أنقذه هللا وقـَبـِله وكأنه لم يخطئ من قـَْبل . 
 أنه لن يرسل طوفاناً ثانياً على األرض ليدمر الحياة فيها وضع هللاُ قوس قزح في السماء كعالمة لتعلن . 
 ذبح نوُح حيواناً وقدمه كذبيحة  ألنه أنقذه هو وعائلته من الموت . 
 قصة نوح هي صورة عن الُمَخلـِّص الذي سيأتي لينقذ الناس الذين آمنوا به من بحيرة النار  . 
  
  
  



    

  
  

  :ستخِدماً أساليب مبتكرةآية الحفظ لتعليمها للطلبة بعد الدرس، مُ 
    32:  18حزقيال 

  
  أسئلة للمراجعة

    ألنهم كانوا مولودين خطاة وتابعين    لماذا كان الناس في زمن نوح يفعلون الشر ؟  .1
 . للشيطان                        

 . أن يرسل طوفاناً     كيف كان هللا يريد أن يدمر الحياة على األرض ؟ .2
 . نوح    ن الطوفان؟ ما اسم الرجل الذي أنقذه هللا م .3
 .ألنهم صدقوا هللا وأطاعوه        لماذا أنقذه هللاُ هو وعائلته؟  .4
 . سنة 120نعم،   هل أعطى هللاُ الناس مهلة حتى يرجعوا إليه ويصدقونه؟ .5
    ال، فا ال يريد أن يموت أحد بعيدًا     هل كان هللا مسروراً بموت كل الناس األشرار؟  .6

  . عنه                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



    

  
  
  

  يرسل هللا الطوفان



    

  
  

نوح وعائلته يقدمون الشكر 



    

  
   16الدرس 

  إبراهيم وإسحاق
  :ملحوظة للمعلم

سوف تقوم بتذكير الطلبة . إن هذا الدرس مهم جداً ألنه صورة عن يسوع الذي أتى بعد ذلك ليُخـَلـِّصنا
  .مةبهذه القصة الحقاً في الدروس القاد

  
  شواهد كتابية للمعلم ليدرسها قبل تقديم الدرس

   5 – 1:  12التكوين          9 – 1:  11التكوين 
   15 – 1:  18التكوين        14 – 13،  6 – 1:  15التكوين 
   12 – 8:  11العبرانيين          19 – 1:  22التكوين 

   19 – 17:  11العبرانيين 
  

  . ةراجع األسئلة من الدرس السابق مع الطلب
  

  :قم بتعليم الطلبة النقاط التالية
 مرت سنوات عديدة منذ وقت الطوفان، وكان كل الناس في هذا الوقت يتكلمون لغة واحدة . 
  كان هللا يريد أن يَسكـُن الناس في كل مكان في العالم، فأعطى هللاُ الناس لغات مختلفة حتى يبتعدوا عن بعضهم

 . البعض ويمألوا األرض
  خطته بإرسال ُمخـَلـِّص للعالملم ينس هللا. 
  دعا هللاُ رجالً اسمه أبرام، وقد كان يعيش بين أشرار، وقال له أن يترك هذا المكان ويذهب إلى أرض سوف

 . يريها له هللا
 وكان وعد هللا له. وثق أبرام با وأطاعه : 

 .سوف أجعلك أباً ألناس كثيرين .1
2.  ً  . سأباركك وأجعل اسمك عظيما
 ) كان الُمخـَلـِّص الذي وعد هللا به سيأتي من نسل أبرام(األرض من خاللك سأبارك شعوب  .3
 . عام 400سوف يكون نسلك عبيداً في بلد غريبة لمدة  .4

  أم "واسم زوجته من ساراي إلى سارة الذي معناه " أبو األمم" غـَيَّر هللاُ اسم أبرام إلى إبراهيم الذي معناه
 ".األمم

 في السن ولم يكن عندهما أوالد كان إبراهيم وسارة كبيرين. 
 وعد هللاُ إبراهيم أن يكون لديه ابن. ال يصعب على الرب شيء. 
 6:  15التكوين . آمن إبراهيم با فقـَبـِله هللا وكأنه لم يرتكب خطية من قـَْبل  
  عاماً ولدت إسحاق 90عندما كانت سارة . 
  ًأحب إبراهيُم إسحاق كثيرا. 
  يمتحن إيمان إبراهيم ليرى كم كان إبراهيم يحب هللا ويثق بهوذات مرة، قرر هللا أن . 
 قال هللا إلبراهيم أن يأخذ إسحاق ويصعد به على جبل عاٍل ويقدمه ذبيحة. 
 بإيمان إبراهيم بهُسر هللا . وثق إبراهيم في هللا وأطاعه وآمن أن هللا سيعيد إسحاق للحياة مرة أخرى . 
 مات الكبش بدالً عن إسحاق. دبر هللا كبشاً إلبراهيم ليقدمه ذبيحة بدل إسحاق .لم يدع هللا إبراهيم يذبح إسحاق . 
 أنقذه هللا، كما أنقذ نوح من سنين عديدة. لم يكن إسحاق يقدر أن يُخـَلـَّص نفسه . 
 براهيمكان الُمخـَلـِّص الذي وعد هللا به سيأتي من نسل إسحاق ابن إ. لم ينس هللا خطته بإرسال ُمخـَلـِّص للعالم 
  



    

  
  :آية الحفظ لتعليمها للطلبة بعد الدرس، ُمستخِدماً أساليب مبتكرة

   6:  11العبرانيين 
  

  أسئلة للمراجعة
 . أبرام       ما اسم الرجل الذي دعاه هللا أن يسكن في أرض جديدة ؟  .1
 . نعم          هل وثق أبرام با وأطاعه ؟ .2
  .ألناس كثيرين سوف أجعلك أباً . 1            بماذا وعد هللاُ إبراهيم؟  .3

    .سأباركك وأجعل اسمك عظيماً .  2                      
 .سأبارك شعوب األرض من خاللك. 3                              

 .إسحاق            ما اسم ابن إبراهيم؟  .4
 . ألن إبراهيم وثق في هللا  وأطاعه            لماذا ُسر هللا بإبراهيم؟ .5
ر هللا؟  .6   . هللا ونطيعهأن نثق في             كيف نقدر أن نُّسِ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  



    

 
  يقدم هللا كبشاً إلبراهيم ليقدمه ذبيحة



    

 
   17الدرس 

  هللا يقيم شعبه ويدعو موسى
  :ملحوظة للمعلم

 2إلى ) فرداً  70(استخدم هللاُ زمن وجود شعبه في مصر حتى يتزايد الشعب، فتزايدوا من عائلة يعقوب 
ناس من العبودية، وهي صورة أخرى كيف أن يسوع يحررنا من حرر موسى هؤالء ال. مليون نفس

  .  حياة الخطية تحت سلطان إبليس
  

  شواهد كتابية للمعلم ليدرسها قبل تقديم الدرس
   26 – 24:  25التكوين          20 – 19:  25التكوين 
   28:  32التكوين          14 – 12:  28التكوين 
   8 – 1:  42ن التكوي       36 – 12،  4 – 3:  37التكوين 
   3، 2، 1الخروج أصحاحات          11 – 1:  45التكوين 

  

  . راجع األسئلة من الدرس السابق مع الطلبة
  

  :قم بتعليم الطلبة النقاط التالية
 وجد إسحاق زوجة تُدعى ِرفقة. 
 َوِلد عيسو قـَْبل يعقوب. كان لديهما توأمان اسمهما يعقوب وعيسو. 
 كان يعلم أن يعقوب سيثق فيه ويطيعه، حتى قـَْبل أن يُولد، اختار هللاُ يعقوب ليكون  إن هللا يعلم كل شيء بما أنه

 . جداً للُمخـَلـِّص
 كان ليعقوب . أطاع يعقوُب هللا، فأعطاه هللاُ نفس الوعد الذي أعطاه إلبراهيم وإسحاق، وغـَيَّر اسمه إلى إسرائيل

 . كان ابن يعقوب الُمفـَضَّل اسمه يوسف. يلكان هؤالء األوالد معروفين بأبناء إسرائ. ولداً  12
 كان أخوة يوسف يغارون منه، فباعوه لبعض التجار وذهب ليعيش كعبد في بلد مجاورة اسمها مصر . 
 مرت سنون عديدة وأتى جفاف على األرض حيث كان اسرائيل وأوالده يعيشون . 
 طلب إسرائيل من أوالده أن يذهبوا إلى مصر ليشتروا الطعام. 
 اك قابلوا أخاهم يوسف مَجدَدا، الذي أصبح رجالً مهماً جداً في مصر في هذا الوقتوهن. 
 سامح يوسُف أخوته عما فعلوا به ودعاهم هم وعائالتهم للمعيشة معه في مصر . 
  فرداً من عائلة يوسف للحياة في مصر 72أتى . 
  األمة العظيمة التي وعد هللاُ أصبحوا . مليون نسمة 2عام وتكاثروا وأصبحوا  400عاشوا في مصر لمدة

 .إبراهيم بها
 خاف فرعون، ملك مصر، من اإلسرائيليين الكثيرين الذين يعيشون في أرضه. 
 جعلهم عبيداً وأجبرهم على عمل شاق في بناء مدنه الكبيرة، تماماً كما قال هللا إلبراهيم منذ سنين عديدة . 
 كان إبليس يستخدم فرعون ُمحاوالً إيقاف خطة هللا. ليينقرر فرعون أن يقتل كل الذكور المولودين لإلسرائي . 
 كانت خطة هللا هي إنقاذ إسرائيل، حتى يأتي الُمخـَلـَّص من هذا الشعب . 
 ال يقدر شيء أن يوقف خطة هللا . 
 كان هللا قد اختاره لينقذ إسرائيل من العبودية. أنقذ هللا طفالً رضيعاً، ُسمي فيما بعد موسى . 
 وسى الطفل في سلة وتركته ينجرف مع نهر النيلخبأت أُم م . 
 تربى موسى في قصر الملك وتعلم القراءة والكتابة وكان ُمتعـَلـِّماً شأنه شأن كل . وجدته بنت فرعون

 . المصريين
 عندما كبر موسى رأى كم أن المصريين يسيئون معاملة اإلسرائيليين . ً  . فغضب وقتل جندياً مصريا
 فرعون فهرب من مصر خاف موسى أن يعاقبه . 
  40وأصبح راعي أغنام في البر ية لمدة  ً  . عاما



    

  وذات مرة، تكلم هللا مع موسى من شجيرة مشتعلة وقال له أن يرجع إلى مصر وينقذ اإلسرائيليين من سلطان
 . فأخذ أخاه هارون ورجع إلى مصر. كان موسى يثق في هللا ويطيع أوامره. فرعون

  :لبة بعد الدرس، ُمستخِدماً أساليب مبتكرةآية الحفظ لتعليمها للط
   25:  2الخروج 

  
  أسئلة للمراجعة

 . إسرائيل        ما االسم الذي أعطاه هللا ليعقوب ؟  .1
 . مصر      إلى أي بلد أرسل يعقوُب أبنائه ليشتروا الطعام ؟ .2
  بليس كانألنه كان خائفاً منهم وألن إ    لماذا كان فرعون يريد قتل كل المولودين لإلسرائيليين؟  .3

 . يستخدمه ُمحاوًال إيقاف خطة هللا                         
 .موسى    ما اسم الرضيع الذي وجدته ابنة فرعون في النهر؟  .4
 . في قصر فرعون كأمير            أين تربى موسى؟ .5
  أن يرجع إلى مصر لينقذ اإلسرائيليين      عندما كبر موسى، ماذا قال له هللا أن يفعل؟  .6

   . العبوديةمن                         



    

 
 

  للعمل كعبيد شعب هللاُدفع 



    

 
  بنت فرعون تجد الطفل موسى



    

 
 

 هللا يكلم موسى من العُليَّقة المشتعلة



    

   18الدرس 
  هللا يُظهر قوته

  :ملحوظة للمعلم
وهي تبين أيضاً غضبه من الذين ال . إن هذه قصة رائعة تظهر قوة هللا ورحمته للذين يؤمنون به

الدم الذي على األعتاب هو صورة أخرى لدم يسوع الذي يحمي كل من يؤمنون . اتهيستمعوا إلى تحذير
  . به وينقذهم من عقاب خطاياهم

  
  شواهد كتابية للمعلم ليدرسها قبل تقديم الدرس

  7  - 1:  7الخروج      8 – 1:  6الخروج      2 – 1:  5الخروج 
   10 ،9، 8، 7الخروج      8 – 1:  12الخروج    7 – 1:  11الخروج 
   38 – 1:  105مزمور      10 – 7:  7التثنية    13 – 12:  12الخروج 

  
  . راجع األسئلة من الدرس السابق مع الطلبة

  
  :قم بتعليم الطلبة النقاط التالية

 لكن فرعون لم يسمح لإلسرائيليين أن يغادروا أرضه. رجع موسى إلى مصر كما أمره هللا . 
 ن هللا الواحد الحقيقيلم يكن فرعون وشعبه يؤمنون ويعبدو . 
  ًكان عندهم جيش قوي، . كانوا يعرفون كيف يبنون مباٍن وبيوتاً جميلة. كان المصريون مهرة وأغنياء جدا

 . وكانوا أقوياء جداً 
 كانوا يؤمنون أن الشمس إله، وأن النهر إله، وأن النجوم آلهة، بل . كان إبليس قد خدعهم ليعبدوا آلهة زائفة كثيرة

 . بل وكانوا يقدمون أوالدهم كذبائح لهذه اآللهة! عبدوا الضفادعحتى أنهم 
 كانوا يعبدون أشياء هي صنعة هللا، وتركوا هللا نفسه. 
  ويعبدوه  يد أن يرجع هؤالء األشرار عن آلهتهم المزيفةكان ير. يُريهم قوتهثم جاء الوقت الذي قرر هللا فيه أن

 . هو
 ة كثيرة ليُظهر قوته الفائقة على هذه اآللهة وليجعل فرعون يترك استخدم هللاُ موسى في عمل معجزات قوي

 . اإلسرائيليين يغادرون مصر
 حول هللاُ كل الماء الذي في النهر إلى دم، ثم أرسل ماليين الضفادع لتغطي األرض، ثم حشرات صغيرة وذباب .

 .ثم جعل كل حيوانات المصريين تمرض وضرب المصريين بدمامل في أجسادهم
 وكان فرعون مازال مصمماً أال يدع موسى . هللا أيضاً عواصف ثلجية، جراداً، وثالثة أيام في ظالم كامل أرسل

 . يُخرج اإلسرائيليين من مصر
  ًقال لإلسرائيليين أن يذبح كٌل منهم خروفاً ذكراّ صحيحاً وأن يدهنوا بدمه قوائم أبواب . وأخيراً فعل هللا أمرا

 . بيوتهم
 وكل َمن لم يطع أمر هللا مات االبن األكبر له ولحيواناته. الليلة مالكاً ُمهِلكاً على أرض مصر أرسل هللاُ في تلك . 
 اتـَبَع ما يقرب من مليوني شخص موسى ليخرجهم من مصر. وأخيراً ترك فرعوُن اإلسرائيليين يرحلون . 
 إن هللا ينقذ دائماً شعبه الذين يؤمنون به، الذين يثقون فيه ويطيعونه . 
  
  
  
  
  
  



    

  :آية الحفظ لتعليمها للطلبة بعد الدرس، ُمستخِدماً أساليب مبتكرة
   7:  1ناحوم 

  
  أسئلة للمراجعة

 . ال      هل كان فرعون يؤمن با الواحد الحقيقي ؟  .1
  آلهة زائفة، إله الشمس، إله النهر، إله       ما هي اآللهة التي كان يعبدها المصريون ؟ .2

  .لخإ.. الضفادع                         
ل النهر إلى دم، أرسل العديد من      اذكر معجزتين عملهما هللا ليظهر قوته لفرعون؟  .3   َحوَّ

 . إلخ... الضفادع لتغطي األرض                         
 .ال  بعد أن فعل هللا ذلك، هل ترك فرعوُن اإلسرائيليين يغادرون مصر؟ .4
 . وا به قوائم أبوابهمأن يدهن      ماذا قال هللا أن يعمل اإلسرائيليون بدم الخروف؟ .5
    مات االبن  األكبر من أوالدهم        ماذا حدث للعائالت التي لم تطع أمر هللا؟  .6

   . وحيواناتهم                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



    

 
 

 يضع الشعب الدم على القائمتين والعتبة العليا
 



    

  
  

  



    

  

  بكر فرعون يموت
   19الدرس 

  في البرية شعبهى هللا يرع
  :ملحوظة للمعلم

ويُظهر أيضاً صبر هللا وطول . إن هذا الدرس يُظهر محبة هللا وحمايته ورعايته لكل الذين يؤمنون به
  .أناته على َمن ال يؤمن به

  شواهد كتابية للمعلم ليدرسها قبل تقديم الدرس
   31 – 5:  14الخروج          18 – 17:  13الخروج 
   7 – 1:  17الخروج          26 – 1:  16الخروج 
    45 – 39:  105مزمور          6 – 1:  19الخروج 

  . راجع األسئلة من الدرس السابق مع الطلبة
  

  :قم بتعليم الطلبة النقاط التالية
 قد ندم على تركه اإلسرائيليين يغادرون أرضه. لم يكد موسى والشعب يسافرون حتى َغيَّر فرعون رأيه. 
 ه اإلسرائيليينطارد فرعوُن وكل جيش! 
 وقع اإلسرائيليون بين فرعون وجيشه من ناحية، والبحر من الناحية األخرى . 
 عمل هللا معجزة رائعة وجعل ريحاً قوية تهب . ال يعسر على الرب شيء. إن هللا أمين في كل ما يقوله أو يفعله

 . الجهة األخرى وانشق البحر فجعل هللا اإلسرائيليين يعبرون على أرض يابسة إلى األمان في
 حاول المصريون أن يتبعوهم فأغلق الرب عليهم البحر وغرق فرعون وكل جيشه . 
 أنقذ هللا شعبه وقادهم في الطريق إلى األرض التي وعد هللا بها إبراهيم وإسحاق ويعقوب . 
 سألوه لماذا ، بدأ اإلسرائيلون في الشعور بالجوع والعطش وتذمروا على موسى وبر يةوبعد أيام قليلة في ال

 . بر يةإعتقدوا أنهم سيموتون في ال. فقد كان لديهم الكثير من الطعام والماء في مصر. أخرجهم من مصر
 لم يثقوا أن هللا سيرعاهم. لقد نسوا ما فعله هللا من أجلهم . 
 الطعام كانوا كان يرسل لهم كل يوم طيوراً ليأكلوها وأعطاهم نوعاً خاصاً من . وأظهر هللا مرة أخرى محبته لهم

 . وأسموه المن. يجمعونه من األرض كل صباح
 أطاع موسى الرب وتدفق الماء من الصخرة. وأمدهم بالماء عندما قال لموسى أن يضرب صخرة بعصاه . 
 لقد وفر الرب الماء والطعام ألكثر من مليوني نفس مع حيواناتهم. ال يعسر على الرب شيء. 
  جبل سيناء ومكثوا هناك لمدة عام فيه أعطى هللاُ موسى الوصايا العشرة  شهور وصل اإلسرائيليون إلى 3بعد

 . والناموس
 لقد حمى هللا شعبه وسدد احتياجاته بكل أمانة. 

  :آية الحفظ لتعليمها للطلبة بعد الدرس، ُمستخِدماً أساليب مبتكرة
   10:  97مزمور 

  أسئلة للمراجعة
 . شق البحر حتى يقدروا أن يعبروا     فرعون ؟ ماذا فعل هللا كي يحمي اإلسرائيليين من جيش .1
  .ال    هل تعتقد أن هللا كان سيسمح أن يموت اإلسرائيليون من الجوع والعطش ؟ .2
 . أرسل لهم الطيور والمن كل يوم          كيف وفر هللا لهم الطعام؟  .3
 .الصخرة          كيف حصلوا على الماء؟  .4
 . الي مليوني نفسحو      ؟بر يةكم عدد الناس الذين رعاهم هللا في ال .5
  . نعم        هل يرعانا هللا عندما نثق فيه ونطيعه؟  .6

  



    

 
 

  هللا يشق البحر األحمر



    

 
 

  هللا يعطي شعبه طعاماً من السماء



    

 
 

 هللا يعطي ماًء من الصخرة



    

  
  
   20الدرس 

  هللا يُعطي الناموس لموسى
  :ملحوظة للمعلم

ويُظهر أيضاً صبر هللا وطول . الذين يؤمنون به إن هذا الدرس يُظهر محبة هللا وحمايته ورعايته لكل
  .أناته لَمن ال يؤمن به

  
  شواهد كتابية للمعلم ليدرسها قبل تقديم الدرس

    18 – 12:  24الخروج           17 – 1:  20الخروج 
   3غالطية أصحاح            20 – 17:  5متى 

   10:  2يعقوب            9 – 8:  2أفسس 
  

  . ابق مع الطلبةراجع األسئلة من الدرس الس
  

  :قم بتعليم الطلبة النقاط التالية
 بينما كان اإلسرائيليون يخيمون عند جبل سيناء، دعا هللاُ موسى أن يصعد هذا الجبل العالي . 
 أعطى هللاُ موسى وصاياه العشرة والناموس ليعلمها لإلسرائيليين. 
 كتب هللا بنفسه الوصايا العشرة على حجرين. 

 .رى غيريال يكن لك آلهة أخ .1
 . ال تعبد أي شيء آخر غيري .2
 .ال تسيء استخدام اسمي .3
 .حافظ على يوم السبت كيوم راحة واذكرني فيه .4
 .احترم أباك وأمك .5
 .ال تقتل .6
 .ال تمارس الجنس مع أي شخص، سوى شريك حياتك .7
 .ال تسرق .8
 .ال تكذب .9

 . ال تشته شيئاً مملوكاً لشخص آخر .10
  ً  .أعطى هللاُ إسرائيل قوانين أخرى أيضا
 أعطى هللا هذه القوانين ألنه كان يريد شعبه ُمختِلفاً عن باقي الشعوب التي تحيط به. 
 كان هللا يريد أن يُخبـِر شعُب إسرائيل الشعوَب األخرى عنه حتى يؤمنوا هم أيضاً با الحي الحقيقي. 
 كانت كل األمم األخرى تعبد آلهة زائفة كما فعل المصريون. 
 نفيذ قوانينههللا قدوس وكامل ويصعب ت . 
 لو عصى الناس ولو قانوناً واحداً سيصبحون مذنبين في كل القوانين. 
 فالقوانين ِمثل مرآة تـُظهـِر لنا طبيعتنا الخاطئة. استعمل هللاُ قوانينه ليعلن للناس أنه كامل وأنهم خطاة . 
 هللا قدوس ويفصل نفسه عن الخطية . 
  خطاة وال يقدرون أن يُخـَلـِّصوا أنفسهم عن طريق اتباع القوانينأعطى هللاُ الناموس  حتى يدرك الشعب أنهم .

، مثلما فعل قابيل ونوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى، هي السبيل الوحيد أن يكونوا تامين  لكن الثقة با
 .أمام هللا



    

 د لهم طريقاً للرجوع كانوا يحتاجون ُمخـَلـِّصاً، شخصاً يقدر أن يكسر سلطان إبليس، ويدفع ثمن خطيتهم ويمه
 . إلى عائلة هللا

 كان وقت مجيء الُمخـَلـَّص قد اقترب. هللا أمين وهو يفي دائماً بوعوده. 
  

  :ماً أساليب مبتكرة2ِآية الحفظ لتعليمها للطلبة بعد الدرس، ُمستخد
   10:  2يعقوب 

  
  أسئلة للمراجعة

  .إلخ... ك ال تسرق، ال تكذب، احترم أباك وأم          اذكر ثالث وصايا ؟  .1
  .ليُريهم أنه كامل وأنهم خطاة      لماذا أعطى هللاُ قوانينه لإلسرائيليين ؟ .2
 . نعم، فكلنا نكسرها مرات عديدة      هل كسرَت أياً من هذه الوصايا من قـَْبل؟  .3
 .الموت في بحيرة النار        ما هو عقاب العصيان على هللا؟  .4
 . نعم، ألن الجميع يعصون قانون هللا    ؟هل يجب أن يُعاقـَب كُل الناس في بحيرة النار .5
   . هللا نفسه    من هو الوحيد القادر أن ينقذنا من عقاب هللا؟  .6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



    

  
  

   21الدرس 
  هللا يُعطي موسى تعليماته بشأن خيمة االجتماع

  :ملحوظة للمعلم
قال هللا للناس أن يعملوا ذلك . تهميجب على الطلبة أن يدركوا أن دماء الحيوانات لن تنزع عنهم خطي

كان هذا  تماماُ ِمثلما مات . في العهد القديم وهم يعلمون أن يسوع سيدفع ثمن خطاياهم في المستقبل
  . الكبش بدالً عن إسحاق، فقد كان موته صورة لموت يسوع عن خطايانا

  
  شواهد كتابية للمعلم ليدرسها قبل تقديم الدرس

   22 – 17:  25الخروج          9 – 8:  25الخروج 
   43 – 32:  39الخروج        33 – 31:  26الخروج 
   6 – 1:  8العبرانيين        35 – 34:  40الخروج 

   14 – 1:  10العبرانيين        9العبرانيين أصحاح 
     25:  3رومية 

  
  . راجع األسئلة من الدرس السابق مع الطلبة

  
  :قم بتعليم الطلبة النقاط التالية

 كان يعلـَم أنهم لن يقدروا أن يتبعوا كل قوانينه.  قوانينه لإلسرائيليينأعطى هللا. 
 عمل هللا وسيلة مؤقتة حتى تـُكـَفـِّر عن خطاياهم. لم يكن الُمخـَلـِّص قد أتى بعد. 
 ثم أتى الوقت أن يقول هللا. كان هابيل ونوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى قد تقدموا إلى هللا بهذه الطريقة 

 . لكل شعبه كيف يقتربون إليه بهذه الطريقة
 كانت ينبغى أن تتوقف هذه الوسيلة مع مجيء الُمخـَلـِّص . 
 كان ينبغي أن يتقدموا  بالطريقة التي قالها لهم . 
  كانت قوانين هللا تـُظهر لهم أنهم خطاة ال يقدرون أن يُخـَلـِّصوا أنفسهم، فا وحده هو القادر أن ينقذهم من

أعطى هللاُ موسى تعليمات لبناء خيمة خاصة تـُدعى خيمة االجتماع، كما كان قد اعطى تعليمات . حيرة النارب
 . لنوح ليبني الفـُلك

 هللا روح وكان حضوره يبدو في خيمة االجتماع على هيئة نور ساطع. 
 نة من حجرتين  . القـُدس وقـُدس األقداس. كان يجب أن تكون خيمة االجتماع ُمكـَوَّ
 كان يفصل بين الحجرتين ستارة كثيفة . 
  كان يوجد في قـُدس األقداس صندوق كبير مصنوع من الخشب وُمغطى بالذهب، كان يوَجد على غطاء

 . كان نور محضر هللا يُرى بين التمثالين. الصندوق تمثاالن لمالكين مصنوعان من الذهب
 يحاً ويرش دمه على الصندوق بين التمثالينكان رئيس الكهنة، مرة في السنة، يذبح حيواناً ذكراً صح . 
 كان هللا يَقبَل هذا الدم ككفارة لخطايا الناس لمدة عام واحد . 
 كان موت الحيوان صورة للُمخـَلـَّص الذي سيأتي في المستقبل ليأخذ عقاب خطاياهم. 
 رائيلكان يجب على رئيس الكهنة أن يكرر نفس العمل كل عام نيابة عن نفسه وعن كل شعب إس . 
  كان الناس يَقدرون أن يأتوا كل يوم إلى خيمة االجتماع ويعطوا الكاهن حيوانات أو طيور كتقدمة . 
 عام حتى أتى الُمخـَلـَّص 1500خدم الناس هذه الطريقة المؤقتة لمدة تاس . 
  
  



    

  
  

  :آية الحفظ لتعليمها للطلبة بعد الدرس، ُمستخِدماً أساليب مبتكرة
   4:  10العبرانيين 

  
  أسئلة للمراجعة

ِّ فـَ نهل كان هللا يتوقع أن يُ  .1   .ال                ذ اإلسرائيليون قوانينه ؟ ـ
  .القـُدس وقـُدس األقداس    بماذا كانت تـُدعى الحجرتان اللتان في خيمة االجتماع ؟ .2
    صندوق خشبي ُمغطى بالذهب        ماذا كان يوجد داخل قـُدس األقداس؟  .3

 . وتمثاالن من الذهب فوقه                                 
  كان عليه أن يذبح حيواناً ويرش دمه       ماذا كان على رئيس الكهنة أن يفعل كل عام ؟  .4

 .على الصندوق بين التمثالين                      
 . ال      هل يقدر دم الحيوانات أن يدفع ثمن الخطية؟  .5
      حيوانية لتـُكـَفـِّر عن خطاياهم؟  متى كان يجب على اإلسرائيليين أن يتوقفوا عن تقديم ذبائح .6

   . عندما أتى الُمخـَلـِّص                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  



    

 
 

  خيمة اإلجتماع في البرية



    

 
 

داخل خيمة االجتماع



    

 
   22الدرس 

  اإلعداد للُمخـَلـِّص 
  :ملحوظة للمعلم

ا فيه وال أن يدخلوا أرض الموعد، تماماً كما لم يسمح لغير سمح هللا أن يموت اإلسرائيليون الذين لم يثقو
يجب علينا نحن أيضاً أن نطلب من هللا الخالص حتى نقدر أن . المؤمنين في أيام نوح بدخول الفـُلـْك

  . ندخل ملكوت السموات
  

  شواهد كتابية للمعلم ليدرسها قبل تقديم الدرس
   9 – 4:  21العدد          40 – 19:  1التثنية 
   16 – 14:  2القضاة                   11 – 1:  1يشوع 

   20 – 1:  3لوقا        22 – 19:  8صموئيل األول 
  

  . راجع األسئلة من الدرس السابق مع الطلبة
  

  :قم بتعليم الطلبة النقاط التالية
 عجزات التي عملها لم يثق الكثيُر من اإلسرائيليين الذين أخرجهم هللا من مصر فيه ، أو يطيعونه ونسوا كل الم

 . معهم
 لم يكونوا يؤمنون أن هللا سيعطيهم األرض التي وعد إبراهيم بها . 
 غضب هللا من عدم إيمانهم، فأرسل حيات سامة لتقتل بعض اإلسرائيليين . 
  ته حية أن ينظر لها ويحيايقدر أُي من لدغ: " على عمود وقالقال هللا لموسى أن يعمل صورة حية ويضعها ". 
 بما قاله هللا ونظروا إلى الحية النحاسية التي على العمود، كانوا يبرأون من لدغة الحية ظهر الشعب إيمانهمإذا أ. 
 عاماً، حتى مات كل الذين لم يؤمنوا به 40لمدة  بر يةجعلهم هللا يعيشون في ال. 
 بعد أربعين عاماً مات موسى وقاد يشوُع الشعب إلى أرض الموعد. 
  الشعوب الشريرة يسكنون هذه األرضكان هناك العديد من . 
 هذه األرض حالياً إسرائيل تُدعى. ه على الفوز على كل هذه الشعوبساعد هللاُ شعب . 
  ً  . جعل هللا لنفسه شعباُ وأعطاهم ناموسه وأرضا
 كان يجب أن يكون هو حاكمهم وَمِلكهم حتى تؤمن كل شعوب األرض با الحي الحقيقي . 
  ًللُمخـَلـِّص الذي وعد بهكان كل شيء ُمَهيئا . 
 أقام هللا قضاة ليقودوا شعبه، لكن لم يرض بهم الشعب. مرت سنوات كثيرة وحدثت بها أحداث كثيرة . 
 كانوا يريدون َمِلكاً يحكمهم ِمثل باقي الشعوب حولهم . 
 م ليحل محل خيمة بنى سليمان هيكالً جميالً في أورشلي. كان شاول وداود وسليمان هم أول ثالثة ملوك إلسرائيل

 . االجتماع
 بعض الملوك أطاعوا هللا، والبعض األخر تمردوا عليه. 
 بل أيضاً قسموا األرض . سمح هؤالء الملوك األشرار للشعب أن يعبد آلهة زائفة كما فعلت البالد التي حولهم

 . يهوذا وإسرائيل: إلى جزأين
 يوجهوا ويحذروا إسرائيل عندما يعصون هللافي وقت ُحكم هؤالء الملوك، أرسل هللا أنبياء مختلفين ل . 
 وقد أخبر إسرائيل بالعديد من األشياء عن الُمخـَلـِّص الموعود حتى يعرفوه . كان إشعياء أحد هؤالء األنبياء

 . عندما يأتي
  بعيداً عن أرضهما لفترة من الزمنإسرائيل وتأسر وتسبي يهوذا وسمح هللا أيضاً ألمم قوية أخرى أن تحارب . 
 أرسل هللا نبياً أخيراً لشعبه حتى يُغـَيِّروا طريقهم ويؤمنوا با ويطيعوه . 



    

 كان اسم النبي هو يوحنا المعمدان . 
 لكن هللا استخدمه ليقول للشعب أن يهيئوا أنفسهم لمجيء الُمخـَلـِّص بر يةكان يوحنا فقيراً ويعيش في ال ،

 .الموعود
  دهم  . في نهر األردنآمن الكثيرون برسالة يوحنا وَعمَّ
  ًمن كان هذا الُمخـَلـِّص الموعود؟ أين سيولد؟ وماذا سيكون اسمه؟ . وجاء الوقت أخيرا 
  هل سيكون َمِلكاً عظيماً؟ هل سيكون غنياً وقوياً؟ هل سيُخـَلـِّص اإلسرائيليين من أعدائهم؟ 
  

  :آية الحفظ لتعليمها للطلبة بعد الدرس، ُمستخِدماً أساليب مبتكرة
   23:  1 يوحنا

  
  أسئلة للمراجعة

      ماذا كان عقاب هللا لإلسرائيليين الذين لم يؤمنوا أن هللا سيقودهم بأمان إلى أرض الموعد ؟  .1
     40لمدة  بر يةجعلهم يجولون في ال                             
  .عاماً حتى ماتوا                            

  .رائيلإس               ماذا تـُدعى أرض الموعد حالياً ؟ .2
 . شاول وداود وسليمان           اذكر أسماء أول ثالثة ملوك إلسرائيل؟  .3
 .األنبياء  من الذين أرسلهم هللاُ ليحذروا اإلسرائيليين عندما عصوه؟ .4
 . يوحنا المعمدان            ما اسم آخر نبي؟  .5
 .يسوع المسيح      في اعتقادك، ما اسم الُمخـَلـِّص الموعود ؟  .6

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



    

 
 

  "متى لدغت حية إنساناً ونظر إلى حية النحاس يحيا"



    

 
 

 هيكل سليمان
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  َمْن هو المخلِّص؟
  
  
  
  



    

  
   23الدرس 

  حمُل هللا
  :ة للمعلمملحوظ

هذا الدرس هو مراجعة عن الذبائح الحيوانية التي طلبها هللا لتُكـَـِّفر عن خطايا الناس في زمن العهد 
  . احرص أن يفهم الطلبة بوضوح أن هذه الطريقة كانت مؤقتة حتى مجيء الُمخـَلـِّص. القديم

  
  شواهد كتابية للمعلم ليدرسها قبل تقديم الدرس

   10:  1الالويين        3 – 1:  1الالويين 
   14 – 11:  9العبرانيين      31 – 19:  1يوحنا 

   21 – 18:  1بطرس األولى      10 – 1:  10العبرانيين 
  

  . راجع األسئلة من الدرس السابق مع الطلبة
  

  :قم بتعليم الطلبة النقاط التالية
 د الناس في نهر األردن، رأى قال يوحنا بعض . إنساناً يمشي نحوه ذات مرة، عندما كان يوحنا المعمدان يُعَّمِ

 .... الكلمات الغريبة 
  َُهَوذَا َحَمُل هللاِ الَِّذي يَْرفَُع َخِطيَّةَ اْلعَالَمِ «:قَال! 
 عمن كان يوحنا يتكلم وماذا كان يعني بهذه الكلمات؟ 
 دهم عليهتذكر أن بعد أن استمع آدم وحواء إلى أكاذيب إبليس، أن هللا طردهم خارج جنة عدن بسبب تمر . 
 إن إبليس يتحكم بنا. إن كل المولودين بعد آدم وحواء هم خطاة ومنفصلون عن هللا، بما في ذلك نحن . 
 إن هللا قدوس وكامل ويفصل نفسه عن الخطية. 
 يجب أن يعاقب هللاُ الناس على خطاياهم. 
 بليس على الناس، ويأخذ عقاب لكن بسبب رحمة هللا ومحبته، وعد أن يرسل شخصاً، ُمخـَلـِّصاً، سيكسر سلطان إ

 . خطاياهم ويمهد طريقاً لهم حتى يرجعوا إلى عائلة هللا
  وحتى وقت مجيء الُمخـَلـِّص إلى العالم، قدم هللا للبشر طريقة مؤقتة يستطيعون بها أن يتقدموا إليه ويُكـَـِّفروا

 . عن خطاياهم
  ِثل حمل أو شاة ويجعلوا دمه يسيل ويقدموا جسمه كانت الطريقة هي أن يذبح اإلسرائيليون حيواناً ذكراً، م

 . كتقدمة 
  إن اتفق الشخص مع هللا أنه خاطيء وأن عقابه هو الموت وأنه تقدم إلى هللا بالطريقة التي اختارها له، يقبَل هللا

 . موت الحمل كفارة لخطيته
 قوب وموسى والملك داود وآخرونتقدم هابيل إلى هللا بهذه الطريقة، وعمل مثله نوح وإبراهيم وإسحاق ويع . 
 قال أن يَُرُ◌ش رئيس الكهنة دم حمل ذكر بين تمثالي المالكين في بر يةعندما أعطى هللا الناموس لموسى في ال ،

 . خيمة االجتماع
 كان على رئيس الكهنة أن يكرر ذلك عاماً بعد . كان هللا يقبَل دم الحمل كفارة عن خطايا اإلسرائيليين لعام واحد

 . معا
  إذاً لماذا قال يوحنا المعمدان إن ها هو إنسان سوف يحمل خطايا العالم؟ 
  حمل هللا"في الدروس القادمة سوف تتعلم أكثر عن هذا الشخص وسبب قول يوحنا عنه أنه ." 
  
  
  



    

  
  :آية الحفظ لتعليمها للطلبة بعد الدرس، ُمستخِدماً أساليب مبتكرة

   29:  1يوحنا 
  

  أسئلة للمراجعة
  .ُهَوذَا َحَمُل هللاِ الَِّذي يَْرفَُع َخِطيَّةَ اْلعَالَمِ     ي الكلمات الغريبة التي قالها يوحنا المعمدان ؟ ما ه .1
  .ألننا كلنا مولودين خطاة          ما سبب إنفصال الناس عن هللا ؟ .2
 . الموت          ما هو عقاب هللا للخطية؟  .3
 .ـِّصالُمخـَل        من الذي وعد هللا به ليحمل خطايا البشر؟ .4
 . حيوان ذكر بال عيب    ما نوع الحيوان الذي يحتاجه رئيس الكهنة كذبيحة؟  .5
، هل سيُسر هللا بك ويغفر خطاياك ؟  .6   . ال  إن ذبحَت حيواناً وقدمته 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

 
 
 

 "هوذا حمل هللا"



    

  
  
 

   24لدرس ا
  ْن هو يسوع؟مَ 

  :ملحوظة للمعلم
؛ هللا اآلب، هللا االبن، هللا هللا إله واحد، لكنه ثالثة أقانيم، وهم متساوون في اإللوهية ذكـِّر الطلبة أن
  . ُوِلد يسوع كإنسان، لكنه أيضاً هللا االبن. الروح القدس

  
  شواهد كتابية للمعلم ليدرسها قبل تقديم الدرس

   14:  7إشعياء          10:  1الالويين 
   21:  5نية كورنثوس الثا         25 – 18:  1متى 

   5:  3يوحنا األولى          15:  4العبرانيين 
   22:  2بطرس األولى 

  
  . راجع األسئلة من الدرس السابق مع الطلبة

  
  :قم بتعليم الطلبة النقاط التالية

 كانت البد أن تكون الحيوانات، التي قـَبـِلها هللا كذبائح له في العهد القديم، بال عيب . 
 ون مريضة أو بها أية قروح في أجسادها أو عمياء أو عرجاءلم يكن مقبوالً أن تك . 
 إن كان الُمخـَلـِّص الموعود آتياً ليحمل خطايا كل البشر في العالم، فيجب أن يكون هو أيضاً بال عيب. 
 لكن أن يكون بال عيب تعني أن يكون بال خطية! ليس معنى هذا أنه ال ينفع أن يكون به قروح أو يتعب. 
 نسان أن يُولـَد بال خطية؟كيف يمكن إل 
 آدم هو الجد األكبر لكل البشر على األرض وبسبب خطيته يُولـَد كل البشر خطاة . 
 كان يجب أن يُولـَد الُمخـَلـِّص بطريقة خاصة، حتى ال توجد به أية خطية. 
 وال يعسر على الرب شيء . 
 اختار هللا شابة تـُدعى مريم لتكون أم الُمخـَلـِّص 
  مخطوبة لرجل اسمه يوسفكانت مريم . 
 لكن قْبل أن يتزوجا كانت مريم ُحبلى . 
 لقد كانت عذراء، إذاً كيف أصبحت حبلى؟ 
 ن هللاُ الروح القدس الطفَل داخل مريم. وإليك ما حدث  . لقد كوَّ
 الذي جاء من السماء ليكون إنساناً، حتى يقدر أن ينقذ البشر من عقاب خطاياهم. كان ابنها هو هللا االبن . 
 كان هذا الطفل سيحمل أسماء عديدة، كان أحدهم هو عمانوئيل الذي يعني هللا معنا . 
  ر.... كان هناك اسم آخر له وهو  . هل تستطيع تخمينه؟ نعم، يسوع، الذي يعني الُمخـَلـِّص أو الُمَحّرِ
 بل أتى من هللا، وهو هللا، لذلك ُوِلد بال خطية. لم يأت يسوع من آدم ِمثلنا . 
  كان ً  . أتى هللا في جسد بشري ليعيش مع الناس على األرض. يسوع إنساناُ وهو هللا أيضا
  ًكان هللا يريد أباً صالحاً ليعتني بيسوع، فقال مالك ليوسف أن يتزوج مريم، حتى مع كـَْونها حامال . 
  األنبياء منذ وقت لذلك ذات ليلة في مدينة بيت لحم الصغيرة، في أرض إسرائيل، ُوِلد يسوع، تماماً كما قال

 . طويل جداً 
  
  



    

  
  
  

  :آية الحفظ لتعليمها للطلبة بعد الدرس، ُمستخِدماً أساليب مبتكرة
   23:  1متى 

  
  أسئلة للمراجعة

 كان يجب أن تكون الحيوانات الُمقـَدَّمة  كذبائح بال عيب،  .1
أال تكون مريضة أو بها أية قروح               ما معنى بال عيب؟

  .أجسادها أو عمياء أو عرجاء                           في 
  .ليحمل خطايا العالم            لماذا وعد هللا بُمخـَلـِّص؟ .2
 . ان يكون مولودًا بال خطية    كان يجب أن يكون الُمخـَلـِّص أيضاً بال عيب، ما معنى هذا؟  .3
 .أعطى هللا الروح القدس الطفل لمريم                           كيف حبلت مريم؟ .4
 . هللا معنا                             وئيل؟ ما معنى عمان .5
   . نعم                                 هل يسوع هو هللا ؟  .6

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



    

  
  

  
 
 
 
 
 

  المالك يكلم القديسة العذراء مريم



    

 
 
 

 مالك يخبر يوسف أن يتزوج مريم



    

 
 

 
 ميالد يسوع



    

  
   25الدرس 

  وع ينمويس
  :ملحوظة للمعلم

  .لقد كبر ِمثل باقي األوالد، لكنه لم يعص هللا اآلب وال مرة. يسوع هو هللا وهو أيضاً إنسان
  

  شواهد كتابية للمعلم ليدرسها قبل تقديم الدرس
   12 – 1:  2متى          20 – 8:  2لوقا 

  
  . راجع األسئلة من الدرس السابق مع الطلبة

    
  :قاط التاليةقم بتعليم الطلبة الن

 ليلة أن ُوِلد يسوع، أرسل هللاُ مالكاً ليخبر الرعاة الخبر السار بأن ُمخـَلـِّص العالم قد ُوِلد. 
 كان هؤالء الرعاة خارج مدينة بيت لحم، يرعون خرافهم. 
 وفجأة ظهر الكثير من المالئكة في السماء، مسبحين هللا على العمل العظيم الذي عمله . 
 هم وأسرعوا إلى المدينة ليجدوا الطفلترك الرعاةُ خراف . 
 وهناك وجدوا مريم ويوسف والطفل يسوع في المزود فانحنوا وسجدوا له. 
 ثم بعد ذلك أخبروا كل من قابلوه بما قاله المالئكة عن يسوع . 
 يةكان يسوع هو الُمخـَلـِّص الموعود الشخص الذي قال هللا عنه أنه آت ليُخـَلـِّص العالم من عقاب الخط. 
  ًأتى زوار آخرون ليسوع عندما كان طفال . 
 جعل هللاُ نجماً خاصاً في السماء وقت ميالد يسوع . 
 اتبَع بعُض الرجال اآلتين من بالد بعيدة النجَم حتى وجدوا يسوع. 
  ًيسوع هو هللا االبن، هو ملك الملوك، . أحضر هؤالء الرجال هدايا وسجدوا ليسوع ألنهم علموا أنه كان متميزا

 .هو ُمخـَلـِّص الجميع الذي نؤمن بهو
 بينما كان يسوع ينمو، حفظه هللا وقاده في كل أفكاره وكالمه وأفعاله . 
 وأطاع يسوُع كل أوامر هللا . 
 لم يرتكب وال خطية واحدة كما نفعل نحن، ألنه لم يُولـَد خاطئاً ِمثلنا  . 
 لقد أتينا نحن من آدم، أما هو فمن هللا . 
  رجالً حكيماً وأسَّر هللا اآلب والناسكبر يسوع ليصيح . 
  

  :آية الحفظ لتعليمها للطلبة بعد الدرس، ُمستخِدماً أساليب مبتكرة
   52:  2لوقا 

  أسئلة للمراجعة
  .المالئكة    من الذي أرسله هللا ليخبر الرعاة بميالد الُمخـَلـِّص ؟ .1
    ال، بل ُوِلد في مكان تـُحفظ         هل ُوِلد يسوع في بيت جميل؟ .2

  .فيه الحيوانات، اسمه مزود                      
 . نجماً   ماذا وضع هللا في السماء ليقود الناس لمكان والدة يسوع؟  .3
 .ال          هل عصى يسوُع هللا يوماً؟ .4
                            .خطاة ألننا نأتي من آدم ومولودين          لماذا نعصي هللا؟  .5
   . هللاال، بل من         هل أتى يسوع من آدم ؟  .6

 



    

 
 
 

  المالك يكلم الرعاة



    

  

 
 

المجوس يقدمون هدايا ليسوع



    

   26الدرس 
  أعظم هدية

  :ملحوظة للمعلم
م لكل طالب هدية، ِمثل الحلوى أو اخبز كعكاً وشارك  حتى تجعل هذا الدرس ممتعاً، من الممكن أن تـُقـَدِّ

من الممكن تقديم هذا الدرس . (إن هذا الدرس عن يسوع الذي هو أعظم هبة لكل من يؤمن. الطلبة به
  ). في عيد الميالد أو ممكن إلغائه

  
  شواهد كتابية للمعلم ليدرسها قبل تقديم الدرس

   31 – 30:  20يوحنا        40:  6يوحنا 
   9 – 8:  2أفسس      23 – 22:  2أعمال 

   17:  22رؤيا      10 – 9:  4يوحنا األولى 
  . ةراجع األسئلة من الدرس السابق مع الطلب

  :قم بتعليم الطلبة النقاط التالية  
 ما هو يوم الميالد؟ يوم الميالد هو اليوم الذي ُوِلدَت فيه . 
  فسوف تتذكر يوم ميالدك كل سنة في العاشر من يوليو1994إن ُوِلدَت في العاشر من يوليو ، . 
  م الناس هدايا أو يأكلون طعاماً خاصاً لالحتفال بيوم  . الميالدفي بعض البالد يُقـَدِّ
 إن يسوع أيضاً له عيد ميالد . 
  هل تعرفون اليوم الذي يحتفل فيه الكثيرون بيوم ميالد يسوع؟ 
 م، إنه السابع من ينايرنع . 
 اليوم الفعلي غير معروف. (وندعو هذا اليوم عيد الميالد ( 
 ولدته مريم على أرض إسرائيل. جاء يسوع، هللا االبن، إلى األرض كطفل . 
 عمل معجزات قوية، ِمثل فتح أعين العميان، وإقامة موتى، وطرد الشياطين، ومعجزات أخرى كبر يسوع و

 . كثيرة
 عمل هذه المعجزات ليثبت أنه هللا االبن، اآلتي من السماء . 
 رين إياه على صليب  . لكن بعض الناس لم يؤمنوا به بل قتلوه ُمسّمِ
 يبذل نفسه عناكانت هذه هي خطة هللا ليسوع ألنه أتى إلى العالم ل . 
 تـَذّكَّر أن هللا قدوس وكامل، ويجب أن يعاقب الخطية بالموت . 
  به ينال الغفران ويتحرر من سلطان إبليس ويصبح ابناً  يؤمن، حتى أن كل َمن خطاياناعاقب هللاُ يسوع على . 
 ما أجمل هذه الهدية التي أعطاها لنا هللا في يوم عيد الميالد المجيد ! 

  :ظ لتعليمها للطلبة بعد الدرس، ُمستخِدماً أساليب مبتكرةآية الحف
   16:  3يوحنا 

  أسئلة للمراجعة
  .إنه اليوم الذي تتذكر فيه ميالدك كل عام        ما هو يوم الميالد ؟ .1
            ما هو اليوم الذي يحتفل فيه أغلب الناس بعيد ميالد يسوع؟ .2

      في الخامس والعشرين من ديسمبر أو             
  .لكريسماس أو عيد الميالدا            

 . ُليظهـِر لنا أنه هللا االبن الُمرسَل من السماء  لماذا عمل يسوع معجزات على األرض؟  .3
 .ال    هل آمن كل الناس أنه هللا االبن؟ .4
 . ليتحمل عقاب خطايانا    لماذا كان يجب أن يموت يسوع؟  .5
      الذي دفع ثمن  بااليمان بيسوع المسيح    خطايانا ؟ كيف يمكننا التمتع بغفران  .6

   . خطايانا على الصليب            



    

   27الدرس 
  َمْن هو الروح القدس؟

  :ملحوظة للمعلم
أعطى هللا في زمان العهد القديم، القوة والقدرة ألشخاص ُمعيَّنين، . هذا الدرس هو تقديم للروح القدس

ش داخل كل من يؤمن واآلن في زمان العهد الجديد، أتى الروح القدس ليعي. من خالل الروح القدس
  . بالرب يسوع ُمخـَلـِّصاً له

  
  شواهد كتابية للمعلم ليدرسها قبل تقديم الدرس

   35 – 30:  35الخروج          2 – 1:  1التكوين 
   11:  51مزمور        13:  16صموئيل األول 

   38 – 37:  7يوحنا          23 – 21:  3لوقا 
   5 – 4:  1األعمال        18 – 15:  14يوحنا 

   38 – 37:  10ألعمال ا
  

  . راجع األسئلة من الدرس السابق مع الطلبة
    

  :قم بتعليم الطلبة النقاط التالية
 تـَذَكـَّر أنه ال يوجد إله إال هللا الواحد الحي الحقيقي . 
  إن هللا إله واحد، لكنه ثالثة أقانيم، وهم متساوون في اإللوهية. 
 القدس وهو هللا اآلب، هللا االبن، هللا الروح . 
  ً في زمان العهد القديم، أي قْبل ميالد المسيح، قْبل مجيء هللا االبن إلى العالم، أعطى هللاُ الروُح القدُس قوة

 . ألشخاص معينين ليساعدهم في عمل أمور خاصة أرادها هللا منهم
 أن يطيع هللا ويحذر الناس من الطوفان ساعد الروُح القدس نوح . 
 قدُس إبراهيم وإسحاق ويعقوب أن يطيعوا هللاساعد هللاُ الروُح ال . 
  في بناء خيمة االجتماع في البريةأعطى الروُح القدس مهارات ومعرفة خاصة ألشخاص ُمعيَّنين ليساعدهم . 
 ساعد الروُح القدُس موسى أن يدون كالم هللا الموجود اآلن في الكتاب المقدس . 
 كتب موسى أول خمسة أسفار في الكتاب المقدس.  
  ساعد الروُح القدس الملَك داود أن يكون َمِلكاً صالحاً، وأيضاً في كتابة العديد من المزامير الموجودة اآلن في

 . الكتاب المقدس
  أعطى الروُح القدس مريَم طفلها، كما أنه ساعد يوحنا المعمدان أن يقوم بعمله . 
 اعطى الروُح القدس كَل هؤالء الناس وآخرين أيضاً أن يقوموا بعمل هللا . 
 ساعد الروُح القدس يسوع أيضاً عندما كان على األرض . 
 ده النبي يوحنا المعمدان  . كان يسوع في حوالي الثالثين من عمره عندما َعمَّ
 عمل هللا الذي كان قد رتبه له عندما خرج يسوعُ من الماء امتأل بقوة الروح القدس حتى يقدر أن يتمم . 
  مع أن يسوع هو هللا القدير، إال أنه أثناء وجوده على األرض، اختار أن يعتمد على هللا الروح القدس في القيام

 . بعمل هللا هنا على األرض
 كان الروح القدس يسيطر على كل أفكار وأقوال وأفعال يسوع عندما كان هنا على األرض . 
  الروُح القدس كَل من يؤمنون بيسوع المسيح ُمخـَلـِّصاً لهمواليوم، يساعد . 
  سوف تتعلم في الدروس القادمة المزيد عن عمل الروح القدس وكيف يساعدك أن تكون الشخص الذي يريده

 . هللا
  



    

  :آية الحفظ لتعليمها للطلبة بعد الدرس، ُمستخِدماً أساليب مبتكرة
   16:  3كورنثوس األولى 

  
  جعةأسئلة للمرا

  .واحد فقط            هل هللا واحد أم ثالثة آلهة ؟ .1
  . هللا الروح القدس        من الذي ساعد موسى أن يكتب كالم هللا؟ .2
ً  من الذي .3  . الروح القدس      صالحاً؟  ساعد الملك داود أن يكون َملكا
 .الروح القدس      من الذي ساعد يسوع أن يقوم بعمله هنا على األرض؟ .4
 . الروح القدس          منين حالياً؟ من الذي يساعد كل المؤ .5
   . هللا            من هو الروح القدس ؟  .6

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



    

   28الدرس 
  إبليس يجرب يسوع

  :ملحوظة للمعلم
لم يخضع يسوع إلبليس مثلما فعل . هذا الدرس يُبَيِّن أن كل من يؤمن بيسوع المسيح يقدر أن يطيع هللا

  . قادر أن يساعدهم عندما يواجهون التجربة إن طلبوا منهإذاً هللا . آدم وحواء
  

  شواهد كتابية للمعلم ليدرسها قبل تقديم الدرس
   44:  8يوحنا          11 – 1:  4متى 

   13:  10كورنثوس األولى          10:  10يوحنا 
   16 – 15:  4العبرانيين        18 – 14:  2العبرانيين 

   19:  5 يوحنا األولى       15 – 12:  1يعقوب 
  

  . راجع األسئلة من الدرس السابق مع الطلبة
    

  :قم بتعليم الطلبة النقاط التالية
 هل تذكر عندما خدع إبليس آدم وحواء ليعصيا هللا؟  . لنرجع لبداية الكتاب المقدس 
 أختار آدم وحواء أن يستمعا إلى إبليس بدالً من طاعة هللا . 
 وأصبحا تحت سلطان إبليسوبسبب عملهما هذا لم يعودا من أوالد هللا ، . 
 كلنا جئنا من آدم ومولودون تحت سلطان إبليس . 
 عندما كان يسوع على األرض، حاول إبليس أن يُخِضعه هو أيضاً لسلطانه . 
 كان إبليس يريد أن يعصي يسوعُ هللاَ اآلب، حتى ال يصبح بال خطية أو عيب . 
  ِّص الموعود الذي يكسر سلطانه على الناسلم يكن إبليس يريد أن يكون يسوع هو الُمخـَلـ . 
 د يسوع، قاده الروح القدس في ال  . ، حيث صام لمدة أربعين يوماً وليلةبر يةبعد ان تعمَّ
 جاء إبليس ليجرب يسوع هناك . 
 كان يسوع ضعيفاً بسبب الجوع، ومع ذلك لم يطع إبليس . 
  لكن يسوع لم يرتكب وال خطية واحدةحاول إبليس مرات عديدة أن يغوي يسوع حتى يعصي هللا اآلب . 
 كان يسوع يطيع هللا االب تماماً في كل شيء . 
 وبما أن يسوع لم يطع إبليس إذاً هو قادر أن يعين كل من يؤمن به ُمخـَلـِّصاً ،عندما يجربه إبليس . 
 يحزن إبليس عندما يقرر شخٌص ما أن يتبع يسوع وسيحاول أن يجعلك أنت أيضاً تعصي هللا . 
 إنه ال يريد لك إال الشر.  تستمع ألكاذيب إبليسال. 
 ويريد أن يقتل ويدمر كل البشر. إنه قاتل وأبو األكاذيب . 
 واتركه وحده" ال: "إن أراد صديقك أن يسرق شيئاً قل له ، . 
 إن شعرَت أنك تريد أن تتكلم عن أحد أصدقائك بالسوء، اغلق فمك وال تقـُل هذا الكالم . 
 تذكـَّر أن يسوع  ً  . يفهم تجاربك، ألنه قد تجرب هو أيضا
 هللا أمين ". ال: "عندما تشعر في المرة القادمة أنك تريد أن تفعل الخطية اطلب من هللا أن يساعدك أن تقول

 . وسيساعدك
  
  
  
  
  



    

  :آية الحفظ لتعليمها للطلبة بعد الدرس، ُمستخِدماً أساليب مبتكرة
   18:  2العبرانيين 
  

  أسئلة للمراجعة
  .إبليس    ا تمرد آدم وحواء على هللا، من الذي أصبح يتحكم فيهما ؟عندم .1
  حتى ال يصبح يسوع بالخطية أو عيب       لماذا أراد إبليس أن يجعل يسوع يطيعه ؟ .2

  فيما بعد ومن ثم لن يكون الُمخـَلـِّص                 
  . الموعود                

 . ال، أبداً       هل حدث مرة أن يسوع أطاع إبليس ؟  .3
 .نعم      ا إبليس نحن أيضاً لنتمرد على هللا؟هل يغوين .4
 . ألنه مازال يريد أن يتحكم بنا      لماذا يغوينا إبليس حتى نفعل أشياء خاطئة؟  .5
   . يسوع      إلبليس ؟ " ال"من الذي يساعدنا أن نقول  .6
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   29الدرس 
  شخص 0500يسوع يُطِعم 

  :ملحوظة للمعلم
. ونحن أيضاً نحتاج أن نقرر إن كنا نؤمن بيسوع كُمخـَلـِّص أم ال. آمن الناس بيسوع ألسباب عديدة

  .  ولدينا الكتاب المقدس كله ليساعدنا أن نقرر
  

  شواهد كتابية للمعلم ليدرسها قبل تقديم الدرس
   29 – 27:  7متى            25 – 23:  4متى 

   42 – 39:  4يوحنا            45:  1يوحنا 
   14 – 1:  6يوحنا            46:  5يوحنا 
   31 – 30:  20يوحنا 

  
  . راجع األسئلة من الدرس السابق مع الطلبة

    
  :قم بتعليم الطلبة النقاط التالية

 كان يسوع قد وصل تقريباً لسن الثالثين في هذا الوقت . 
 في خطة هللا له على األرض كان قد امتأل بقوة الروح القدس وبدأ العمل الذي كان . 
 كان يسوع يقضي أوقاتاً كثيرة في التنقل من مدينة ألخرى في إسرائيل . 
 اتبَع الكثيُر من الناس يسوع واستمعوا له عندما كان يُعَلـِّمهم ألنه تكلم بسلطان، ليس كالمعلمين الدينيين . 
 ياء منذ وقت طويلشرح يسوُع نصوص العهد القديم التي أعطاها هللا لموسى واألنب . 
 كان يسوع يفهم تماماً ما تعنيه النصوص الكتابية ألنه هو هللا االبن وكانت األسفار تتكلم عنه . 
  كان الكثيرون يؤمنون أن يسوع هو الُمخـَلـِّص الموعود، الذي وعد هللاُ به آدم وحواء ونوح وإبراهيم وإسحاق

 . ويعقوب وآخرين
 ص الذي سينقذ العالم من إبليس والخطية والموتكانوا يؤمنون أن يسوع هو الشخ . 
 قبـِل هللاُ هؤالء الناس كأبناء له بسبب إيمانهم بيسوع . 
 وآمن به آخرون ألنهم رأوه وهو يعمل معجزات رائعة . 
  شخصاً ليتعلموا منه ويعملوا معه بينما كان مسافراً يُعَلـِّم ويشفي ويُبَشر 12كان يسوع قد اختار . 
  األشخاص معروفين بتالميذ يسوعكان هؤالء . 
 وذات مرة بينما كان يسوع يُعَلـِّم تالميذه تجمع عدد كبير من الناس ليسمعوا تعليمه . 
 قال يسوع لتالميذه أن يعطوا الناس طعاماً ألنهم تأخروا وجاعوا . 
 س؟ أين يمكنهم أن يجدوا طعاماً يكفي كل هؤالء النا. كان عدد الناس يزيد على الخمسة آالف 
 كان كل ما لديهم هو خمسة أرغفة من العيش وسمكتين صغيرتين . 
 لكن كانت لديه خطة رائعة! كان يسوع يعلم ذلك . 
 أخذ يسوع الطعام، وشكر هللا اآلب، وأعطاه للتالميذ كي يوزعوه على الناس . 
  هل تقدر أن تخمن ما حدث؟ 
 كان هناك ما يكفي إلطعام كل شخص وبقى من الطعام . نعم، لقد ازداد الطعام أكثر وأكثر بينما كانوا يوزعونه

 . سلة 12
 آمن الكثيرون بيسوع عندما رأوا األعمال التي عملها! يا لها من معجزة . 
  
  
  



    

  :آية الحفظ لتعليمها للطلبة بعد الدرس، ُمستخِدماً أساليب مبتكرة
   14:  6يوحنا 

 
 
  

  أسئلة للمراجعة
  ألنه هو هللا االبن، وكانت الكتب تتكلم     لكتب المقدسة؟لماذا كان يسوع ُمقتِدراً في تفسير ا .1

  .عنه                
 . تالميذ يسوع        ماذا يُدعى أصدقاء يسوع اإلثنا عشر؟ .2
 . 5000أكثر من       كم عدد الناس الذين كانوا محتاجين الطعام؟  .3
 .خمسة أرغفة وسمكتين          ماذا كان لديهم من طعام؟ .4
  تزايد أكثر وأكثر بينما كان التالميذ       الطعام؟ ماذا حدث بعد أن شكر يسوع على  .5

 . يقدمونه                
   . سلة 12        كم عدد سالل بقايا الطعام التي تبقت؟ .6

 
 

  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



    

 
 

 شخص 5000يسوع يطعم 



    

  
    30الدرس 

  يسوع يغفر لشخص خطاياه
  :ملحوظة للمعلم

لكن ما   . لكهنة أو القساوسة يقدرون أن يغفروا خطايا الناستوَجد بعض الكنائس التي تُعـَلـِّم أن ا
لكن هللا هو . يقدرون أن يفعلوه هو أن يُطـَمئـِّنوا الناس أن خطاياهم قد غـُفرت عندما يرتابون في ذلك

  . الوحيد الذي له السلطان أن يغفر الخطايا، وذلك عندما نعترف له بها
  

  يم الدرسشواهد كتابية للمعلم ليدرسها قبل تقد
   11 – 6:  14يوحنا          12 – 1:  2مرقس 
   9:  1يوحنا األولى        31 – 30:  20يوحنا 

   2 – 1:  2يوحنا األولى 
  

  . راجع األسئلة من الدرس السابق مع الطلبة
    

  :قم بتعليم الطلبة النقاط التالية
 كان كثيرون يتبعون يسوع وتالميذه أينما مضوا . 
  ُوجاء البعض ِمثل المعلمين الدينيين على أمل أن يسمعوا يسوع يقول أو يفعل شيئاً عـَلـِّمجاء البعض ليسمعوه ي ،

خاطئاً، وجاء البعض ألنهم اعتقدوا أن يسوع كان سيكون َمِلكهم، وجاء اآلخرون ألنهم كانوا مرضى وكانوا 
 . يريدون أن يشفيهم يسوع

 مليئاً بالناس، حتى لم يقدر أحد أن يدخل من الباب كان البيت. وذات مرة، كان يسوع مع تالميذه داخل بيت . 
 جاء أربعة رجال ليسوع حاملين صديقهم المريض على حصيرة نوم . 
  ً  . لم يكن هذا الرجل يقدر أن يُحرك رجليه او يمشي ُمطـْلـَقا
 كان لدى أصدقائه إيمان أن يسوع يقدر أن يشفيه إن اقتربوا منه . 
 ثم خطرت لهم فكرة! 
 فيه عـَلـِّمسقف البيت وثقبوه فوق المكان الذي كان يسوع يُ  طلعوا فوق . 
  ً  . فأنزلوا الرجل المريض على حصيرته من الفتحة التي عملوها فوق يسوع تماما
 رأى يسوع أن إيمانهم به كان صادقاً وكان مسروراً بهذا اإليمان . 
 ،َمْغفُوَرةٌ لََك َخَطايَاكَ «" قال يسوع للمريض ،  . »يَا بُنَيَّ
 سمع بعض المعلمين الدينيين الذين كانوا في الغرفة ما قاله يسوع . 
  فابتدأوا يتفكرون كيف إلنسان عادي أن يغفر الخطايا؟ أليس هللا فقط هو الذي يغفر الخطايا؟ 
 لم يكونوا يؤمنون أن يسوع هو هللا الظاهر في الجسد وأنه هو وهللا اآلب واحد وأن له السلطان أن يغفر الخطايا . 
 عرف يسوع أفكارهم ألن هللا يعرف كل شيء . 
 وحتى يُثبـِت يسوع لهؤالء الناس أنه هو هللا، شفى رجلـَي هذا الرجل وقال له أن يحمل سريره ويمشي . 
  د هللا، وآمن عدد أكبر من الناس أن يسوع هو  . الموعود الُمخـَلـِّصكل من رأى هذه المعجزة َمجَّ
  
  
  
  
  
  



    

  
  :طلبة بعد الدرس، ُمستخِدماً أساليب مبتكرةآية الحفظ لتعليمها لل

  ) الجزء األخير( 7:  2مرقس 
    

  أسئلة للمراجعة
  البعض ليسمعوه، والبعض ليشفيهم،       لماذا كان الناس يتبعون يسوع أينما مضى؟ .1

  والبعض على أمل أن يجدوه يقول أو                 
  .إلخ... يفعل شيئاً خاطئاً                 

 . في بيت  عندما أحضر الرجاُل األربع الرجَل المريض؟م عـَلـِّ أين كان يسوع يُ  .2
 . كان عندهم إيمان أن يسوع سيشفيه          لماذا أحضروه ليسوع؟  .3
 .»يَا بُنَيَّ، َمْغُفوَرةٌ َلَك َخَطايَاكَ «        ماذا كان أول ما قاله يسوع للرجل؟ .4
 . هللا      من هو الوحيد القادر على غفران الخطايا؟  .5
  نعم، هو هللا، وقد أثبت ذلك للناس             ؟هل يسوع هو هللا .6

   . بشفائه رجلـَي الرجل المريض          
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



    

 
 

 يسوع يغفر لشخص خطاياه



    

  
    31الدرس 

  أن تُولَد ثانية ينبغي
  :ملحوظة للمعلم

وهذا ليس . ل الصالحةيؤمن الكثيرون أنهم يقدرون أن يجعلوا أنفسهم مقبولين عند هللا عن طريق األعما
 ً إن الذهاب للكنيسة واألعمال . كل الناس مولودون خطاة ويجب أن يُعاقـَبوا على خطاياهم. صحيحا

  . الصالحة ال تجعلنا مقبولين عند هللا لكن اإليمان با هو الذي يجعلنا مقبولين عند هللا
  

  شواهد كتابية للمعلم ليدرسها قبل تقديم الدرس
   7:  16صموئيل األول          18 – 1:  3يوحنا 

  
  . راجع األسئلة من الدرس السابق مع الطلبة

    
  :قم بتعليم الطلبة النقاط التالية

  عن أعياد الميالد، هل تذكر ذلك؟ فهل تعلم أنك تقدر أن تحصل على عيدَي ميالد؟  26تكلمنا في الدرس 
 استمع لهذه القصة وستعرف كيف يمكنك هذا . 
 ديموس في ليلة إلى يسوعجاء شخص يُدعى نيقو . 
 كان نيقوديموس رجالً مهماً في إسرائيل . ً  . وقد كان يهودياً وفريسيا
 وهذا يعني أنه من نسل إبراهيم، وأنه كان يُعَلـِّم الناموس  . 
 حاول نيقوديموس أن يتمم كل القوانين التي أعطاها هللا لموسى . 
 بل قد عمل قوانين جديدة حتى يعملها الناس . 
  وهذا كان ، دائماً ما يتلو صلوات طويلة وبصوت عال ٍ كل يوم في الهيكل، كان يعطي ُعشر كل ما يملك 

 . يُدعى تقديم العشور
 كان أحياناً يقضي أوقات بدون طعام حتى يُرضي هللا . 
 كان يرتدي مالبس خاصة عند ذهابه للهيكل وكان الناس يعتقدون أنه مهم وله مكانة خاصة عند هللا . 
 ن نيقوديموس يفتِخر بنفسه ويعتقد أن هللا مسرور بهكا . 
 كان يسوع يحب نيقوديموس ويعرف كل شيء عن حياته . 
  ً  . إن هللا يعرف عنا كل شيء ويحبنا نحن أيضا
 قال يسوع لنيقوديموس بلطف إنه بالرغم من أنه يعمل أعماالً صالحة إال أن هللا لم يقبله كابن له بعد . 
 رتباك والقلق الشديدينشعر نيقوديموس باال . 
  يُولَد من جديد"قال له يسوع إن الطريقة الوحيدة التي تجعله ابناً  هي أن ." 
  لم يفهم نيقوديموس ذلك فكيف له أن يرجع ثانية إلى رحم أمه ويُولَد من جديد وهو اآلن شيخ؟ لم يكن يسوع

 . يقصد هذا
 ولودون ومنفصلون عن هللا بسبب عصيان آدمشرح له يسوع إن كل الناس، ومنهم نيقوديموس، هم م . 
 كل الناس ينتمون إلى عائلة إبليس وال يقدرون أن ينقذوا أنفسهم من الدينونة بمحاولة عمل أشياء تـُرضي هللا . 
 إن هللا وحده هو القادر أن ينقذنا من عقاب خطايانا . 
 يأتي يوم نعيش فيه في السماء معه إلى األبدوهذا يأتي باإليمان بيسوع حتى يُخـَلـِّصنا ونـُولد من جديد وس . 
 بهذه الطريقة تحصل أرواحنا على ميالد جديد، ليس في عائلة إبليس بل في عائلة هللا . 
 األول هو يوم ميالدنا من األم والثاني عندما نقرر أن نؤمن . بهذه الطريقة نقدر أن نتمتع بيومي عيد ميالد

 . ئلة هللابيسوع المسيح ونصبح أوالداً في عا
  كم عيد ميالد لديك؟ 



    

  
  :آية الحفظ لتعليمها للطلبة بعد الدرس، ُمستخِدماً أساليب مبتكرة

   3:  3يوحنا 
  

  أسئلة للمراجعة
  .نعم، فا يحب كل الناس          هل أحب يسوُع نيقوديموس؟ .1
            ما هي بعض المحاوالت التي قام بها نيقوديموس ليُرضي هللا؟ .2

   موس والصوم والصالةطاعة النا                
 . والتبرع بالمال                

 . نعم    هل ما عمله نيقوديموس يُعتـَبر أعماالً صالحة؟  .3
 .ال    هل قبِل هللاُ نيقوديموس  كابن له بسبب ما عمله؟ .4
  ألن هللا لن يقبلنا كأوالد له إال عندما       لماذا لم يَقبل هللاُ نيقوديموس  كابن له؟  .5

 . د من جديد نـُولَ                         
   . باإليمان بيسوع كُمخـَلـِّص ورب                   كيف يمكن أن  نـُولَد من جديد؟ .6

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



    

 
 

يسوع يتكلم مع نيقوديموس



    

  
    32الدرس 

  الجحيم أم السماء؟ 
  :ملحوظة للمعلم

ها نذهب إما للسماء أو الجحيم، وهذا كلمة هللا بوضوح أن الدينونة تأتي بعد الموت، وبعد ناتُعـَلـِّم
ويجب أن تتخذ قرارك اآلن بشأن يسوع، ألن بعد . سيكون على أساس إن كنا قد آمنا بيسوع أم ال

  . الموت سيكون قد فات األوان
  

  شواهد كتابية للمعلم ليدرسها قبل تقديم الدرس
   31 – 19:  16لوقا          28:  10متى 
   36:  3يوحنا        43 – 39:  23لوقا 

   12:  5رومية          3 – 1:  14يوحنا 
   58 – 35:  15كورنثوس األولى        9:  2كورنثوس األولى 
   28 – 27:  9العبرانيين        8 – 1:  5كورنثوس الثانية 

   8 – 1:  21رؤيا 
  

  . راجع األسئلة من الدرس السابق مع الطلبة
    

  :قم بتعليم الطلبة النقاط التالية
 يخبرنا الكتاب  ً  . المقدس أن في البدء خلق هللا عالـَماً ِمثاليا
 لم يكن هناك مرض أو ألم أو أعشاب ضارة أو موت أو أي شيء شرير . 
 خلق هللا آدم وحواء ليعيشا في هذا العالـَم المثالي حيث يقدران أن يعيشا إلى األبد في محضر هللا . 
 أحبهما هللا كثيراً وحذرهما أن يعصيا أوامره . 
 تيجة عصيان هللا هي اإلنفصال عن هللا والموت الجسدي واإلنفصال النهائي عن هللا في بحيرة الناركانت ن . 
 اختار آدم وحواء أن يستمعا ألكاذيب إبليس وعصيا هللا . 
 وبما أن كل الناس هم من نسل آدم وحواء ال يقدر أحد أن يعيش إلى األبد . 
 قد ُولدنا خطاة ويجب أن تموت أجسادنا . 
 الكتاب المقدس يخبرنا أن أجسادنا هي مجرد خيام أو بيوت ألرواحنا لكن . 
 ال تستطيع أرواحنا أن تعيش على األرض بدون أجسادنا . 
  تستمر أرواحنا في الحياة إلى األبد) الموت الجسدي(عندما تموت األجساد . 
 وال يوجد غير مكانين فقط لمعيشة األرواح . 
 ليموت ليحمل عقاب خطاياهم سوف تذهب لتكون مع هللا، حيث ستتخذ  أرواح كل من آمنوا أن يسوع جاء

 . أجساداً جديدة لن تموت مجدداً 
 وأرواح كل من لم يؤمنوا بيسوع المسيح سوف تنفصل عن هللا إلى األبد في بحيرة النار . 
 عندما كان يسوع يعيش على األرض شفى كل مريض جاء إليه وأقام أشخاصاً من الموت . 
 ذلك ليُري الناس أنه هو هللا وأن هللا أقوى من الشيطان والمرض والموت فعل يسوع . 
  إلخ... سوف نموت كلنا جسدياً يوماً ما، إما بمرض أو حادثة أو بتقدم العمر . 
 لكن إن كنَت تؤمن با ال تخف من الموت، فهو ليس النهاية، بل البداية . 
  ًرائعة في السماء للذين يحبونه، أموراً لم نرها أو نسمع عنها أو نفكر يقول الكتاب المقدس أن هللا أعد لنا أمورا

 . يا له من رجاء رائع ألبناء هللا في المستقبل. فيها من قْبل
 اختر يسوع قبل فوات األوان . 



    

  
  :آية الحفظ لتعليمها للطلبة بعد الدرس، ُمستخِدماً أساليب مبتكرة

  ) الجزء األخير( 25:  11يوحنا 
    

  لمراجعةأسئلة ل
    أتت الخطية والموت إلى العالم من           لماذا يموت الناس؟ .1

    خالل خطية آدم، ونحن نأتي من ذرية               
  .آدم إذًا نحن أيضاً يجب أن نموت              

 . ال، فهي تعيش إلى األبد          هل تموت أرواحنا؟ .2
 . لجحيمالسماء أو ا  ما هما المكانان اللذان يمكن ألرواحنا أن تعيش فيهما؟  .3
 .الذين يؤمنون بيسوع      من هم الذين ستذهب أرواحهم للسماء؟ .4
 . الذين ال يؤمنون بيسوع      من هم الذين ستذهب أرواحهم للجحيم ؟  .5
  ال، ألن هللا أعد مكاناً رائعاً لهم في       هل يجب أن يخاف المؤمنون بيسوع من الموت؟ .6

   . السماء          
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



    

 
 

 الجحيم أم السماء
   



    

  
    33الدرس 

  يسوع يقدر أن يساعدك
  :ملحوظة للمعلم

يعيش الكثير من الناس حالياً في ظروف صعبة ِمثل الفقر، الكحول، المخدرات، التعرض إلساءات 
إن يسوع يقدر . ويخدعهم إبليس حتى يختاروا أن ينتحروا كوسيلة هروب من مشاكلهم. بدنية وجنسية

  . ة مشكلة ألنه ال يعسر عليه شيءأن يساعدك في أي
  

  شواهد كتابية للمعلم ليدرسها قبل تقديم الدرس
   20 – 1:  5مرقس          13 – 10:  41إشعياء 
   44:  8يوحنا          27 – 14:  9مرقس 
   34 – 16:  16أعمال          39 – 35:  8رومية 

  
  . راجع األسئلة من الدرس السابق مع الطلبة

    
  :النقاط التاليةقم بتعليم الطلبة 

 وعندما نموت تذهب . تعلمنا في الدرس السابق أن األرواح ال تقدر أن تعيش هنا على األرض بدون أجساد
 . أرواحنا إما للسماء أو للجحيم

 في بعض الثقافات، خدع إبليُس الناس وأقنعهم أن أرواح أجدادهم الموتى مازالت على األرض . 
 األرض هي األرواح الشريرة، أتباع إبليس إن األرواح الوحيدة الموجودة على . 
 أحياناً ما تسكن هذه األرواح في أجساد الناس وتجعلهم يعملون أشياء شريرة . 
 لكن تـَذكـَّر أن هللا أقوى من إبليس وله سلطان على إبليس وكل شياطينه . 
 ذات يوم، أظهر يسوُع سلطانه عندما قابل رجالً في تالل إسرائيل . 
 كثيرة تسيطر على هذا الرجل كانت شياطين . 
 كان هذا الرجل يصرخ طول الليل والنهار ويجرح نفسه بالحجارة . 
 كان الناس قد حاولوا قبالً أن يقيدوه بالسالسل لكن الشياطين أعطته قوة فكسر السالسل . 
 لم يقدر أحد أن يساعد هذا الرجل ألنه كان تحت سلطان إبليس . 
  ً ألنهم كانوا يعرفون أن يسوع هو . نحوه، صرخت الشياطين التي كانت بداخله عندما رأى الرجُل يسوع قادما

 .هللا االبن
 كانت الشياطين تعرف أن يسوع له سلطان عليها، فتوسلوا إليه أال يرسلهم إلى بحيرة النار للعقاب . 
 سوع أن يرسلهم إن هللا سيعاقب إبليس وشياطينه في المستقبل، وكانت هذه الشياطين تعرف ذلك فطلبوا من ي

 . ليدخلوا في الخنازير القريبة منهم
 أعطى يسوُع الشياطين اإلذن أن يدخلوا الخنازير، فهاجت الخنازير ودخلت في سد وغرقت . 
 بعد أن تركت الشياطيُن هذا الرجل، قام بارتداء مالبسه وجلس في هدوء . 
 قال له يسوع أن يذهب إلى بيته ويخبر عائلته بما فعله معه يسوع . 
 لم يكن هذا الرجل يقدر أن يساعد نفسه ليتحرر من سلطان إبليس، لكن يسوع حرره. 
 مازال إبليس حالياً يجعل الناس يشعرون أنهم لن يقدروا أن يتخلصوا من مشاكلهم . 
 ويشعرون أنه ال يوجد أحد يقدر أن يساعدهم . 
 كلهمثم يقدم لهم إبليس فكرة، وهي أن الموت أفضل من أن يعيشوا في مشا . 
 ويستمع بعض الناس إلى أكاذيب إبليس ويقتلون أنفسهم . 
  ًإن هذا ليس هو حل مشاكلك! ال تفعل ذلك أبداً أبدا . 



    

 إن إبليس يكره هللا واإلنسان ويريد أن يدمر البشر . 
 دائماً يوجد َمن يقدر أن يساعدك . 
  إلخ... مدرس قل  أوالً عن مشكلتك، ثم تكلم مع شخص تثق به، أب، أم، قسيس، أو. 
 تـَذكـَّر، ال يعسر على الرب شيء. 
  

  :آية الحفظ لتعليمها للطلبة بعد الدرس، ُمستخِدماً أساليب مبتكرة
   13:  41إشعياء 

    
  أسئلة للمراجعة

  .إما السماء أو الجحيم        أين تذهب أرواحنا عندما نموت؟ .1
 . فقطاألرواح الشريرة       ما هي األرواح التي تعيش هنا على األرض؟ .2
 . نعم      هل  سلطان على األرواح الشريرة؟  .3
 .أن يقتلوا أنفسهم  ما الذي يقوله إبليس لبعض الناس عندما تقابلهم المشاكل؟ .4
    ألن إبليس يكره هللا واإلنسان         لماذا يجب عليك أال تستمع إلبليس؟  .5

 . ويريد أن يتسبب في ما يضر البشر                
          شخصاً لديه مشكلة، ما الذي يجب عليك فعله؟ إن كان لديك مشكلة، أو تعرف .6

   . أن تخبر هللا ثم تتكلم مع شخص تثق به          
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



    

 
 

يسوع يشفي شخصاً به أرواح شريرة



    

  
    34الدرس 

  يسوع له سلطان على العاصفة
  :ملحوظة للمعلم

ِمثل القتل، اإلغتصاب، اإلساءة الجنسية والعنف، يواجه الشباب هذه األيام العديد من المواقف الُمخيفة 
ذكـِّر الطلبة أن هللا يعرف ذلك وهو مهتم بهم ويقدر . أصبحت هذه األشياء جزء من حياة هؤالء الشباب

  . أن يحميهم من المواقف العنيفة، وذلك عندما يطلبونه
  

  شواهد كتابية للمعلم ليدرسها قبل تقديم الدرس
   22 – 21:  14الخروج          10 – 9:  1التكوين 

   2 – 1:  24مزمور          24 – 23:  4يشوع 
   41- 35:  4مرقس              37مزمور 

    
  . راجع األسئلة من الدرس السابق مع الطلبة

    
  :قم بتعليم الطلبة النقاط التالية

 ما الذي يخيفك؟ العاصفة؟ األصوات العالية؟ شجار الناس؟ الليالي المظلمة؟ أن تكون وحدك؟  
 قد يواجه أي شخص الخوف في وقت ما. توجد العديد من األمور التي تقدر أن تخيفنا . 
 حتى تالميذ يسوع اإلثنا عشر خافوا. 
  ذات ليلة، كان يسوع وتالميذه يعبرون سداً كبيراً، اسمه بحر الجليل، في قارب صغير، عندما هبت عليهم

 . عاصفة ورياح قوية
 ب الذي بدأ يمتليء بالمياهاصطدمت األمواج الكبيرة بالقار . 
 خاف الرجال جداً ألنهم اعتقدوا أن القارب سيغرق وأنهم سيغرقون في أعماق المياه. 
  ً  . كان يسوع أيضاً في القارب، لكنه كان نائما
  ً  . كان ُمتعَباً واحتاج أن ينام. مع أن يسوع هو هللا، إال أنه كان أيضاً إنسانا
  العاصفة؟ لكن كيف قـَِدر أن ينام في هذه 
 ،أما يهمك أننا نهلك؟" أيقظه أصدقاؤه وقالوا له " 
 هل تعتقد أن يسوع كان يهتم بهم؟ طبعاً كان يهتم بهم . 
  شخص، وهو يشفي المرضى، وهو يطرد الشياطين،  5000لقد رأى هؤالء الرجاُل يسوَع وهو يطعم أكثر من

 .كان يجب أن يتيقنوا أنه يقدر أن يساعدهم
 بداية الكتاب المقدس، في سفر التكوين، رأينا أن هللا خلق العالم والبحر من العدم تـَذكـَّر أن في. 
 شق هللاُ البحر في زمن موسى، حتى يقدر اإلسرائيليون أن يهربوا من الجيش المصري . 
 يقدر هللا أن يفعل أي شيء فهو الخالق القدير . 
 بحر والرياح واألمواجإن له قوة وسلطان على كل شيء، ألنه يملك كل شيء، حتى ال. 
 فوقف يسوع في القارب وأمر الرياح واألمواج أن تهدأ. 
 توقفت الرياح عن الهبوب وهدأت المياه. 
 لم يقدر التالميذ أن يصدقوا ما حدث، فا وحده هو القادر أن يمنع الريح من الهبوب . 
 ة الرهيبةكان يسوع وأصدقاؤه في القارب هذه الليلة وأنقذهم من الغرق في العاصف. 
 ال نقدر أن نرى يسوع بأعيننا اآلن لكنه معنا بروحه . 
 مازالت لديه القدرة أن يساعدنا عندما نكون خائفين أو في مشكلة. 
 تـَذكـَّر، إن هللا يرعى كل الذين يؤمنون بيسوع . 



    

 التالميذ وسيساعدك لقد ساعد . إذاً عندما تخاف ثانياً، تـَذكـَّر هذه القصة واطلب من يسوع أن يساعدك ويحميك
 ً  . أنت أيضا

 
  

  :آية الحفظ لتعليمها للطلبة بعد الدرس، ُمستخِدماً أساليب مبتكرة
   18:  145مزمور 

    
  أسئلة للمراجعة

  . اعتقدوا أنهم سيغرقون في البحر         لماذا خاف التالميذ؟ .1
 . كان نائماً       ماذا كان يسوع يفعل في القارب؟ .2
 . هللا          من خلق البحر؟  .3
 .هللا  من الذي شق البحر حتى يهرب اإلسرائيليون من الجيش المصري؟ .4
 . يءش على كل ألن يسوع هو هللا وله سلطان   لماذا أطاعت الرياُح واألمواُج يسوع؟  .5
   . نعم    هل يقدر هللا أن يساعدك عندما تكون خائفاً أو في مشكلة؟ .6

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



    

 

يسوع يهدىء العاصفة



    

  
    35لدرس ا

  هللا يحب األطفال
  :ملحوظة للمعلم

ذكـِّر الطلبة أنه حتى . في هذه القصة أقام يسوع بنتاً من الموت. إن هللا يهتم بكل الناس، الكبير والصغير
  . وإن كانوا صغاراً فإن يسوع يحبهم ويهتم بهم كما يهتم بالكبار

  
  شواهد كتابية للمعلم ليدرسها قبل تقديم الدرس

   36 – 22:  14متى          31 – 27 : 9متى 
   56 – 40:  8لوقا        15 – 13:  19متى 

   31 – 30:  20يوحنا 
    

  . راجع األسئلة من الدرس السابق مع الطلبة
    

  :قم بتعليم الطلبة النقاط التالية
 عمل يسوع معجزات رائعة عندما كان هنا على األرض. 
  5000من أمراض جلدية، طرد الشياطين، أطعم أكثر من جعل العمي يبصرون، والعرج يمشون، شفى الناس 

 . شخص بخمسة أرغفة خبز وسمكتين، هدَّأ العاصفة، بل إنه مشى على الماء بدون أن يغرق
  لماذا فعل هللا هذه األمور؟ 
 فعل هذه األمور ليُظهـِر للناس أنه هللا االبن . 
 منذ بدء العالم، الذي أتى ليكسر سلطان إبليس،  أراد يسوع أن يؤمن الناس أنه هو الشخص الذي وعد هللا به

 . ويدفع ثمن خطايانا ويمهد لنا طريقاً للرجوع إلى عائلة هللا
 ذات يوم، عمل يسوع معجزة قوية أخرى . 
 كان شخص اسمه يايرس عنده بنت، وكانت مريضة جداً وتحتضر . 
 كان يايرس قد سمع عن يسوع وكان يؤمن أن يسوع يقدر أن يشفيها. 
 نما كان يسوع ماشياً للبيت الذي كانت فيه البنت، أتى بعض األشخاص وقالوا ليايرس إن ابنته ماتتبي . 
 كانوا يرون أن الوقت قد فات فال يمكن ألحد أن يساعد البنت، لكن يسوع استمر في مشيه ناحية البيت . 
 عندما وصل يسوع، كان كل الناس يبكون خارج البيت ألن البنت ماتت . 
 وُع يايرس وأم البنت وثالثة من تالميذه ودخلوا إلى الغرفة التي كانت البنت نائمة فيهاأخذ يس . 
 أمسك يسوع بيدها وأمرها أن تقوم . 
 فرجعت روحها إلى جسدها فقامت في الحال وتمشت . 
  ً  . أصبحت في صحة جيدة مرة أخرى. قال يسوع ألمها أن تعطيها لتأكل شيئا
 ة ليسوعكانت هذه البنت الصغيرة مهم . ً  . كان يسوع يهتم بها وهو يهتم بك أنت أيضا
  
  
  
  
  
  
  
  



    

  :آية الحفظ لتعليمها للطلبة بعد الدرس، ُمستخِدماً أساليب مبتكرة
   14:  19متى 

    
  أسئلة للمراجعة

  . إلخ.. شفى العميان، والمرضى، والعرج     ما هي بعض المعجزات التي عملها يسوع؟ .1
 . حتى يؤمن الناس أنه هو هللا االبن      لماذا عمل يسوع هذه المعجزات؟ .2
 . كان يؤمن أن يسوع يقدر أن يشفي ابنته        لماذا دعى يايرُس يسوع؟  .3
 .ألن البنت الصغيرة ماتت        لماذا كان الناس يبكون؟  .4
 . رجعت روحها إلى جسدها وقامت في وسطهم    ماذا حدث عندما لمس يسوعُ هذه البنت؟  .5
   . ال، فهو يهتم بالصغار أيضاً           هل يهتم يسوع بالكبار فقط؟ .6

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



    

 
 

 يسوع يحب األطفال
 



    

  36الدرس 
  يسوع يُعَلـِّمنا كيف نصلي

  :ملحوظة للمعلم
يجب أن تشجع طلبتك أن يقضوا وقتاً على انفراد كل يوم مع . إن الصالة جزء مهم من حياتنا كأوالد 

واحرص أن تعمل أنت هذا األمر . التحدث معه باقي اليوم وهم يلعبون أو يعملونهللا، وأن يستمروا في 
 ً   . أيضا

  
  شواهد كتابية للمعلم ليدرسها قبل تقديم الدرس

   15 - 1:  6متى          29:  15أمثال 
   14 – 1:  18لوقا          13 – 1:  11لوقا 

   7 – 4:  4فيلبي          18:  6أفسس 
   4 – 1:  2تيموثاوس األولى      18 – 16:  5تسالونيكي األولى 

    
  . راجع األسئلة من الدرس السابق مع الطلبة

    
  :قم بتعليم الطلبة النقاط التالية

 عندما كان يسوع هنا على األرض، عـَلـَّم تالميذه أشياء كثيرة . 
  ً  . عمل ذلك حتى يقدروا أن يُعـَلـِّموا آخرين أيضا
  هللا هي الصالةكان أحد األمور التي عـَلـَّمها لهم . 
 إن كنَت تؤمن بيسوع إذاً فا هو أبوك السماوي . 
 إنه يريد أن يتكلم معك ويريدك أن تتكلم معه كما تتكلم مع عائلتك وأصدقائك كل يوم . 
 إنه يكلمنا عندما نقرأ كلمته في الكتاب المقدس، وبالروح القدس في قلوبنا . 
 نحن نكلم هللا في الصالة . 
 قل له إن كنَت تحتاج إلى صديق تلعب معه، قل له إن كنَت جائعاً أو حزيناً، . مع هللا في أي شيء تقدر أن تتكلم

 ً  . قل له إن كنَت تعاني من مشكالت في البيت أو المدرسة، أو اطلب منه أن يشفيك إن كنَت مريضا
 تقدر أن تصلي  في أي وقت؛ نهاراً أو ليالً، وفي أي مكان . 
 إن هللا ال يمانع. تقف، أو تركع أو تتمدد وأنت تصلي يمكنك أن تجلس، أو . 
 ال يستجيب هللا دائماً لصلواتنا بالطريقة التي نريدها، ألننا أحياناً ما نطلب أموراً خاطئة . 
  انتظر"، وأحياناً "ال"، وأحياناً "نعم"أحياناً ما تكون إجابة هللا لطلباتنا هي ." 
 نه لن يعطينا إال ما هو لفائدتنايجب أن نتعلم أن نثق با ونعلم أ . 
 لذلك فمن المهم أن تصلي كل . عندما تتكلم مع هللا سوف تعرف عنه أكثر، عن طريق طريقة إجابته لطلباتك

 . يوم
  ً  . أحياناً ما نجد أن معرفة طريقة الصالة ومحتوى الصالة أمراً صعبا
 الصالة الَربانية"ذه الصالة وندعو ه. أعطانا يسوع ِمثاالً لنتبعه، ليساعدنا عندما نصلي ." 
 ثم صل ِ من أجل أن يتمم عمله وإرادته في العالم ،  . ابدأ صالتك بتقديم عبادة 
 ثم اطلب منه األمور التي تحتاجها لحياتك. 
 تذكـَّر أن هللا غفر لك أخطاءك. ثم اغفر للذين أخطأوا في حقك . 
 وأن يحفظك من إبليس ثم اطلب من هللا أن يساعدك أن تطيعه في كل األمور . 
 في نهاية صالتك، َسبِّح هللا مجدداً ألنه هو هللا القدير وله كل الكرامة والمجد . 
 إن يسوع يسمع ويستجيب لصلوات كل أوالده، فال تيأس، استمر في الصالة، إن هللا يسمعك. 
  



    

  :آية الحفظ لتعليمها للطلبة بعد الدرس، ُمستخِدماً أساليب مبتكرة
   6:  4فيلبي 

    
  أسئلة للمراجعة

  . كل شيء      ما هي األشياء التي تقدر أن تصلي من أجلها؟ .1
؟ .2  . في أي وقت          متى تقدر أن تصلي 
 . ال        هل يجب أن تركع عندما تصلي؟  .3
 .ال  هل يجيب هللا صلواتنا بالطريقة التي نريدها كل الوقت؟  .4
 . ألن هللا يعطينا ما هو لفائدتنا فقط              ولم ال؟  .5
  "  نعم"نعم، أحياناً تكون اإلجابة هي             هل يجيب هللاُ صلواتنا دائماً؟ .6

  ".انتظر"، وأحياناً "ال"وأحياناً           
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



    

 
 

 يسوع يعلّم تالميذه الصالة



    

  
    37الدرس 

  ) 1جزء ) (فقـْد المناعة الُمكتـََسبة(حقيقة مرض اإليدز 
  :ملحوظة للمعلم

يجب أن تقول . في كل أنحاء العالم) اإليدز(يموت ماليين الناس من مرض فقـْد المناعة الُمكتـََسبة 
الصدق عن هذا المرض الفظيع حتى يستطيع طلبتك أن يتخذوا قرارات حكيمة في الحياة ويعيشوا في 

  . حرية من هذا المرض القاتل
  

  شواهد كتابية للمعلم ليدرسها قبل تقديم الدرس
   19 – 11:  17لوقا            13 – 12:  5ا لوق

    
  . راجع األسئلة من الدرس السابق مع الطلبة

    
  :قم بتعليم الطلبة النقاط التالية

 شفى يسوُع أمراضاً مختلفة عندما كان هنا على األرض . 
 لقد شفى يسوُع كل من أتى إليه مؤِمناً أنه يستطيع أن يشفيه . 
 ا كانت مشكلته أو مرضهلم يُبِعد يسوُع عنه أي شخص مهم . 
 وذات يوم، أتى عشرة أشخاص إلى يسوع ليشفيهم من مرض جلدي خطير، اسمه البرص . 
  ً  . كان على هؤالء األشخاص أن يعيشوا بعيداً عن أهلهم وأصدقائهم، ألن هذا المرض كان ُمعديا
 اهمكان يسوع يشعر بكـَم الحزن والوحدة التي كانوا يشعرون بها، ومد يده لهم وشف . 
  كان الناس يخشون هذا المرض الذي يُدعى البرص، واليوم يخاف الناس مرضاً آخر يُدعى اإليدز؟ 
 اإليدز هو مرض ُمعدي أيضاً، لكنه مختلف عن البرص . 
 ال ينتقل اإليدز عن طريق مالمسة شخص مريض ، أو حتى عن طريق معانقته . 
  حمامه، أو أطباقه أو مالعقهال ينتقل المرض عن طريق مشاركة المريض غرفته، أو . 
  طرق أخرى ينتقل بها اإليدز من شخص آلخر 3توجد . 

 . تنقل األم الحامل المرض البنها الجنين .1
ويحدث هذا إن اشتركتما في أبرة عندما تثقب . إن انتقل الدم من شخص مريض إليك، ستصاب باإليدز .2

 . يب لنفس السكين في عمل عدة حاالت ِختانأذنيك، أو اشتركتما في شفرة حالقة، أو عند استخدام الطب
 . ممارسة الجنس مع شخص يحمل المرض أمر خطير، وكثير من اناس يُصابون باإليدز بهذه الطريقة .3

  ،يبدأ الشخص الُمصاب باإليدز في التعرض لكل أنواع األمراض، ِمثل البرد، الكحة، الطفح الجلدي، اإلسهال
 . الدم والُسل فقدان الوزن، وعادة ما يُصاب بفقر

 وبعد سنوات يضعُف المريض جداً ويموت . 
 إن اإليدز مرض خطير جداً، ولم يستطع أي طبيب في العالم أن يجد له عالجاً يخلصنا من المرض إلى اآلن . 
 ليست إرادة هللا ألي شخص أن يُصاب بهذا المرض أو يموت بهذه الطريقة . 
 خطة هللا لحياتنا حتى نتخذ حرصنا من هذا المرض المدعو  سوف ندرس في الدرس القادم كلمة هللا لنعرف

 . اإليدز
  
  
  
  
  



    

  
  :آية الحفظ لتعليمها للطلبة بعد الدرس، ُمستخِدماً أساليب مبتكرة

   32:  8يوحنا 
    

  أسئلة للمراجعة
  . البرص      ما هو اسم المرض الجلدي الذي أصاب العشرة رجال؟ .1
 . ألنه ُمعدي          لماذا كان الناس يخشون هذا المرض؟ .2
 . ال  هل ينتقل اإليدز إليك إن شاركت نفس الغرفة مع شخص ُمصاب باإليدز؟  .3
  من األم المصابة إلى الجنين        ما هي الثالثة طرق الرئيسية لنقل عدوى اإليدز؟  .4

    من دم مصاب إلى آخر                  
 .ممارسة الجنس مع شخص ُمصاب                   

طفح جلدي، إسهال، فقدان الوزن،      مرضى اإليدز؟ ما أنواع األمراض التي يُصاب بها  .5
 . إلخ..السُل                    

  .ال          هل هناك أي دواء يعالج مرض اإليدز حالياً؟ .6
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



    

  
    38الدرس 

  ) 2جزء ) (فقـْد المناعة الُمكتـََسبة(حقيقة مرض اإليدز 
  

  :ملحوظة للمعلم
لكن العهد الجديد يحذرنا بوضوح من . للناس أن يتزوجوا بأكثر من واحدةسمح هللا في العهد القديم 

تماماً كما أننا لم نعُد نقدم الذبائح الحيوانية . اإلباحية الجنسية، وهي أن يكون لك عالقات جنسية متعددة
  . لغفران خطايانا، كذلك لم نعُد نتبع أمثلة العهد القديم في الجنس والزواج

  
  علم ليدرسها قبل تقديم الدرسشواهد كتابية للم

   30 – 16:  29التكوين            4 – 1:  16التكوين 
   44:  8يوحنا            6 – 1:  11الملوك األول 

   11 – 1:  7كورنثوس األولى          20 – 9:  6كورنثوس األولى 
   9 – 4:  2بطرس الثانية          13 – 12:  10كورنثوس األولى 

   9 – 1:  19متى 
    

  . سئلة من الدرس السابق مع الطلبةراجع األ
    

  :قم بتعليم الطلبة النقاط التالية
 تـَعَلـَّمنا في الدرس السابق الطُرق التي يُصاب بها الناس باإليدز، وما يحدث لهم عندما يُصابون به . 
 قلنا أيضاً إن هذا المرض ليس إرادة هللا . 
 ك إن أطعناهاأعطانا هللا أوامر في كلمته لتحمينا من اإليدز، وذل . 
  إن أوامر هللا ليست صعبة في التنفيذ، ألنه أعطانا روحه القدوس ليساعدنا أن نتغلب على التجربة وكذلك يساعد

 . كل من يطيعونه
 إن هللا يعلم ما هو لفائدتنا ويجب أن نستمع ألوامره من أجل حمايتنا . 
 يق ممارسة الجنس مع شخص ُمصاب باإليدزقلنا سابقاً أن الطريقة األساسية لإلصابة باإليدز هي عن طر . 
 فهم يعتقدون أن هذا . إن الكثير من الشباب، وحتى األطفال في سن الثانية عشر والثالثة عشر، يمارسون الجنس

 . صواب وحق ويجب على كل الناس تجربته
 إن الشيطان يخدع الشباب ليؤمنوا بذلك. وهذا خطأ شديد . 
 موسيقى والمجالت تتكلم بأكاذيب إبليس التي تدعو أن يكون الشخص متعدد إن التليفزيون، والسينما، وال

 . العالقات الجنسية
  ً  . إن تعددت عالقاتك الجنسية، فمن المحتمل أن تـُصاب باإليدز، حتى إن استخدمَت واقيا
  100ال تقي الواقيات الذكرية من اإليدز بنسبة  . % 
 ا شريك حياة مؤمناً، بغرض الزواج وممارسة الجنس مع هذا إن خطة هللا ألوالده هي أن يكبروا ويختارو

 . فقطالشخص 
 إن فعل الزوج والزوجة ذلك لن يُصابا باإليدز عن طريق الممارسة الجنسية . 
  لقد سمعت اآلن عن خطة هللا في الزواج والجنس، فإن قررَت أن تعصيه في هذا األمر، فقد تـُصاب باإليدز

 . وتموت قبل سن العشرين
 طول العمر –زوجة واحدة  –رجل واحد : حل الذي يقدمه هللا لإليدز هو ال . 
  
  



    

  
  

  :آية الحفظ لتعليمها للطلبة بعد الدرس، ُمستخِدماً أساليب مبتكرة
  ) الجزء األول( 18:  6كورنثوس األولى 

    
  أسئلة للمراجعة

  . هللا الروح القدس    من الذي أتى ليساعدنا لنتغلب على التجربة؟  .1
 . نعم      الممكن أن نطيع أوامر هللا؟ هل من .2
    من الذي خدع الناس حتى يعتقدوا أنه من الصواب أن يكون للشخص عالقات جنسية متعددة؟  .3

 . إبليس              
 .ال  هل تقي الواقيات الذكرية من اإليدز طول الوقت؟  .4
 . عندما تتزوج  متى تكون أول مرة تقدر فيها أن تمارس الجنس؟  .5
    طول  –زوجة واحدة  –رجل واحد       يقدمه هللا لمشكلة اإليدز؟ما هو الحل الذي  .6

  .العمر        
 



    

    39الدرس 
  .بدون يسوع، لن نفي مقاييس هللا

  
  :ملحوظة للمعلم

ال يمكننا أن نتحلى ببر . نحن ال نقدر أن ننقذ أنفسنا من عقاب الخطية. إن يسوع بار أما نحن فلسنا كذلك
  . فيقبلنا هللا كأوالد لهوصالح يسوع إال باإليمان به، 

  
  شواهد كتابية للمعلم ليدرسها قبل تقديم الدرس

   17:  5متى            10:  61إشعياء 
   23:  6رومية            23:  3رومية 
   21 – 20:  5كورنثوس الثانية            4 – 1:  10رومية 

   25 – 21:  3غالطية          14 – 6:  3غالطية 
   18:  3لى بطرس األو           9 – 8:  2أفسس 

    
  

  . راجع األسئلة من الدرس السابق مع الطلبة
    

  :قم بتعليم الطلبة النقاط التالية
 أعطى هللاُ قوانينه لموسى، قبل مجيء المسيح، الُمخـَلـِّص الموعود، بألف وخمسمائة عام . 
 ن موسى هذه القوانين وانتقلت من جيل لجيل  . دَوَّ
 ون أن هللا سوف يُسر بهم ويقبلهم كأبناء له عن طريق اتباع هذه كان كثير من الناس في زمن يسوع يؤمن

 . القوانين
 لم يدركوا أنه من المستحيل أن نكون مقبولين لدى هللا باتباع القوانين . 
 لقد جاء كل الناس من آدم، وكلنا مولودون خطاة ومنفصلون عن هللا . 
 إلخ، فهذه األمور تـُثبـِت أننا ..بأكاذيب أو نميمة، أو نسرق  عندما ال نوقر آباءنا، أو نفكر أفكاراً شريرة، أو نتفوه

 . مولودون خطاة
 يجب أن نـُعاقـَب جميعاً في بحيرة النار . 
 نحتاج إلى شخص ينقذنا من سلطان إبليس، ويدفع ثمن خطايانا، ويرجعنا إلى عائلة هللا . 
 يسوع هو اإلنسان الوحيد الذي أطاع ناموس هللا بال خطية . 
 يسوُع هللاَ اآلب تماماً في كل شيء، ألنه لم يأت من آدم ِمثلنا، لكنه أتى من هللا أطاع . 
  قال يسوع للمعلمين الدينيين إنه لم يأت ليغير ناموس موسى أو يتخلص منه، لكنه أتى ليتممه عن طريق طاعته

 .  الكاملة للناموس
 نا نحتاج يسوع ليُخـَلـِّصناال نقدر أن نخـَلـِّص أنفسنا بمحاولتنا أن نكون طيبين، لكن . 
 عندما نؤمن بيسوع، نقدر أن نحصل على بره وصالحه فيرانا هللا كاملين وبال عيب ومغفوري الذنب . 
 شكراً  أنه أرسل لنا يسوع، الُمخـَلـِّص الموعود، ألننا بدون يسوع لن نكون مقبولين لدى هللا . 
  
  
  
  
  
  



    

  :ُمستخِدماً أساليب مبتكرة آية الحفظ لتعليمها للطلبة بعد الدرس،
   23:  6رومية 

    
  أسئلة للمراجعة

  . ألننا كلنا نأتي من آدم، أول الخطاة          لماذا ُوِلدنا خطاة؟  .1
 . إلخ...الكذب، السرقة، النميمة   ما هي األشياء التي نرتكبها وتـُثبـِت أننا مولودون خطاة؟ .2
 . يسوع    من هو اإلنسان الوحيد الذي أطاع كل قوانين هللا؟  .3
 .ال، بل أتى ليطيعه بالكامل      هل أتى يسوع ليغير ناموس موسى؟  .4
 . ال    هل طاعتك للقوانين تجعل هللا يغفر ذنوبك؟  .5
    اإليمان بأن يسوع أخذ عنك عقاب         ما هي الطريقة الوحيدة لغفران الخطايا؟ .6

  . خطاياك                  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



    

    40الدرس 
 ً   يجب أن نحب بعضنا بعضا

  :ملحوظة للمعلم
؟ بمحبتنا لآلخرين. إن قلنا إننا مؤمنون، يجب أن تـُثبـِت أعمالنا ذلك إن كنا ال . كيف نـُثبـِت محبتنا 

  . نحب اآلخرين، إذاً فنحن ال نحب هللا
  

  شواهد كتابية للمعلم ليدرسها قبل تقديم الدرس
   37 – 25:  10لوقا          34 – 28:  12مرقس 
   35 – 34:  10أعمال          35 – 34:  13يوحنا 
   2يعقوب          32 – 22:  4أفسس 

   18 – 11:  3يوحنا األولى          6 – 3:  2يوحنا األولى 
   21 – 19:  4يوحنا األولى          12 – 7:  4يوحنا األولى 

    
  . راجع األسئلة من الدرس السابق مع الطلبة

    
  :التالية قم بتعليم الطلبة النقاط

 قلنا في الدرس السابق إن يسوع لم يأت ليغير أو يتخلص من ناموس موسى . 
 جاء يسوع ليطيع الناموس بالتمام ويساعدنا أن نفهمه بوضوح . 
  ذات يوم، جاء بعض ُمعلـِّمي الناموس ليختبروا يسوع، ليروا مدى ِعلمه بناموس موسى الذي كان قد أُعطَي

 . لهم
 صية؟ ما هي أعظم و: سألوه 
  ،تحب الرب إلهك من كل قلبك، وقريبك كنفسك"قال يسوع ". 
 ومرة أخرى، جاء رجل يهودي وكان ُمعلـِّماً للناموس وسأل يسوع سؤاالً آخر . 
 من هو قريبي؟:" قال له " 
  ربما كان هذا الرجل يعاني من مشكلة أنه ال يحب أشخاصاً معينين، أو كان يريد أن يعرف إن كان عليه أن

 . قرباءه أو أصدقائه فقطيحب أ
 حكى يسوع قصة ليجيب هذا الرجل:-  
  كان هناك رجل يهودي مسافراً في طريق، وفجأة جاء عليه لصوص وهاجموه، وخلعوا عنه مالبسه، وسرقوا

 . أمواله وضربوه
 وتركوه ُملقى على الطريق على حافة الموت . 
  ً  . المصاب، لكنه عبر إلى الناحية اآلخرى من الطريقرأى الرجَل . ثم جاء يهودي آخر في الطريق، وكان كاهنا
 وهذا أيضاً لم يتوقف ليساعد الرجل الُمصاب. ثم أتى يهودي آخر . 
 ثم عبر سامري في الطريق . 
  ً كانوا يعيشون في بلداتهم . كانوا من نسل يهود تزوجوا آخرين من جنسيات أخرى. كان السامريون شعباً ممتزجا

 . وقراهم
 صليون يكرهون السامريين، ألنهم كانوا يروا أنفسهم أفضل من السامريينكان اليهود األ . 
 توقف هذا الرجل السامري ليساعد الرجل اليهودي . 
  إذاً، لماذا حكى يسوع هذه القصة؟ 
  كان يسوع يشرح له أنه بالرغم من أن الرجل السامري كان يعرف أنه مكروه من اليهود، إال أنه شعر بالشفقة

 . المصاب وتوقف ليساعدهعلى الرجل 



    

  ،كان يسوع يقول إن هللا يطالبنا أن نحب ونحترم كل الناس بغض النظر عن ثقافتهم، أو بالدهم، أو لون بشرتهم
 . أو ديانتهم

 هللا ال يحابي أحداً . إن هللا يحب كل الناس بالتساوي . 
  ً لبـِيض يكرهون السود، المسلمون بعض السود يكرهون البـِيض، وبعض ا. مازالت نفس المشاكل موجودة حاليا

 . إلخ... يكرهون المسيحيين والمسيحيون يكرهون المسلمين 
  ً  . توجد حروب ومنازعات في كل العالم ألن الناس ال يحبون بعضهم بعضا
 إن هللا يريدنا أن نظهر محبتنا له بمحبتنا لآلخرين، أياً كانوا . 
  

  :ماً أساليب مبتكرةآية الحفظ لتعليمها للطلبة بعد الدرس، ُمستخدِ 
   32:  4أفسس 

    
  أسئلة للمراجعة

  . تحب الرب إلهك من كل قلبك وقريبك كنفسك                   ما هي أعظم وصية؟  .1
 . ألنهم كانوا يرون أنفسهم افضل من السامريين      لماذا كان اليهود يكرهون السامريين؟ .2
 . رجل سامري      من الذي ساعد اليهودي المصاب؟  .3
 .ال     بعَض الناس أكثر من غيرهم؟ هل يحب هللاُ  .4
 . كل الناس  من الذي يريدنا هللا أن نحبهم إن كنا نقول إننا أوالده؟  .5
  . بمحبتنا لآلخرين                   كيف نظهر أننا نحب هللا؟ .6

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



    

    41الدرس 
  يسوع، خروف الفصح الحقيقي

  :ملحوظة للمعلم
إن التقدم لمائدة الرب أمر خطير ويجب أن يتم عمله بطريقة . نى التناولهذا الدرس يشرح لنا مع

يجب أن يفهم الطلبة معنى ما يفعلونه وال يجب أن يضحكوا أو يلعبوا وهم يأكلون أو . صحيحة
  . يقدر أي طالب يقبل الرب يسوع كُمخـَلـِّص شخصي له أن يتقدم لمائدة الرب. يشربون

  
  ها قبل تقديم الدرسشواهد كتابية للمعلم ليدرس

   2 – 1:  14مرقس          30 – 21:  12الخروج 
   29:  1يوحنا            20 – 7:  22لوقا 

   21 – 18:  1بطرس األولى 
    

  . راجع األسئلة من الدرس السابق مع الطلبة
    

  :قم بتعليم الطلبة النقاط التالية
 وصل يسوع في هذا الوقت إلى ُعمر الثالثة والثالثين . 
 قضى ثالث سنوات يتمم العمل الذي أوكله له هللا اآلب ليعمله وهو على األرض كان قد . 
 كان قد عمل أعماالً عظيمة ليُثبـِت أنه هللا االبن، الُمخـَلـِّص الموعود . 
 آمن به كثير من الناس، لكن البعض اآلخر لم يؤمنوا، ِمثل الكثير من القادة الدينيين . 
 ن عن طريقة ليقتلوه بهاكانوا يغارون من يسوع ويبحثو . 
  مازالوا يحتفلون به إلى اآلن". (عيد الِفصح" كان اليهود يحتفلون كل عام بعيد خاص يسمونه ( 
  عام 1500كانوا في هذا العيد يتذكرون الوقت الذي أنقذهم هللا فيه من المالك الُمهِلك في مصر منذ . 
 دم الحمل على قوائم البيت أنقذ هللاُ من الموت كَل اإلسرائيليين الذين دهنوا . 
 مات االبن األكبر لكل المصريين وحيواناتهم أيضاً، وذلك ألنهم لم يطيعوا أوامر هللا . 
 وأخيراً ترك فرعوُن موسى واإلسرائيليين يتركون أرض مصر . 
 كان يسوع مع تالميذه اإلثني عشر ليحتفلوا بعيد الِفصح . 
  ًوكسرهوبينما كانوا يأكلون، أخذ يسوُع خبزا . 
 قال يسوع ألصدقائه إن هذا الخبز المكسور هو صورة لجسده الذي كان األشرار سيجرحونه ويكسرونه . 
 ثم أخذ يسوع كأساً من الخمر وقال للتالميذ إن هذا الخمر هو صورة لدمه الذي سيسكبه من جسده . 
 ي سوف يموت حاِمالً عقاب كان يسوع يفسر لهم أنه هو حمل الفصح الحقيقي، حمل هللا الذي بال عيب الذ

 . خطايا كل العالم
  كانت كل الحيوانات التي تم تقديمها كذبائح لعديد من السنوات هي رمز له، كان هو الُمخـَلـِّص الموعود، حمل

 . هللا الذي سيدفع بدمه ثمن خطايا كل الناس
 ا ليأكلوا أو يشربواقال يسوع لتالميذه أن يتذكروه، وما قد أتى ليعمله، في كل مرة يتجمعون فيه . 
 واليوم، نحن المؤمنون، نتذكر ذلك كلما نتقدم لمائدة الرب . 
 دعونا ال ننسى ما فعله يسوع من أجلنا منذ أكثر من ألفي عام . 
  
  
  
  
  



    

  :آية الحفظ لتعليمها للطلبة بعد الدرس، ُمستخِدماً أساليب مبتكرة
   29:  1يوحنا 

    
  أسئلة للمراجعة

    يتذكرون كيف أنقذهم هللا من المالك         بعيد الِفصح؟ لماذا يحتفل اليهود  .1
  . الُمهِلك عندما كانوا في مصر                     

        ماذا كان يجب على اإلسرائيليين فعله حتى يعبر المالك الُمهِلك دون أن يمر عليهم؟ .2
 . يدهنوا قوائم أبواب بيوتهم بدم حمل                    

 . جسد يسوع الذي كـُِسر من أجلنا        كسور؟ بماذا يُذكـِّرنا الخبز الم .3
 .دم يسوع          بماذا يُذكـِّرنا الخمر؟  .4
 . يسوع        من هو خروف الِفصح الحقيقي؟  .5
    ألنه مات عن خطايا العالم، وأنقذنا من           لماذا يسوع هو خروف فِصحنا؟ .6

  . الموت في بحيرة النار                
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



    

 
 

يسوع يحتفل بعيد الفصح



    

    42الدرس 
  تكلفة تبعية يسوع

  :ملحوظة للمعلم
إنهم ال يفهمون ما . إن بعض الناس يقبلون يسوع كُمخـَلـِّص، ألن كل ما يريدونه هو التمتع بالبركات

يجب أن تجعل الطلبة يفهمون أن . هي خطيتهم، وماذا تكلف يسوُع لينقذهم من العقاب في بحيرة النار
  . ية يسوع لن تكون سهلة لكن الروح القدس سيعينهم في األوقات الصعبةتبع
  

  شواهد كتابية للمعلم ليدرسها قبل تقديم الدرس
   6 – 1:  22لوقا          50 – 36:  26متى 

   13:  15يوحنا            6 – 4:  12يوحنا 
   4 – 2:  1يعقوب          20 – 18:  15يوحنا 

   19 – 12:  4بطرس األولى            12:  1يعقوب 
   13 – 10: 3تيموثاوس الثانية          11 – 8:  5بطرس األولى 

    
  . راجع األسئلة من الدرس السابق مع الطلبة

    
  :قم بتعليم الطلبة النقاط التالية

 بعض الناس يعتقدون أنهم ما أن أصبحوا مؤمنين بيسوع، ستذهب عنهم كل المشاكل . 
  ًفلن يمرضوا، وسوف يكون عندهم دائماً المال الكافي . يعتقدون أن كل شيء في حياتهم أصبح سهال

 . الحتياجاتهم، سوف يكونون دائماً سعداء وسوف يعطيهم هللا ما يريدونه
  ً  . تذكـَّر، إن إبليس لن يكون سعيداً أنك تركت مملكة ظلمته وأصبحت ابناً . إن هذا ليس حقيقيا
 يرة في الحياةعندما تقرر أن تتبع يسوع  سوف تالقي صعوبات كث . 
  عندما كان يسوع هنا على األرض كان كثير من الناس يكرهونه، وبما أن الناس كانوا يكرهون هللا االبن فمن

 . الممكن أن يكرهوك أنت أيضاً ألنك تتبعه
 استخدم إبليُس يهوذا، واحداً من أتباع يسوع، ليُسلـِّمه إلى القادة الدينيين . 
  أن يعطل خطة هللا إلرسال الُمخـَلـِّصكان إبليس مرة ثانية يحاول . 
  بالرغم من أن يهوذا كان يعمل مع يسوع لمدة ثالث سنوات، إال أنه ظل لصاً وكان يسرق المال الذي أعطاه

 . الناس ليسوع وتالميذه
 كان يهوذا يحب المال أكثر من هللا . 
  عليه ويقتلوهدفع القادةُ الدينيون الماَل ليهوذا ليقودهم إلى يسوع حتى يقبضوا . 
 كان يسوع يعرف ما كان يهوذا يريد أن يعمل ألن هللا يعرف كل شيء قبل أن يحدث . 
 كان يسوع يعرف أنه سيموت ُمعـَلـَّقاً على الصليب . 
 كان يعرف األلم الذي كان سيشعر به عندما يجلده األشرار ويسمروا يديه ورجليه على الصليب . 
 عن هللا اآلب لفترة ألنه سيأخذ على عاتقه خطايا كل العالم كان يسوع يعرف أيضاً أنه سينفصل . 
 تذكـَّر أن هللا قدوس ويفصل نفسه عن الخطية . 
  ً  . وصلى إلى هللا اآلب أن يجعل طريقاً آخر لغفران الخطايا. بالرغم من أن يسوع هو هللا، إال أنه كان إنساناً أيضا
  كلتكن ال إرادتي بل إرادت" لكن يسوع قال عندئذ ". 
 كان يسوع ُمستِعداً لطاعة هللا اآلب، حتى إلى الموت . 
  لم يكن من السهل على يسوع، بوصفه إنساناً، أن يطيع هللا، لكنه تمم إرادته حتى يجلب المجد والكرامة  وألنه

 . يحبك ويحبني
 فعل يسوُع ذلك حتى نتمتع نحن المؤمنون بغفران الخطايا ونرجع إلى هللا ونصبح أوالده.  



    

  ً  . لقد تكلف يسوُع ودفع حياته لينقذنا، وتبعية يسوع ستكلفنا نحن أيضا
  سوف تعترض المشاكُل والمصاعُب طريقنا، لكن بينما يساعدك هللا فيها سوف تتعلم أكثر عن هللا وحبه ورعايته

 . لك
 فهو لم . الصليب تذكـَّر ما فعله يسوع من أجلك على. ال تتوقف عن إتباع يسوع عندما تأتي األوقات الصعبة

 ! يرجع عن طريقه
  

  :آية الحفظ لتعليمها للطلبة بعد الدرس، ُمستخِدماً أساليب مبتكرة
   12:  3تيموثاوس الثانية 

    
  أسئلة للمراجعة

  . ال     هل صحيح أن المؤمنين ال يعانون من المشاكل في الحياة؟ .1
 . أحد تالميذه، اسمه يهوذا            من الذي خان يسوع؟ .2
 . ال      السهل على يسوع أن يطيع هللا؟  هل كان من .3
  إن هللا يطالب بالموت كعقاب للخطية،       لماذا كان يسوع ُمستعـِّداً أن يموت على الصليب؟  .4

  وكان يسوع هو الوحيد الذي يقدر أن                 
 .يوفي مطالب هللا                

 . ال    عندما تأتي المشاكل، فهل معنى ذلك أن هللا توقف عن محبتك؟  .5
    . نستمر في الثقة وطاعة هللا        ذا ينبغي علينا فعله عندما نالقي المشاكل؟ما .6

  . وهو سيساعدنا حتى نجتازها          
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



    

  

  يسوع يصلي في جثسيماني
    



    

  
  

يهوذا يسلم المسيح



    

    43الدرس 
  قد أُكِملَ 

  :ملحوظة للمعلم
ال نحتاج أن نعمل شيئاً آخر لنكون مقبولين . مل عنا خطايانالقد تم الوفاء بمتطلبات هللا في المسيح ليح

إن فعلنا ذلك، يقبـَلنا . عام 2000كل ما علينا هو أن نضع ثقتنا في ما عمل يسوع من أجلنا منذ . عند هللا
  . هللا كأوالده األطهار مغفوري الذنب

  
  شواهد كتابية للمعلم ليدرسها قبل تقديم الدرس

   8 – 6:  22ر مزمو           53إشعياء 
   12:  27مزمور        18 – 16:  22مزمور 

   39 – 16:  15مرقس        68 – 57:  26متى 
   10و  9العبرانيين أصحاحي          23:  6رومية 
   14:  3يوحنا 

    
  . راجع األسئلة من الدرس السابق مع الطلبة

    
  :قم بتعليم الطلبة النقاط التالية

 ه شر أو خطية وهو يفصل نفسه عن الخطيةوهذا يعني أنه ليس في. هللا قدوس . 
 الثمن الوحيد الذي يقبـَله هللا للخطية هو الموت . 
 تعلمنا أن هللا أعطى أوامره في العهد القديم أن يقدم الناس ذبائح حيوانية كفارة عن الخطايا . 
 كانت هذه الحيوانات رمز للُمخـَلـِّص الذي سيرسله هللا ليدفع الثمن الكامل للخطية . 
 كان القادة الدينيون يكرهون يسوع وأرادوا أن يقتلوه . 
  كان إبليس يستخدمهم لقتل يسوع لكنهم لم يعرفوا أن إرادة هللا ليسوع كانت أن يموت . 
 كان الروح القدس قد أخبر األنبياء والملك داود منذ مئات السنين بعض األمور التي ستحدث ليسوع:-  

 12:  27مزمور . (ع ليقتلوهسيقول الناس أقوال زور عن يسو  ( 
  ً7:  53إشعياء . (سوف يكون صامتاً عند اتهامه زورا  ( 
 8 – 6:  22مزمور . (سوف يسخرون منه ويهينونه  ( 
 18:  22مزمور . (سوف يقترع الناس على مالبسه  ( 
 16:  22مزمور . (سوف يضعون المسامير في يديه ورجليه  ( 

 وحدثت هذه األمور كما قال هللا.  
 كان بال خطية. لم يفعل يسوع أي شيء يستحق بموجبه الموت . 
  ٍ كان السبب الذي استعمله القادة الدينيون في قتل يسوع هو أنه قال إنه ابن هللا، مما يعني أنه مساو . 
 كان ما قاله يسوع حقاً، لكن القادة الدينيين رفضوا اإليمان به . 
 م جمعة، خارج مدينة أورشليم في إسرائيلقتل الجنودُ الرومان يسوع في صباح يو . 
  ً ر الجنودُ يسوع على الصليب في الساعة التاسعة صباحا  . سمَّ
 َّقاً ُمتأِلماً، فجأة غطى الظالُم كل األرض  . في الثانية عشرة ظهراً في ذلك اليوم، بينما كان يسوع ُمعـَلـ
  ،ٍ ي، ِلَماذَا تََرْكتَنِي؟إِلِهي، إِلهِ "في الثالثة بعد الظهر صرخ يسوع بصوت عال " 
  لماذا قال يسوع ذلك؟ 
 قال ذلك ألن هللا اآلب فصل نفسه عن يسوع ألن يسوع أخذ على نفسه خطايا العالم . 
 كان يجب على هللا اآلب أن يفصل نفسه عن يسوع ألن هللا قدوس . 
  ًومات." قد أُكِملَ : "ثم صرخ يسوع مرة ثانية قائال . 



    

  لقد دفع الثمن النهائي للخطية. ليعملهلقد تم العمل الذي جاء . 
  في لحظة موت يسوع، انشقت الستارة التي كانت تفصل بين القدس وقدس األقداس إلى نصفين من أعلى إلى

 . أسفل
 أعلن هذا أنه لم تعد هناك حاجة لرئيس الكهنة أن يقدم ذبائح حيوانية ويتقدم بدمها إلى قدس األقداس . 
 فتوحاً لكل َمن يؤمن بدم يسوعأصبح الطريق إلى هللا م . 
  كما شـُفَي اإلسرائيليون من ُسم الحيات في البر ية قديماً عندما نظروا إلى الحية الُمعلـَّقة على السارية، كذلك

 . أيضاً، كل َمن ينظر ليسوع يُنقـَذ من عقاب الخطية ومن إبليس والموت
 لقد قـَبـِل هللا الثمن الذي دفعه يسوع؛ حمُل هللا . 
 قد أُكِملَ . "ال نحتاج أن ندفع أي شيء آخر ثمناً لخطايانا فقد عمل يسوع، الُمخـَلـُِّص، كَل شيء على الصليب ". 
  

  :آية الحفظ لتعليمها للطلبة بعد الدرس، ُمستخِدماً أساليب مبتكرة
   30:  19يوحنا 

    
  أسئلة للمراجعة

  . يسوع    من الذي كانت ترمز له الذبائح الحيوانية ؟  .1
 . ألنه قدوس        ماذا يفصل هللاُ نفسه عن الخطية؟ل .2
    أخذ يسوع عقاب خطايا العالم على     " إِلِهي، إِلِهي، ِلَماذَا تََرْكتَنِي؟: "لماذا قال يسوع .3

 . نفسه لذلك فصل هللاُ نفسَه عنه               
 .أنه دفع الثمن النهائي للخطية    ؟ ."قد أُكِملَ : "ماذا كان يسوع يعني عندما قال .4
 . ال    ل مازال يجب علينا أن نقدم الذبائح الحيوانية؟ ه .5
    آمن بيسوع أنه دفع ثمن خطاياَك على       ما الذي يجب عليك فعله لتنال غفران الخطايا؟ .6

  . الصليب        
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



    

 
 

 يسوع يُسخر منه ويُهان



    

 
 

 
صلب يسوع



    

  
    44الدرس 

  !إنه حيٌ 
  :ملحوظة للمعلم

أقام هللاُ يسوع من بين األموات، لذلك فكل من يؤمن بيسوع ُمخـَلـِّصاً . بعد ثالثة أياممات يسوع وقام 
  . شخصياً له حتى وإن مات جسدياً فإنه سيقوم ثانية ليحيا الحياة األبدية معه

  
  شواهد كتابية للمعلم ليدرسها قبل تقديم الدرس

   56 – 50:  23لوقا          44 – 36:  24متى 
   29 – 24:  20يوحنا            53 – 1:  24لوقا 

   6 – 3:  15كورنثوس األولى            11 – 1:  1أعمال 
    14:  4كورنثوس الثانية 

    
  . راجع األسئلة من الدرس السابق مع الطلبة

    
  :قم بتعليم الطلبة النقاط التالية

 بعد أن مات يسوع، أخذ أصدقاؤه جسدَه من على الصليب ووضعوه في كهف . 
  ُدفنون في كهوف في هذا الزمن، وكان الناس يضعون أحجاراً كبيرة أمام فتحة الكهف، حتى ال يقدر كان الناس ي

 . اللصوص أن يسرقوا األجساد
 في بعد ظهر يوم جمعة، كان اليهود يستعدون للسبت؛ اليوم الذي لم يكن َمسموحاً فيه بالعمل . 
 لم يقدر أصدقاؤه أن ينتهوا من تجهيز جسده للدفن . 
 باح يوم األحد باكراً، ذهبوا إلى القبر لينتهوا من تجهيز الجسدوفي ص . 
 وبينما كانوا يقتربون من الكهف رأوا أن الحجر الكبير الذي كانوا قد وضعوه، قد تدحرج من أمام الكهف . 
 دخلوا في الكهف ليبحثوا عن جسد يسوع لكنهم لم يجدوا إال لفائف القماش التى لفوها حول الجسد . 
 يسوع موجوداً هناك لم يكن . 
  أين ذهب؟ من أخذ جسده؟ 
 لَْيَس ُهَو هُهنَا، لِكنَّهُ قَامَ 6ِلَماذَا تَْطلُْبَن اْلَحيَّ بَْيَن األَْمَواِت؟ : "ثم حدث أن ظهر مالكان لهم وقاال! " 
 فرح أصدقاء يسوع، حتى أنهم أسرعوا ليخبروا التالميذ أن يسوع قام من بين األموات . 
 ياً تماماً عن ثمن الخطية الذي قدمه يسوعكان هللا راض . 
 أقام هللاُ يسوَع من بين األموات، ولن يموت مرة أخرى . 
 500أكثر من . وعلى مدار األربعين يوماً التالية ظهر يسوع لتالميذه وأصدقائه في أوقات وأماكن مختلفة 

 . شخص رأوا يسوع
 وهذا يُثبـِت أنه قام حقاً من الموت . 
  ُسلطاَن إبليس ونال النصر على إبليس والخطية والموت لقد كسر يسوع . 
  بعد أن مر أربعون يوماً، استدعى يسوُع تالميذه سوياً وبينما كان يصلي من أجلهم، ارتفع في الهواء ورجع إلى

 . السماء ليعيش مع هللا اآلب
  ن يثقون ويؤمنون به ليأخذهم م كليقول الكتاب المقدس إنه سيأتي يوٌم ما، سيعود فيه يسوع إلى األرض ليأخذ

 . ليكونوا معه في السماء إلى األبد
  قبل أن يترك يسوُع األرض، وعد أن هللا الروح القدس سيأتي ليحيا في كل الذين يثقون ويؤمنون بيسوع

 . ُمخـَلـِّصاً لهم
 في الدرس القادم سنتعلم أكثر عن عمل الروح القدس . 



    

  
  :رس، ُمستخِدماً أساليب مبتكرةآية الحفظ لتعليمها للطلبة بعد الد

  ) أول جزء( 6:  24لوقا 
    

  أسئلة للمراجعة
  . الجمعة          ما اليوم الذي مات فيه يسوع؟  .1
 . األحد          ما اليوم الذي قام فيه ثانية؟ .2
 . لفائف القماش فقط        ؟ماذا وجد أصدقاء يسوع داخل الكهف .3
 .ليس هو ههنا، لكنه قام            ماذا قال المالئكة؟  .4
 . شخص 500أكثر من           كم عدد الناس الذين رأوا يسوع؟  .5
  . في يوم ما في المستقبل ال يعلمه أحد            متى سيعود يسوع إلى األرض؟ .6

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



    

 

  
  !"ليس هو ههنا، لكنه قام"

  



    

 
 

  يسوع يظهر لتالميذه



    

  

 
 

 يسوع يصعد إلى السماء



    

  
    45الدرس 

  القدسحضور الروح 
  :ملحوظة للمعلم

بدأت كنيسة هللا في النمو في . إن هذا الدرس عن حضور الروح القدس لكل الذين يؤمنون بيسوع
قد يرغب بعض . األعداد عندما سكب هللاُ روحه على المؤمنين، فأعطاهم قوة ليكونوا شهوداً لكل العالم

أي إنسان يؤمن بيسوع . ر مع راعي كنيستكرتـِّب هذا األم. التالميذ أن يتعمدوا بعد تقديم هذا الدرس
  . يقدر أن يتعمد

  
  شواهد كتابية للمعلم ليدرسها قبل تقديم الدرس

   9 – 1:  1أعمال          20 – 16:  28متى 
   10 – 1:  3أعمال            47 – 1:  2أعمال 
   16 – 12:  5أعمال 

    
  . راجع األسئلة من الدرس السابق مع الطلبة

    
  :ة النقاط التاليةقم بتعليم الطلب

 لقد أعطى الروُح القدس يسوَع اإلمكانية أن يعمل العمل الخاص الذي أوكله له هللا على األرض . 
 ثم أتى الوقت حتى يترك يسوُع األرض ويرجع  اآلب . 
 قال يسوع لتالميذه إنهم هم أيضاً يحتاجون قوة الروح القدس ليعملوا العمل الذي أوكله هللا لهم . 
 وع من أصدقائه أن ينتظروا في أورشليم حتى يأخذوا قوة من هللاطلب يس . 
 كان التالميذ يجتمعون كل يوم ليصلوا . 
  وفي يوم احتفال خاص يُدعى يوم الخمسين، كانوا يُّصلـُّون سوياً، عندما سمعوا فجأة صوت ضوضاء كانت ِمثل

 . موجودينهبوب ريح، كان الصوت يأتي من السماء ومأل كل البيت حيث كانوا 
 وظهرت أشياء تبدو ِمثل ألسنة اللهب وكأنها تستقر على رؤوس الذين كانوا يصلون في الغرفة . 
 لقد أتى الروح القدس الذي وعد به يسوع . 
  ًامتأل المؤمنون الذين كانوا في الغرفة بقوة هللا وابتدأوا يتكلمون بلغات لم يكونوا تعلموها قبال . 
  من بالد مختلفة في هذا الوقت لالحتفال بيوم الخمسينكان هناك الكثير من الناس . 
 سمعوا المؤمنين يتكلمون بلغاتهم . 
 كيف تَمكـَّن هؤالء أن يتكلموا لغات لم يتعلموها؟ . فاندهشوا 
  لقد أعطى الروُح القدُس هؤالء المؤمنين القوة لفعل ذلك، حتى يسمع الناس من البالد األخرى ويفهموا األمور

 . عملها هللا القوية التي
 وقف بطرس، وهو واحد من التالميذ، وكلم كل الناس المجتمعين هناك . 
 شرح لهم ما حدث، وكيف أن يسوع هو الُمخـَلـِّص الموعود . 
 كان يجب على الناس أن يؤمنوا بيسوع لغفران الخطايا حتى يصبحوا أوالد هللا . 
 صبحوا أتباع يسوع المسيحوبعد أن يؤمنوا يقدرون أن يعتمدوا ُمعِلنين أنهم قد أ . 
  د في هذا اليوم حوالي  . شخص 3000آمن الكثير من الناس برسالة بطرس وتعمَّ
  ،اظهر هللا قوته في التالميذ وعملوا معجزات شديدة ِمثل شفاء المرضى، وطرد الشياطين، وجعل العرج يمشون

 . كما كان يسوع يعمل
 وسرعان ما آمن أناس كثيرون وتبعوا يسوع . 
  قد بدأت كنيسة هللال . 



    

  
  :آية الحفظ لتعليمها للطلبة بعد الدرس، ُمستخِدماً أساليب مبتكرة

  ) الجزء األول( 38:  2أعمال 
    

  أسئلة للمراجعة
  . الروح القدس      من الذي يساعدنا حتى نعمل العمل الذي أوكله لنا هللا؟  .1
 . الروح القدس  ات أخرى؟من الذي أعطى المؤمنين في أورشليم اإلمكانية أن يتكلموا لغ .2
  حتى يسمع الناس الذين من               ؟لماذا تكلموا بهذه اللغات .3

 . البالد األخرى ويعرفوا عن يسوع                  
 .شخص 3000        كم عدد الناس الذين آمنوا برسالة بطرس؟  .4
 . شخص 500أكثر من     ماذا فعلوا حتى يُظهـِروا للناس أنهم أصبحوا من أتباع يسوع؟ .5
  . أتعمد      ي يجب أن تفعله لتـُعِلن للناس أنك قررت أن تتبع يسوع؟ما الذ .6

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



    

 
 

حلول الروح القدس في يوم الخمسين



    

  
    46الدرس 

  الروح القدس هو ُمعيننا
  :ملحوظة للمعلم

ُمخـَلـِّصاً له البد أن يفهم  عندما يقبَل طالُب المسيحَ . إن هذا الدرس يُعـَلـِّم الطلبة عن عمل الروح القدس
  . أن روح هللا؛ الروح القدس يأتي ليسكن فيه ويساعده أن يكون الشخص الذي بحسب قلب هللا

  
  شواهد كتابية للمعلم ليدرسها قبل تقديم الدرس

   18 – 15:  14يوحنا            39 – 37:  7يوحنا 
   15 – 5:  16يوحنا            27 – 25:  14يوحنا 
   16 – 15:  8رومية            39 – 38:  2أعمال 

   11 – 1:  12كورنثوس األولى          17 – 16:  3كورنثوس األولى 
   25 – 24يهوذا            16 – 11:  4أفسس 

  
    

  . راجع األسئلة من الدرس السابق مع الطلبة
    

  :قم بتعليم الطلبة النقاط التالية
 سينأعطى هللاُ الروَح القدس أوالً للمؤمنين في يوم الخم . 
 ومن هذا اليوم فصاعداً يأتي الروح القدس ليسكن في كل المؤمنين بيسوع ُمخـَلـِّصاً لهم . 
 جاء الروح القدس ليساعدنا أن نكون األشخاص الذين بحسب قلب هللا . 
 سوف يُذكـِّرك الروح القدس بمقدار حب هللا لك . 
 سوف يعينك أن تفهم حقيقة هللا والكتاب المقدس . 
  ترغب في طاعة هللاسيعينك أن . 
 سوف يخبرك عندما تفعل شيئاً ال يرضي هللا . 
 سوف تجد إحساساً بالحزن داخلك عندما تعصي هللا، إن هذا اإلحساس يأتي من الروح القدس . 
 قل له إنك آسف، واطلب منه أن يعينك أن ترجع لطاعته ،  . عليك أن تعترف بخطيتك 
 ن  حقاً، عندما يأتي الشيطان ليجعلك تشك في ذلكسيعينك الروُح القدس أن تؤمن أنك اب. 
  ً  . سوف يعزيك الروح القدس عندما تكون حزيناً أو خائفا
 سوف يعطيك حكمة ويعينك في وقت المصاعب . 
 الروح القدس يعطي مواهب أيضاً للمؤمنين حتى يساعدوا اآلخرين . 
  ،والبعض موهبة الوعظ، أو التعليم أو التبشير،  هناك العديد من المواهب، البعض عندهم موهبة شفاء المرضى

 . البعض عندهم موهبة الخدمة، والبعض موهبة تشجيع المؤمنين اآلخرين
  يقدر البعض أن يعمل معجزات كما فعل بطرس، البعض لديهم لغات جديدة، والبعض لديهم موهبة فهم هذه

 . اللغات
 البعض لديهم موهبة التنبؤ ولديهم معرفة بالمستقبل.  
 إن كل مؤمن لديه موهبة من هللا ليستخدمها في معونة اآلخرين حتى يتقووا في الرب . 
  اطلب من هللا أن يريك ما هي الموهبة التي أعطاها لك، حتى تعين بها اآلخرين أن يتقووا في الرب، وتساهم في

 . بناء ملكوت هللا
  
  



    

  
  :مبتكرة آية الحفظ لتعليمها للطلبة بعد الدرس، ُمستخِدماً أساليب

  ) الجزء األول(  1:  14كورنثوس األولى 
    

  أسئلة للمراجعة
  . في كل الذين يؤمنون بيسوع      من الذين يسكن فيهم الروح القدس؟  .1
  ليساعدنا أن نكون األشخاص الذين بحسب قلب        لماذا أرسل هللاُ روحه ليسكن فينا؟ .2

 . هللا                             
 .ستجد احساساً بالحزن في داخلك         ؟كيف تعرف أنك عصيت الرب .3
  اعترف بخطيتك، قل  إنك آسف واطلب منه أن     ما الذي يجب عليك فعله عندما تعصي هللا؟ .4

 . يعينك لترجع لطاعته                              
    الشفاء، التبشير، الخدمة، التشجيع     .اذكر بعض المواهب التي أعطاها لنا الروح القدس .5

 . إلخ..                         
  . حتى يعين اآلخرين ليتقووا في الرب        لماذا توجد موهبة لكل مؤمن؟ .6

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



    

    47الدرس 
  اطلب من هللا أن يمألك بقوته

  :ملحوظة للمعلم
ن نحبه، إننا نحتاج كل ما يعطينا هللا حتى نقدر أ. إن هللا يريد أن يمتليء المؤمنون بالروح القدس

إن كانت هذه هي رغبة تالميذك، قل لهم إنه ليس عليهم إال أن يطلبوا من هللا . ونخدمه ونخدم اآلخرين
  . أن يمألهم بقوته ثم يتركون النتائج 

  
  شواهد كتابية للمعلم ليدرسها قبل تقديم الدرس

   5 – 1:  5رومية          13 – 9:  11لوقا 
   21 – 15:  5سس أف     13 – 1:  13كورنثوس األولى 

   15 – 14:  5يوحنا األولى 
  

    
  . راجع األسئلة من الدرس السابق مع الطلبة

    
  :قم بتعليم الطلبة النقاط التالية

  تعلمنا في الدرس السابق أن الروح القدس هو ُمعيننا في هذه الحياة وأنه يعطي مواهب لكل المؤمنين ليساعدهم
 . أن يخدموا اآلخرين

 طيها لنا الرب هي المحبةإن أعظم هبة يع . 
 يجب أن نحب الناس قبل أن نخدمهم كما يريدنا هللا . 
  إن كنا ال نحب الناس فما هي فائدة المواهب التي أعطاها لنا الرب؟ 
 كل المواهب التي وهبها لنا الرب سوف تنتهي يوماً ما، عندما ينتهي العالم، لكن المحبة لن تنتهي . 
 بقوته حتى نقدر أن نحب اآلخرين، ونقدر أن نخدمه إن هللا يريدنا أن نمتليء . 
 كيف يمكننا أن نمتليء بقوة هللا؟ 
  ًفي هذه القوة الرغبةيجب أن تكون لنا : أوال . 
  ً  . من هللا نطلبهايجب أن : ثانيا
 يقول الكتاب المقدس إن إرادة هللا لنا هي أن نمتليء بروحه . 
 جيبهاإن طلبت منه أن يمألك سوف يسمع صالتك ويست . 
 يمكنك أن تصلي صالة كهذه : -  

يا أبانا السماوي، أعلـَم أن رغبتك لي هي أن أمتليء بالروح القدس، حتى أقدر أن أحبك، 
أطلب منك اليوم أن تمألني بروحك، . أريد أن أتمكن من فعل ذلك. وأخدمك وأخدم اآلخرين

سوف تفعل ذلك من  أشكرك ألنك. وأن تعطيني قوتك، حتى أكون الشخص الذي بحسب قلبك
 . آمين. أطلب هذا في اسم يسوع. أجلي

 سوف ترى سريعاً كيف أن هللا سيبدأ في عمل أعمال عظيمة بك، بعد أن تصلي هذه الصالة . 
 قد يحدث ذلك اليوم، أو غداً أو في المستقبل . 
 سوف يصطحبك هللا في رحلة مثيرة عندما تثق به وتتبعه كل يوم . 
 فقط اصبر وانتظر . 
  
  
  
  



    

  :آية الحفظ لتعليمها للطلبة بعد الدرس، ُمستخِدماً أساليب مبتكرة
   18:  5أفسس 

    
  أسئلة للمراجعة

  . هبة محبة اآلخرين        ما هي أعظم هبة يقدمها لنا هللا؟  .1
 . حتى نقدر أن نخدمهم كما يريدنا هللا        لماذا تـُعتبَر محبة اآلخرين مهمة؟ .2
 .هللا الروح القدس      ؟من الذي يساعدك أن تحب اآلخرين .3
 . نعم    هل إرادة هللا لك هي أن تمتليء بالروح القدس؟ .4
  أوًال أن يكون لديك الرغبة في قوته، ثم تطلبها           كيف يمكنك أن تمتليء بقوة هللا؟ .5

 . من هللا                 
            ما الذي سيحدث عندما تطلب من هللا أن تمتليء بالروح القدس؟ .6

   يعمل من خاللك في األيام ستبدأ أن ترى هللا        
  . والشهور التالية        

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



    

    48الدرس 
  تكون ُمباَركاً لتكون بركة

  :ملحوظة للمعلم
. إن الكتاب المقدس هو قصة واحدة من البداية إلى النهاية، وهي عن خطة هللا للخالص بيسوع المسيح

لقد سمع الطلبة األخبار السارة ويجب . ا جاء يسوع ليفعلهإن قصص العهد القديم هي رموز عن م
  . عليهم اآلن أن يكملوا العمل الذي أعطاه هللا لكل المؤمنين، وهو قيادة اآلخرين ليسوع

  
  شواهد كتابية للمعلم ليدرسها قبل تقديم الدرس

   17 – 1:  1متى            3 – 1:  12التكوين 
   8 – 1:  8أعمال            20 – 16:  28متى 

   9 – 6:  3غالطية            15 – 9:  10رومية 
    

  . راجع األسئلة من الدرس السابق مع الطلبة
    

  :قم بتعليم الطلبة النقاط التالية
  عام قبل ميالد المسيح؟  2000هل تذكر الوعد الذي أعطاه هللا إلبراهيم منذ 
 كان جزء من هذا الوعد يقول إن كل شعوب األرض ستتبارك في إبراهيم . 
  ما معنى هذا؟ 
  بعد حضور الروح القدس في يوم الخمسين، امتأل التالميذ ومؤمنون آخرون بقوة هللا وبدأوا يخبرون اآلخرين

 . األخبار السارة عن يسوع
  وسرعان ما حدثت المشاكل لهؤالء المؤمنين ألن الكثير من القادة الدينيين كانوا يكرهونهم كما كانوا يكرهون

 . يسوع
 عض المؤمنين وطردوا آخرين خارج مدينة أورشليمفقتلوا ب . 
 كان المؤمنون فرحين باألخبار السارة، فأينما تواجدوا تكلموا عن يسوع . 
 أخبروا كل من قابلهم أن يسوع هو الُمخـَلـِّص الموعود، من نسل إبراهيم وإسحاق ويعقوب . 
 ليمهد طريقاً لرجوع الناس إلى عائلة هللاأتى يسوع لينقذ البشر من سلطان إبليس، ويحمل عقاب خطاياهم، و . 
 شرحوا للناس كيف أن يسوع هو ستر لكل الذين يؤمنون به وببره، تماماً كما سترت الجلود آدم وحواء . 
  شرحوا للناس كيف أن يسوع هو الحمل البريء الذي قدمه هابيل ذبيحة . 
 اً كما كان يوجد باب واحد في فلك نوح حتى شرحوا للناس كيف أن يسوع هو الطريق الوحيد للخالص، تمام

 . يتمكن نوح وأسرته من النجاة من الطوفان
 شرحوا للناس كيف أن يسوع مات بدالً عنا، تماماً كما مات الكبش بدالً عن إسحاق . 
 شرحوا للناس كيف أن دم يسوع يخلصنا من الموت في بحيرة النار، تماماً كما أنقذ الدم، الذي كان على قوائم 

 . أبواب بيوت العبرانيين، كل بـِكر في إسرائيل
 شرحوا للناس كيف أنه كما أعطى هللاُ الشعَب المَن في البر ية حتى ال يموتوا، فيسوع هو خبز الحياة . 
 كل من يؤمن به سيكون في محضر هللا إلى األبد . 
 اء الحي وهو يعطي الحياة يسوع هو الم. شرحوا للناس كيف أن يسوع هو ِمثل الماء الذي خرج من الصخرة

 . األبدية لكل من يأتي إليه
  شرحوا للناس كيف أنه كما كان يَُرش دُم الحمل على غطاء التابوت في خيمة االجتماع  مرة في السنة، كفارة

 . عن الخطايا، فإن دم يسوع قد وفى ثمن خطية العالم، مرة وإلى األبد
 ي والذي بال عيب، الُمرَسل إلى العالم ليحمل الخطاياشرحوا للناس كيف أن يسوع هو حمُل هللا النق . 
 كان عند المؤمنين قصة رائعة يقصونها على كل الناس . 



    

 إننا جزء من الوعد الذي أعطاه هللا إلبراهيم. إننا نحن من نؤمن بيسوع أوالد إلبراهيم . 
 لبركةلقد تباركنا بالسماع واإليمان بيسوع ويجب علينا أن نشارك اآلخرين بهذه ا . 
 اذهب واخبر أحداً باألخبار السارة  عن يسوع المسيح الُمخـَلـِّص الموعود . 
  

  :آية الحفظ لتعليمها للطلبة بعد الدرس، ُمستخِدماً أساليب مبتكرة
   19:  28متى 

    
  أسئلة للمراجعة

  . أن تتبارك فيه كل شعوب األرض        ما هو الوعد الذي أعطاه هللا إلبراهيم؟  .1
 . ابتدأوا يخبرون اآلخرين عن يسوع            المؤمنون بعد أن امتألوا بالروح القدس؟ماذا فعل  .2
 .يسوع  ؟لقد مات الكبش بدالً عن إسحاق، فمن الذي مات بدالً عنك .3
  يسوع؛ هللا االبن، ُولِد من نسل إبراهيم،         كيف تتبارك شعوب األرض في إبراهيم؟ .4

 . ـَلـِّصاً لنابه ُمخآَمنَّا ونحن تباركنا إذ                 
 . نعم    هل يريد هللا أن يسمع كُل الناس أخباره السارة ويؤمنون به؟ .5
   .أن نخبرهم باألخبار السارة عن يسوع    ما الذي يمكننا فعله حتى نشارك اآلخرين ببركة إبراهيم؟ .6

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



    

 
 

 يشارك المؤمنون باألخبار السارة الخاصة بيسوع



    

 



    

  ُمبتكـَرة لتقديم آية الحفظطـُُرق 
  

  :اقرأ هذه اآليات
  

   15 – 14:  3تيموثاوس الثانية    6:  22أمثال    11:  119مزمور      9 – 1:  6التثنية 
  

  .نقدر أن نرى من كلمِة هللا؛ ُسلطتِنا، أهمية تـَعَلـُّم كلمة هللا
ً  14إلى  4يتعلم الطلبة آية الحفظ بسهولة بين عمر  ذ هذا الجزء من الدرس بجدية ونواظب عليه كل يجب أن نأخ. عاما

  . أسبوع
م اآلية،  احرص أن تقرأها من الكتاب المقدس مباشرة   . قبل أن تـُقـَدِّ

  . إن لم يعرف واحد من الطلبة معنى اآلية سيصبح تقديمها بال جدوى. اشرح الكلمات والمفاهيم الصعبة
  . رات أثناء الدرسم 9إلى  5كي تحفظ آية، يجب أن يكررها الطالب من 

  . ال نريد أن يُصاب الطلبة بالملل، لذلك يجب أن نستخدم طـُُرقاً ُمبتكـَرة لتقديم اآلية
  

  :إليك بعض األمثلة
 . اكتب اآلية على قطعة كرتون، بحيث تكون كبيرة حتى يقدروا أن يقرأوها )1
2(  ً  ) والمدرس معهم. (اجعل الطلبة يقولونها سويا
 .اجعل كل البنات يقولونها )3
 .اجعل كل األوالد يقولونها )4
 . اجعلهم يهمسون بها، وربما ينحنون على األرض )5
 . اجعلهم يصرخون بها، واقفين على أطراف أصابع أرجلهم ممددين أجسامهم إلى أعلى )6
 .قولوها واقفين على قدم واحدة )7
 . قولوها ُمغِلقين عيناً واحدة )8
 . فليقلها كل الذين يرتدون حذاء )9

 .تدي حذاءفليقلها كل من ال ير )10
 .فليقلها كل الذين يرتدون مالبس حمراء أو خضراء )11
 . قم بتأليف أغنية وانشدها مع الطلبة )12
 .اطرق على بعض الصفائح عندما يأتي وقت اآلية )13
 .من الممكن أن يصفق الطلبة مع اآلية )14
 .لف وأنت تقولها )15
 . إخِف بعض الكلمات، كرر اآلية حتى تختفي كل الكلمات )16

  .إلخ، إلخ، إلخ... 
   

ب أشياء جديدة. ال تستخدم نفس الطريقة كل أسبوع   . كن ُمبتـَِكراً وَجّرِ
  . استمتع مع الطلبة، واقض ِ وقتاً سعيداً 

  
  
  
  
  
  
  



    

  قائمة آيات الحفظ
  

   1: 1تكوين    1الدرس 
  .فِي اْلبَْدِء َخلََق هللاُ السََّماَواِت َواألَْرضَ 

   35:  24متى   2الدرس 
  .تَُزوالَِن َولِكنَّ َكالَِمي الَ يَُزولُ  اَلسََّماُء َواألَْرضُ       
   5:  21رؤيا   3الدرس 
  فَإِنَّ هِذِه : اْكتُبْ «: َوقَاَل ِليَ . »!َها أَنَا أَْصنَُع ُكلَّ َشْيٍء َجِديدًا«:َوقَاَل اْلَجاِلُس َعلَى اْلعَْرِش       
  .»األَْقَواَل َصاِدقَةٌ َوأَِمينَةٌ       
   6:  10إرميا   4الدرس 
  .َعِظيٌم أَْنَت، َوَعِظيٌم اْسُمَك فِي اْلَجبَُروتِ ! ثَْل لََك يَا َربُّ الَ مِ       
   17:  32إرميا   5الدرس 
تَِك اْلعَِظيَمِة، َوبِِذَراِعكَ «       ، َها إِنََّك قَْد َصنَْعَت السََّماَواِت َواألَْرَض بِقُوَّ بُّ    آِه، أَيَُّها السَّيِّدُ الرَّ
  .ُر َعلَْيَك َشْيءٌ الَ يَْعسُ . اْلَمْمدُودَةِ       
   3:  11العبرانيين   6الدرس 
ا ُهَو َظاِهرٌ        ْن َما يَُرى ِممَّ   .بِاِإليَماِن نَْفَهُم أَنَّ اْلعَالَِميَن أُتِْقنَْت بَِكِلَمِة هللاِ، َحتَّى لَْم يَتََكوَّ
   3:  6إشعياء   7الدرس 
  .»َمْجدُهُ ِمْلُء ُكّلِ األَْرِض . وٌس َربُّ اْلُجنُودِ قُدُّوٌس، قُدُّوٌس، قُدُّ «: َوهذَا نَادَى ذَاَك َوقَالَ       
   24:  104مزمور   8الدرس 
  .َمآلنةٌ األَْرُض ِمْن ِغنَاكَ . ُكلََّها بِِحْكَمٍة َصنَْعتَ ! َما أَْعَظَم أَْعَمالََك يَا َربُّ       
  ) الجزء األول( 26:  17أعمال   9الدرس 
  .ٍة ِمَن النَّاِس يَْسُكنُوَن َعلَى ُكّلِ َوْجِه األَْرِض َوَصنََع ِمْن دٍَم َواِحٍد ُكلَّ أُمَّ       
  17:  2التكوين   10الدرس 
ا َشَجَرةُ َمْعِرفَِة اْلَخْيِر َوالشَّّرِ فَالَ تَأُْكْل ِمْنَها، ألَنََّك يَْوَم تَأُْكُل ِمْنَها َمْوتًا تَُموتُ          .َوأَمَّ
   8:  5بطرس األولى   11الدرس 
  .ألَنَّ إِْبِليَس َخْصَمُكْم َكأََسٍد َزائٍِر، يَُجوُل ُمْلتَِمًسا َمْن يَْبتَِلعُهُ ُهوَ . ُروااُْصُحوا َواْسهَ       
   23:  6رومية   12الدرس 
  . ألَنَّ أُْجَرةَ اْلَخِطيَِّة ِهَي َمْوتٌ       
   23:  1متى   13الدرس 
انُوئِيلَ  ُهَوذَا اْلعَْذَراُء تَْحبَُل َوتَِلدُ اْبنًا، َويَْدعُوَن اْسَمهُ «       ُ َمعَنَا: الَِّذي تَْفِسيُرهُ » ِعمَّ   .اَ
  ) الجزء الثاني( 22:  9العبرانيين   14الدرس 
  !َوبِدُوِن َسْفِك دٍَم الَ تَْحُصُل َمْغِفَرةٌ       
   23:  18حزقيال   15الدرس 
بُّ        يِر؟ َيقُوُل السَّيِّدُ الرَّ ّرِ ةً أَُسرُّ بَِمْوِت الّشِ   بُِرُجوِعِه َعْن ُطُرقِِه فَيَْحيَا؟أَالَ . َهْل َمَسرَّ
  ) الجزء األول( 6:  11العبرانيين   16الدرس 
  . َولِكْن بِدُوِن إِيَماٍن الَ يُْمِكُن إِْرَضاُؤهُ       
   25:  2الخروج   17الدرس 
  .َونََظَر هللاُ بَنِي إِْسَرائِيَل َوَعِلَم هللاُ       
  )الجزء األول( 7:  1ناحوم   18الدرس 
بُّ  َصاِلحٌ        يقِ . ُهَو الرَّ ِليَن َعلَْيهِ . ِحْصٌن فِي يَْوِم الضَّ   .َوُهَو يَْعِرُف اْلُمتََوّكِ
   10:  97مزمور   19الدرس 
ّبِ، أَْبِغُضوا الشَّرَّ          .ِمْن يَِد األَْشَراِر يُْنِقذُُهمْ . ُهَو َحافٌِظ نُفُوَس أَتِْقيَائِهِ . يَا ُمِحبِّي الرَّ

  



    

   10:  2يعقوب   20الدرس 
  .ألَنَّ َمْن َحِفَظ ُكلَّ النَّاُموِس، َوإِنََّما َعثََر فِي َواِحدَةٍ، فَقَْد َصاَر ُمْجِرًما فِي اْلُكلِّ       
   4:  10 العبرانيين  21الدرس 
  .ألَنَّهُ الَ يُْمِكُن أَنَّ دََم ثِيَراٍن َوتُيُوٍس يَْرفَُع َخَطايَا      
   23:  1يوحنا   22الدرس 
يَّةِ  أَنَا َصْوتُ «:قَالَ        ّبِ، َكَما قَاَل إَِشْعيَاُء النَّبِيُّ : َصاِرخٍ فِي اْلبَّرِ ُموا َطِريَق الرَّ   .»قَّوِ
   29:  1 يوحنا  23الدرس 
  !ُهَوذَا َحَمُل هللاِ الَِّذي يَْرفَُع َخِطيَّةَ اْلعَالَمِ «:َوفِي اْلغَِد نََظَر يُوَحنَّا يَُسوَع ُمْقبِالً إِلَْيِه، فَقَالَ       
   23:  1متى    24الدرس 
انُوئِيلَ «       ُ َمعَنَا: الَِّذي تَْفِسيُرهُ » ُهَوذَا اْلعَْذَراُء تَْحبَُل َوتَِلدُ اْبنًا، َويَْدُعوَن اْسَمهُ ِعمَّ   .اَ
   52:  2لوقا    25الدرس 
ا يَُسوُع فََكاَن يَتَقَدَُّم فِي اْلِحْكَمِة َواْلقَاَمِة َوالنِّْعَمِة، ِعْندَ هللاِ          .َوالنَّاِس  َوأَمَّ
   16:  3 يوحنا   26الدرس 
  تَُكوُن  ألَنَّهُ هَكذَا أََحبَّ هللاُ اْلعَالََم َحتَّى بَذََل اْبنَهُ اْلَوِحيدَ، ِلَكْي الَ يَْهِلَك ُكلُّ َمْن يُْؤِمُن بِِه، بَلْ       
  .لَهُ اْلَحيَاةُ األَبَِديَّةُ       

   16:  3كورنثوس األولى    27الدرس  
  لَُموَن أَنَُّكْم َهْيَكُل هللاِ، َوُروُح هللاِ يَْسُكُن فِيُكْم؟أََما تَعْ       
   18:  2 العبرانيين   28الدرس 
بِينَ        بًا يَْقِدُر أَْن يُِعيَن اْلُمَجرَّ   .ألَنَّهُ فِي َما ُهَو قَْد تَأَلََّم ُمَجرَّ
   14:  6 يوحنا   29الدرس 
ا َرأَى النَّاُس اآليَةَ الَّتِي َصنَ           إِنَّ هذَا ُهَو بِاْلَحِقيقَِة النَّبِيُّ اآلتِي إِلَى«:عََها يَُسوُع قَالُوافَلَمَّ
  »!اْلعَالَمِ        
  )األخيرالجزء ( 7:  2مرقس    30الدرس 
  َمْن يَْقِدُر أَْن يَْغِفَر َخَطايَا إِالَّ هللاُ َوْحدَهُ؟      
   3:  3 يوحنا   31الدرس 

إِْن َكاَن أََحدٌ الَ يُولَدُ ِمْن فَْوُق الَ يَْقِدُر أَْن يََرى : اْلَحقَّ أَقُوُل لَكَ  اْلَحقَّ «:أََجاَب يَُسوُع َوقَاَل لَهُ 
  .»َملَُكوَت هللاِ   

  )األخيرالجزء ( 25:  11 يوحنا   32الدرس 
  .بَدِ َوُكلُّ َمْن َكاَن َحيا َوآَمَن بِي فَلَْن يَُموَت إِلَى األَ 26َمْن آَمَن بِي َولَْو َماَت فََسيَْحيَا،       
   13:  41إشعياء    33الدرس 
بُّ إِلُهَك اْلُمْمِسُك بِيَِمينَِك، اْلقَائُِل لَكَ          .أَنَا أُِعينُكَ . الَ تََخفْ : ألَنِّي أَنَا الرَّ
   18:  145مزمور    34الدرس 
بُّ قَِريٌب ِلُكّلِ الَِّذيَن يَْدُعونَهُ، الَِّذيَن يَْدُعونَهُ بِاْلَحقِّ          .الرَّ
   14:  19 متى   35الدرس 
ا يَُسوُع فَقَالَ            دَعُوا األَْوالَدَ يَأْتُوَن إِلَيَّ َوالَ تَْمنَعُوُهْم ألَنَّ ِلِمثِْل هُؤالَِء َملَُكوَت «:أَمَّ
  .»السََّماَواتِ       
   6:  4فيلبي    36الدرس 
وا بَِشْيٍء، بَْل فِي ُكّلِ َشْيٍء بِالصَّالَةِ َوالدَُّعاءِ          .َمَع الشُّْكِر، ِلتُْعلَْم ِطْلبَاتُُكْم لَدَى هللاِ  الَ تَْهتَمُّ
   32:  8 يوحنا   37الدرس 
ُرُكمْ        ، َواْلَحقُّ يَُحّرِ   .»َوتَْعِرفُوَن اْلَحقَّ
  )الجزء األول( 18:  6كورنثوس األولى    38الدرس 
نَا         .اُْهُربُوا ِمَن الّزِ

  



    

   23:  6رومية    39الدرس 
ا ِهبَةُ هللاِ فَِهَي َحيَاةٌ أَبَِديَّةٌ بِاْلَمِسيحِ يَُسوَع َربِّنَاألَنَّ أُْجَرةَ اْلخَ          .ِطيَِّة ِهَي َمْوٌت، َوأَمَّ
   32:  4أفسس    40الدرس 
  .َوُكونُوا لَُطفَاَء بَْعُضُكْم نَْحَو بَْعٍض، َشفُوقِيَن ُمتََساِمِحيَن َكَما َساَمَحُكُم هللاُ أَْيًضا فِي اْلَمِسيحِ       
   29:  1يوحنا    41الدرس 
  !ُهَوذَا َحَمُل هللاِ الَِّذي يَْرفَُع َخِطيَّةَ اْلعَالَمِ «:َوفِي اْلغَِد نََظَر يُوَحنَّا يَُسوَع ُمْقبِالً إِلَْيِه، فَقَالَ       
   12:  3تيموثاوس الثانية    42الدرس 
  .حِ يَُسوَع يُْضَطَهدُونَ َوَجِميُع الَِّذيَن يُِريدُوَن أَْن يَِعيُشوا بِالتَّْقَوى فِي اْلَمِسي      
   30:  19 يوحنا   43الدرس 
ا أََخذَ يَُسوُع اْلَخلَّ قَالَ        وحَ . »قَْد أُْكِملَ «:فَلَمَّ   .َونَكََّس َرأَْسهُ َوأَْسلََم الرُّ
  )الجزء األول( 6:  24 لوقا   44الدرس 
  !لَْيَس ُهَو هُهنَا، لِكنَّهُ قَامَ       
  )ألولالجزء ا( 38:  2أعمال    45الدرس 
  تُوبُوا َوْليَْعتَِمْد ُكلُّ َواِحٍد ِمْنُكْم َعلَى اْسِم يَُسوَع اْلَمِسيحِ ِلغُْفَراِن اْلَخَطايَا«:فَقَاَل لَُهْم بُْطُرُس       
  )الجزء األول( 1:  14كورنثوس األولى    46الدرس 
وِحيَّةِ          اِتْبَعُوا اْلَمَحبَّةَ، َولِكْن ِجدُّوا ِلْلَمَواِهِب الرُّ

   18:  5أفسس    47درس ال
وحِ          . َوالَ تَْسَكُروا بِاْلَخْمِر الَِّذي فِيِه اْلَخالََعةُ، بَِل اْمتَِلئُوا بِالرُّ
   19:  28متى    48الدرس 
وحِ اْلقُدُِس        دُوُهْم بِاْسِم اآلب َواالْبِن َوالرُّ    .فَاْذَهبُوا َوتَْلِمذُوا َجِميَع األَُمِم َوَعّمِ



    

 

  ساررسالة الخبر ال
  

  األخبار السيئة
  

  
  

   -:الكتاب المقدس، كلمة هللا، يخبرنا
1.  ً  . أنت مولودٌ خاطئا
 .أنت منفصل عن هللا .2
 .أنت من عائلة إبليس .3
 . يجب أن يعاقبك هللا على خطيتك .4

  
  

  خطة هللا
  

  
 .هللا يحبك جداً  .1
 . ال يريدك أن تكون منفصالً عنه .2
 .أرسل ابنه يسوع إلى العالم منذ ألفي عام .3
 . تكب يسوع أية خطيةلم ير .4
 .مات يسوع على صليب ليأخذ عقاب خطاياك .5
 .وقام من الموت بعد ثالثة أيام .6
 .وهو اآلن في السماء ثانية ً مع هللا اآلب .7

  

  الخبر السار

  
  

 إن اتفقت مع هللا أنك خاطيء وأنك تستوجب العقاب .1
 إن آمنت أن يسوع جاء ليموت ويأخذ عقاب خطاياك أنت .2
 .د منفصالً عن هللانت لم تـَعـُ إذاً أ .3
 !ألنك تؤمن بيسوع، يجعلك هللا ابناً له .4
 .ويوماً ما ستعيش في السماء مع هللا إلى األبد .5
 . من الكتاب المقدس 16:  3اقرأ يوحنا  .6

  



    

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



    

  


