الملك

هللا
ت
ملكو
في
الجزء األول
سبعة دروس حول مرقس ٤ - ١
لألعمار ١١ - ٣

عربي
ح ّبات
أمينة

الخردل

ّ
خلقة

فعالة
ّ

www.mustard-seeds.net

خدمات TnT
حبّات الخردل هي نتاج خدمات TnT
Unit 6 – Endeavour House, 2 Cambridge Road,
Kingston-upon-Thames, KT1 3JU, United Kingdom.
Telephone +44 (0) 20 8549 4967
Email – sales@tntministries.org.uk
Website – www.tntministries.org.uk

أشخاص ليعلّموا الكتاب المقدّس لألوالد والمراهقين بأمانة أكبر ،وبإبداع
منذ سنة  ١٩٩٣تقوم خدمات  TnTبتأمين موا ٍد وبتهيئة
ٍ
أكثر وبفعاليّة أفضل.
ّ
تغطي مطبوعاتنا الشاملة دروسا ً تمت ّد على فترة  ١٨شهر لألوالد دون  ١٨سنة .و ُتستخدم حول العالم في أكثر من  ٢٧دولة وقد
ُترجمت جزئ ّيا ً أو كل ّيا ً إلى  ١٢لغة.
كما أقمنا تدريبا ً مباشراً حول خدمات األوالد في كل أنحاء بريطانيا وأفريقيا الجنوبية وسنغافورة ودبي وهونغ كونغ وأوغندا.
حبّات الخردل هي مجموعتنا الجديدة من المواد الرقميّة وهي ستش ّكل منهاجا ً شامالً وكامالً يمت ّد على فترة أربع سنوات لألوالد
الذين تترواح أعمارهم ما بين  ٣و  ١١سنة.

ترخيص

• ُتمنح رخصة مجانية لطباعة وتصوير واستخدام هذه المواد في الكنيسة المحل ّية.
يُطلب من الكنيسة أن تدفع لتحصل على النسخة الخاصة بها.
عندئذ يمكن للمعلمين مهما كان عددهم أن يستخدموا المواد بحريّة في الصفوف المختلفة ضمن الكنيسة.
•يمكن تغيير حجم وسائل اإليضاح كما يمكن نسخها واستخدامها بحسب الحاجة لكن استخدامها ينحصر فقط بتعليم هذا
المنهاج.
•كما يمكن تبادل المنهاج الكترونيا ً بين أعضاء فريق الخدمة الواحدة لإلستخدام ضمن كنيستهم ،لكن ال يُسمح بنشره على
موقع الكتروني ،كما يجب نقله كوحدة موحّ دة.
•يُمنع التصوير أو التوزيع بخالف ما نُص أعاله.
إيماننا أكيد أنّ الكتاب المقدّس هو كلمة هللا للبشر وأ ّنه يحتوي كل ما نحتاج أن نعرفه
لنتصالح مع هللا باإليمان بيسوع المسيح ونعيش بحسب مرضاته .لذلك ،نثق أ ّنه من األهميّة
بمكان تعليم األوالد الكتاب المقدّس بد ّقة ،ونحرص أن نعلّم المعنى الحقيقي للمقطع الكتابي
بأسلوب يالئم كافة األعمار ،عوض أن نختار رسالة لألوالد من المقطع الكتابي.

ُترجمت بالشراكة مع

المترجم كوزيت سلوم

المؤ ّلفون

رسومات

دونوفان مورلينغ

لورا ايمات (خدمات )TnT
كيم بل (خدمات )TnT

روري بل (مدير التدريب في خدمات )TnT
إدوارد درو (خادم مع األوالد ،مؤسّس )Co-Mission
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الملك في ملكوت هللا
الجزء ١

سِ ياق السلسلة

أهداف السلسلة

•معرفة أنّ يسوع جاء ليدعو الخطاة عن طريق الكرازة
باألخبار السارة عن ملكوت هللا.

إنجيل مرقس هو األقصر بين األناجيل األربعة ويُعتقد أ ّنه
الذي ُكتِب أوالً .يتم ّتع هذا اإلنجيل بتسلسل سريع وبكثافة
األحداث ويرجّ ح أ ّنه اعتمد بمحتواه على تعاليم الرسول
بطرس.

•معرفة أنّ التفاعل الوحيد المالئم مع األخبار السارة عن
يسوع هو التوبة واإليمان.
•فهم أنّ التكلّم عن يسوع وعن ملكوت هللا غالبا ً ما يالقي

لم يكن مرقس شاهداً على حياة وموت وقيامة يسوع ،لكن
بطرس كان شاهداً .يمكن معرفة المزيد عن مرقس من
أعمال .٣٩ - ٣٦ :١٥ ،١٣ :١٣ ،٣ :١٣ ،٢٥ :١٢ ،١٢ :١٢

مقاومة معادية.

لم يتبع مرقس أسلوب التسلسل الزمني في كتابة هذا اإلنجيل،
بل جمع أحداثا ً عديدة ليجيب عن ثالث أسئلة مهمّة حول
يسوع :من هو؟ لماذا أتى إلى هذا العالم؟ ماذا يعني ا ّتباعه؟

•إدراك أنّ يسوع هو ابن هللا ،الملك الموعود به في
ملكوت هللا.
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استخدام هذه المواد

نظرة شاملة عن هذه السلسلة

ّ
تغطي هذه السلسلة مرقس  ١ :١حتى  .٦ :٣في هذا الجزء
األول من إنجيله قدّم مرقس يسوع كالمسيح ابن هللا ( .)١ :١ث ّم
برهن ذلك بحياكة عد ٍد من المشاهد من حياة يسوع ليُثبت أنّ
ٌ
ليسوع سلطانٌ
مطلق على كل ناحية من نواحي حياة اإلنسان.
فليسوع السلطان أن يدعو الناس ال ّتباعه ،وله سلطان أن
يشفي ويُخرج الشياطين ويعلّم ويغفر الخطايا  -أمو ٌر ال يقدر
أن يفعلها غير هللا وحده.

ُ
صمّم هذا البرنامج ليُالئم األعمار كا ّفة .يمكن استخدامه مع
مجموعة أوالد تتراوح أعمارهم ما بين  ،١١ - ٣كما يمكن
استخدامه مع مجموعة أوالد ينتمون لفئة عمريّة واحدة.
عامّة يُطبّق النص المكتوب باألزرق على األوالد األصغر
س ّنا ً ( ٧ - ٣سنوات) ،والنص باللون األخضر موجّ ه لألوالد
األكبر س ّنا ً ( ١١ - ٧سنة) ،أما النص المكتوب باألسود فيالئم
جميع األعمار ويستخدمه المعلّم بحسب ما يراه مناسباً.

مع نمو شعبيّة يسوع نمت أيضا مقاومة رؤساء الدين اليهود
ليسوع .فيسوع لم ينسجم مع مفهومهم للملك في ملكوت
هللا المنتظر – فهو يدعو الرجال الغير المتو ّقعين ليتبعوه
ويصادق المنبوذين الفاسدين .تزايدت حدّة هذه المقاومة
بسرعة فتآمر الفريسيّون ليقتلوا يسوع ،مرقس .٦ :٣

نشجّ ع القائد أن يصرف وقتا ً في تأمّل مادة الدرس ،ويسعى
إلى تطبيق كلمة هللا في حياته قبل محاولة تدريسها لآلخرين.
ولنا ملء الثقة أ ّنك ستتبارك بينما تقوم بذلك .ونأمل أن يؤدّي
نجاحك في القيام بذلك إلى نجاحك في تعليم كلمة هللا لألوالد
بمزيد من التعمّق وبتطابق وثيق بين الموضوع والواقع.

آية الحفظ

مالحظة :جميع أرقام الصفحات في هذه المادة هي موصّلة
( - )hyperlinkedبمجرد النقر على الرقم ستنتقل مباشرة إلى
الصفحة المنشودة.

مرقس َ " – ١٥ :١ق ْد َك َم َل َّ
ب َم َل ُك ُ
هللاَ ،ف ُتوبُوا
وت ِ
الز َمانُ َوا ْق َت َر َ
يل".
َوآ ِم ُنوا ِباإلِ ْن ِج ِ

رموز النشاطات
استخدمنا الرموز التالية للنشاطات:
ضعْ الصق
قصّ على السطر
قصّ الجزء الملوّ ن
اثن للخارج
ِ
اثن للداخل
ِ
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اإلحتياجات
التعلم ّية
الخاصة
ّ
سا
عد على خلق

الرابط الصحيح

قد تواجه تحدّيا ً في مجموعتك إذا وُ جد بين األوالد ولد له إحتياجات
تعلميّة خاصّة .بالتالي من األهميّة بمكان تحضير الدرس جيداً

•قسّم الدرس إلى مقاطع :المقاطع القصيرة والمر ّكزة هي
األنجح أل ّنها تشرك األوالد وبالتالي تحافظ على انضباطهم.

لتشمل جميع األوالد .وقد تحتاج إلى القيام ببعض التعديالت على
البرنامج المتو ّفر لديك بحيث يمكن للجميع أن يتفاعل معه.

•يفضِّل ذوو اإلحتياجات الخاصة النظام والروتين .ابدأ الحصّة
تقسيم واحد
بترتيلة موحّ دة أو بترحيب واحد أو حافظ على
ٍ
للدرس كل أسبوع .مثالً ابدأ بترتيلة ،ثم مراجعة الدرس

القاعدة األساسيّة التي يجب أخذها بعين اإلعتبار هي أنّ لكل ولد

السابق ،يليها مقدّمة قصيرة للدرس الحالي ،ث ّم ترتيلة ،وبعدها

حاجات مختلفة ،ولكل ولد نقاط ضعف ونقاط قوة ،وهذا حال جميع
األوالد في الكنيسة .فالمه ّم أن تتعرّ ف جيّدا إلى ك ّل ول ٍد تعلّمه

القصّة الكتابّية ،والنشاط ،والتطبيق واخت ْم باللعبة للربط
والتطبيق.

وتبذل جهداً لتبني عالقة معه.

•استخدم التكرار (تراتيل وألحان بسيطة لتعليم الحق الكتابي).

أمّا فيما يخصّ الدرس فيجب أن تنتبه لألمور التالية:

•أكثر من استخدام مختلف الوسائل أثناء تعليم الدرس (حركات،
صور ،وسائل إعالم ،وسائل إيضاح ،موسيقى ،تمثيل) آخذاً

يتطلّب ذو اإلحتياجات الخاصة وجود راشد يساعده شخص ّيا ً
•انتبه إلى الجو الذي تعلّم فيه وحاول أن تزيل كل ما قد يُلهي

باإلعتبار مختلف أساليب التعلّم.

األوالد .كمكان جلوسك ومكان جلوس األوالد وحرارة الغرفة
والضجّ ة ،كل هذه ّ
تؤثر على الهدوء والنظام في الصّف.

•استخد ْم صوراً مبسّطة (التفاصيل الكثيرة ُتلهي)
•ف ّكر في نسبة القراءة والكتابة المطلوبة من األوالد ،الكثير منها

•ف ّكر بعدد األوالد في الصّف وبنسبة عدد الراشدين مقابل عدد

تؤدي إلى اضطراب الولد صاحب اإلحتياجات الخاصّة وخوفه

األوالد.

من الفشل.

•أحيانا ً يُستحسن أن يُبعد الولد المشاغب أو المُعرقل عن

•بالنسبة لورقة النشاط ،يمكنك الطلب من األوالد أن يرسموا

المجموعة إلى مكان هادئ برفقة راشد حيث يقومان بنشاط

اإلجابات بدل أن يكتبوها بهدف مشاركة الجميع .أما إذا تطلّب

هادئ يخصّ الدرس.

النشاط الكثير من الكتابة أو القراءة فاجمعْ صاحب اإلحتياجات

•استخدم لغة واضحة يفهمها األوالد.

ب
الخاصة مع أحد الراشدين أو مع تلميذ متقدّم .أو اكت ِ

•أثناء تلقين اإلرشادات ،ل ّقنها للمجموعة كلّها وبيّنها لهم عمل ّياً،
ثم تأ ّكد أنّ الولد صاحب اإلحتياجات الخاصّة فهم ما يجب

اإلجابات على اللوح لكي ينسخها.
•قد يجد صاحب اإلحتياجات الخاصة صعوبة في التفكير بكيفية
تطبيق الدرس ألنّ ذلك يتطلّب منه تخيّل موقف ما ،وهذا

فعله.
•وازنْ بين عدد األسئلة المحدّدة اإلجابة واألسئلة المفتوحة

يصعب عليه أحياناً.

(اإلنشائيّة) التي ستطرحها.

•أما الولد الذي يواجه صعوبة في الكالم فيجب أن تراجع األهل

•تج ّنبْ طرح األسئلة البديهيّة ،فذو اإلحتياجات الخاصة

لتعرف طريقة التواصل معه ،وحاول أن تستخدم معه أثناء

سيسارع إلى اإلجابة عنها.

الدرس والمناقشة قدر اإلمكان ما يلي (لغة اإلشارة ،إشارات

•إذا أراد أحد األوالد أن يطرح أسئلة كثيرة ال صلة لها بالدرس
ق ْل إ ّنه اآلن يجب عليه اإلصغاء وإ ّنك ستجيب عن أسئلته

العين ،رموز ،صور ،وسائل إيضاح ،إلخ).

الحقاً .احرص أن تصرف وقتا ً معه على انفراد لتجيب عن
أسئلته .عندما ترجع إليه ستجد أ ّنه قد وجد إجابات ألسئلته أو

طوني إدموندز – سميث
استاذ متخصّص في تعليم ذوي اإلحتياجات الخاصة

قد نسيها أو أ ّنها لم تعد مهمة بالنسبة إليه.
5

جميع الحقوق محفوظة ©  2014خدمات TnT
حبات الخردل ( )Mustard Seedsإنتاج خدمات TnT
www.mustard-seeds.net

الملك في ملكوت هللا (الجزء  - )١األسبوع األول

الملك آ ٍ
ت
مرقس ٨ - ١ :١

الفكرة الرئيس ّية

 :أخبر يوحنا المعمدان الناس أنّ الرب سيأتي ،وأنّ عليهم االستعداد لمجيء الرب
بالرجوع إلى هللا وبالمعمودية.

الهدف

 :مساعدة األوالد ليشعروا بالحماس الذي رافق مجيء الرب وليشعروا بحاجتهم إلى
االستعداد للقائه.

دراسة للمع ّلم
٣ - ٢ :١
كان الرومان يعلنون اإلنجيل بعد وقوع الحدث ،أما مرقس
فقد بيّن أنّ هذا اإلعالن صدر منذ قرون

إقرأ مرقس  ٨ - ١ :١وانتبه إلى األسلوب
قصته عن حياة يسوع وما يعنيه
الذي يختاره مرقس لبدء ّ
هذا األسلوب .استخد ِِم المالحظات التالية لمساعدتك على
التأ ّمل بالمقطع بمزيد من التركيز.

العدد  ٢مُقتبس من سفر المالخي ،قبل  ٤٠٠سنة ،الذي أنبأ
بمجيء يوحنا  -مالك الرب.

هذا المقطع هو مقدّمة إلنجيل مرقس ،ويضع إعالن مجيء
يسوع في إطار خطة الخالص التي أعلنها هللا أوالً ألنبيائه
في العهد القديم.

العدد  ٣مُقتبس من سفر أشعياء ،قبل  ٧٠٠سنة ،الذي تنبّأ
عن مجيء الرب نفسه.

١ :١
تعني كلمة "إنجيل" "أخبار سارة/هامّة" .كانت
اإلمبراطورية الرومانية تستخدم كلمة "إنجيل" لتعلن عن
حد ٍ
عظيم كوالدة إمبراطور جديد أو تعيين إمبراطور
ث
ٍ
جديد .ورافق ذلك احتفاالت رسميّة في جميع أنحاء
اإلمبراطورية احتفا ًء ببزوغ عه ٍد جديدٍ.

كان مالخي آخر األنبياء الذين أرسلهم هللا في العهد القديم.
منذ ذلك الحين لم يتكلّم هللا إلى نبي لمدة  ٤٠٠سنة .ثم
احت ّل الرومان إسرائيل .متى سيح ّقق هللا وعده لداود؟
واآلن جاء يوحنا ليعلن مجيء الرب.
٥ - ٤ :١
المعمودية والتوبة والغفران جميعها مُتاحة أمام الناس لكي
يستع ّد كل إنسان لمجيء الرب.

عمد مرقس إلى استخدام عبارة مُح ّفزة وحاسمة في تقديم
حياة يسوع .فحياة يسوع س ُتحدث تغييراً في كل شيء حول
العالم.

ال يكفي أن يكون اإلنسان من شعب هللا (إسرائيلي) ،وال
يكفي أن يحمل عالمة االنتماء (الختان) .اآلن يطلب
الرب إلى كل شخص أن يع ّد قلبه وأن يحمل عالمة جديدة
(المعمودية) .قد مضى القديم وجاء الجديد.

'ابن هللا' كان لقبا ً رومانيا ً يُستخدم لألباطرة .وهو أعلى
ّ
يستحق يسوع هذا اللّقب؟
لقب يُعطى إلنسان .فهل
هذا الخبر المهم يدور حول:

٦ :١
ً
ارتدى يوحنا ثيابا تشبه ثياب إيليا ( ٢ملوك  .)٨ :١تنبّأ
النبي في مالخي " ،٥ :٤هأ َ َن َذا أُرْ سِ ُل إِ َل ْي ُك ْم إِيلِيَّا ال َّن ِبيَّ َق ْب َل
َم ِجي ِء َي ْو ِم الرَّ بِّ ْ ،ال َي ْو ِم ْال َعظِ ِيم َو ْال َم ُخوفِ ".

إنسان عادي.
•إنسانٌ اسمه يسوع ،يشبه أي
ٍ
•المسيح (أو المسيا) ،الملك األخير والكامل والمثالي
الذي سيحكم إلى األبد ،وسيخلّص شعب هللا من العبودية
والقهر.

تكلّم يسوع عن يوحنا كونه "إيليا" في مرقس ،١٣ - ٩ :٩
موضحا أ ّنه سيأتي أوال ليع ّد الطريق أمامه .لذلك ،كانت
مهمّة يوحنا كمهمّة إيليا وهي أن يدعو الناس ليرجعوا إلى
هللا  -ورجع الكثيرون

عي شعب هللا ،إسرائيل ،ابن هللا في سفر
•ابن هللاُ .د َ
ً
الخروج  .٢٢ :٤كان الوعد للملك داود أنّ واحدا من
عائلته سيكون ابن هللا ( ٢صموئيل .)١٤ - ١٢ :٧
واآلن سنلتقي الذي سيحمل هذا اللقب إلى الملء.
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الحصة
تصميم
ّ

٨ - ٧ :١
ّ
ّ
يا له من توقع! تدفق الجمع من المدن وأتوا إلى البرّ ية للقاء
ك
يوحنا ،لكنه لم يكن يستحق أن يكون عبد الرب ،أو أن يف ّ
سيول حذائه.

ق ّدم
السلسلة

في العهد القديم كان الروح القدس ينزل على أفرا ٍد ليقوموا
بمهمّة محدّدة يعطيها هللا (الملوكية ،النبوة والقيادة) .لكن
الرب الذي أخبر عنه يوحنا سيكون الروح معه وسيعطي
الروح أيضا ،وهذا األمر يقتصر على هللا وحده.

قدّم السلسلة مستخدما ً إحدى هاتيْن الفكرتيْن أو اإلثنتيْن معاً:
•األحداث الرئيسية إلى اآلن (الخليقة ،السقوط ،الطوفان،
بابل ،إبراهيم ،إسحق ،يعقوب ،يوسف ،الخروج).
•الوعود الثالثة التي وُ عد بها إبراهيم (األرض ،النسل،
البركة) .ما الذي تح ّقق منها حتى اآلن؟

فكرة تمهيدية

منذ البداية أوضح مرقس أنّ يسوع ليس مجرّ د نبي آخر،
وال حتى أ ّنه أفضل من نبي .إ ّنه الذي كتب عنه األنبياء.
هو المسيح (الملك الكامل الموعود به) ،والرب (هللا
المتجسّد).

قدّ م درس هذا األسبوع.
اطرح األسئلة في نهاية الفكرة التمهيدية .وهذا يح ّفز األوالد
ليتر ّقبوا شيئا ما في الدرس ويساعدهم على التركيز .وسيتم
اإلجابة عنها في وقت الحق من الحصة.

طريقة تقديم الدرس

انتهى العهد القديم .انتهت الطقوس .انتهت الذبائح .اآلن كل
شيء يتمحور حول رجل واحد ال بديل عنه" .اليوم العظيم
والمخوف" قد وصل .استع ّد للقائه.

صلب الدرس.
ّ
قصة الكتاب مقدّمة بأسلوب مالئم وجذا ٍ
ب لمختلف األعمار.

لعبة
ليست أساسية.
ّ
تعزز هدف الدرس بطريقة ممتعة وتساعد على
تصريف طاقة األوالد.

راجع األسئلة المطروحة في الفكرة التمهيدية.

ناقش وطبّق
ال يجب تفويتها!
هنا يُمتحن األوالد حول مضمون قصة الكتاب المقدس
ومعناها .يجب طرح األسئلة والمناقشة لتطبيق قصة الكتاب
المقدس هذه على حياة األوالد اليومية .دع األوالد يستحوذون
على القسم األكبر من الكالم.

فكرة للصالة
استعِن بفكرة الصالة أو شجّ ع كل ولد ليصلّي ألجل فكرة من
أفكار الدرس.

نشاط
فرصة لتعزيز الدرس .النشاط ألف أو باء يناسب األوالد
األصغر س ّناً .والنشاط جيم أو حاء يناسب األوالد األكبر سنا
ويُستخدمان لتسهيل فقرة التعليم أو المناقشة أو التطبيق –
يفضّل بعض األوالد مناقشة اإلجابات قبل كتابتها.

آية الحفظ
طريقة ممتعة لحفظ اآلية الرئيسية لهذه السلسلة.
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طريقة تقديم الدرس

فكرة تمهيدية
الخيار  :١مقابلة  -يمكنك تقديم السلسلة من
خالل إجراء مقابلة مع معلم آخر البسا ثيابا ّ
تمثل 'مرقس'.
استعِنْ بالنص صفحة .١٢

من المفيد استخدام جدول زمني .استعِن بحبل
غسيل ،علّق عليه صور أو وسائل إيضاح .ابدأ بما يلي:
•الخلق .بداية الكتاب المقدس .تكلم هللا فكان ما كان .ضع
صورة األرض إلى الجهة اليمنى من الجدول الزمني.
•يوحنا المعمدان .في قصة اليوم .علّق صورة يوحنا إلى

لتكن شخصيّة "مرقس" سريعة وديناميكية ونشيطة وقويّة
تعكس نمط هذا اإلنجيل .دعه يتحدّث عن صديقه بطرس
وكيف كتب هذا اإلنجيل (تجد هذه المعلومات في صفحة .)٣

الجهة اليسرى من الجدول الزمني.

•نحن .اليوم .ال زلنا ضمن خطة هللا .علّق صور لك أو
لألوالد إلى يسار الجدول.

قد يجد األوالد الصغار صعوبة في التن ّقل بين مرقس
(الكاتب) ،ويوحنا المعمدان وأشعياء (كاتب آخر!) ،في درس
واحد.

أضف األحداث التالية .كل األحداث أدناه تبدأ من اليمين بعد
الخلق وتسير نحو اليسار إلى يوحنا المعمدان.

[استخدم أسئلة الربط أدناه لتخلق رابطا ً مع الدرس].

•إبراهيم .أول رجل في شعب هللا المختار .قطع معه هللا
وعوداً .إحدى هذه الوعود أنّ جميع األمم ستتبارك به أو
ستفرح به.
•يوسف .األهميّة التي تم ّتع بها في مصر تعني أنّ شعب
هللا سيتم ّتع باألمان هناك وسيتكاثر.

الخيار  :٢اإلستعداد للملك  -أطلب إلى األوالد أن يتصوّ روا
ملكا ً آ ٍ
ت لزيارتهم .كيف سيهيّئون الغرفة الستقباله؟ كيف
سيعدّون أنفسهم؟
ْ
بعثر الكراسي
قبل بدء الدرس
اعبث بالغرفة قليال – ِ
وارم قسائم من الورق على األرض .أطلب إلى األوالد
ِ
أن يعدّوا الغرفة الستقبال الملك .يمكنك تزويدهم ببعض
الزينة واألعالم[ .استخدم أسئلة الربط أدناه لتخلق رابطا ً مع
الدرس].

•موسى .استخدمه هللا لينقذ شعبه (إسرائيل) من مصر
ويقودهم إلى أرض الموعد.
•داود .أعظم ملك بين ملوك هللا .وقد نال الوعد بأنّ ملكا ً
سيخرج من نسله وسيحكم إلى األبد وذلك قبل ألف سنة
من يوحنا.

الخيار  :٣إشارات  -أظهر مجموعة من إشارات السير
مماثلة لتلك التي في الصفحة  ١٤واسأل األوالد عمّا تعنيه.
جميع هذه اإلشارات هي إشارات تحذيريّة .اطرح السؤال
التالي" :ماذا تفعل عندما ترى هذه اإلشارة؟"

•أشعياء .نبي .نقل رسائل هللا إلى شعبه .وأخبرهم أنّ
هللا سيرسل لهم المسيح يوما ً ما(الملك الموعود به) .قبل
 ٧٠٠سنة من يوحنا.

ّ
تحذرك إشارات السير مما يوشك أن يحدث كي ال ُتفاجئ،
وعليك أن تعرف ما يجب القيام به عند رؤية اإلشارة .هذا ما
فعله األنبياء في الكتاب المقدس  -أخبروا الناس بما سيحدث
كي يكونوا مستعدّين[ .استخدم أسئلة الربط أدناه لتخلق رابطا ً
مع الدرس].

•مالخي .نبي .قبل  ٤٠٠سنة من يوحنا .الجزء األخير من
العهد القديم .ثم  ٤٠٠سنة من الصمت .لم يقل هللا شيئا.
وانتظر الشعب.
•العودة إلى يوحنا المعمدان .قبل  ٢٠٠٠سنة.
ثمّة تطابق وثيق بين النبوءات في مرقس  ٣ - ٢ :١وقصة
يوحنا المعمدان في مرقس  .٨ - ٤ :١طريقة تقديم الدرس
الواضحة التي تعكس هذا التطابق هي أن يُظهر المعلّم
شخصيّتيْن أو قصّتيْن .واحدة للنبي (الذي يمكن أن ّ
يمثل
أشعياء ومالخي) ،وواحدة ليوحنا المعمدان .أنظر أدناه
موجزا يبيّن دمج القصّتيْن.

أسئلة الربط
يجب على األوالد أن يصغوا بانتباه إلى قصة اليوم من
الكتاب المقدس ليكتشفوا اإلجابات على األسئلة التالية:
•من هو المالك الذي أرسله هللا للناس لكي يستعدّ وا
لمجيء الملك؟
[يوحنا المعمدان (مرقس ])٤ ،٢ :١
•كيف يجب على الناس أن يستعدّ وا؟
[بالرجوع إلى هللا وبقبول المعمودية (مرقس ])٤ :١
•ما الذي يجعل هذا الملك أهم من المالك؟
[إ ّنه أقوى وسيعمّد بالروح القدس وليس بالماء فقط.
(مرقس ])٨ - ٧ :١
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كتب النبي
مرقس ٣ - ٢ :١
َها أَ َنا أُرْ سِ ُل أَ َما َم َوجْ ِه َك
َمالَكِي

الَّذِي ُي َه ِّي ُئ َط ِري َق َك قُ َّدا َم َك

يوحنا المعمدان حقق
المكتوب مرقس ٨ - ٤ :١

تن ّبأ اشعياء ومالخي بحدوث
هذا األمر
(عدد )٣ - ٢

ُوح َّنا َي ْل َبسُ َو َب َر
ان ي َ
َو َك َ
اإلِ ِب ِلَ ،و ِم ْن َط َق ًة مِنْ ِج ْل ٍد َع َلى
َح ْق َو ْيهَِ ،و َيأْ ُك ُل َج َرا ًدا َو َع َسالً
َبرِّ ًّيا
ُوح َّنا الناس ليستعدّوا
دعا ي َ
لمجيء الرب بالتوبة لِ َم ْغف َِر ِة
َخ َطا َياهم .وعمّدهم في نهر
األردن كعالمة على أنّ هللا
غسل قلوبهم.

ُ
ار ٍخ فِي ْال َبرِّ َّي ِة
صوت َ
ص ِ

عن مجيء
من تن ّبأوا؟

مالك الرب

ما هي
مه ّمته؟

أن يسير قدّام
كيف ت ّمم هذه وأخبر الناس
الرجل ليع ّد
أن يتوبوا
المه ّمة؟
الطريق أمامه
ويعتمدوا

من أين
سيأتي؟

ور ِة
َو َخ َر َج إِ َل ْي ِه َجمِي ُع ُك َ
ْال َيهُو ِد َّي ِة َوأَهْ ُل أُو ُر َشلِي َم

ثم تح ّقق الحدث
(عدد )٨ - ٤

البريّة

من أتى؟

من أين جاء؟ من البريّة

ماذا قال؟
ماذا سيقول؟ أعدّوا
طريق الرب (استخدم
(استخدم
اصنعوا سبله كلماتك
كلماتك
الخاصة)
مستقيمة
الخاصة)

عمّد في البرية وهذه كانت
رسالته

أَعِ ُّدوا َط ِر َ
يق الرَّ بِّ  ،اصْ َنعُوا َيأْتِي َبعْ دِي َمنْ ه َُو أَ ْق َوى
ِم ِّني ،الَّذِي َلسْ ُ
ت أَهْ الً أَنْ
ُس ُب َل ُه مُسْ َتقِي َم ًة
ُور ح َِذا ِئهِ.
أَ ْن َحن َِي َوأَ ُح َّل ُسي َ
أَ َنا َعم َّْد ُت ُك ْم ِب ْال َما ِءَ ،وأَمَّا ه َُو
س
وح ْالقُ ُد ِ
َف َسي َُع ِّم ُد ُك ْم ِبالرُّ ِ

يوحنا
المعمدان
عمّد ،علّم

استعدّوا للذي
سيأتي بعدي،
أنا أعمّدكم
بالماء وهو
سيعمّدكم
بالروح
القدس

كن مستعداً لشرح المعمودية لألوالد حسب تعليم كنيستك
حول هذا الموضوع .يمكن وصف المعمودية بأ ّنها إعالن
محبّتك ليسوع وإيمانك به .بالتالي ال يحتاج األطفال إلى
معمودية الماء ليحصلوا على الروح القدس بل يحتاجون إلى
التوبة واإليمان فقط.

لكي تنق ْل هذا التشابه والمقارنة لألوالد استعِن بمعلّم يرتدي
زي نبي يتكلم ويشرح بينما يكتب على ال ِّدرْ ج .في حين
يقوم آخر بكتابة الئحة بأقوال النبي الذي يخبر شعب هللا بما
سيحدث في المستقبل.

من الخطورة في هذا الدرس أن يتحوّ ل التركيز إلى األنبياء
ويوحنا المعمدان ،في حين يجب التركيز في هذا الدرس على
مجيء الرب ،وهذا أمر صعب أل ّنه غير ظاهر فعليا في هذه
القصة!

ثم يلبس معل ٌم زي يوحنا المعمدان (معطف فرو ،حزام،
وربما لحية خشنة) ويتحدث ويشرح بعض األمور التي
وردت في المقطع الكتابي .قد يتو ّقف ليتحقق من الالئحة ثم
يتابع ،وربما يقدّم بعض الشرح عند كل وقفة.

يجب إضفاء شعور قوي بأ ّننا سنشهد أهم لحظة في التاريخ
 مجيء الرب الذي هو المسيح .حتى الذي يلعب دور النبييجب أن يتكلّم ويكتب بإثارة وحماس.
أما يوحنا فيجب أن يتكلّم بإلحاح حقيقي وخوف .فالناس
يعتمدون خوفا ً من أال يكونوا مستعدّين .وقد وقع عليهم
جميعهم هاجس مجيء الرب.

لألوالد األصغر سنا – يجب تبسيط ما ورد أعاله.
لألوالد األكبر سنا – يمكن إجراء درس كتاب بسيط حيث
تطلب إلى األوالد أن يمألوا جدوالً كالتالي:
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فنحن نستع ّد لمجيء الرب عندما ُنهيّئ قلوبنا.

لعبة

استخلصْ أوجه الشبه بين ما تنبّأ به األنبياء وما فعله يوحنا.

الخيار  :١كن مستعداً  -اقسِ ِم الصف إلى
مجموعات .ضعْ قائمة من النشاطات أو المهن التي تتطلب
مالبس أو معدات معينة .حضّرْ مجموعة من األزياء
والمعدات تالئم القائمة ،على سبيل المثل الطاهي يحتاج لقبعة
ومريلة وخ ّفاقة وجاط ،الخ .ضعْ هذه األشياء جميعها في
كومة واحدة وسط الغرفة.

هذا يساعد على مراجعة القصة واإلشارة إلى النقاط
الرئيسيّة.
قد ترغب في مناقشة األسلوب الذي اختاره يوحنا المعمدان
ليخبر الناس أن يستعدّوا ولماذا اختار هذا األسلوب مع الفئات
العمرية كافة.
وقد تختار أن توضّحْ التوبة والغفران والمعمودية كثالث
أفكار مترابطة .التوبة تعني االعتذار وتغيير االتجاه:
االعتذار عن القيام بما نريده والقول إننا من اآلن فصاعداً
سنعيش في سبيل هللا من خالل ا ّتباعه وطاعته .الغفران هو
أن "يغسل هللا قلوبنا" ويجعلنا نرغب في طاعته .المعمودية
هي عالمة على أن هللا قد "غسل قلوبنا وصارت نقيّة" .غسل
يوحنا الناس من الخارج ليبيّن ما فعله هللا في داخل اإلنسان.
لألوالد األصغر سنا – اكتفِ بتفسير المعمودية ليفهموا هذه
الفكرة

حد ّْد لكل مجموعة نشاط واحد أو مهنة واخ َترْ شخص في
ّ
الممثل .يجمع األوالد كل ما يحتاجونه
كل مجموعة ليكون
ّ
إلتمام المهمّة من الرزمة التي في وسط الغرفة ليُلبسوا ممثل
مجموعتهم .ال ينبغي أن يبقى شيئا ً من الرزمة التي في وسط
الغرفة.
عند نهاية الخطوة أعاله اسأ ْل كل مجموعة عن المهمة التي
ّ
الممثل في مجموعتهم .واسألهم هل وجدوا جميع ما
استع ّد لها
يحتاجونه لهذه المهمّة؟ هل أخذوا شيئا ليسوا بحاجة إليه لهذه
المهمّة؟

يمكنك اإلستعانة بلعبة محورها اإلستعداد ،لتقارن األساليب
شخص
المختلفة التي يلجأ إليها الناس عادة ليستعدّوا الستقبال
ٍ
أو حدث ما.

في قصة اليوم من الكتاب المقدس قال يوحنا للناس أن
يستعدّوا للقاء الرب بالرجوع إلى هللا وبقبول المعمودية
الخيار  :٢البلل والمرح  -يصلح في الهواء الطلق أو
اقسم األوالد إلى
في مكان آمن ،مع الكثير من المناشف.
ِ
مجموعات .أعطِ كل مجموعة أشياء وسخة لكي يتم تنظيفها
 -دلو ماء واسفنجة.

حضّر بعض األسئلة المناسبة لمختلف األعمار تتمحور حول
إستعداد يوحنا لمجيء يسوع.
لألوالد األكبر سنا – يجب أن تحضّر جيدا لوضع خطة
مناقشة تساعدهم على فهم الضرورة الملحة والحاجة إلى
التجاوب.

تجلس المجموعات صفا ً واحداً مقابل الدالء واألشياء
الم ّتسخةُ .ترسِ ل كل مجموعة بالتتابع ولداً واحداً إلى أمام
ّ
فينظف شيئا ً واحداً ويعود إلى المجموعة .المجموعة
الدلو.
الرابحة هي التي تنتهي من تنظيف كل األشياء أوال .ويمكن
للمعلّم أن يلبس تاجا ً ويفحص األشياء ليتأ ّكد من نظافتها
وبأ ّنها جديرة بالملك .أعلِنْ الفائزين .انتب ْه واستعملْ أشياء
غير قابلة للكسر.

يمكنك اكتشاف تجاوب مستمعي يوحنا األصليين.
•كيف يمكن اإلستعداد لمجيء يسوع بأسلوب خاطىء؟
•برأيك بماذا شعر الناس الذين تكلّم إليهم يوحنا عن مجيء الرب؟
•كيف تجاوبوا مع األمر؟ لماذا كان هذا هو التجاوب
الصحيح؟

في قصة اليوم من الكتاب المقدس احتاج الناس أن يغتسلوا
قبل مجيء الملك .وذلك ال يتم بالماء والصابون  -كان عليهم
أن يتوبوا ويعتمدوا.

ثم اطرحْ أسئلة مماثلة على مجموعة األوالد:
•كيف يسيء البعض فهم هذا األمر فيستعدّون لمجيء يسوع
بطريقة خاطئة؟

ناقش وط ّبق

•هل ثمّة أمور نقوم بها تجعلنا نشعر أ ّننا مستعدّون ليسوع،
لكنها قد ال تكون مفيدة حقا؟

يوضح هذا المقطع كيف أرسل هللا يوحنا
ليهيّ ء الناس لمجيء الرب .أخبر يوحنا الناس الذين التقاهم
أن يستعدّوا بالتوبة (الرجوع إلى هللا) ،وبنوال الغفران
وبالمعمودية .سنناقش ضمن مجموعاتنا لماذا هذا هو
اإلستعداد الصحيح لمجيء الرب.

•هل نحتاج ألن نستعدّ؟ كيف؟ هل نواجه األمر عينه الذي
واجهه الناس الذين تكلّم إليهم يوحنا (هذا السؤال صعب
جدا ،لكنك تعرف األوالد في مجموعتك معرفة جيدة حتى
تكيّف السؤال والجواب بما يناسب احتياجاتهم).
•كيف نشعر حيال يسوع؟ هل من أمر في هذه القصة غيّر
شعورك أو أفكارك؟

نو ُّد لو نشعر نحن واألوالد بالحاجة الملحّ ة للتوبة والغفران.
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فكرة للصالة
أعطِ كل ولد ورقة مربّعة .اطلب إليهم أن
يكتبوا اسم "يسوع" على جهة من الورقة ،وعلى الجهة
األخرى يكتبون أو يرسمون شيئا يريدون الرجوع عنه.
قد يكون كلمة بذيئة .موقفا ً سيئاً .أو خطية يسقطون فيها
باستمرار .شجّ عهم على الصالة ألجل هذا األمر بينما
ينظرون إلى اسم يسوع المكتوب على الجهة األخرى من
الورقة .ساع ِد األوالد ليفهموا حاجتنا للرجوع عن الخطية
واإليمان بيسوع.

نشاط
لألعمار ،٧ - ٣اخ َترْ إما النشاط ألف (صفحة
 ،)١٥أو النشاط باء (صفحة .)١٦
النشاط ألف صفحة  ١٥اطبعْ نسخة لكل ولد.
اطلبْ إلى األوالد أن يلوّ نوا الصورة .يمكنك أيضا تأمين
قماش يُلصق على سترة يوحنا .وصوف أو رافيا يُلصق على
شعره ولحيته .وسيلوفان أزرق يُلصق على الماء.
النشاط باء صفحة  :١٦اطبع الصفحة على ورق مقوّ ى
(نسخة واحدة لكل ولديْن).
قبل الدرس قص القسم الملوّ ن.
اطلب إلى األوالد أن يلوّ نوا يوحنا المعمدان.
ساعد األوالد ليضعوا الغراء كما هو مطلوب ويصنعوا
أسطوانة .استخدم الصوف البني أو الرافيا والصقها لحية
وشعر ليوحنا.
لألعمار  ،١١ - ٧اطبع إما نشاط جيم (صفحة  ،)١٧أو
نشاط حاء (صفحة  ،)١٨نسخة لكل ولد .اخترْ ما يناسب
األوالد في مجموعتك واستخدمها لتعزيز الدرس أو لبدء
المناقشة.

آية الحفظ
مرقس َ " .١٥ :١ق ْد َك َم َل َّ
ب
الز َمانُ َوا ْق َت َر َ
َم َل ُك ُ
يل".
وت ِ
هللاَ ،ف ُتوبُوا َوآ ِم ُنوا ِباإلِ ْن ِج ِ
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الملك في ملكوت هللا (الجزء  - )١األسبوع األول
فكرة تمهيدية  -الخيار ( ١صفحة )٢ / ١

مقابلة مرقس

من دواعي سروري أن أحظى بفرصة تقديم ضيف مميّز هذا الصباح .رحّ بوا معي بمرقس ...
المق ّدم:
	(تصفيق)
مرقس(	:مُحرجٌ ،يدخل حامالً تحت إبطه دِرجاً ).ال داعي.
المق ّدم:

َ
فعلت؟
مرقس .لماذا أنت ضيفٌ عزي ٌز جداً؟ ماذا

مرقس:

ُ
ُ
سمعت بما حدث من الناس الذين كانوا هناك ورأوا بأنفسهم.
كتبت إحدى قصص حياة يسوع.
وعندما تقرأ أو تسمع إنجيلي واألناجيل األخرى ستدرك أ ّنك تتعرّ ف إلى الحقيقة.

المق ّدم:

كيف يختلف إنجيلك عن األناجيل األخرى؟

مرقس:

ُ
حرصت أن يكون
إنجيلي أقصر .يمكنك قراءته بنفسك .فالكالم فيه قليل لكنّ األحداث كثيرة.
بسيطا ً ومشوّ قاً.

المق ّدم:

َ
َ
عرفت بماذا ستبدأ؟
جلست لتكتب إنجيلك كيف
عندما

مرقس:

قرّ ُ
رت أن أبدأ من النهاية.

المق ّدم:

ما الذي تعنيه بذلك؟

مرقس:

عاد ًة يبدأ سير القصّة بطيئا ً ثم تظهر الشخصيّات شيئا ً فشيئاً .ومع توالي أحداث القصّة تنكشف
ُ
أردت معرفة الضربة القاضية
الحبكة وببطء يفهم القارىء ما يجري .وهذا مُملّ .لطالما
ُ
أردت أن أّكشف القصّة من البداية.
والمفاجأة الكبرى .لذا بدأت بالنهاية الكبيرة.

المق ّدم:	

لست أفهم ما تعنيه .كيف تبدأ األناجيل األخرى؟

مرقس:

مريم ويوسف .تقديم الوالدة .الطفل يسوع .نموّ ه .من هو؟ لماذا أتى؟ هل هو المهم؟

المق ّدم:	

وكيف تبدأ أنت إنجيلك؟

يل َيس َ ْ
ْن هللا").
مرقس(	:يحمل عاليا لوحا ُكتب عليهَ " :ب ْد ُء إِ ْن ِج ِ
يح اب ِ
ُوع المَسِ ِ
المق ّدم:	(ينظر إلى اللوح .يأخذ نفسا ً عميقاً .يتنهّد ).آسف لم أفهم .ما معنى هذا؟
مرقس:

حسنا ً أمستعد؟ ر ّكز:
"اإلنجيل" – يعني األخبار السارة .كتابي هو أخبار سارة .وهو عن...
"يسوع" – هذا اسمه .كما أنّ اسمي هو مرقس وأنت اسمك (اسم المق ّدم) .كان اسمه يسوع.
"المسيح" – هذا لقبه .كلقب البروفسور .أو المدير .أو السيد .ويسوع المسيح هو مثل جان
المدير .أو بوب الب ّناء .أو دورا المستكشفة .المسيح يعني " ملك هللا نموّ ه والمميّز" .وعندما
نجمع اإلسميْن معا ،يسوع المسيح هو المسيح يسوع ،وهو يسوع الملك الموعود به .هل بدأت

تفهم
لماذا هذا الخبر هو خبر سار؟
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الملك في ملكوت هللا (الجزء  - )١األسبوع األول
فكرة تمهيدية  -الخيار ( ١صفحة )٢ / ٢

المق ّدم:	

وماذا عن القول "ابن هللا" هل هو حقيقي؟

مرقس:

طبعاً .هو حقا ً كان ابن هللا.

المق ّدم:

هذا خب ٌر سار.

مرقس:

اإلنجيل؟

المق ّدم:

هل لديك أدنى شك؟ كيف تعرف ك ّل هذا؟

مرقس:

مبدئيا من بطرس.

المق ّدم:

من هو بطرس؟

مرقس:

سمعان بطرس( .قد يحمل عاليا أيّة صورة لرجل).

المق ّدم:

عي يسوع المسيح؟ هل هو في الحقيقة سمعان البطرسي؟
عي سمعان بطرس كما ُد َ
هل ُد َ

مرقس:

ال .له اسمان .سمعان بطرس .كان واحداً من رسل يسوع ،كان تلميذه .رافق يسوع في كل
مكان .في الواقع أحيانا كان يسوع يأخذ معه فقط اثنيْن أو ثالثة تالميذ مميّزين ،وكان سمعان
شهد سمعان بطرس على كل األحداث.
بطرس واحداً منهم .وهكذا ِ

المق ّدم:

أما أنت فلم تشهد؟

مرقس:

ال ليس بالتحديد .لك ّنني سمع ُته يخبر اآلخرين عن يسوع وعن تفاصيل األحداث كلّها .كل كلمة
بطرس جميعها .وكتبتها أنا .إنها رائعة (يحمل الدِرج عاليا) .يجب أن
قالها يسوع .عرفها
تقرأها.

المق ّدم:

سأفعل.
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الملك في ملكوت هللا (الجزء  - )١األسبوع األول
فكرة تمهيدية  -الخيار ٣

"14'- 6
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الملك في ملكوت هللا (الجزء  - )١األسبوع األول
النشاط ألف

أنا أعمّدكم بالماء أما
يسوع فسيعمّدكم بالروح
القدس

قال يوحنا للناس أن يستع ّدوا لمجيء الملك بالرجوع إلى هللا
واإلعتماد .مرقس ١
15
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الملك في ملكوت هللا (الجزء  - )١األسبوع األول
النشاط باء

أنا أعمّدكم بالماء أما
يسوع فسيعمّدكم بالروح
القدس

يوحنا المعمدان
يوحنا المعمدان

أنا أعمّدكم بالماء أما
يسوع فسيعمّدكم بالروح
القدس
16
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الملك في ملكوت هللا (الجزء  - )١األسبوع األول
النشاط جيم

الملك آ ٍ
ت

نقرأ هذه القصة الواقعية في مرقس

٨ - ١ :١

اكتشف

عمّن يتكلّم هذا الكتاب بحسب ما قال مرقس؟ ( )١ :١أكمل الجملة:

"بدء إنجيل ي ________ ال ________ ابن هللا"
من الذي أخبر الناس أ ّنه أتى؟
ي ________ ال ________ ()٧ ،٤ ،٢ :١
كيف يجب على الناس أن يستع ّدوا لمجيء يسوع حسب قول يوحنا؟ ()٥ - ٤ :١
ضع عالمة صح في المربّعات المناسبة

يتوبوا

يعتمدوا

يأتوا إلى يوحنا

يعترفوا بخطاياهم

ما معنى كلمة "توبوا"؟
برأيكم كيف شعر الناس عندما أخبرهم
يوحنا أنّ يسوع هنا؟

للتأ ّمل

ماذا فعل كل من هؤالء الناس؟ اربط األسماء بالصفات
أشعياء

 ...أخبر الناس عن يسوعّ .
حذرهم ليستع ّدوا
بالتوبة واإلعتماد ()٥ - ٣ :١

يوحنا

 ...ابن هللا .الملك الموعود به الذي أعطى
الناس روح هللا ()٨ - ٧ :١

يسوع

 ...نبي وعد بمجيء يسوع ليخلّص الناس
()٣ - ٢ :١

ناقش

ما الذي يجعل يسوع أعظم من يوحنا وأشعياء؟

كيف تجاوب الناس مع تحذير يوحنا أن يستع ّدوا ليسوع الملك؟
َ
تجاوبت مع هذه الرسالة؟ هل أنت مستعد للقاء يسوع؟
كيف
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الملك في ملكوت هللا (الجزء  - )١األسبوع األول
النشاط حاء

الملك آ ٍ
ت

نقرأ هذه القصة الواقعية في مرقس ٨ - ١ :١

اكتشف

عمّن يتكلّم هذا الكتاب بحسب ما قال مرقس؟ ( )١ :١أكمل الجملة:
"بدء إنجيل

ي________

الم________ ابن هللا"

من الذي أخبر الناس أ ّنه أتى؟ ي________ الم________ ()٧ ،٤ ،٢ :١

كيف أخبر يوحنا الناس أن يستع ّدوا لمجيء يسوع؟ ()٥ - ٤ :١
 .١يت__________

 .٣يع___________

 .٢يع____________

ما معنى كلمة "توبوا"؟
برأيكم كيف شعر الناس عندما أخبرهم
يوحنا أنّ يسوع هنا؟

للتأ ّمل

ماذا فعل كل من هؤالء الرجال؟
أشعياء

________________________________
_________________________________
__________________________ ()٣ - ٢ :١

يوحنا

________________________________
__________________________ ()٥ - ٣ :١

يسوع

________________________________
__________________________ ()٨ - ٧ :١

ناقش

ما الذي يجعل يسوع أعظم من يوحنا وأشعياء؟

كيف تجاوب الناس مع تحذير يوحنا أن يستع ّدوا ليسوع الملك؟
َ
تجاوبت مع هذه الرسالة؟ هل أنت مستعد للقاء يسوع؟
كيف
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الملك في ملكوت هللا (الجزء  - )١األسبوع الثاني

الملك هنا

مرقس ١٣ - ٩ :١
الفكرة الرئيس ّية  :الرب أتى .أثناء معمود ّيته أعلن هللا للجميع أنّ يسوع هو ابنه ،وفي البر ّية أثبت
يسوع أ ّنه قاد ٌر على غلبة الخط ّية.
الهدف

 :تعليم األوالد أنّ معمود ّية يسوع تبرهن أنّ هللا اختار يسوع ليغلب الخط ّية وهو
يريد ويقدر أن يقوم بذلك.

القصة إلى هذه النقطة
أحداث
ّ
•الروح – "انش ّقتِ" السماوات (كما طلب أشعياء في
صالته ،أشعياء  )١ :٦٤ونزل الروح القدس "مثل"
(ربّما على شكل) حمامة.

األسبوع األول
•أخبر يوحنا المعمدان الناس أنّ الرب سيأتي.
•أخ َبرهم أنّ يسوع أعظم منه ألنّ يسوع سيعمّدهم بالروح
القدس وليس بالماء فقط.

في العهد القديم كان الروح ينزل على الناس لتهيئتهم
للقيام بالمهمّة التي أوكلها إليهم هللا .وهذا ينطبق على
القضاة وأيضا على الملك داود ( ١صموئيل .)١٣ :١٦
لكن لم ينزل الروح على أيٍ منهم بأسلوب دراماتيكي
كما حدث مع يسوع.

•قال للناس أنّ يهيّئوا قلوبهم لمجيء الرب بالرجوع إلى
هللا .وبإمكانهم برهان ذلك بالمعموديّة.

دراسة للمع ّلم

يسوع هو هللا ،بالتالي خالفا لداود ،لم يتغيّر أثناء
المعموديّة عندما نزل الروح القدس عليه .بل كان نزول
الروح تأكيداً ملموسا ً أنّ يسوع هو مسيح هللا وأ ّنه سيعمِّد
بالروح كما قال يوحنا المعمدان (مرقس )٨ :١

إقرأ مرقس ُ ١٣ - ٩ :١مالحظا ً األحداث الغير
اإلعتياد ّية التي رافقت معمود ّية يسوع وما تخبرنا به هذه
األحداث عن يسوع.

•الصوت – الصوت من السماء يؤ ّكد العالقة الفريدة
بين هللا اإلبن وهللا اآلب .ويوضّح حقيقة أنّ يسوع رغم
تقرّ به من الخطاة إال أ ّنه يختلف عنهم كثيراً – فبه سُرّ
هللا.

استخ ِد ْم المالحظات التالية لمساعدتك على التأ ّمل بالمقطع
بمزيد من التركيز.
ُتعتبر معموديّة يسوع والتجربة في البريّة التي ِتبعت
المعموديّة حادثتيْن بالغتيْ األهميّة .فهما ال تكشفان هويّة
يسوع فحسب (كابن هللا) ،بل تكشفان أيضا العمل الذي جاء
ألجله (يُخلّص شعبه ويقاوم الشيطان) .وكِال الحادثتيْن أعلنتا
مجيء الرب كملك الكون .وهذا المجيء العظيم هو موضوع
الدرس.

في العدد األول من إنجيل مرقس أعلن مرقس بكل جهارة
أنّ يسوع هو المسيح ابن هللا .وفي مرقس  ١١ :١عند بدء
خدمة يسوع أعلن هللا هذه الحقيقة عينها للعالم.
لكن يجب امتحان هذه الحقيقة اآلن .هل يقدر يسوع أن
يعيش على مستوى هذا اإلعالن؟ هل هو حقا ً ابن هللا
الكامل؟

المعمود ّية ()١١ - ٩ :١
خالفا للجموع لم يكن يسوع بحاجة إلى التوبة والتطهير
التي ترمز إليهما المعموديّة – فيسوع كام ٌل وبال خطيّة

التجربة ()١٣ - ١٢ :١
لم يذكر مرقس تفاصيل التجربة كما فعل كل من متى ولوقا
(متى  ،١١ - ١ :٤لوقا  ،)١٣ - ١ :٤لكن الذي أخبرنا إيّاه
يكفي لنفهم أنّ التجربة في البرية هي الخلفيّة التي تساعدنا
على فهم خدمة يسوع.

بالنسبة ليسوع المعمودية هي طريقة ليظهر أ ّنه إلى جانب
الناس الذين جاء لكي يخلّصهم – إ ّنها أشبه بالالعب
اإلحتياطي في لعبة كرة القدم الذي يلبس لباس الفريق.
ُتظهر معموديّة الناس توبتهم وتكريسهم هلل ،في حين أنّ
معموديّة يسوع ُتظهر تكريس نفسه للناس وإظهار أ ّنه إلى
جانبهم وأ ّنه ّ
يمثلهم.

إسرائيل "اإلبن" الذين أخرجهم هللا من مصر (هوشع :١
 ،١٠خروج  )٢٢ :٤جُرّ بوا في البريّة أربعين سنة ومرات
كثيرة لم يثقوا باهلل تماماً.
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أما يسوع ،اإلبن الذي سُرّ به هللا ،فتغلّب على التجربة في
البريّة وأطاع اآلب ك ّل حين .كان يسوع أوّ ل إنسان في
التاريخ يقاوم الشيطان وقوّ ة الخطية ح ّتى النهاية.

الحصة
تصميم
ّ
مراجعة

هو المتحدّر من نسل آدم ،الذي طال انتظاره ،الذي
سيسحق رأس الحية (تكوين  .)١٥ :٣وهنا أوكلت إليه
مهمّة – بصر ّيا ً (الحمامة) ،سمع ّيا ً (صوت من السماء)
وعمل ّيا ً (التغلّب على التجربة) .يسوع هو البطل الذي
انتظره العالم.

راجع الدرس السابق مستخدما ً األسئلة المتو ّفرة ووسائل
اإليضاح المُستخدمة في الدرس السابق .من شأن هذا أن
يساعد األوالد الذين لم يتعلّموا الدرس السابق.

فكرة تمهيدية
قدّ م درس هذا األسبوع.
اطرح األسئلة في نهاية الفكرة التمهيدية .وهذا يح ّفز األوالد
ليتر ّقبوا شيئا ما في الدرس ويساعدهم على التركيز .وسيتم
اإلجابة عنها في وقت الحق من الحصة.

طريقة تقديم الدرس
صلب الدرس.
ّ
قصة الكتاب مقدّمة بأسلوب مالئم وجذا ٍ
ب لمختلف األعمار.

لعبة
ليست أساسية.
ّ
تعزز هدف الدرس بطريقة ممتعة وتساعد على
تصريف طاقة األوالد.

راجع األسئلة المطروحة في الفكرة التمهيدية.

ناقش وطبّق
ال يجب تفويتها!
هنا يُمتحن األوالد حول مضمون قصة الكتاب المقدس
ومعناها .يجب طرح األسئلة والمناقشة لتطبيق قصة الكتاب
المقدس هذه على حياة األوالد اليومية .دع األوالد يستحوذون
على القسم األكبر من الكالم.

فكرة للصالة
استعِن بفكرة الصالة أو شجّ ع كل ولد ليصلّي ألجل فكرة من
أفكار الدرس.

نشاط
فرصة لتعزيز الدرس .النشاط ألف أو باء يناسب األوالد
األصغر س ّناً .والنشاط جيم أو حاء يناسب األوالد األكبر سنا
ويُستخدمان لتسهيل فقرة التعليم أو المناقشة أو التطبيق –
يفضّل بعض األوالد مناقشة اإلجابات قبل كتابتها.

آية الحفظ
طريقة ممتعة لحفظ اآلية الرئيسية لهذه السلسلة.
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مراجعة

أسئلة الربط
يجب على األوالد أن يصغوا بانتباه إلى قصة اليوم من
الكتاب المقدس ليكتشفوا اإلجابات على األسئلة التالية:

راجع الدرس السابق مستخدما األسئلة التالية:
•من هو الرسول المم ّيز الذي أرسله هللا ليه ّيئ الناس
الستقبال الملك؟
[يوحنا المعمدان (مرقس ])٤ ،٢ :١

•ما هي األشياء الثالثة التي تبرهن أنّ يسوع هو
األفضل؟
[ حمامة َ -ق ِب َل الروح القدس وسيُعمّد بالروح القدس
(مرقس  )١٠ :١صوت  -هو ابن هللا وقد سُرّ هللا به
(مرقس  )١١ :١تجربة  -يمكنه مقاومة الشيطان .بال
خطيّة ،كامل (مرقس ])١٣ :١
•ماذا فعل يسوع ل ُيظهر أ ّنه إلى جانبنا؟
[قبل معموديّة يوحنا (مرقس ])٩ :١
ِ

•كيف يجب أن يستعدّ الناس؟
[بالرجوع إلى هللا وبالمعمودية (مرقس ])٤ :١
•ما الذي يجعل الملك أه ّم من الرسول؟
[يفوقه قوّ ة وسيعمّد بالروح القدس وليس بالماء فقط
(مرقس ])٨ - ٧ :١

فكرة تمهيدية

طريقة تقديم الدرس

الخيار  :١للصغار  -دع جميع األوالد
يشاركون بنشاط إمّا تنافسي أو على األقل يمكن تقييمه
كالركض ،أو القفز عالياً ،أو حركة رياضية ،أو رفع أثقال أو
حتى الرسم (للصغار جدا) .من هو بطل هذا النشاط؟

مفردات .قد تحتاج إلى شرح الكلمات التالية:
المعمود ّية  -عالمة خارجيّة ُتظهر أنّ اإلنسان يعرف
حاجته إلى مغفرة الخطايا وإلى اإللتزام با ّتباع يسوع
وتتويجه ملكا ً له .كن مستع ّداً لشرح فكرة المعموديّة بما
يتالءم وتعليم كنيستك.

ثم ناقش:
•إن كنت األفضل في هذه المجموعة ما هي الجائزة التي
قد تنالها؟

ّ
تحث الناس على ارتكاب األخطاء (كما شجّ عت
التجربة -
الحيّة آدم وحواء ليأكال الثمرة).

•إن كنت األفضل في هذه الكنيسة فماذا ستنال؟

لألوالد األصغر سنا  -يمكنك تقديم هذا الدرس بأسلوب ممتع.
ّ
ليمثل أحد األوالد يوحنا المعمدان (البسا ً فرو أو شعر)،
وآخر يسوع .حضّر وعا ًء كبيراً امأل قعره ماء.

•هل سيُذكر اسمك في الجريدة أو هل س ُتعلّق صورتك
على اللوح؟

اطلبْ ممّن يلعب دور يسوع أن يخلع حذاءه ويدخل الوعاء
ث أن ّ
ويُقرفص .اطلبْ من ول ٍد ثال ٍ
يمثل هللا اآلب – بأن يبقى
ّ
مختبئا ً طوال الوقت .واطلبْ من ولد رابع أن يمثل الروح
القدس – يُفضَّل أن يحمل كرتونة مقصوصة على شكل
ب األوالد على الحركات التالية كل على حدة قبل
حمامة .درّ ِ
التمثيل معاً:

•ماذا لو كنت األفضل في البلدة؟ في البلد؟ في العالم؟
في قصّة اليوم من الكتاب المقدّس سنكتشف مجيء البطل.
اصغوا جيداً لتعرفوا ما الذي حصل ليُظهر أ ّنه البطل.
[استخدم أسئلة الربط أدناه لتخلق رابطا ً مع الدرس].
الخيار  :٢لألكبر س ّنا ً  -اجمعْ صوراً
ألبطال رياضيين مع
ٍ
بعض اإلحصاءات حول إنجازاتهم (أكثر من بطل في نوع
الرياضة الواحدة).

•يسوع يقف
•يوحنا يساعد يسوع ليخرج من الماء

ضعْ جميع الصور على اللوح واطرحْ بعض األسئلة التي
شح األفضل ّ
ستساعد األوالد على اختيار المر ّ
ليمثل بلده في
حدث معيّن.

•من مخبئه يقول هللا اآلب" ،أنت هو ابني الحبيب الذي به
ْ
ُررت".
س

عند ترشيح أكثر من اثنين استخدم اإلحصاءات لتساعدهم
على اختيار األفضل.

•هللا الروح القدس (على شكل حمامة) يطير نحو يسوع
وينزل عليه.
ليتمرّ ن ك ّل واح ٍد على حدة ثم اجمعهم ليقوموا باألداء معاً.

في النهاية اسأل األوالد عن الزيّ الذي يجب أن يلبسه
الشخص ّ
ليمثل بلده؟

كرّ ر التمرين إلى أن يُحسنوا األداء .اشرحْ لهم أ ّنك ستبدأ
بالع ّد العكسي من خمسة وعندما تقول "انطلقوا" يجب أن
يباشروا بالعرض بالتتالي ،ك ّل بدوره.

في قصّة اليوم من الكتاب المقدّس سنعرف لماذا يسوع هو
أفضل إنسان ليربح معركتنا[ .استخدم أسئلة الربط أدناه
لتخلق رابطا ً مع الدرس].
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أن يساعدنا أل ّنه لم يخطء قط (لم يرتكب أي خطأ).

قد تختار أن تشرح عن المعموديّة فقط وهذا يعتمد على عمر
األوالد في مجموعتك.

الخيار  :٢لألوالد األكبر س ّنا ً  -تر ّكز هذه اللعبة على
التجربة .حضّر كيسا ً فيه مجموعة ملوّ نة من مالقط الغسيل
أو الطابات وكيسا ً آخر فيه سكاكر.

أما فيما يخص التجربة فثمّة قيمة في تمثيل حادثة آدم والحيّة
ث ّم مقارنتها بتجربة يسوع .قد يتحمّس األوالد ليخبروك قصّة
آدم وحوّ اء والحيّة.

يأخذ األوالد ك ّل بدوره ملقطا ً من الكيس .يرمز كل لون إلى
عدد محدّد من السكاكر كالتالي:

اختار مرقس أن ال يذكر لقاء يسوع مع الشيطان ،بالتالي
ربّما يريدنا أن نر ّكز على النتيجة وليس على الحدث .أمّا إذا
َ
أردت أن ُتخبر األوالد عن هذا اللقاء فيمكنك أن تخبرهم عن
الشيطان الذي قدّم ليسوع السلطان على كل ممالك األرض
(لوقا  )٧ - ٥ :٤كمثل عن التجربة.
لألوالد األكبر س ّنا ً  -الفقرة قصيرة ،بالتالي يمكن قراءتها
أثناء الحصّة .يمكنك البدء بفكرة المعموديّة المذكورة أعاله
كطريقة ممتعة لتغطية جزء من القصّة .ث ّم علّمهم الدرس
مستخدما أسلوب درس كتاب لمجموعة صغيرة.

األبيض

حبّة واحدة

األخضر

 ٥حبّات

الصفر

 ١٠حبّات

األحمر

ناقص  ٥حبّات

العودة إلى الصفر ويخسر الولد فرصة
الزهري
اللعب ثانية
سجّ ل عدد السكاكر التي نالها كل ولد .وكلّما أخذ أحدهم
ملقطا من الكيس اسأل األوالد اآلخرين بماذا ينصحونه.

يمكن بناء الدرس حول ثالث شخصيّات :الحمامة ،الصوت
والشيطان.

هل سيخاطر الولد ويخسر كل السكاكر؟ خسر آدم وحواء كل
شيء عندما قدّم لهم الشيطان الثمرة .ماذا فعل يسوع عندما
قُدّم إليه أكثر من ذلك بكثير؟

•ماذا نتعلّم عن يسوع من هذه الشخصيّات ( أو من
حضورها)؟

ذ ّكر األوالد أنّ يسوع قاد ٌر على مساعدتنا لنح ّل مشكلة
خطايانا أل ّنه عندما جُرّ ب لم يخطء ابداً.

تظهر كل من هذه الشخصيّات فرادة يسوع وكونه
•كيف ِ
الشخص المثالي ليكون بطلنا؟
•إذا كان يسوع هو البطل الذي سيربح المعركة ض ّد
يبقى لنا لنفعله؟
الشيطان ،فماذا َ

ناقش وط ّبق
يكمن التحدّي في هذا الدرس في أن تجمع بين
حادثتين ّ
تمثل كل واحدة منهما مفهوماً ،المعموديّة والتجربة،
ليُظهرا الحقيقة الصارخة :يسوع هو البطل المنتصر على
الكل الذي يريد أن يساعد شعبه.

لعبة
الخيار  :١لألوالد األصغر سنا  -ضع عالمة
في وسط الغرفة لتكون نهر األردن .عيّن جهة من الغرفة
لتكون الناصرة (صورة مدينة) ،والجهة األخرى البريّة
(صورة صحراء).

لألوالد األصغر س ّنا ً  -هذا المفهوم صعب الفهم والتطبيق .قد
ترغب بالتركيز على الصوت من السماء وناقش ماذا قد يقول
األهل ألوالدهم عندما يُسرّ ون بهم .ثم ناقش ما قاله هللا عن
يسوع ولماذا.

عندما يذكر القائد األسماء التالية بشكل عشوائي يستجيب
األوالد كالتالي:

البديل هو أن تسأل األوالد لماذا يحبّون يسوع كثيراً .بيّن لهم
أن قصّة اليوم هي عن حضور المسيح بطريقة تبيّن للجميع
أ ّنه األفضل ،وأ ّنه هو الذي كان الجميع ينتظره .هو الذي
اختاره هللا لكي يساعدنا.

الناصرة  -يركضون إلى تلك الجهة من الغرفة.
نهر األردن  -يقفون جميعهم في وسط الغرفة.
البر ّية  -يركضون إلى تلك الجهة من الغرفة.

لألوالد األكبر سنا  -ابدأ بالطلب من المجموعة أن يسمّوا
األقسام األربعة الرئيسيّة في قصّة اليوم .ما الذي حدث؟ أعطِ
دليل/حركة ليساعدهم على تذ ّكر هذه األقسام األربع:

المعمود ّية  -يقرفص األوالد ثم يقفون.
الروح القدس  -يص ّفقون أجنحتهم كالحمام.
هللا اآلب  -يقول األوالد" ،هذا هو ابني الحبيب الذي به
سررت".

 .١المعموديّة
 .٢ظهور الروح مثل حمامة ونزوله على يسوع

ذ ّكر األوالد أن معموديّة يسوع أظهرت أ ّنه يريد أن يساعدنا
في حل مشكلة خطايانا .والتجربة في البريّة تظهر أ ّنه قادر

 .٣صوت من السماء يقول" :هذا هو ابني الحبيب الذي به
سررت"
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كنت ستقول ليسوع؟ يمكنك اآلن أن تقول هذا بالصالة.
•كيف يمكن ألحداث هذه القصة أن تكون أخباراً ممتازة لنا؟

 .٤لم يقدر الشيطان أن يغلب يسوع بالتجربة
يمكنك تخيّل قصّة حديثة فتقدّمها كمثل لوصف األحداث.
ّ
ويساعد هذا على فهم األحداث األربعة في قصّة اليوم بما أنها
جميعا ً تد ّل على يسوع ،الذي اختاره هللا ليساعدنا.

فكرة للصالة

على سبيل المثل ،تصوّ ر تاريخ العالم وكأ ّنه مباراة كرة قدم
مهمّة جدا تجري على ملعب رياضي ضخم.

ساعد األوالد ليف ّكروا بروعة مجيء يسوع
ليكون بديال ع ّنا ويربح معركتنا ض ّد الخطية – المعركة التي
ال يمكننا أن نربحها أبدا .ما هي األمور التي يريدون أن
يشكروا يسوع ألجلها؟

•إنها مباراة بين "نادي الناس الم ّتحد" و "نادي الخطيّة
والشيطان لكرة القدم".
•حشو ٌد كبيرةٌ .إ ّنها مباراة بغاية األهميّة .والنتيجة مهمّة.
•من الرابح إلى اآلن؟ نادي الخطية والشيطان.

نشاط

•خمس دقائق متبقيّة لنهاية المباراة .والنتيجة النهائيّة
محسومة.

لألعمار  - ،٧ - ٣اخ َترْ إما النشاط ألف
(صفحة  ،)١٤أو النشاط باء (صفحة .)١٥

•ثم يُرفع العلم طلبا للتبديل...
شجّ ع األوالد على تخيّل أحداث قصّة اليوم كأنها أحداث
دع األوالد يناقشون ويقدّمون اإلقتراحات
في هذه المباراةِ .
ويتخيّلون ويتحمّسون .التفاصيل ليست مهمّة ألنّ المثل ليس
حقيق ّياً ،لكن هل يمكنك أن تثير حماس األوالد ح ّقا ً عند دخول
أحد األبطال إلى الملعب ليربح المباراة؟

النشاط ألف  -اطبعْ صفحة  ،٢٣نسخة لكل ولد.
اطلب إلى األوالد أن يلوّ نوا الصورة .يمكنك أيضا تأمين
ْ
سيلوفان (سيلوفان) أزرق يُلصق على الماء وريش للحمامة.
النشاط باء  -اطبع الصفحة  ٢٤على ورق مقوّ ى أو ورقة
(نسخة واحدة لكل  ٤أوالد).

يمكنك أن ترسم صور األحداث بخطوط عريضة لتساعدهم
على تخيّل المباراة .أو قد تطلب منهم أن يصفوا الضجّ ة
والمشاعر والمنظر واألحداث بحيث تبدو جميعها حقيقيّة.
استخدم الجدول التالي للمساعدة.
في الواقع

قبل الدرس قصّ الحمام والشرائط الصغيرة .لكي تربح
الوقت الصق الشرائط لتش ّكل حلقات – ثم أثناء الدرس
الصقها في بطن الحمام كما هو ظاهر.

لو كانت مباراة كرة قدم

المعمودية

العب جديد اسمه يسوع يدخل كبديل
– أين الشبه بين معمودية يسوع وهذا
الحدث

نزول الروح عليه
مثل حمامة

عالمة ليرى الجميع أ ّنه يتمتع
بالمهارة والقوة والقدرة .لو كان
العب كرة قدم كيف ُتطبّق عليه هذه
الصفات؟ كيف نعرف ما إذا كان
الالعب يتم ّتع بهذه الصفات؟

اطلب إلى األوالد أن يزيّنوا الحمام بعيون
وريش أبيض إذا تو ّفر.
ساعد األوالد ليل ّفوا رأس الحمامة على
شكل مخروطي ث ّم يلصقوا كما هو مبيّن.
يدخل األوالد أصبعهم في الحلقة ويضعون
اظفرهم داخل منقار الحمامة – تحريك اإلصبع يؤدّي إلى
تحريك رأس الحمامة.
هل يذكر األوالد لماذا نزلت الحمامة على يسوع؟

إعالن للجميع من خالل مكبّرات
صوت من السموات الصوت في الملعب .ماذا سيقول
المُعلن؟

لألعمار  - ،١١ - ٧اطبع إما نشاط جيم (صفحة  ،)٢٦أو نشاط
حاء (صفحة  ،)٢٧نسخة لكل ولد .اخترْ ما يناسب األوالد في
مجموعتك واستخدمها لتعزيز الدرس أو لبدء المناقشة.

ماذا يعني ذلك على أرض الملعب؟
هزم الشيطان عندما
كيف سيُظهر الالعب يسوع أ ّنه ال
حاول أن يجرّ به
يُقهر؟

آية الحفظ

اخت ْم بطرح بعض األسئلة لكي تربط األفكار جميعها معاً:

مرقس َ " .١٥ :١ق ْد َك َم َل َّ
ب
الز َمانُ َوا ْق َت َر َ
َم َل ُك ُ
يل".
وت ِ
هللاَ ،ف ُتوبُوا َوآ ِم ُنوا ِباإلِ ْن ِج ِ

•كيف يشبه يسوع البطل؟
•كيف يمكن ليسوع أن يكون أفضل من البطل الرياضي؟
•لو كنت موجوداً في ذلك اليوم قرب نهر األردن ماذا
23
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أنت ابني الحبيب الذي به
سُررت.

اعتمد يسوع على يد يوحنا ليبيّن أ ّنه جاء ليساعدنا ض ّد الخطية .مرقس ١

الملك في ملكوت هللا (الجزء  - )١األسبوع الثاني
النشاط ألف
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الملك في ملكوت هللا (الجزء  - )١األسبوع الثاني
النشاط باء

مرقس

١١ :١

أنت ابني الحبيب الذي به سُررت.
أنت ابني الحبيب الذي به سُررت.

مرقس

١١ :١

مرقس

١١ :١

أنت ابني الحبيب الذي به سُررت.
أنت ابني الحبيب الذي به سُررت.

مرقس

25
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الملك في ملكوت هللا (الجزء  - )١األسبوع الثاني
النشاط جيم

الملك آ ٍ
ت

نقرأ هذه القصة الواقعية في مرقس

اكتشف

من اعتمد في نهر األردن؟

١٣ - ٩ :١

(____________ )٩ :١

ماذا حدث عندما خرج من الماء؟
نزل عليه ال ________ ال ________ مثل
تكلّم هللا من ال ________ قائال" :أنت ا________)١١ :١( ".

_________ ()١٠ :١

للتأ ّمل

لماذا يعتمد الناس؟
برأيك لماذا اعتمد يسوع؟
لماذا خرج يسوع إلى البرية؟
أراد أن يبتعد عن الناس
شعر بالبرد
قاده الروح القدس

( )١٢ :١ضع عالمة صح في المربع المناسب

ماذا حدث في

البرية؟ ( )١٣ :١ارسم دائرة حول اإلجابة الصحيحة

اعتمد

جرّ به الشيطان

نام

أكل جرادا وعسل

ناقش

ما معنى كلمة "تجربة"؟

هل نجح الشيطان في تجربة يسوع؟ أين تكمن أهمية عدم اقتراف يسوع الخطية
أثناء دخوله في التجربة؟
برأيك هل تقدر أن تقول ال للتجربة بمفردك؟
هل أنت واثق أن يسوع قادر على التعامل مع خطيّتك؟
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الملك في ملكوت هللا (الجزء  - )١األسبوع الثاني
النشاط حاء

الملك آ ٍ
ت

نقرأ هذه القصة الواقعية في مرقس

اكتشف

من اعتمد في نهر األردن؟

١٣ - ٩ :١

(______________ )٩ :١

ماذا حدث عندما خرج من الماء؟
)١٠ :١( ___________________________________________ .١
)١١ :١( ___________________________________________ .٢

هل تذكر قول هللا ليسوع عندما اعتمد يسوع؟

( )١١ :١امأل الفراغ

"أنت ____________________ الذي _______________________".
ماذا نتعلّم من هاتيْن العالمتيْن اللتيْن حدثتا عند
معمودية يسوع؟

للتأ ّمل

إلى ماذا ترمز المعمودية؟ برأيك لماذا اعتمد يسوع؟
من قاد يسوع إلى البرية؟
ماذا حدث في البرية؟ ___________________________
_______________ ()١٢ :١

______________ ()١٣ :١

من

نجح؟ ________________ ()١٣ :١

ناقش

ما معنى كلمة "تجربة"؟

هل نجح الشيطان في تجربة يسوع؟ أين تكمن أهمية عدم اقتراف يسوع الخطية
أثناء دخوله في التجربة؟
برأيك هل تقدر أن تقول ال للتجربة بمفردك؟
هل أنت واثق أن يسوع قادر على التعامل مع خطيّتك؟
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الملك في ملكوت هللا (الجزء  - )١األسبوع الثالث

رجال الملك
مرقس ٢٠ - ١٤ :١

الفكرة الرئيس ّية  :أخبر يسوع الناس أنّ ملكوت هللا قد أتى .ويمكنهم أن يكونوا شركاء في الملكوت
عندما يتركون طرقهم القديمة ويتبعوه – حاالً.
الهدف

 :تشجيع األوالد ليستجيبوا لدعوة يسوع ويتبعوه بدون تأخير.

القصة إلى هذه النقطة
أحداث
ّ
األسبوع األول
•أخبر يوحنا المعمدان الناس أنّ الرب سيأتي.

يخبرنا مرقس أنّ يسوع أعلن األخبار السارّ ة (اإلنجيل) ثم
نسمع كيف وصف يسوع هذه األخبارالسارّ ة.

•أخ َبرهم أنّ يسوع أعظم منه ألنّ يسوع سيعمّدهم بالروح
القدس وليس بالماء فقط.

١٥ :١
متى؟ قد كمُل الزمان أو الترجمة الحرفيّة" ،امتأل الزمن"
– هذه هي الصورة العظيمة لما يعنيه قول يسوع .وكأنّ
العد العكسي منذ بدء التاريخ انتهى اآلن.

•قال للناس أنّ يهيّئوا قلوبهم لمجيء الرب بالرجوع إلى
هللا .وبإمكانهم برهان ذلك بالمعموديّة.
األسبوع الثاني

ماذا؟ اقترب ملكوت هللا" .اقترب" هي كلمة مبهمة .ملكوت
ت بعد ،لكنّ الملكوت قريب ألنّ يسوع
هللا (السماء) ،لم يأ ِ
المسيح ملك الملكوت يسير بينهم.

•سمح يسوع ليوحنا أن يعمّده ليُظهر أ ّنه إلى جانب الناس
الذين جاء ليخلّصهم.
•الروح القدس النازل كحمامة على يسوع هو برهان أنّ
يسوع سيعمّد بالروح.

كيف؟ توبوا وآمنوا باإلنجيل" .توبوا" يعني التحوّ ل
والتو ّقف عن السير في طريقك وبدء السير في طريق
الملك" .اإليمان" باإلنجيل يعني الثقة بأنّ الملك قد جاء
وأنّ اإليمان به هو السبيل الوحيد ليكون لنا نصيب في
الملكوت .عندئذ يصير الملك هو المالك على حياتنا.

•صوت هللا من السماء هو برهان أنّ يسوع هو ابن هللا.
•غلب يسوع تجربة الشيطان في البرية لكي يُثبت أ ّنه جاء
"ليسحق رأس الحيّة".

ُذكر مفهوم "ملكوت هللا" كثيراً في نبوّ ات العهد القديم .تكلّم
أشعياء معلنا ً مجيء هذا الملكوت بهذه الكلماتَ " ،ما أَجْ َم َل
ال َقدَ َميِ ْال ُم َب ِّش ِرْ ،الم ُْخ ِب ِر ِبال َّسالَ ِمْ ،ال ُم َب ِّش ِر ِب ْال َخي ِْر،
َع َلى ْال ِج َب ِ
صْ ،ال َقائ ِِل لِصِ ْه َي ْو َن َق ْد َم َل َك إِلهُكِ ( ".أشعياء
ْالم ُْخ ِب ِر ِب ْال َخالَ ِ
)٥٢ :٧

دراسة للمع ّلم
إقرأ مرقس ُ ٢٠ - ١٤ :١مالحظا ً األسلوب
الذي يدعو فيه يسوع الناس ليتبعوه وكيف يستجيب الناس.
استخد ِِم المالحظات التالية لمساعدتك على التأ ّمل بالمقطع
بمزيد من التركيز.

مجيء ملكوت هللا يعني نهاية الحروب واالضطهاد والشر
وحكم القوى الغريبة .سيملك الملك وسيكون فرح في ك ّل
مكان .هذا ما ّ
يمثله الملكوت.

ير ّكز إنجيل مرقس على األخبار السارّ ة عن ملكوت هللا
والدعوة ال ّتباع يسوع .فاهتمام مرقس لم يقتصر فقط على
من هو يسوع ولماذا أتى بل يريد أن يظهر لنا الدالئل التي
تحملها هاتان الحقيقتان العظيمتان في حياة ك ّل إنسان – يجب
أن نتعلّم معنى ا ّتباع يسوع.

إذاً أين هو الملكوت؟ يمكنك تخيّل الذين سمعوا يسوع
فرق .ال يمكن أن
يش ّككون فيه ويتساءلون" ،لم نلمس أيّ
ٍ
يكون هذا الرجل ملكا ً فهو عادي جداً".
٢٠ - ١٦ :١

١٤ :١

التجاوب الصحيح لدى سماع األخبار السارّ ة عن مجيء
الملك هو ا ّتباعه .بالتالي هؤالء الصيّادون هم حالة للدراسة
تبيّن ماذا يجب أن يفعل ك ّل من يلتقي الملك .ال جدال وال
تأخير وال مجال لترك رسالة جواب تنصّ "أنا خارج

ُوح َّنا َجا َء َيسُوعُ "...يحدّد هذا العدد نهاية
"و َبعْ دَ َما أُسْ لِ َم ي َ
َ
الحدث األول وبدء الحدث الثاني .رحل يوحنا وجاء يسوع.
اقرأ مرقس  ٦لتعرف سبب سجن يوحنا.
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الحصة
تصميم
ّ

المكتب" ،ال حاجة لترك األعمال أو وداع العائلة.
فقط الملك في ملكوت هللا يتطلّب هذه الطاعة .هم ال يتبعون
معلّما ً وال رجال مشهوراً بل يطيعون الملك.

مراجعة

راجع الدرس السابق مستخدما ً األسئلة المتو ّفرة ووسائل
اإليضاح المُستخدمة في الدرس السابق .من شأن هذا أن
يساعد األوالد الذين لم يتعلّموا الدرس السابق.

المأمور ّية " -هل ّم ورائي" .قالها يسوع بسلطان.
•ال يكفي معرفة من هو يسوع أو المعرفة عنه بل يجب
ُ
لست أنا من يملك على حياتي فيما بعد بل هو
طاعته.
الملك.

فكرة تمهيدية

•رغبات الملك هي أه ّم من أي عمل آخر.

قدّ م درس هذا األسبوع.

•من العظيم أن نتبع الملك .يمكننا اللحاق به بكل شوق
ناظرين بحماسة لما ينتظرنا.

اطرح األسئلة في نهاية الفكرة التمهيدية .وهذا يح ّفز األوالد
ليتر ّقبوا شيئا ما في الدرس ويساعدهم على التركيز .وسيتم
اإلجابة عنها في وقت الحق من الحصة.

تجاوُ ب الصيّادون يظهر جميع ما ُذكر أعاله.

طريقة تقديم الدرس

الوعد " -سأجعلكم صيّادي الناس" .سيفعلها يسوع .سيدعو
الناس إليه وسيُخرج من الموت حياة .وليس صدفة أن
يختار صيّادي سمك ويجعلهم صيّادي الناس.

صلب الدرس.
قصة الكتاب مقدّمة بأسلوب مالئم ّ
وجذا ٍ
ب لمختلف األعمار.

لعبة
ليست أساسية.
ّ
تعزز هدف الدرس بطريقة ممتعة وتساعد على
تصريف طاقة األوالد.

راجع األسئلة المطروحة في الفكرة التمهيدية.

ناقش وطبّق
ال يجب تفويتها!
هنا يُمتحن األوالد حول مضمون قصة الكتاب المقدس
ومعناها .يجب طرح األسئلة والمناقشة لتطبيق قصة الكتاب
المقدس هذه على حياة األوالد اليومية .دع األوالد يستحوذون
على القسم األكبر من الكالم.

فكرة للصالة
استعِن بفكرة الصالة أو شجّ ع كل ولد ليصلّي ألجل فكرة من
أفكار الدرس.

نشاط
فرصة لتعزيز الدرس .النشاط ألف أو باء يناسب األوالد
األصغر س ّناً .والنشاط جيم أو حاء يناسب األوالد األكبر سنا
ويُستخدمان لتسهيل فقرة التعليم أو المناقشة أو التطبيق –
يفضّل بعض األوالد مناقشة اإلجابات قبل كتابتها.

آية الحفظ
طريقة ممتعة لحفظ اآلية الرئيسية لهذه السلسلة.
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مراجعة

أسئلة الربط
يجب على األوالد أن يصغوا بانتباه إلى قصة اليوم من
الكتاب المقدس ليكتشفوا اإلجابات على األسئلة التالية:

راجع الدرس السابق مستخدما األسئلة التالية:
•ما هي األمور الثالثة التي تب ّين أنّ يسوع هو األفضل؟
قبل الروح القدس ويعمّد بالروح القدس
[الحمامة ِ -
(مرقس )١٠ :١
الصوت  -هو ابن هللا وهللا سُرّ به (مرقس )١١ :١
التجربة  -قادر أن يقاوم الشيطان .هو بال خطية ،وكامل
(مرقس (])١٣ :١
•ماذا فعل يسوع ل ُيظهر أ ّنه إلى جانبنا؟
[اعتمد من يوحنا (مرقس ])٩ :١

•من بدأ با ّتباع يسوع؟
[الصيّادون  -سمعان ،أندراوس ،يعقوب ويوحنا
(مرقس ])١٩ ،١٦ :١
•لماذا تبعوا يسوع؟
[أل ّنه دعاهم (مرقس ])٢٠ ،١٧ :١
•ماذا قال لهم يسوع؟
[سيجعلهم "صيّادي الناس" (مرقس ])١٧ :١

طريقة تقديم الدرس

فكرة تمهيدية

ينقسم هذا المقطع الكتابي إلى قسميْن مه ّميْن
  ١٥ - ١٤ :١إعالن اقتراب الملكوت ،و ٢٠ - ١٦ :١التجاوب الصحيح الذي ّ
مثله الصيّادون.
التعليم عن اإلعالن بحد ذاته هو أمر صعب أل ّنه نظري،
لكن عندما نرى تجاوب الصيّادين نفهم ماذا يتطلّب م ّنا هذا
اإلعالن.

الخيار  :١للصغار  -العب لعبة "اتبع القائد".
يتبع األوالد ك ّل حركة يقوم بها أحد األوالد الذي تعيّنه
ليكون القائد .يلوّ ح الولد القائد بيديْه ،أو يقفز أو ّ
ينط على
رجل واحدة إلخ ...ويقوم الجميع بالمثل بينما يمشون وراءه
ويدورون حول الغرفة[ .استخدم أسئلة الربط أدناه لتخلق
رابطا ً مع الدرس].

وعليه يكون سياق القصّة على الشكل التالي:

الخيار  :٢من هو الذي ستتبعه؟ أعطِ المساعدين في الصف
ك ّل واحد كيسا ً فيه إحدى األشياء التالية :مال ،فاكهة ،خضار،
سكاكر ،حجارة .واعط أحد المساعدين كيسا ً فارغاً .إن لم
يتو ّفر عدد كا ٍ
ف من المساعدين اخترْ بعض األوالد ليقوموا
بدور القائد المساعد.

•يعلن يسوع اقتراب الملكوت ويخبر الناس كيف يجب أن
تكون ردّة فعلهم على هذا اإلعالن (نظري).
•تجاوب الصيّادون (مثال يُحتذى).
•قال يسوع إ ّنه سيعلّمهم أن يدعوا اآلخرين ليستجيبوا
بالمثل

اطلبْ من األوالد أن يختاروا قائدا ليتبعوه .واذكرْ أ ّنه
قد يشاركهم بمحتويات الكيس .بعد أن يتجمّع األوالد ك ّل
واحد حول القائد الذي اختاره اطلبْ منهم أن يشرحوا سبب
اختيارهم هذا القائد.

لألوالد األصغر سنا  -قد يتمحور درسك حول النقطة األولى
والثانية فقط.
يمكنك تقديم آية الحفظ واستخدامها كأساس للدرس .افع ْل هذا
باستخدام اللعبة  ٤في الصفحة  .٣١والصور المتو ّفرة في
الصفحتيْن  ٣٣و ّ ٣٤
تمثل الكلمات األساسيّة في اآلية .اشرحْ
بجملة المعنى الذي تحمله ك ّل صورة في هذه اآلية.

ماذا كانوا سيفعلون لو لم يكن بحوزة القادة أيّة أكياس؟ كيف
كانوا سيختارون قائدهم؟ [استخدم أسئلة الربط أدناه لتخلق
رابطا ً مع الدرس].

قدّم القصّة ( )٢٠ - ١٦ :١باألسلوب الذي تختاره .اصرفْ
وقتا ً في استنباط أنّ استجابة الصيّادين كانت مطابقة آلية
الحفظ :فهموا أنّ الملك جاء وأنّ ملكوته قريب لذلك تبعوه
ليُظهروا توبتهم وإيمانهم.

الخيار  :٣لألكبر س ّنا ً  -القوّ ة هي األه ّم .أحضرْ بعض
الصور أله ّم قادة العالم وناقشْ األسئلة التالية مع األوالد:
•ما هي بعض األمور التي يستطيع أن يفعلها هؤالء القادة
بينما ال يقدر الناس العاديين أن يقوموا بها؟

اخت ْم بمراجعة آية الحفظ واربطها بما فعله الصيّادون للتشديد
على الفكرة األساسيّة.
لألكبر س ّنا ً  -القصّة القصيرة المليئة باألحداث التي نجدها في
مرقس تو ّفر مادّة جيدّة لدراسات كتابيّة.

•ما مدى شهرة هؤالء القادة؟
•كم عدد الذين يتبعوهم؟ (قد تكتشف بعض األرقام من
التويتر twitterعن عدد الذين يتبعونهم على الشبكة).

قبل البدء بالدرس – اكتبْ  ١٥ :١على ورقة كبيرة .استخد ْم
الصور في الصفحتيْن  ٣٣و  ٣٤ل ُتبيّن األفكار األساسيّة في
وضع
هذا العدد .ثم اكتبْ  ٢٠ - ١٦ :١على ورقة أخرى
ِ

•لو كنت األقوى في العالم ما هو أوّ ل أمر تقوم به؟
[استخدم أسئلة الربط أدناه لتخلق رابطا ً مع الدرس].
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الورقتيْن جنبا ً إلى جنب .بهذه الطريقة تساعد األوالد ليروا
العالقة بين اإلعالن والتجاوب.
ابدأ الدرس باألعدادّ ،٢٠ - ١٦ :١
غطي كل عدد بورقة

العبْ اللعبة بوتيرة سريعة وكرّ رها أكثر من مرّ ة.
لألوالد األصغر سنا  -استخد ْم أوامر قليلة لتسهّل األمر
عليهم.

تلو اآلخر بينما تناقش
صغيرة بحيث تكشف األعداد الواحد َ
كل واحد منها .استخد ْم مرقس  ١٤ :١كخلفيّة للقصّة.
ناقشْ مرقس  ٢٠ - ١٦ :١واكشفْ األعداد واحداً بعد اآلخر.

جاك قال ( - )Simon Saysيطلب القائد من األوالد أن
يقوموا ببعض الحركات لك ّنهم ين ّفذوها فقط إذا سُبق األمر
بالقول "جاك قال ."...يخرج الولد من اللعبة عندما يقوم
بالحركة بينما لم يذكر القائد "جاك قال" أو إذا تأخرّ عن
الجميع في تنفيذ األمر.

قبل كشف العدد  ١٨والجزء الثاني من العدد  ٢٠يمكنك
طرح األسئلة التالية:
•ما هو الخيار المطروح أمام التالميذ؟

فرسان ،خ ّيالة ومركبات  -يتحرّ ك األوالد في الغرقة بطريقة
عشوائية إلى أن يقول القائد" :فرسان"" ،خيالة" و"مركبات"
بالترتيب الذي يريده .على األوالد أن يجدوا رفيقا لهم
ليستجيبا معا ً للكلمة كما يلي:

•ما هي األسئلة التي كانت لتراودك لو كنت مكانهم؟
•ماذا يمكنهم أن يفعلوا؟
وبينما تشرح آية الحفظ وتقدّم القصّة ف ّكر باألسئلة التالية -
إ ّنها أساسيّة لك ّنها ليست سهلة.

’فرسان’  -يجلس الواحد على ركبة اآلخر الراكع على
رجل واحدة.

•ما هو ملكوت هللا؟
•لماذا اقترب ملكوت هللا؟

’خيّالة’  -يجلس الواحد على ظهر اآلخر الراكع على
رجليْه ويديْه.

•كيف يُظهر تفاعل التالميذ هنا وا ّتباعهم يسوع معنى
"التوبة واإليمان"؟

مركبات  -يقفز الواحد بين ذراعيْ اآلخر  -انتبهوا.

•ما معنى التوبة؟

الولد أو الفريق الذي ّ
يتأخر عن الجميع في تنفيذ األمر يخرج
من اللعبة.

•ما معنى "صيّادي الناس"؟ أين الترابط بين أن نتبع يسوع
وأن ندعو اآلخرين ليتبعوه؟

ُتظهر جميع األلعاب المذكورة أعاله تجاوب التالميذ السريع
لدعوة يسوع  -استجابوا للحال.

لعبة
سريعة.

الخيار  :٢الملك يأمر  -اقس ْم األوالد إلى مجموعات .يقفْ
القائد بعيداً عن المجموعات ويطلب اشياء مختلفة مثل :شريط
حذاء ،حذاء ،جوارب ،دبوس ،خاتم ،عقد ،كتاب مقدّس،
منديل ورقي ،ورقة ،شيء لونه أحمر ،إلخ .الولد الذي يسبق
في تقديم الشيء إلى القائد يسجّ ل نقطة لفريقه .بعض األشياء
تتطلّب إبداع األوالد .سجّ ل النقاط لتعرف الفريق الرابح.

الخيار  :١أيّة لعبة تتطلّب ا ّتباع األوامر بوتيرة

الكابتن آ ٍ
ت  -يُصدر القائد أوامر مختلفة وعلى األوالد أن
ين ّفذوا بسرعة .والولد الذي ّ
يتأخر عن الجميع في تنفيذ
األوامر يخرج من اللعبة .يجب شرح األوامر قبل البدء
باللعبة  -ويمكن أن تكون كالتالي:

الخيار  :٣السلسلة القابضة  -يركض ولد حول الغرفة وراء
اآلخرين ويحاول لمسهم .وكلّما لمس أحدهم ينض ّم هذا األخير
إلى مجموعة األوالد الذين لمسهم األول حيث يمسكون
الواحد بيد اآلخر ويش ّكلون سلسلة .تنتهي اللعبة عندما يصبح
الجميع جزءاً من السلسلة .تساعد هذه اللعبة في خلق رابط
بين "الصيّادين" و صيّادي الناس".

’مقدّمة السفينة’  -يتسابق الجميع إلى األمام.
ّ
’مؤخرة السفينة’  -يعود الجميع إلى الوراء.
’الميمنة’  -يتسابق الجميع إلى يمين الغرفة.
’الجهة اليسرى’  -يتسابق الجميع إلى يسار الغرفة.

استخدم الصور في
الخيار  :٤العب لعبة حفظ اآلية.
ِ
الصفحتيْن  ٣٣و  ٣٤التي ّ
تمثل الكلمات األساسيّة آلية الحفظ
– الساعة (الزمان) ،التاج (ملكوت السموات) ،تغيير وجهة
السير والعودة (التوبة) ،اإلبهام الموجّ ه إلى األعلى (اإليمان)،
الجريدة (األخبار السارة).

’الكابتن قادم’  -يقف الجميع مستقيمين يؤدّون التحيّة
للكابتن ويصرخون " ،حاضر كابتن".
ّ
’نظفوا متن السفينة’  -يأخذ الجميع وضعيّة التنظيف
راكعين على أرجلهم وأيديهم.

للصغار  -ارفع الصور أمامهم بالترتيب الصحيح واطلب
منهم أن يقولوا آية الحفظ .ضع إحدى الصور جانبا ً في كل
مرّ ة يقولون اآلية إلى أن يتم ّكنوا من قول اآلية بدون صور.

’تسلّقوا السارية’  -يتظاهر الجميع بأنهم يتسلّقون حباال.
’أنزلوا إلى قوارب النجاة’  -يجلسون إثنين إثنين متشابكي
األيدي .من ال يجد له شريك يخرج من اللعبة.
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ال ّتباع يسوع.

لألوالد األكبر س ّنا ً  -اقسم الصف إلى مجموعات واعطِ كل
مجموعة الصور التي ّ
َ
أردت تنفيس طاقة
تمثل آية الحفظ .إذا
ّ
يضطر
األوالد ضع الصور بعيدا عن المجموعات بحيث
األوالد إلى الركض بالتتالي ليجمع كل واحد صورة ثم
ير ّتبوها بحسب تسلسل قصّة الدرس.

قد ترغب بمناقشة معنى ا ّتباع يسوع بالنسبة لألوالد .شجّ ع
األوالد ليصلّوا سائلين هللا أن يعينهم على ذلك.

نشاط

ث ّم يتعلّمون آية الحفظ .ضع جانبا الصور الواحدة بعد
األخرى إلى أن يتم ّكنوا من قول اآلية بدون الصور.

لألعمار  - ،٧ - ٣اخ َترْ إما النشاط ألف
(صفحة  ،)٣٥أو النشاط باء (صفحة .)٣٦

ناقش وط ّبق

النشاط ألف  -اطبعْ صفحة  ،٣٥نسخة للتلوين لك ّل ولد.
يمكنك أيضا تأمين أكياس شبك (كتلك التي توضع فيها
الخضار أو الفاكهة)ُ .تلصق هذه على الشباك التي يصلحها
زبدي ويعقوب ويوحنا ،والرجال الذين استأجروهم.

ف ّكر باألسئلة التالية التي ستساعد األوالد
ليطبّقوا هذا الدرس:
•لماذا ت َبع الصيّادون يسوع؟

استغ ّل وقت النشاط لتراجع تفاصيل القصّة.

•لماذا تتبع أنت يسوع؟

النشاط باء  -اطبع الصفحة  ٣٦على ورق مقوّ ى (نسخة
واحدة لكل ولد) .وستحتاج أيضا إلى خيط صوف أو حبل
( ٥٠سم) لكل ولد.

•كيف ُتظهر "ا ّتباع يسوع" في أيامك العاديّة؟
•كيف يكون هذا في أيّام األوالد العاديّة؟ لن يتخلّوا عن
أشغالهم ولن يتركوا عائالتهم ،فكيف سيُظهرون عمل ّيا ً
أ ّنهم يتبعون يسوع؟

قبل الدرس قصّ صور السمك واثقب مكان العالمة على ك ّل
سمكة .الصنارة هي الشريط الطويل حيث الكتابة.

لألوالد األصغر س ّنا ً  -يكفي أن يدركوا أن ا ّتباع يسوع هو
أفضل شيء في الحياة .لماذا يتبعون يسوع؟ ذ ّكرهم يما
تعلّموه في الدرس السابق – يسوع هو ابن هللا وهو الملك في
ملكوت هللا.

اطلب إلى األوالد أن يزيّنوا السمك والص ّنارة مستخدمين
أقالم التلوين والغراء البرّ اق .ساعدهم لكي يل ّفوا البطاقة على
شكل أنبوب حيث تظهر الكتابة والمسكة من الخارج .ضع
الصق لتثبّت األنبوب .يمكنك أن تلصق بكرة خيطان إلى
مسكة الص ّنارة.

إن كان يسوع هو أفضل شخص يمكن ا ّتباعه إذن يجب أن
نخبر الجميع بوجوب ا ّتباعه.

اربط الحبل إلى الص ّنارة ثم اطلب من األوالد أن يربطوا
السمك إلى الحبل .هل يمكنهم أن ير ّتبوا الصور بالتسلسل
الصحيح؟

لألوالد األكبر سنا  -شجّ عهم ليف ّكروا باألسباب التي تدفعهم
ّ
يستحق يسوع أن نتبعه؟ للتعمّق بهذا
إلى ا ّتباع يسوع .لماذا
السؤال يمكنك أن تشجّ عهم على تخيّل أ ّنهم يتكلّمون مع
صديق لهم ال يتبع يسوع .ماذا يقولون له ليقنعوه بالحاجة إلى
ا ّتباع يسوع؟

استغ ّل هذه الفرصة لتعلّم آية الحفظ.
اشرحْ لألوالد أننا "نصطاد الناس" عندما نخبرهم األخبار
السارة عن يسوع وعن حاجتهم للرجوع إليه والتوبة.

ما هي األسئلة التي قد يطرحها المرء الذي سمع عن دعوة
يسوع ال ّتباعه للمرّ ة األولى ويريد أن يفهم الدعوة؟ ما هي
األمور التي يجب أن نشرحها له أو نوضحها له؟

لألعمار  - ،١١ - ٧اطبع إما نشاط جيم (صفحة  ،)٣٧أو نشاط
حاء (صفحة  ،)٣٨نسخة لكل ولد .اخترْ ما يناسب األوالد في
مجموعتك واستخدمها لتعزيز الدرس أو لبدء المناقشة.

كيف يشجّ عك قول يسوع "سأجعلك صيّادي الناس" وكيف
يشجّ ع الولد المسيحي؟

آية الحفظ

فكرة للصالة

مرقس َ " .١٥ :١ق ْد َك َم َل َّ
ب
الز َمانُ َوا ْق َت َر َ
َم َل ُك ُ
يل".
وت ِ
هللاَ ،ف ُتوبُوا َوآ ِم ُنوا ِباإلِ ْن ِج ِ

من هو الشخص الذي يجب أن يخبروه عن
حاجته إلى ا ّتباع يسوع؟ كيف سيفعلون ذلك؟ ماذا سيقولون
له؟
شجّ عهم أن يصلّوا ل ُتتاح لهم الفرص لكي يدعوا اآلخرين
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الملك في ملكوت هللا (الجزء  - )١األسبوع الثالث
وسيلة ايضاح ()٢ / ١
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الملك في ملكوت هللا (الجزء  - )١األسبوع الثالث
وسيلة ايضاح ()٢ / ٢

ا
أل
خ
ب
ا
ر
ا
ل
س
ا
ر
ة
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الملك في ملكوت هللا (الجزء  - )١األسبوع الثالث
النشاط ألف

دعا يسوع أندراوس وسمعان ويعقوب ويوحنا
ليتبعوه .مرقس ٢٠ - ١٤ :١

اتبعني وسأجعلك
صياد الناس.
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"اتبعاني" قال يسوع " وسأجعلكما تصيران صيادي الناس ".مرقس ١٧ :١

الملك في ملكوت هللا (الجزء  - )١األسبوع الثالث
النشاط باء

األخبار
السارة
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الملك في ملكوت هللا (الجزء  - )١األسبوع الثالث
النشاط جيم

رجال الملك

نقرأ هذه القصة الواقعية في مرقس

٢٠ - ١٤ :١

اكتشف

ما هي األخبار السارة التي شاركها يسوع مع الناس؟

()١٥ - ١٤ :١

"قد كمل ال ______ واقترب م ________ هللا .ف_______ و آ______ باإلنجيل".
ماذا وعد يسوع الذين أطاعوه وتبعوه؟

( )١٧ :١اشطب اإلجابات الخاطئة

أن يصطادوا الناس

أ ن يجعلهم صيا د ين
عظماء

أن يجعلهم صيادي
الناس
ما هو "ملكوت هللا"؟
لماذا هو قريب؟ ماذا قصد بالقول "كمل الزمان"؟
اذكر أسماء الذين دعاهم يسوع؟
سمعان
زبدي
بطرس
يعقوب
أندراوس
ماذا ترك هؤالء الرجال ليتبعوا يسوع؟
شبا________ ()١٨ :١
أب ______ والرجال الذين في السف_______ ()٢٠ :١

للتأ ّمل

( )٢٠ - ١٩، ١٧ - ١٦ :١ارسم دائرة حول الصياد الذي تبعه أوال

توما

ناقش

كيف تجاوبت مع دعوة يسوع لك لتتبعه؟ هل من أشياء يجب أن تتركها لتتبع يسوع؟
ما معنى "صياد الناس"؟
كيف تخبر أحدهم األخبار السارة؟
لماذا يُعتبر ا ّتباع يسوع باألمر العظيم؟
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رجال الملك

نقرأ هذه القصة الواقعية في مرقس

الملك في ملكوت هللا (الجزء  - )١األسبوع الثالث
النشاط حاء

٢٠ - ١٤ :١

اكتشف

ما هي األخبار السارة التي أعلنها يسوع للناس؟
"قد كمل _______ واقترب

()١٥ - ١٤ :١

_____________ .ف ________ و _______ باإلنجيل".

ماذا وعد يسوع الذين أطاعوه وتبعوه؟ (___________________________ )١٧ :١
__________________________

ما هو "ملكوت هللا"؟
لماذا هو قريب؟ ماذا قصد بالقول "كمل الزمان"؟

للتأ ّمل

عدد أسماء الذين دعاهم يسوع ليتبعوه:
)١٧ - ١٦ :١( ________________ .١
)١٧ - ١٦ :١( ________________ .٢
)٢٠ - ١٩ :١( ________________ .٣
)٢٠ - ١٩ :١( ________________ .٤

ماذا ترك هؤالء الرجال ليتبعوا يسوع؟
)١٨ :١( __________________ .١
)٢٠ :١( ________________________________ .٢

ناقش

كيف تجاوبت مع دعوة يسوع لك لتتبعه؟ هل من أشياء يجب أن تتركها لتتبع يسوع؟
ما معنى "صياد الناس"؟
لماذا ينبغي لنا أن نخبر اآلخرين باإلنجيل؟
كيف تشرح ألحدهم رسالة يسوع؟
لماذا يُعتبر ا ّتباع يسوع باألمر العظيم؟
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الملك في ملكوت هللا (الجزء  - )١األسبوع الرابع

أولو ّية الملك
مرقس ٣٩ - ٢٩ :١

الفكرة الرئيس ّية  :أدرك يسوع أنّ مه ّمته األساس ّية هي أن يكرز باإلنجيل ويع ّلم الناس كيف يدخلون
ملكوت هللا لذلك اختار أن يصرف وقتا ً أقل ّ في شفاء المرضى.
الهدف

 :تعليم األوالد أن أفضل طريقة لمساعدة الناس هي بإخبارهم عن إنجيل يسوع
رغم حاجاتهم األخرى.

القصة إلى هذه النقطة
أحداث
ّ
األسبوع األول
•أخبر يوحنا المعمدان الناس أنّ الرب سيأتي.

٣٠ :١
كانت هذه أوّ ل آية شفاء صنعها يسوع يذكرها البشير
مرقس .وقد ميّز مرقس بين من فيهم روح شريرة
( )٢٣ :١ومن أصابهم مرض جسديّ (.)٣٤ :١

•أخ َبرهم أنّ يسوع أعظم منه ألنّ يسوع سيعمّدهم بالروح
القدس وليس بالماء فقط.
•قال للناس أنّ يهيّئوا قلوبهم لمجيء الرب بالرجوع إلى
هللا .وبإمكانهم برهان ذلك بالمعموديّة.

٣٢ :١
نتيجة هذه اآلية انتشر الخبر في كفرناحوم وأتت جموع
غفيرة إلى يسوع للشفاء.

األسبوع الثاني
•سمح يسوع ليوحنا أن يعمّده ليُظهر أ ّنه إلى جانب الناس
الذين جاء ليخلّصهم.

٣٥ :١

•الروح القدس النازل كحمامة على يسوع هو برهان أنّ
يسوع سيعمّد بالروح.

سجّ ل مرقس ثالث مناسبات ذهب فيها يسوع إلى موضع
خالء ليصلّي (انظر مرقس  ٤٦ - ٤٥ :٦ومرقس
 .)٣٦ - ٣٢ :١٤وفي جميعها واجه يسوع خياريْن :إما
أن يكون الشافي الذي ذاع صيته أو أن يخضع لمشيئة هللا
ويحمل الصليب.

•صوت هللا من السماء هو برهان أنّ يسوع هو ابن هللا.
•غلب يسوع تجربة الشيطان في البرية لكي يُثبت أ ّنه جاء
"ليسحق رأس الحيّة".
األسبوع الثالث

الحظ المكتوب قبل صالة يسوع

•أخبر يسوع الناس أنّ ملكوت هللا قريب.
•دخول الملكوت يتطلّب التوبة واإليمان – وهذا ما قام به

وبعدها:

ور ِة ْال ُمح َ
ِيط ِة
َ " - ٢٨ :١ف َخ َر َج َخ َب ُرهُ ل ِْل َو ْق ِ
ت فِي ُك ِّل ْال ُك َ
ِيل".
ِب ْال َجل ِ

وتبعوا يسوع حاالً.
الصيّادون الذين تركوا حياتهم القديمة ِ

ت ْال َمدِي َن ُة ُكلُّ َها مُجْ َتم َِع ًة َع َلى ْال َبابِ".
"و َكا َن ِ
َ - ٣٣ :١
ِين َم َعهَُ .و َلمَّا َو َج ُدوهُ
َ " ٣٧ - ٣٦ :١ف َت ِب َع ُه سِ م َْعانُ َوالَّذ َ
ِيع َي ْطلُبُو َن َك".
َقالُوا َل ُه إِنَّ ْال َجم َ

دراسة للمع ّلم

ازداد الطلب على نوال الشفاء من يسوع .تم ّتع يسوع
بموهبة فريدة – شفاء أيّ علّة أو مرض بكلمة أو بلمسة.
فال عجب أن يطلب الجميع عونا ً منه ،ولو مجرّ د لمس
ثوبه.

إقرأ مرقس ُ ٣٩ - ٢٩ :١مالحظا ً ماذا تو ّقع
الناس من يسوع وماذا فعل يسوع.
استخد ِِم المالحظات التالية لمساعدتك على التأ ّمل بالمقطع
بمزيد من التركيز.

كانت تجربة اإلستمرار كالشافي الشهير واقع حقيقي
بالنسبة ليسوع .فكان يذهب إلى موضع خالء ليصلّي.
صلّى طالبا ً مشيئة هللا وساعيا ً إلى إعادة تركيز اهتمامه
على المهمّة التي أوكلها إليه أباه.

بعد أن شفى يسوع رجالً به روح شريرة ذاع الخبر عنه
بسرعة .وتعجّ ب الناس ليس فقط أل ّنه يشفي األمراض بل
بسلطان عظيم – إذ لم يسبق لهم أن سمعوا أحداً
أل ّنه يعلّمهم
ٍ
يتكلّم مثله (مرقس .)٢٨ - ٢١ :١

٣٦ :١
"فتبعه" تعني حرف ّيا ً اإلجتهاد في البحث عنه .انزعج
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الحصة
تصميم
ّ

التالميذ أل ّنهم لم يجدوا يسوع وهم بحاجة ماسّة إليه.
٣٧ :١

مراجعة

لم يفهم التالميذ سبب اختفاء يسوع بينما جموع غفيرة
كانت بحاجة ماسة إلى شفائه – لم يفهموا سبب مجيئه إلى
العالم.

راجع الدرس السابق مستخدما ً األسئلة المتو ّفرة ووسائل
اإليضاح المُستخدمة في الدرس السابق .من شأن هذا أن
يساعد األوالد الذين لم يتعلّموا الدرس السابق.

٣٨ :١
رفض يسوع طلب العودة إلى الجموع .أراد أن يذهب
إلى "القرى المجاورة" ليقوم بما جاء ألجله :يكرز ببشارة
اإلنجيل (األخبار السارّ ة عن يسوع وعن ملكوت هللا) .هذه
هي مهمّته األساسيّة وينبغي أن ال يحيد عنها حتى لو كانت
حاجة الناس إلى الشفاء كبيرة.

فكرة تمهيدية
قدّ م درس هذا األسبوع.
اطرح األسئلة في نهاية الفكرة التمهيدية .وهذا يح ّفز األوالد
ليتر ّقبوا شيئا ما في الدرس ويساعدهم على التركيز .وسيتم
اإلجابة عنها في وقت الحق من الحصة.

٣٩ :١

طريقة تقديم الدرس

يذهب يسوع في طريقه ويقوم بما يجب عليه القيام به
(التعليم) ويقوم بذلك على انتشار واسع" .يُخرج الشياطين"
هي نتيجة الكرازة باإلنجيل – فحيث يُكرز بيسوع ُتطرد
األرواح الشريرة.

صلب الدرس.
قصة الكتاب مقدّمة بأسلوب مالئم ّ
وجذا ٍ
ب لمختلف األعمار.

وهكذا يتابع يسوع خدمته كما بدأها في مرقس
 .١٥ - ١٤ :١يكرز باإلنجيل ويخبر الناس أن يتجاوبوا مع
البشارة بالطريقة الصحيحة  -بالتوبة واإليمان.

لعبة
ليست أساسية.
ّ
تعزز هدف الدرس بطريقة ممتعة وتساعد على
تصريف طاقة األوالد.

راجع األسئلة المطروحة في الفكرة التمهيدية.

ناقش وطبّق
ال يجب تفويتها!
هنا يُمتحن األوالد حول مضمون قصة الكتاب المقدس
ومعناها .يجب طرح األسئلة والمناقشة لتطبيق قصة الكتاب
المقدس هذه على حياة األوالد اليومية .دع األوالد يستحوذون
على القسم األكبر من الكالم.

فكرة للصالة
استعِن بفكرة الصالة أو شجّ ع كل ولد ليصلّي ألجل فكرة من
أفكار الدرس.

نشاط
فرصة لتعزيز الدرس .النشاط ألف أو باء يناسب األوالد
األصغر س ّناً .والنشاط جيم أو حاء يناسب األوالد األكبر سنا
ويُستخدمان لتسهيل فقرة التعليم أو المناقشة أو التطبيق –
يفضّل بعض األوالد مناقشة اإلجابات قبل كتابتها.

آية الحفظ
طريقة ممتعة لحفظ اآلية الرئيسية لهذه السلسلة.
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مراجعة

بينما يمأل القائد الكوب يمكن للولد أن يأخذ ورقة من
الصحن ثم ينتظر إلى أن يمتلئ الكوب فيبدّله بالكوب الفارغ
الموضوع إلى جانب الوعاء ثم ينقل الماء الذي في الكوب
المآلن ويفرغه في السطل .يكرّ ر هذه العمليّة إلى أن يفرغ
الماء من اإلبريق.

راجع الدرس السابق مستخدما األسئلة التالية:
•من بدأ با ّتباع يسوع؟
[ الصيّادون  -سمعان ،أندراوس ،يعقوب ويوحنا (مرقس
])١٩ ،١٦ :١

احسبْ فقط كل كوب ماء مآلن إلى التمام .واحسبْ عدد
األوراق التي في السطل .كرّ ر هذا النشاط مع الولد الثاني.
وفي النهاية احسبْ  ١٠٠نقطة لكل كوب ماء مآلن ونقطة
واحدة لكل ورقة .اكشفْ عدد النقاط عند نهاية النشاط.

•لماذا تبعوا يسوع؟
[أل ّنه دعاهم (مرقس ])٢٠ ،١٧ :١
•ماذا قال لهم يسوع؟
[سيجعلهم "صيّادي الناس" (مرقس ])١٧ :١

الهدف من جمع األوراق هو التشتيت .اخبرهم كيف كان
بإمكانهم ا ّتباع طريقة أخرى لو عرفوا قيمة كل نشاط منذ
البداية .في قصّة اليوم من الكتاب المقدّس غيّر يسوع طريقة
عمله لير ّكز على نشاطٍ واحد[ .استخدم أسئلة الربط أدناه
لتخلق رابطا ً مع الدرس].
الخيار  :٣لألكبر س ّنا ً  -يمكنك تقديم الدرس بالطلب من
األوالد أن يرسموا خلفيّة لسيناريوهات مختلفة على عدد من
الورق المقوّ ى – مثال جموع ُتصغي  ،مرضى ينتظرون
الشفاء ،مكان هادئ ليُصلّي يسوع .ثم استخد ْم هذه الرسومات
أثناء سرد القصة وارس ْم صورة ليسوع بالقلم العريض ليظهر
في كل مشهد .يمكنك اإلستعانة بأحد األشخاص في الكنيسة
ليقوم بذلك بينما أنت تسرد القصة[ .استخدم أسئلة الربط أدناه
لتخلق رابطا ً مع الدرس].

فكرة تمهيدية
الخيار  :١بما أنّ هذا الدرس هو عن أولويّة
يسوع أن يكرز باإلنجيل أينما ذهب فمن الجيد مراجعة
ّ
ملخص األخبار السارّ ة كما جاءت في آية الحفظ (مرقس
.)١٥ :١
يجلس األوالد على شكل دائرة في وسط الغرفة شرط أن
يتم ّكنوا من الركض خارج الدائرة .بينما يقول األوالد اآلية
يقوم أحدهم بلمس رأس اآلخرين الواحد تلو اآلخر عند كل
كلمة .أما الولد الذي يُلمس رأسه عند آخر كلمة من كلمات
اآلية فعليه أن يقوم حاال ويلحق بالذي لمس رأسه فإما أن
يُدركه فيعاود الكرّ ة أو ال يدركه فيجلس مكانه ويتبادال
األدوار.لألكبر س ّنا ً يمكنك اختيار كلمة مختلفة في كل مرة
لتح ّل مكان الكلمة األخيرة[ .استخدم أسئلة الربط أدناه لتخلق
رابطا ً مع الدرس].

أسئلة الربط
في قصّة اليوم من الكتاب المقدّس سنكتشف ماذا حدث عندما
جال يسوع كارزاً بإنجيل ملكوت هللا .يجب على األوالد أن
يصغوا بانتباه ليكتشفوا اإلجابات على األسئلة التالية:
•كم كان عدد الذين جاءوا إلى يسوع؟
[ المدينة كلّها (مرقس ])٣٣ :١

الخيار  :٢لألكبر س ّنا ً  -اخترْ ولديْن ليتنافسا على إنهاء
النشاط التالي كل على حدة:

•لماذا جاءوا إلى يسوع؟
[لينالوا الشفاء (مرقس ])٣٢ :١

ضعْ في جهة من الغرفة سطل ،وعاء للمزج قليل العمق،
كوبان متطابقان من البالستيك ،وإبريق .وفي الجهة المقابلة
ضعْ صحنا فيه دزينة أوراق.
وضعْ كوبا ً فارغا ً في وعاء
امأل اإلبريق بأربعة أكواب ماء َ
ضع
المزج (الهدف من الوعاء التقاط الماء المتساقط)ِ .
الكوب الثاني الفارغ إلى جانب الوعاء (يتم تبديل الكوبان
باستمرار أثناء النشاط).

•ماذا اختار يسوع أن يفعل؟
[أن يكرز باإلنجيل للجميع (مرقس ])٣٨ :١

طريقة تقديم الدرس
يتضمّن هذا المقطع الكتابي مشهديْن (٢٩ :١
  ٣١و  ،)٣٤ - ٣٢ :١يُظهران تزايد شعبيّة يسوع .ثم يتبعذلك النقطة الحاسمة حين يذهب يسوع ليصلّي (- ٣٥ :١
 .)٣٩عليه أن يقرّ ر إما أن يتابع خدمته كالشافي المشهور أو
أن يقوم بخدمة الكرازة.
جي ٌد أن يشعر األوالد بالحماس الذي لفّ الجموع المتزايدة
العدد لكي يفهموا شعور التالميذ بعد أن ظهر وكأنّ يسوع
بدّل استراتيجيّته.

هدف النشاط أن ينقل األوالد الماء من اإلبريق إلى السطل.
ُتعطى النقاط لكل كوب مآلن ينقله الولد إلى السطل .وكذلك
يُعطى الولد نقاط لكل ورقة ينقلها من الصحن إلى السطل.
يمكنه نقل ورقة واحدة فقط في كل مرّ ة.
يبدأ القائد بسكب الماء ببطء من اإلبريق إلى الكوب الذي في
الوعاء وال يتو ّقف إلى أن يُفرغ كل الماء الذي في اإلبريق.
يجب أن يحافظ على سرعة واحدة.
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يمكنك إظهار هذا عن طريق رسم الصور الموجودة في
الصفحة  ٤٢وهذا ال يتطلّب موهبة في الرسم .في الواقع
يقدر الكثيرون أن يُضيفوا تحسينات إلى الرسوم التي تعمّدنا
أن تكون بسيطة.
حضّرْ عدد مناسب من الورق المقوّ ى لتش ّكل سلسلة أحداث
القصة الكاملة ،وعلّقها على الحائط أو على اللوح (قد
يساعدك الخيار  ٣من المقدّمة).
يحب األوالد رؤية الصور ُترسم أمام أعينهم ،وهو أسلوب
فعّال لتقديم القصص وال يعتمد على الشكل النهائي للرسوم.
يمكن إلثنين من القادة أن يعملوا سويّة ،األول يرسم بينما
الثاني يسرد القصّة.

ي

١
٢٧ :١
يسوع هو حديث كفرناحوم

ي

ي

ي

٢
٢٨ :١
انتشر الخبر في كل الكورة

الرسمتان  ١و  ٢هما الخلفيّة لقصّة اليوم – يكفي أن تستخدم
واحدة من بينهما.

٣

الرسمتان  ٣و  ٤هما الصورتان اللتان تظهرا نمو صيت
يسوع كالشافي.
الرسمة  ٥هي نقطة التحوّ ل .في أي طريق سيمشي يسوع؟
طريق الشفاء أم طريق آخر؟ هنا يجب أن تتو ّقف وتسأل
المجموعة ماذا سيحدث وتناقش آراءهم .شجّ عهم ليتخيّلوا
وجهة نظر التالميذ – الجموع أمر جيّد ،والشهرة جيّدة،
والشفاء جيّد ،والنجاح حسنٌ .

ي

ي

٣١ - ٢٩ :١
عجائب شفاء في
كفرناحوم

ي

٣٤ - ٣٢ :١ ٤
اجتمعت المدينة كلّها
لنوال الشفاء

الرسمة  ٦هي الصدمة .الفت نظر األوالد إلى قول سمعان،
"الجميع يبحث عنك ".الجموع تنتظر .األمر مستعجل .ينبغي
ليسوع أن يأتي حاال ويبدأ بشفاء المرضى .لكنّ يسوع يريد
الذهاب إلى مكان آخر حيث ال توسّالت للشفاء لكي يقدر أن
يكرز و ُتسمع كرازته.

؟

٣٥ :١ ٥
خرج يسوع إلى
موضع خالء ليصلّي

الرسمة  ٧هي تنفيذ يسوع القرار األه ّم برأيه.
قد يصعب على األوالد فهم لماذا الكرازة أهم من الشفاء
ولماذا هذا القرار مفاجئ للغاية .تأمّل باألسئلة التالية بينما
تف ّكر بالطريقة التي ستستخدمها لتعليم هذه الصدمة .قد ال
يتم ّكن األوالد ما دون السابعة من اإلجابة عن جميع هذه
األسئلة لك ّنها تساعدك في تحديد األمور التي يجب أن يفهمها
األوالد في ص ّفك.

األخبارالسارة
شفاء

•ساعد األوالد ليفهموا حاجة الجموع الماسة إلى الشفاء.
	-ما هي األمراض واإلصابات المحتمل انتشارها بين
الجموع؟ كيف لهذه األمراض واإلصابات أن تزيد من
صعوبة حياتهم؟
	-لماذا أتوا إلى يسوع؟
	-هل كان مجيئهم إلى يسوع باألمر الصائب؟
•ساعد األوالد ليفهموا كيف يمكن أن يكون شعور التالميذ
بحسب ما جاء في  .٣٧ - ٣٦ :١سيساعدهم هذا على
الشعور بصدمة التالميذ.

٦
٣٨ :١
يسوع يأخذ القرار:
ُ
"جئت ألكرز".
األخبار السارة

٧

	-بما شعر التالميذ أثناء بحثهم عن يسوع؟
	-لماذا كانوا على عجلة من أمرهم؟
	-ماذا كانوا يتو ّقعون من يسوع؟

٣٩ :١
جال في الكورة يكرز
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اآلخر ليجمعوا قطع ال .puzzle

•ساعد األوالد ليتأمّلوا كيف الكرازة أهم من الشفاء بالنسبة
ليسوع؟
	-ماذا قرّ ر يسوع أن يفعل؟
	-محبّة يسوع ال تتغيّر – إذاً لماذا ترك الجموع التي تحتاج
إلى مساعدة؟

عند عودة كل ولد إلى فريقه على الفريق أن يقوم بما هو
مكتوب على الجهة األخرى من ال  puzzleقبل أن يرسل
ولداً آخر ليأتي بقطعة أخرى .ثم يمكن للفريق أن يجمع قطع
ال  puzzleمعا ً بعد اإلنتهاء من الخطوة األولى .الفريق
الرابح هو الفريق الذي ينتهي أوال من جمع القطع وتشكيل
الصورة .لألوالد األصغر سنا  -عيّن قائد لكل مجموعة ليقرأ
لهم اإلرشادات على الجهة األخرى من األوراق.

	-ماذا أراد يسوع أن يكرز/يشرح للجموع؟
	-لماذا ُتعتبر الكرازة أهم من شفاء الناس؟ برأيك كيف ا ّتخذ
يسوع هذا القرار؟

هذه اللعبة مُحبطة للفريق الذي سيقوم بكل األفعال المكتوبة
على الجهة األخرى (تلهية ،تشتيت) .ذ ّكر األوالد أنّ كثيرون
ومن بينهم التالميذ ظ ّنوا أ ّنه على يسوع القيام بجميع أعمال
الشفاء عوض أن يقوم بمهمّته أال وهي الكرازة باألخبار
السارة.

هل يمكنك مساعدة األوالد ليدركوا أنّ معرفة يسوع ومحبّته
هما أهم من الشفاء من مرض خطير؟ هذا أمر صعب.
لكن الحقيقة التي تمنح الحياة هي أفضل ما يمكننا أن نعطيه
لألوالد ليكونوا مستعدّين للصعاب التي ستواجههم ال محالة
الحقا في الحياة.

الخيار  :٢لألوالد األكبر س ّنا ً  -اخترْ مجموعة من األفعال
شبيهة بتلك المكتوبة في الصفحة  .٤٥اكتبها على أوراق
صغيرة وضعْ ها في وعاء في إحدى زوايا الغرفة .يقف قائد
في الزاوية المقابلة ويش ّكل األوالد دائرة حوله.

لألوالد األصغر سنا  -يمكن أن تناقش األسئلة وتقدّم
الشروحات أثناء رسم الصور .لن تقدر أن تحافظ على
انتباههم لفترة طويلة بين الصورة واألخرى لذلك يجب أن
تحضّر ماذا ستقول وماذا ستسأل.
لألوالد األكبر س ّنا ً  -يمكن استخدام الرسومات المتو ّفرة .قد
ترغب بالطلب من مجموعات صغيرة من األوالد ،ولديْن أو
ثالثة ،أن يرسموا بعض الرسومات .يمكنهم القيام بذلك من
خالل دراسة أعداد معيّنة لمعرفة ماذا يجب أن يرسموا.

يتم تمرير طابة بين القائد واألوالد باتجاه عقارب الساعة.
بعد أن يلتقط كل ولد الطابة ثم يرميها إلى القائد يجب أن
يركض ويأخذ ورقة من الوعاء ّ
لينفذ المكتوب ثم يعود إلى
مكانه في الدائرة ليلتقط الطابة مرة أخرى.
نصائح:

يتمحور صلب قصة اليوم حول األعداد  .٣٩ - ٣٥ :١في
هذه األعداد نجد القصة والصدمة والتعليم األساسي .يمكنك
دراسة هذا المقطع الكتابي مع األوالد مستخدما أسئلة محدّدة
وقليلة لتوجّ ههم.

•من المفضّل استخدام قطع ورق صغيرة تحمل أسماء
األوالد ليحافظ األوالد على مكانهم في الدائرة – الصق
هذه األوراق على األرض على شكل دائرة قبل البدء
باللعبة.
•يعيد الولد الورقة إلى الوعاء لكي ال تنفد األوراق.
ذ ّكر األوالد أن الجموع ارادت أن يقوم يسوع بأفعال
مختلفة لكنّ يسوع عرف أنّ مهمّته األساسية هي الكرازة
باألخبار السارة .ساعد األوالد ليفهموا أ ّنه عندما يلتهي
الناس بأعمال أخرى ،على الرغم من أهميّتها ،فإنهم بذلك
يخاطرون بالتخلّي عن المهمة األساسية.

اقسم الدراسة إلى قسميْن –  ٣٧ - ٣٥ :١ثم .٣٩ - ٣٨ :١
تو ّقف بين القسميْن لتتأمل في مشاعر التالميذ وفي سبب
استعجالهم.
في القسم الثاني تكلّم من وجهة نظر التالميذ واطلب من
األوالد أن يناقشوا الموضوع من وجهة نظر يسوع .هل يقدر
األوالد أن يشعروا بالصدمة ويفهموا لماذا اختار يسوع هذا
القرار الصعب.

ناقش وط ّبق

لعبة

بعد التفكير بأسئلة التأمّل أثناء تحضير الدرس
ناقش وطبّق الدرس في حياة األوالد.

الخيار  :١اطبع الصفحتيْن  ٤٥و ٤٦على
والصق النصفيْن معا ً لتحصل
اثن الورقتيْن إلى نصفيْن
ِ
ورقِ .
على لعبتيْن تركيبيّتيْن ( )puzzlesلكل واحدة منهما جهتيْن.
قصّ كل  puzzleعلى حدة وضعها في ظرف – ظرف لكل
مجموعة.

الهدف األساسي لهذه الفقرة هو اكتشاف كيف يمكن للكرازة
باألخبار السارة أن تساعد الناس أكثر من تلبية حاجاتهم
األخرى .من السهل قول هذا لكن ليس من السهل تصديقه
َ
اقتنعت؟ ما هو األسلوب الذي ستستخدمه في
وتطبيقه .هل
ّ
التعامل مع المعذبين؟

اجلس المجموعتيْن في جهة من
اقسم األوالد إلى مجموعتيْن.
ِ
وضع الظرفيْن في الجهة األخرى ،ظرف واحد مقابل
الغرفة
ِ
كل فريق .اخبر األوالد أ ّنه على كل فريق أن يرسل ولداً بعد

هل يعرف األوالد مدى أهميّة األخبار السارة؟ يسهل تحمّل
كل الصعوبات إذا عرفنا أنّ يسوع يهت ّم بنا ،وإذا وثقنا
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بسلطانه على حياتنا ،وإذا تم ّتعنا بمحبّة الكنيسة المحليّة ،وإذا
عرفنا أ ّننا ننتظر عزا ًء وشفا ًء كامالً في السماء.

نشاط

لألوالد األصغر س ّنا ً  -يجب أن نحرص على إخبارهم الحقيقة
المجرّ دة .فهم يثقون بنا ويريدون أن يكرّ روا على مسامعنا
ما أخبرناهم به .قد تسألهم أن يخبروك أين الروعة في كون
يسوع ملكهم.

لألعمار  - ،٧ - ٣اخ َترْ إما النشاط ألف
(صفحة  ،)٤٧أو النشاط باء (صفحة  ٤٨و .)٤٩
النشاط ألف  -اطبعْ صفحة  ،٤٧نسخة للتلوين لك ّل ولد.
ساعد األوالد ليثنوا الصورة بحسب ما هو مبيّن ثم الصق
صورتيْ يسوع ،الواحدة إلى الجهة الخلفية من األخرى.

من المفيد أن تستخدم مثل .قد تراجع مع األوالد آخر مرّ ة
بحزن شديد أو بأذىً  .ناقش كيف أنّ قربهم من
شعروا
ٍ
شخص يحبّهم خ ّفف من وطأة الحزن واألذى .التألّم وحيداً
أصعب من التألّم برفقة شخص يهت ّم بنا .يمكن لألوالد التذ ّكر
وفهم أنّ محبّة اآلخرين واهتمامهم بنا يسهّالن الصعاب.

اآلن يمكنك ثني صورة يسوع في كال اإلتجاهيْن فيظهر
القرار المهم الذي ا ّتخذه بالتحوّ ل من الشفاء إلى الكرازة
باألخبار السارة.
النشاط باء  -اطبع الصفحة  ٤٨على ورق مقوّ ى (نسخة
واحدة لكل ولد) وصفحة  ٤٩على ورق (نسخة لكل ولديْن).

لألوالد األكبر سنا  -هنا تبعد تعاليم المسيح عن حياة األوالد
العاديين بُعد السنين الضوئيّة ،خاصة أولئك الذين يعيشون
في البلدان المتطوّ رة حيث ُتحل المشاكل والصعاب اليوميّة
بسهولة بينما تبقى حقيقة الموت واألبدية مخفيّة.

وستحتاج أيضا إلى خيطيْن من المطاط (م ّغيطة) ( ١٥سم)
لكل ولد.
قبل الدرس قصّ مربعات العجائب واجمع كل أربعة مربعات
معا ً لكل ولد .أيضا ً اثقب األربعة ثقوب في الصفحة  ٤٩كما
هو مبيّن.

ولكي تكون المناقشة بين األوالد صحيحة يجب أن تساعدهم
ليتفاعلوا مع واقعيّة هذه األمور.
•يجب أن نكون حذرين في الحديث عن المعاناة فقد يكون
بعض األوالد حسّاسون وبعضهم قد يكون اختبر معاناة
كبيرة.

اطلب إلى األوالد أن يلوّ نوا الرسوم ثم ساعدهم ليجمعوا
الصورة كما يلي:
ّ
المطاط بالثقب الذي في أعلى الصفحة والثاني
•مرّ ر خيط
الذي في أسفل الصفحة وكرر ذلك مع الثقبين اآلخرين
ليتكوّ ن لديك ّ
خطان مستقيمان على جانبيْ الصورة .ثب ْ
ّت
ّ
المطاط بشريط الصق من الجهة الخلفيّة للورقة (يمكنك
القيام بذلك قبل الدرس لتوفير الوقت).
ّ
المطاط على طول
ضع المربّعات األربعة تحت خيط
• ِ
ّ
الخط المتقطع بحيث تكون الرسمة إلى األسفل .ثبّت كل
ّ
المطاط.
مربّع بشريط الصق على خيط
•اقلبْ المربّعات لكي تظهر الرسمات.
ذ ّكر األوالد أنّ الناس أتوا إلى يسوع لكي يشفيهم .والمربّعات
األربعة ّ
تمثل صور بعض الذين شفاهم يسوع.

	-هل يفهمون خطورة األلم واألذى والمعاناة؟
	-هل يقدرون أن يفهموا سبب حاجة الجموع والتالميذ
الماسّة إلى عون يسوع؟
	-بما كانوا سيشعرون في مثل هذا الوضع؟
	-لماذا اعتبر يسوع أنّ الكرازة أه ّم من الشفاء؟
•كيف يمكن لإليمان باألخبار السارة أن يساعد األوالد في
أوقات األلم؟
	-ما هو شكل هذه المساعدة؟ قد ال يتم ّكن األوالد من
اإلجابة على هذه األسئلة بالتالي يجب أن تقترح
ظروفا ً شبيهة بتلك التي يواجهونها في حياتهم اليومية.

ادفع هذه المربّعات إلى الخارج من الوسط ليظهر
واآلن ِ
السبب الحقيقي لمجيء يسوع .شفاء الناس هو أمر جيد
ويسوع يحب أن يساعد الناس ،لكنّ مهمّته الملحّ ة هي أن
يخبرهم األخبار السارة.

	-بعد فهمهم األخبار السارة كيف يمكنهم مساعدة
اآلخرين من حولهم؟
	-نتيجة فهمهم األخبار السارة كيف يمكن أن تختلف ردّة
فعلهم وقت الصعاب؟

لألعمار  - ،١١ - ٧اطبع إما نشاط جيم (صفحة  ،)٥٠أو نشاط
حاء (صفحة  ،)٥١نسخة لكل ولد .اخترْ ما يناسب األوالد في
مجموعتك واستخدمها لتعزيز الدرس أو لبدء المناقشة.

	-هل سيغيّرون أسلوب اهتمامهم باآلخرين؟

فكرة للصالة

آية الحفظ

هل يمكن لألوالد أن يذكروا أشياء تلهيهم عن
سماع أخبار يسوع أو عن إخبار اآلخرين عن يسوع؟ ما هي
األمور التي ينبغي أن يُصلّوا ألجلها؟

مرقس َ " .١٥ :١ق ْد َك َم َل َّ
ب
الز َمانُ َوا ْق َت َر َ
َم َل ُك ُ
يل".
وت ِ
هللاَ ،ف ُتوبُوا َوآ ِم ُنوا ِباإلِ ْن ِج ِ

هل يعرفون شخصا ً يتألّم؟ ما هو أفضل ما ينبغي أن تطلبه
في الصالة من أجله؟
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الملك في ملكوت هللا (الجزء  - )١األسبوع الرابع
فكرة لعبة ()٢ / ١

قد اقترب ملكوت هللا
فتوبوا وآمنوا باإلنجيل.

اقفزوا خمس
قفزات
اثنان يقفان
ويدوران ثم
يجلسان

غني أغنية
لألطفال

ابحث عن
قطعة

بخمسة
قم
حركات للمعدة

واحد منكم
يصفق بيديه
خمس مرات

قفوا جميعكم ثم
اجلسوا

لجميع
ا
يذكر طعامه
المفضّل

ابحث عن
قطعة
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ع ّدوا جميعكم
إلى العشرة

اثنان يقومان
بثالث حركات
للمعدة
اثنان يقفزان على
رجل واحدة حول
الغرفة
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الملك في ملكوت هللا (الجزء  - )١األسبوع الرابع
فكرة لعبة ()٢ / ٢

قد اقترب ملكوت هللا
فتوبوا وآمنوا باإلنجيل.

ابحث عن
قطعة

ابحث عن
قطعة

ابحث عن
قطعة

ابحث عن
قطعة

ابحث عن
قطعة

ابحث عن
قطعة

ابحث عن
قطعة

ابحث عن
قطعة

ابحث عن
قطعة

ابحث عن
قطعة

ابحث عن
قطعة
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ابحث عن
قطعة
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الملك في ملكوت هللا (الجزء  - )١األسبوع الرابع
النشاط ألف

قد اقترب ملكوت هللا
فتوبوا وآمنوا باإلنجيل.

لقد ُ
شفيت
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الملك في ملكوت هللا (الجزء  - )١األسبوع الرابع
النشاط باء ()٢ / ١

ظنّ الجميع أن يسوع جاء ليشفي لك ّنه قال إ ّنه جاء ليخبر الناس عن اإلنجيل
مرقس ٣٨ :١

قد اقترب ملكوت هللا
فتوبوا وآمنوا باإلنجيل.
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الملك في ملكوت هللا (الجزء  - )١األسبوع الرابع
النشاط باء ()٢ / ٢
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أولويّة الملك

الملك في ملكوت هللا (الجزء  - )١األسبوع الرابع
النشاط جيم

نقرأ هذه القصة الواقعية في مرقس

٣٩ - ٢٩ :١

اكتشف

بعد أن شفى يسوع حماة سمعان انتشر الخبر .من أتى إلى يسوع لينال الشفاء؟
________________ ()٣٣ - ٣٢ :١
لهم؟ ()٣٤ :١

ماذا فعل يسوع
شف_____ جميع الم _________________ وال______________.
برأيك هل عرف هؤالء الناس حقيقة يسوع؟
لماذا أتوا إلى يسوع؟

ماذا فعل يسوع في اليوم التالي عندما صار وحده؟
بحث عن آخرين ليشفيهم

للتأ ّمل

( )٣٥ :١ارسم دائرة حول اإلجابة الصحيحة.

تناول فطورا كبيرا

صلى إلى هللا

من بحث عن يسوع؟
حماة سمعان
التالميذ
سمعان
الجميع
الجموع
الفريسيين
أراد التالميذ أن يستمر يسوع بشفاء المرضى .بماذا أجابهم يسوع؟
( )٣٧ - ٣٦ :١ضع عالمة صح في المربع المناسب

( )٣٩ - ٣٨ :١أكمل الجملة

"لنذهب إلى الق_____ المج________ ألع____ هناك أيضا".

للتأ ّمل

ماذا تو ّقع التالميذ أن يفعل يسوع

ناقش

؟ لماذا ظ ّنوا أ ّنه سيصنع هذا؟

لماذا قال يسوع إ ّنه أتى؟ ما هي الرسالة التي سيكرز بها؟ (راجع مرقس )١٥ :١
ماذا ينبغي أن نضع أوال إذا كنا أتباع يسوع؟ أين األهمية في هذا؟
هل من أمور ُتلهيك عن إخبار اآلخرين عن يسوع؟ اطلب إلى هللا أن يساعدك لتتكلّم
عن يسوع.
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أولويّة الملك

نقرأ هذه القصة الواقعية في مرقس

الملك في ملكوت هللا (الجزء  - )١األسبوع الرابع
النشاط حاء

٣٩ - ٢٩ :١

اكتشف

ماذا فعل يسوع عندما عرف أن حماة سمعان مريضة؟
من أتى إلى يسوع لينال
ماذا فعل يسوع لهم؟

(_______________ )٣١ - ٣٠ :١

الشفاء؟ (________________ )٣٣ - ٣٢ :١

(_________________ )٣٤ :١

للتأ ّمل

برأيك هل عرف هؤالء الناس حقيقة يسوع؟
ما هي أولويّاتهم؟

ماذا فعل يسوع في اليوم التالي عندما صار وحده؟

(____________________ )٣٥ :١

من كان يبحث عن يسوع؟

قد اقترب ملكوت هللا فتوبوا
وآمنوا باإلنجيل.

)٣٦ :١( _________________ .١
)٣٦ :١( _________________ .٢
)٣٧ :١( _________________ .٣

أراد التالميذ أن يستمر يسوع بشفاء المرضى .كيف تصرّ ف يسوع؟

()٣٨ :١

___________________________________________________

ماذا تو ّقع التالميذ أن يفعل يسوع؟ لماذا ظ ّنوا أ ّنه
سيصنع هذا؟

ناقش

للتأ ّمل

برأيك هل كان يسوع محقا أن يترك الجموع الذين
يحتاجون إلى الشفاء؟ لماذا؟

لماذا جاء يسوع إلى األرض؟
ما هي الرسالة التي سيكرز بها؟ (راجع مرقس )١٥ :١
ماذا يجب أن تكون أولويتنا كمسيحيين؟ أين األهمية في هذا؟
هل من أمور تلهيك عن إخبار اآلخرين عن يسوع؟ ما الذي يذ ّكرك أن تستمر بالحديث عن
يسوع؟
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الملك في ملكوت هللا (الجزء  - )١األسبوع الخامس

الملك يغفر
مرقس ١٢ - ١ :٢

الفكرة الرئيس ّية  :ب ّين يسوع أنّ له قوة هللا ِبحل ِّ مشكلة اإلنسان األكبر  -الخطية.
الهدف

 :تعليم أنّ جميعنا نواجه المشكلة الكبيرة عينها (الخطية) ،ووحده يسوع يمكنه
أن يحل ّ هذه المشكلة.

القصة إلى هذه النقطة
أحداث
ّ
األسبوع األول
•أخبر يوحنا المعمدان الناس أنّ الرب سيأتي.

بمزيد من التركيز.
في الدرس السابق اختار يسوع أن يكرز للناس باإلنجيل
عوض أن يشفي أمراضهم الجسديّة .حاال بعد هذا شفى
يسوع رجالً أبرص ( ،)٤٥ - ٤٠ :١يبدو هذا تناقضاً .لكن
ف ّكر بالسبب الذي ألجله شفى يسوع األبرص ،تح ّنن عليه
( ،)٤١ :١لك ّنه أراد أيضا أن يكون شهادة للكهنة (- )٤٤ :١
وهذا أسلوب من الكرازة.
طلب يسوع من الرجل أن ال يخبر أحداً لكنّ الرجل تجاهل
طلب يسوع وأخبر الجميع .هذا التركيز على الشفاء الجسدي
ينتج عنه عدم تم ّكن يسوع من دخول المدن ليكرز بالبشارة
ألنّ الجموع طلبوا الشفاء.

•أخ َبرهم أنّ يسوع أعظم منه ألنّ يسوع سيعمّدهم بالروح
القدس وليس بالماء فقط.
•قال للناس أنّ يهيّئوا قلوبهم لمجيء الرب بالرجوع إلى
هللا .وبإمكانهم برهان ذلك بالمعموديّة.
األسبوع الثاني
•سمح يسوع ليوحنا أن يعمّده ليُظهر أ ّنه إلى جانب الناس
الذين جاء ليخلّصهم.
•الروح القدس النازل كحمامة على يسوع هو برهان أنّ
يسوع سيعمّد بالروح.
•صوت هللا من السماء هو برهان أنّ يسوع هو ابن هللا.
•غلب يسوع تجربة الشيطان في البرية لكي يُثبت أ ّنه جاء

٢ :٢
عندما دخل يسوع المدينة كانت الجموع تزدحم لكن يسوع
التزم بالخطة وكرز لهم "بالكلمة" .الكلمة عن "قرب"ّ
ملكوت هللا وكيفية الدخول إلى الملكوت (.)١٥ :١

"ليسحق رأس الحيّة".
األسبوع الثالث
•أخبر يسوع الناس أنّ ملكوت هللا قريب.
•دخول الملكوت يتطلّب التوبة واإليمان – وهذا ما قام به

٤ - ٣ :٢

وتبعوا يسوع حاالً.
الصيّادون الذين تركوا حياتهم القديمة ِ

الحِظ المشاهدة المباشرة التي تقرّ ب القارىء إلى الحدث.

األسبوع الرابع

٠ :٢

• ْ
بشكل كبير
نمت شهرة يسوع الشافي
ٍ
ضالً الكرازة
•صلّى يسوع ث ّم قرّ ر أن ال يشفي البعض مف ّ

رأى يسوع عزم أصدقاء المفلوج على شفاء صديقهم -
رأى "إيمانهم".

باإلنجيل لآلخرين.

فقال أوال لهذا الرجل الذي أراد الشفاء الجسدي" ،يا بُنيّ
مغفورة لك خطاياك ".حتما ً لم تكن هذه الكلمات متو ّقعة
إطالقا.

دراسة للمع ّلم

لم يربط يسوع بين خطايا الرجل ومرضه .بل أراد يسوع
أن يعالج أوالً مشكلة الرجل األكبر  -خطيّته .فخطيّته هي
مرض روحي ستمنعه من دخول ملكوت هللا األبدي في
حين أنّ شلله سينتهي عند القبر.

إقرأ مرقس ُ ١٢ - ١ :٢مالحظا ً السلطان
الذي يدّ عيه يسوع لنفسه وردّ ة فعل رؤساء الدين.

٧ :٢

ُتش ّكل األعداد في مرقس  ٤٥ - ٤٠ :١رابطا بين الدرس
السابق وهذا الدرسُ .يستحسن قراءتها أيضاً.

كان معلّمو الناموس على ّ
حق ،فاهلل وحده يقدر أن يغفر
الخطيّة ألنّ جميع الخطايا هي في النهاية ض ّد هللا .عندما

استخد ِِم المالحظات التالية لمساعدتك على التأ ّمل بالمقطع
52

جميع الحقوق محفوظة ©  2014خدمات TnT
حبات الخردل ( )Mustard Seedsإنتاج خدمات TnT
www.mustard-seeds.net

الحصة
تصميم
ّ

نخطئ إلى أقاربنا نكون قد تعدّينا على وصيّة هللا التي
تقول" :أحب قريبك كنفسك" .أدرك معلّمو الناموس أنّ
يسوع بغفرانه خطيّة الرجل يدّعي أنّ له سلطان ليعمل
األعمال التي يعملها هللا وحده .ادّعى المساواة مع هللا .فلو
كان يسوع مجرّ د إنسان فهو يجدّف على هللا .لكنّ معلّمو
الناموس لم يأخذوا باإلعتبار أ ّنه لو كان يسوع هو "هللا في
الجسد" فإنّ كالمه ليس تجديفا ً بل هو الحق.

مراجعة

راجع الدرس السابق مستخدما ً األسئلة المتو ّفرة ووسائل
اإليضاح المُستخدمة في الدرس السابق .من شأن هذا أن
يساعد األوالد الذين لم يتعلّموا الدرس السابق.

٩ :٢

فكرة تمهيدية

هذا السؤال الذي طرحه يسوع يفترض أنّ بإمكانه القيام
بالعمليْن .غفران الخطايا والشفاء هما عالمتان من عالمات
المسيّا الذي تنبّأ عنه أرميا قائالًَ " ،ها أَيَّا ٌم َتأْتِيَ ،يقُو ُل
الرَّ بُّ َ ،وأَ ْق َط ُع َ ...ع ْه ًدا َجدِي ًدا ....ألَ ِّني أَصْ َف ُح َعنْ إِ ْثم ِِه ْم،
َوالَ أَ ْذ ُك ُر َخطِ َّي َت ُه ْم َبعْ ُد"(أرميا  .)٣٤ - ٣١ :٣١وكتب
أشعياء قائال ..." ،ه َُو َذا إِل ُه ُك ُم َ ...يأْتِي  ...حِي َن ِئ ٍذ َي ْق ِف ُز
األَعْ َر ُج َكاإلِي َِّل( "...أشعياء  .)٦ - ٤ :٣٥من األسهل
القول" ،مغفورة لك خطاياك" إذ ال سبيل إلثبات حصول
ذلك ،لك ّنه في الواقع من األصعب فعل ذلك ألن غفران
الخطايا هو هلل وحده.

قدّ م درس هذا األسبوع.
اطرح األسئلة في نهاية الفكرة التمهيدية .وهذا يح ّفز األوالد
ليتر ّقبوا شيئا ما في الدرس ويساعدهم على التركيز .وسيتم
اإلجابة عنها في وقت الحق من الحصة.

طريقة تقديم الدرس
صلب الدرس.
ّ
قصة الكتاب مقدّمة بأسلوب مالئم وجذا ٍ
ب لمختلف األعمار.

لعبة

١٠ :٢
أمر يسوع بالشفاء الجسدي ،األمر الذي يتطلّب دليالً
َ
ً
ملموسا ،ليبرهن أنّ له السلطان ليغفر الخطايا.

ليست أساسية.
ّ
تعزز هدف الدرس بطريقة ممتعة وتساعد على
تصريف طاقة األوالد.

يسمي نفسه "ابن هللا" .وقد اس ُتخدم هذا االسم في دانيال
 ١٤ - ١٣ :٧باإلشارة إلى اإلنسان الذي سيعطيه هللا ك ّل
سلطان ومُلكا ً أبد ّياً .قال يسوع إ ّنه هو ذلك الملك.
ٍ

راجع األسئلة المطروحة في الفكرة التمهيدية.

١٢ :٢

ناقش وطبّق

الصدمة هنا هي أنّ يسوع ليس مجرّ د معلّم أو شافي بل له
سلطان هللا .وقد رأى الجميع هذه الحقيقة في هذه الحادثة
وتعجّ بوا.

ال يجب تفويتها!
هنا يُمتحن األوالد حول مضمون قصة الكتاب المقدس
ومعناها .يجب طرح األسئلة والمناقشة لتطبيق قصة الكتاب
المقدس هذه على حياة األوالد اليومية .دع األوالد يستحوذون
على القسم األكبر من الكالم.

فكرة للصالة
استعِن بفكرة الصالة أو شجّ ع كل ولد ليصلّي ألجل فكرة من
أفكار الدرس.

نشاط
فرصة لتعزيز الدرس .النشاط ألف أو باء يناسب األوالد
األصغر س ّناً .والنشاط جيم أو حاء يناسب األوالد األكبر سنا
ويُستخدمان لتسهيل فقرة التعليم أو المناقشة أو التطبيق –
يفضّل بعض األوالد مناقشة اإلجابات قبل كتابتها.

آية الحفظ
طريقة ممتعة لحفظ اآلية الرئيسية لهذه السلسلة.
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مراجعة

ر ّقم الجهة الخلفيّة للصور بطريقة عشوائية وعلّقها على
اللوح بحيث تظهر األرقام وليس الصور .يختار كل ولد
بالتتالي رقميْن .اكشف الصورتيْن بحسب الرقميْن المختاريْن،
إذا كانت الصورتان زوجا تعلّقهما إلى جهة الصورة وإذا لم
تكونا زوجا ً عِ لّقها كالسابق .كلّما ظهر زو ٌج اسأل األوالد
من هو المسؤول .يمكن القيام بهذا النشاط بتشكيل فريقيْن
بحيث يتتالى كل فريق على اختيار رقميْن.

راجع الدرس السابق مستخدما األسئلة التالية:
•كم كان عدد الذين جاءوا إلى يسوع؟
[ المدينة كلّها (مرقس])٣٣ :١
•لماذا جاءوا إلى يسوع؟
[لينالوا الشفاء (مرقس ])٣٢ :١

ناقش معنى التم ّتع بالسلطة على اآلخرين .قصّة اليوم من
لرجل ليُظهر أنّ له
الكتاب المقدّس هي عن شيء عمله يسوع
ٍ
سلطانٌ على األرض[ .استخدم أسئلة الربط أدناه لتخلق رابطا ً
مع الدرس].

•ماذا اختار يسوع أن يفعل؟
[أن يكرز باإلنجيل للجميع (مرقس ])٣٨ :١

فكرة تمهيدية

أسئلة الربط
•لماذا جيء بالرجل إلى يسوع؟
[ كان مفلوجا ً (مرقس ])٢:٣

الخيار  :١ما المشكلة؟ استخدم إمّا الصور
أو التمثيل لكي يكتشف األوالد سبب المشكلة الكبيرة في
سيناريوهات مختلفة .مثالً بيت ُدمّر بالفيضان ( مياه كثيرة)،
جفاف (قلّة المياه)ِ ،رجل مكسورة (عظم مكسور) ،سيّارة
ّ
معطلة (دوالب مثقوب) إلخ...

•ماذا قال له يسوع؟
[ مغفورة لك خطاياك (مرقس ])٥ :٢
•ماذا فعل له يسوع أيضاً؟
[شفاه (مرقس ])١٢ :٢

اسأل عن سبب المشكلة وكيفية معالجتها في كل حالة من
الحاالت المذكورة أعاله .قصّة اليوم من الكتاب المقدس
رجل يعاني مشكلتيْن كبيرتيْن وقد عالج يسوع
هي عن
ٍ
كِلتيْ المشكلتيْن[ .استخدم أسئلة الربط أدناه لتخلق رابطا ً مع
الدرس].

طريقة تقديم الدرس
تتضمّن هذه القصّة مقداراً كبيراً من الدراما
والحوار .فثمّة حماس وتو ّتر وغضب وفرح ومحبة
وصداقة ،وسقف مفتوح وعجيبتان .يمكن سرد هذه القصة
بطرق عديدة – اخترْ الطريقة التي تساعد األوالد في
ٍ
مجموعتك على فهم الدراما والتو ّتر.

الخيار  :٢اجعلني أفضل .البسْ أحد األوالد لباس الطبيب.
اكتب أسماء بعض األمراض على ورق وضعْ ها داخل قبّعة.
اطلب إلى األوالد أن يلتقطوا ورقة من القبّعة ثم على الطبيب
أن يعطيهم العالج للمرض المكتوب .مثال :رجل مكسورة،
إنفلونزاِ ،جدري ،لسعة بعوض ،جرح في الركبة ،ثؤلولة،
أمل (حشرات في الشعر) .إ ْن ِه بالشلل.

تكلّ ْم عن مدى بشاعة الشلل .إذا لم يفهم األوالد هذا األمر
فلن يش ّكل كالم يسوع الذي قاله في العدد  ٥ :٢الصدمة
المطلوبة .يجب أن تخلق جوّ اً من التر ّقب بحيث يتو ّقع األوالد
من يسوع أن يشفي هذا الرجل من مرضه الفظيع .فتكون
الصدمة حين تخبرهم إنّ يسوع عالج مشكلة خطية هذا
الرجل أوال .أال يُفترض أن يشفي يسوع رجليْ الرجل؟ ساعد
األوالد ليدركوا أنّ مشكلة الخطية هي بغاية الخطورة – فعدم
نوالهم مغفرة الخطايا هو أسوأ من الشلل.

رجل يعاني مشكلة
قصّة اليوم من الكتاب المقدس هي عن
ٍ
كبيرة ،لكنّ يسوع أعطاه عالجا ً لمشكلة أخرى أكثر خطورة.
[استخدم أسئلة الربط أدناه لتخلق رابطا ً مع الدرس].
لألكبر س ّنا ً  -استخد ِِم الخيار الثاني إ ّنما مع بعض اإلضافات.
يلعب أحد األوالد دور المريض وتخبره عن مرضه/مشكلته
ّ
ويمثل عوارض
على انفراد .يزور المريض "الطبيب"
المرض ويشرح مكان المشكلة وبماذا يشعر – بدون أن يخبر
الطبيب اسم المرض .وعلى الطبيب أن يحزر المشكلة ويخبر
المريض بالعالج (دواء /راحة /تجبير العظم المكسور/
إلخ.)...

لألوالد األصغر سنا  -اسر ِد القصّة مستخدما نموذجا َ
لبي ٍ
وألشخاص من علب اللّبن الصغيرة أو من األنابيب
ت
ٍ
الكرتونية .استعِن باإلرشادات الموجودة في الصفحة .٥٧
استخدم غطاء علبة أحذية وقطعة قماش صغيرة لتصنع
ْ
فراشا ً
حبال صغيرة إلى زوايا الغطاء.
واربط اربع
ٍ

الخيار َ :٣من المسؤول؟ حضّر س ّتة أزواج من الصور التي
ّ
تمثل سلطة الواحد على اآلخر .مثال :استاذ وتلميذ ،ضابط
وجندي ،كابتن سفينة وبحّ ار ،ملك وخادم ،لجنة ح ّكام والعب
كرة قدم ،كابتن طائرة ومُضيف.

وانز ْل ُه من السقف
ضع َ
الرجل على الفراش الذي على الغطاء ِ
ِ
بينما تسر ِد القصة .لفّ الفراش حالما يشفي يسوع الرجل
بالرجل حامال الفراش إلى الخارج.
وامش َ
ِ
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هللا .مهما فعلنا لن نقدر أن نجتاز هذا الفاصل .بعد ذلك
يمكنك أن تعطيهم لوحا ً خشب ّيا ً أو ما شابه لكي يعبروا هذا
الفاصل .يمكن تسمية هذه األداة الجديدة "يسوع" .ذ ّكر
األوالد أنّ يسوع قاد ٌر على معالجة مشكلة اإلنسان األكبر
بحسب القصّة الكتابيّة لهذا اليوم.

ساعد األوالد ليفهموا الدراما في هذه القصّة ويدركوا حاجة
المفلوج الماسّة إلى أصدقائه لكي يُشفى .كيف يبدو األمر
وهم يحملون صديقهم ويتن ّقلون به في كل مكان؟ ألن يكون
رائعا ً لو استطاع صديقهم أن يمشي؟ أيّة أفكار راودتهم عندما
سمعوا يسوع يقول لصديقهم" ،مغفورة لك خطاياك" ،عوض
أن يشفيه أوال؟

الخيار  :٢لعبة حفظ اآلية .كما في الدرس السابق تساعد آية
الحفظ على فهم درس اليوم .يدعونا يسوع جميعنا "لنتوب
ونؤمن باإلنجيل" .األخبار السارّ ة هي أ ّنه بإمكاننا نوال مغفرة
خطايانا وبإمكاننا دخول ملكوت هللا لنكون فيه إلى األبد.
يمكنك استخدام إحدى األفكار التالية لتعلّم األوالد آية الحفظ:

لألوالد األكبر س ّنا ً  -سيحب األوالد الحيويّين أن يُدلّوا أحد
األوالد من األعلى .استخدم لحافا ً أو شرشفا ً كبيراً ْ
وخذ جميع
اإلحتياطات لتؤمّن سالمة الجميع ،واستمتع بهذا النشاط.
كيف يمكنك أن تسرد األحداث بحيث ُتبيّن التو ّتر المتصاعد
وصوالً إلى كالم يسوع المفاجئ في ٥ :٢؟

•ارسم رجليْن واكتبْ عليهما آية الحفظ .قصّهما إلى قطع
صغيرة لتحصل على  puzzleتقدّمها لألوالد لكي يقوموا
بجمعها .ذ ّكر األوالد أنّ مشكلة الخطية هي أكبر من
الرجل المشلولة.
مشكلة ِ

يمكن أن تسرد القصّة من وجهة نظر المفلوج بأسلوب
هادفٍ:
•لماذا ُنقل ليرى يسوع؟ ما مدى أهميّة هذا األمر بالنسبة
له؟
•لو لم يكن مفلوجا ً لما التقى يسوع أبدا.

وابن سورا من آية
•اكتبْ آية الحفظ على عدد من العلب.
ِ
الحفظ على غرار "سور الخطية" في فكرة لعبة  -الخيار
 .١أبع ِد العلب واحدة بعد األخرى بينما يتلو األوالد آية
الحفظ مرّ ة بعد مرّ ة إلى أن ُتبعد العلبة األخيرة.

َ
يؤت به إلى يسوع بسبب الشلل لما نال غفران
•لو لم
خطاياه.
•هو اآلن في السماء يتذ ّكر ذلك اليوم ،أي عجيبة من بين
العجيبتيْن تراه أكثر امتنانا ً ألجلها؟

•ضعْ ولداً على لحفاف وقم برم ِْيه إلى األعلى بينما يتلو
آية الحفظ .احرصْ أن ال توقعه على األرض .سيحمي
نزل المفلوج على شيء
علو منخفض .أَ ِ
اللحاف الولد من ٍ
يشبه الملحفة.

لعبة

ناقش وط ّبق

الخيار  :١لعبة الخطية .ثمّة عدّة خيارات:
ابن حائطا ً من علب الكرتون أو المكعّبات البالستيكية
• ِ
ُكتب عليها خطايا فرديّة مثل الكذب ،السرقة ،الوقاحة،
عدم الشكر ،إلخ ...اكتب على علبة كبيرة جداً أو مكعّب
كبير "تجاهل هللا" واستخدمه ليكون األساس لتظهر
أنّ هذه هي الخطيّة األولى وهي سبب جميع الخطايا
األخرى .اشرحْ أنّ الخطيّة تشبه سوراً نبنيه يفصِ َل بيننا
وبين هللا .يستحيل علينا هدم هذا السور – وحده يسوع
قاد ٌر أن يه ِدمْه .يمكن أن تتحوّ ل هذه اللعبة إلى حركة
خبئة المكعّبات والبحث
جسدية بالتسابق أو بلعب لعبة َت ِ
عنها.

بعد التفكير بأسئلة التأمّل أثناء تحضير الدرس
ف ّكر في كيفيّة تطبيق هذا الدرس في حياة األوالد.
تنقسم الفكرة األساسية إلى قسميْن أساس ّييْن نهدف إلى شرحها
لألوالد من خالل هذه العجيبة:
 .١الخطية هي المشكلة األكبر في حياة كل إنسان .في هذه
القصة كانت خطيّة الرجل هي المشكلة األكبر في حياته،
كانت أكبر من مشكلة الشلل.
 .٢وحده يسوع قادر أن يعالج مشكلة الخطية .في هذه
القصة ترك الرجل يسوع بعد أن نال غفران خطاياه –
الشيء الذي يمكن أن يمنحه هللا وحده.

•حدّد مساراً للركض وضعْ بعض الحواجز ليقفز األوالد
اقسم األوالد إلى فريقين .اخلق
فوقها أو يسيروا تحتها.
ِ
بوضع حبليْن الواحد مقابل اآلخر.
فاصالً على المسار
ِ
يجب أن تكون المسافة بين الحبليْن كبيرة كفاية بحيث
يعجز األوالد عن القفز بينهما .ق ْل لألوالد إنّ المست
ِرجل أحدهم األرض اثناء القفز فوق الحبليْن فسيخسر
فريقه .بعد الدورة األولى اشرحْ لهم أنّ هذا الفاصل
يشبه الخطيّة – فاص ٌل غير قابل للربط أنشأناه بيننا وبين

لألوالد األصغر س ّنا ً  -يكفي أن تخبرهم هاتيْن الحقيقتيْن
وتشرحهما أثناء سرد القصّة .جيد أن تؤ ّكد للصغار إيمانهم
بيسوع .يجب أن تطمئنهم أن محبّتهم ليسوع هي عالمة أ ّنه
ْ
عولجت مشكلتهم األكبر.
غفر لهم –
الخطية هي مفهوم نظري بالنسبة للصغار بالتالي عليك أن
تشرحها لهم بأسلوب ملموس باستخدام أمثلة عن ما هي
الخطية .ستساعدك في ذلك إحدى األفكار في فقرة اللعبة،
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اختم وقت الصالة بالتعبير عن امتنانك ليسوع
بذلك بصمتِ .
القادر أن يعالج مشكلتنا األكبر.

وستحتاج إلى بضع جمل شرح .ال يعترف الصغار بسهولة
بحقيقة أ ّنهم يخطئون .ذ ّكرهم أنّ الخطية هي مشكلة الجميع.
وجميعنا نحتاج إلى الغفران.
امش
هل يتذ ّكر األوالد العناصر األساسية في هذه القصة؟
ِ
بينهم واطلب منهم أن يذكروا عنصراً بعد اآلخر .يمكنك
أيضا أن تطلب من األوالد أن ّ
يمثلوا القصة مستخدِمين
الوسائل التي حضّرتها.

نشاط
لألعمار  - ،٧ - ٣اخ َترْ إما النشاط ألف
(صفحة  ،)٥٨أو النشاط باء (صفحة .)٥٩

لألوالد األكبر سنا ً – ابدأ بمراجعة أحداث القصة بطرح
أسئلة محدّدة لتحوّ ل انتباههم إلى الصدمة حين رأى يسوع أنّ
الخطيّة هي مشكلة الرجُل الكبرى.

النشاط ألف  -اطبعْ صفحة  ٥٨على ورق مقوّ ى ،نسخة لك ّل
ولد.
ّ
المتقطع .ثم
اثن الصفحة إلى نصفيْن على الخط
قبل الدرس ِ
قصّ الخطوط األربع.

يمكنك التشديد على الفرق بين العجيبتيْن من خالل إجراء
مقابلة مع المشلول قبل هذه األحداث ثم مقابلة أخرى بعد
مرور مئة عام وهو في السماء .كيف سيُجيب على األسئلة
التالية في كال المقابلتيْن؟

يلون األوالد الرسم .ساعدهم في تجميع البيت بإضافة الغراء
ّ
ً
اثن صورة الجموع إلى الداخل أوال ثم الجزء
كما هو مبيّنِ .
األعلى ويليه الجزء األسفل ،فيظهر شكل علبة .ينظر األوالد
إلى جوانب العلبة ل َيروا الجموع وينظرون إلى أعلى العلبة
ف َيرون أصدقاء المشلول.

•ما هي مشكلتك؟
•ماذا فعل/سيفعل لك يسوع؟
•لماذا كان ما فعله/سيفعله باألمر الجيد؟

النشاط باء  -اطبع الصفحة  ٥٩على ورق مقوّ ى ،نسخة لك ّل
ولد.

•ما هو أفضل ما في يسوع؟

قبل الدرس قصّ الصفحة إلى نصفيْن كما هو مبيّن .استخدم
ّ
المتقطعة المرسومة على صدر
شفرة لتقصّ الخطوط الثالثة
الصق الجزء األعلى
ثن إلى األعلى في النهاية.
المشلول ل ُت َ
ِ
من الصفحة إلى الجزء الخلفي من النصف اآلخر ،تأ ّكد من
ظهور كلمة "الخطية" من خالل الفُتحة في صدر المشلول.

•ماذا تنتظر؟
•ما رأيك بيسوع؟
ان ِه بمناقشة أهمية هذه العجيبة في حياة األوالد .حاول
التركيز عليهم وليس على أصدقائهم أو على الكرازة.
ماهي األسئلة التي ستطرحها لتساعدهم على التفكير في
الفرق الذي تحدثه هاتان الحقيقتان في أسلوب َعيْشهم
وكالمهم وفرحهم وقلقهم وصلواتهم؟ إذا صعُب عليك التفكير
بأسئلة جيدة ف ّكر بالفرق الذي أحدثته هاتان الحقيقتان في هذه
النواحي من حياتك.

يلون األوالد الرسمة .ثم يرفعون الفُتحة ل َيروا مشكلة
ّ
المشلول الكبرى التي عالجها يسوع.
لألعمار  - ،١١ - ٧اطبع إما نشاط جيم (صفحة  ،)٦٠أو نشاط
حاء (صفحة  ،)٦١نسخة لكل ولد .اخترْ ما يناسب األوالد في
مجموعتك واستخدمها لتعزيز الدرس أو لبدء المناقشة.

فكرة للصالة

آية الحفظ

من الجيد أن يصرف األوالد بضع دقائق في
التفكير باألسبوع الفائت وبالخطايا التي عملوها .بالنسبة
للصغار قد تكون هذه أشياء قالوها أو عملوها وأوقعتهم في
مشاكل.

مرقس َ " .١٥ :١ق ْد َك َم َل َّ
ب
الز َمانُ َوا ْق َت َر َ
َم َل ُك ُ
يل".
وت ِ
هللاَ ،ف ُتوبُوا َوآ ِم ُنوا ِباإلِ ْن ِج ِ

ذ ّكر األوالد أن الخطيّة هي مشكلتنا األكبر ألنّ هللا يعاقب
على الخطية .أ ّك ْد لألوالد أنّ يسوع قاد ٌر على مغفرة خطايانا
أل ّنه ابن هللا الذي مات ليحمل عقابنا.
•ماذا يرغبون أن يقولوا ليسوع رداً على ما فعله؟
ير ْون حاجتهم إلى الغفران؟
•هل َ
•هل هم ممت ّنون على ما فعله يسوع؟
شجّ عهم ليقولوا شيئا ً هلل يعبّر عن مشاعرهم .قد يفضّلون القيام
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الملك في ملكوت هللا (الجزء  - )١األسبوع الخامس
وسيلة ايضاح

بيت ْ
وقص فيها باب وش ّباك .قص فتحات في األعلى لتفتح بينما ينزل المفلوج مع فراشه
خذ علبة كرتون كبيرة
ّ

ساللم ْ
وارسم الساللم ،ابد ْا من الخلف من األعلى تاركا مسافة  ٢ .٥سم من أعلى الورقة منتهيا ً باسفل
خذ ورق كرتون مقوّ ى بما يوازي حجم جانب البيت
ِ
الورقة .ثم ارسم خط  zigzagآخر فوق األول تفصل بينهما مسافة  ٢ .٥سم (انظر الرسم) .قص الخط األعلى إلى الخط السفلي على الخط العريض كما
ّ
المتقطعة هي للثني .قص شريطا ً من الورق المقوّ ى بعرض  1سم للساللم .ثبّت الشريط إلى أعلى الثنية في الساللم رقم  1بمكبس.
في الرسم .الخطوط
الصق الساللم إلى جانب البيت.
األشخاص أنت بحاجة إلى علب لبن أو أكواب بالستيك صغيرة ،علب بيض كرتونية ،قطع
قماش صغيرة ،صوف ،شرائط ممغطة ،خيط قطن ،شريط الصق ،غراء ،اقالم .قص أعلى
علبة البيض والصقها فوق علبة اللبن أو كوب البالستيك .ارسم وجها .ضع قطعة قماش
حول الكوب وثبّتها بخيط المطاط أو بخيط القطن .اجمع أطراف القماش وادخله في فتحة
الكوب من أسفل .ثبّت غطا ًء للرأس كما فعلت بالثياب .الصق القطن كلحية عند الحاجة.
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الملك في ملكوت هللا (الجزء  - )١األسبوع الخامس
النشاط ألف

يسوع يملك السلطان ليغفر الخطايا
مرقس ١١ - ١ :٢

خطاياك

مغفورة لك

Copyright © 2014 by TnT Ministries

Mustard Seeds is a product of TnT Ministries
www.mustard-seeds.net
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الملك في ملكوت هللا (الجزء  - )١األسبوع الخامس
النشاط باء

الخطية

علم يسوع أن للرجل
مشكلة أكبر بكثير من
مشكلة رجليْه المشلولتيْن.
مغفورة لك
خطاياك

يسوع يملك السلطان ليغفر الخطايا
مرقس ١١ - ١ :٢
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الملك في ملكوت هللا (الجزء  - )١األسبوع الخامس
النشاط جيم

الملك يغفر

نقرأ هذه القصة الواقعية في مرقس

١٢ - ١ :٢

اكتشف

ماذا كان يسوع يفعل عندما ق ّدموا إليه المشلول؟

()٣ - ٢ :٢

يع_______ بال_______.
ماذا فعل يسوع للرجل عندما رأى

إيمانهم؟ ( )٥ :٢أكمل الجملة

خط___________".

قال"،يا ا _______ مغ___________ لك
كيف تصرّ ف معلّمو الناموس إزاء هذه العجيبة؟ ()٧ - ٦ :٢
ضع عالمة صح في المربع المناسب

فرحوا وتهللوا مع الرجل
غضبوا وقالوا إن يسوع يجدف
تعجبوا ومجدوا هللا

للتأ ّمل

لماذا أتى األصدقاء بالرجل المشلول إلى يسوع؟
برأيك كيف شعر الرجل وأصدقاؤه عندما غفر له يسوع؟

ماذا فعل يسوع عندما علم أفكار معلمي

الناموس؟ ( )١٢ - ١١ :٢ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة

أخبرهم أ ّنه هللا

شفى الرجل

طردهم
لماذا صنع يسوع هذه العجيبة الثانية؟ ()١٠ - ٨ :٢
ليظ________ أن ال_____ اإل________ (يسوع) سلطانا ً أن يغ_____ للناس
خط___________.

ناقش

قارن بين ردة فعل معلمي الناموس والجموع في مرقس  ٧ - ٦ :٢و .١٢

ما هي ردة فعلك حيال العجيبتيْن التي عملهما يسوع؟
أيهما األكثر أهمية؟
ما هي مشكلة الرجل األكبر في نظر يسوع؟ لماذا ُتعتبر هذه مشكلتنا الكبرى
نحن بدورنا؟
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الملك في ملكوت هللا (الجزء  - )١األسبوع الخامس
النشاط حاء

الملك يغفر

نقرأ هذه القصة الواقعية في مرقس

١٢ - ١ :٢

اكتشف

ماذا كان يسوع يفعل عندما ق ّدموا إليه المشلول؟ (.__________________ )٣ - ٢ :٢
لماذا لم يستطيعوا أن يدخلوا ويروا يسوع؟

(_____________________ )٤ ،٢ :٢

ماذا فعل يسوع للرجل عندما رأى إيمانهم؟

( )٥ :٢أكمل الجملة

قال ___________ ___________"،لك
ما هو رأي معلمي الناموس بهذه

________________".

العجيبة؟ ()٧ - ٦ :٢

_______________________________________________

هل كان رأي معلّمي الناموس محق؟ لماذا؟
لماذا أتى األصدقاء بالرجل المشلول إلى يسوع؟

للتأ ّمل

برأيك كيف شعر الرجل وأصدقاؤه عندما غفر له يسوع؟

ماذا فعل يسوع عندما علم أفكار معلمي الناموس؟
(_________________________________ )١٢ - ١١ :٢

لماذا صنع يسوع هذه العجيبة الثانية؟

()١٠ - ٨ :٢

____________________________________________________

ناقش

قارن بين ردة فعل معلمي الناموس والجموع في مرقس  ٧ - ٦ :٢و .١٢

برأيك هل أدرك أحدهم هويّة يسوع؟

ما هي مشكلة الرجل األكبر في نظر يسوع؟ لماذا ُتعتبر هذه مشكلتنا الكبرى
نحن بدورنا؟ هل توافق؟
فكر في بعض األشياء التي تصلي ألجلها .هل ضمنها اإلعتراف بخطيتك
وشكر يسوع على غفرانه؟
61

جميع الحقوق محفوظة ©  2014خدمات TnT
حبات الخردل ( )Mustard Seedsإنتاج خدمات TnT
www.mustard-seeds.net

الملك في ملكوت هللا (الجزء  - )١األسبوع السادس

أصدقاء الملك
مرقس ١٧ - ١٣ :٢

الفكرة الرئيس ّية  :يدعو يسوع الوي الع ّ
شار المكروه ليتبعهُ ،مظ ِهراً بذلك للفريس ّيين أنّ نعمة هللا هي
لكل من يشعر بالحاجة إليها.
 :تعليم األوالد أنّ يسوع جاء ليدعو الذين يعرفون أ ّنهم غير مستح ّقين ا ّتباعه.
الهدف

القصة إلى هذه النقطة
أحداث
ّ
األسبوع األول
•أخبر يوحنا المعمدان الناس أنّ الرب سيأتي.

دراسة للمع ّلم

•أخ َبرهم أنّ يسوع أعظم منه ألنّ يسوع سيعمّدهم بالروح
القدس وليس بالماء فقط.

إقرأ مرقس ُ ١٧ - ١٣ :٢مالحظا ً هو ّية الوي
وكيف تجاوب مع يسوع.

•قال للناس أنّ يهيّئوا قلوبهم لمجيء الرب بالرجوع إلى
هللا .وبإمكانهم برهان ذلك بالمعموديّة.

استخد ِِم المالحظات التالية لمساعدتك على التأ ّمل بالمقطع
بمزيد من التركيز.

األسبوع الثاني

في الدرس السابق قال يسوع إنّ له سلطان هللا ليغفر الخطايا.
وأثبت ذلك بشفاء المشلول بعد أن غفر له خطاياه .والمقطع
الكتابي الذي يلي هذه الحادثة يُظهر مدى الغفران الذي يقدّمه
ّ
والكذابين الذين
يسوع – فغفران يسوع يشمل الطمّاعين،
يُبغضهم المجتمع.

•سمح يسوع ليوحنا أن يعمّده ليُظهر أ ّنه إلى جانب الناس
الذين جاء ليخلّصهم.
•الروح القدس النازل كحمامة على يسوع هو برهان أنّ
يسوع سيعمّد بالروح.
•صوت هللا من السماء هو برهان أنّ يسوع هو ابن هللا.
•غلب يسوع تجربة الشيطان في البرية لكي يُثبت أ ّنه جاء

١٤ - ١٣ :٢
تقع كفرناحوم إلى الض ّفة الشمالية من بحر الجليل .كان
الوي في مكتب الجمارك يجبي الضرائب .كان على
األرجح ،ككثيرون غيره من جباة الضرائب ،طمّاعا ً
وفاسداً (يطلب رشوة) ،ويعمل ألجل هيرودس الديكتاتور
المحلّي المكروه .وكان اليهود يعتبرونه خائِناً ،وكان
رؤساء الدين يعتبرونه دنِسا ً بحسب طقوسهم أل ّنه كان
يصرفُ وق ًتا كثيراً مع األمم (الغير اليهود).
ال يعلّق مرقس على محتوى تعاليم يسوع .فبالنسبة له
ص ُْلب تعليم يسوع هو األخبار السارة عن ملكوت هللا.

"ليسحق رأس الحيّة".
األسبوع الثالث
•أخبر يسوع الناس أنّ ملكوت هللا قريب.
•دخول الملكوت يتطلّب التوبة واإليمان – وهذا ما قام به

وتبعوا يسوع حاالً.
الصيّادون الذين تركوا حياتهم القديمة ِ

األسبوع الرابع
• ْ
بشكل كبير
نمت شهرة يسوع الشافي
ٍ
ضالً الكرازة
•صلّى يسوع ث ّم قرّ ر أن ال يشفي البعض مف ّ
باإلنجيل لآلخرين.

"اتبعني" َ -تعمّد يسوع أن يدعو أكثر الناس فساداً وبُغضا ً
ليظهر أنّ نعمته وغفرانه يطاالن الجميع.

األسبوع الخامس
َ
أثبت ذلك
•ادّعى يسوع أن له سلطان هللا لمغفرة الخطايا.
مشلول.
عن طريق شفا ِء رج ٍُل
ٍ

١٥ :٢
يشير تناول الطعام مع أحدهم إلى إعالن الصداقة الحميمة.
تناول يسوع الطعام مع الوي وأصدقائه  -وهم أشخاصٌ
يُعرفون "بالخطاة" لسلوكهم المنافي لألخالق.
١٦ :٢
كان الفريسيّون رؤساء الدين في إسرائيل .وكانت معاييرهم
األخالقيّة عالية جداً ،وكانوا يه ّتمون كثيرا بناموس هللا .وقد
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الحصة
تصميم
ّ

أقاموا قوانين عديدة والتزموا بها.
لذلك وجدوا صعوبة في فهم سبب تعمّد يسوع اختيار
أصدقاء دنسين كالوي .فلو كان يسوع هو المسيّا (الملك
المُنتظر) فحتما ً لما أراد أن يتقرّ ب من الخائنين الدنسين
ويخاطر بأن يتد ّنس.

مراجعة

راجع الدرس السابق مستخدما ً األسئلة المتو ّفرة ووسائل
اإليضاح المُستخدمة في الدرس السابق .من شأن هذا أن
يساعد األوالد الذين لم يتعلّموا الدرس السابق.

١٧ :٢
في مرقس  ٣٨ :١قال يسوع إ ّنه جاء ليكرز .واآلن هو
يوضح أنّ كرازته هي دعوة الخطاة.
"األصحّ اء" و "األبرار" هم الذين يظ ّنون أنفسهم أ ّنهم
أصحّ اء روح ّيا ً وبالتالي ال يحتاجون إلى مساعدة.
"المرضى" و "الخطاة" هم الذين يعرفون أ ّنهم بحاجة إلى
مساعدة روحيّة.
كما أنّ الطبيب يقدر أن يساعد الذين يعرفون أ ّنهم ليسوا
بخير ،وهم مستعدّون أن يأتوا إليه ويشرحوا له العوارض
التي تصيبهم ،كذلك يقدر يسوع أن يساعد فقط الذين
يعترفون بأ ّنهم خطاة وأ ّنهم يحتاجون إلى غفرانه.
ظنّ الفريسيّون أ ّنهم أصحّ اء (أبرار) ،في حين أ ّنهم كانوا
أبراراً في عيون أنفسهم .بالتالي ال يقدر يسوع أن يساعدهم
ما لم يعترفوا بخطيّتهم .أمّا األشخاص الذين يشبهون
الوي وأصدقائه فقد عرفوا أ ّنهم فاسدون وأشرار – عرفوا
أ ّنهم بحاجة إلى يسوع وإلى الغفران التام الذي يمنحه (حتى
إلى أمثال الوي).
عُرف الوي أيضا باسم م ّتى (راجع متى  )٩ :٩وهو الذي
كتب إنجيل متى  -يا له من تغيير أحدثه لقاء يسوع في
حياته.

فكرة تمهيدية
قدّ م درس هذا األسبوع.
اطرح األسئلة في نهاية الفكرة التمهيدية .وهذا يح ّفز األوالد
ليتر ّقبوا شيئا ما في الدرس ويساعدهم على التركيز .وسيتم
اإلجابة عنها في وقت الحق من الحصة.

طريقة تقديم الدرس
صلب الدرس.
ّ
قصة الكتاب مقدّمة بأسلوب مالئم وجذا ٍ
ب لمختلف األعمار.

لعبة
ليست أساسية.
ّ
تعزز هدف الدرس بطريقة ممتعة وتساعد على
تصريف طاقة األوالد.

راجع األسئلة المطروحة في الفكرة التمهيدية.

ناقش وطبّق
ال يجب تفويتها!
هنا يُمتحن األوالد حول مضمون قصة الكتاب المقدس
ومعناها .يجب طرح األسئلة والمناقشة لتطبيق قصة الكتاب
المقدس هذه على حياة األوالد اليومية .دع األوالد يستحوذون
على القسم األكبر من الكالم.

فكرة للصالة
استعِن بفكرة الصالة أو شجّ ع كل ولد ليصلّي ألجل فكرة من
أفكار الدرس.

نشاط
فرصة لتعزيز الدرس .النشاط ألف أو باء يناسب األوالد
األصغر س ّناً .والنشاط جيم أو حاء يناسب األوالد األكبر سنا
ويُستخدمان لتسهيل فقرة التعليم أو المناقشة أو التطبيق –
يفضّل بعض األوالد مناقشة اإلجابات قبل كتابتها.

آية الحفظ
طريقة ممتعة لحفظ اآلية الرئيسية لهذه السلسلة.
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مراجعة

المكتوب عليها باألحمر وارسم على الجهة البيضاء .بينما
يبدأ الولد بالتلوين تظهر كلمة "خطيّة" و ُتفسد الرسمة .قد
يحاول الولد أن يقلب الورقة لك ّنه سيواجه المشكلة عينها.

راجع الدرس السابق مستخدما األسئلة التالية:

اشرحْ لألوالد أنّ الورقة التي ظهرت بيضاء هي في الحقيقة
غير صالحة .بينما تلك التي ظهرت وسخة كان ممكن
تنظيفها واستخدامها.

•لماذا جيء بالرجل إلى يسوع؟
[ كان مفلوجا ً (مرقس ])٣ :٢
•ماذا قال له يسوع؟
[ مغفورة خطاياك (مرقس ])٥ :٢
•ماذا فعل له يسوع أيضاً؟
[شفاه (مرقس ]١٢ :٢

في القصة الكتابية لهذا اليوم اختار يسوع أن يتع ّ
شى مع
إنسان كان بنظر الجميع خاطئ.[استخدم أسئلة الربط أدناه
لتخلق رابطا ً مع الدرس].

أسئلة الربط

فكرة تمهيدية

•مع من تع ّ
شى يسوع؟
[مع الوي وخطاة آخرين (مرقس ])١٥ :٢
صعق لهذا؟
•من ُ
[ الفريسيّون (مرقس ])١٦ :٢

الخيار  :١دعوة إلى حفلة .انسخ عشر صور
لشخصيّات (حقيقية أو خيالية) يعرفها األوالد بحيث يكون
نصف عدد هذه الشخصيات من الذين ّ
يمثلون دور الشرير
أو على األقل من الغير المرغوب فيهم (مثالً :السيد طمّاع)
والنصف اآلخر من الذين يرغب الجميع بتمضية الوقت معهم
(مثال :العب كرة قدم مشهور ،أو أي شخص معروف).
استخدم مالقط غسيل لتعلّق هذه الصور على حبل ممدود في
الجزء األمامي من الغرفة.

•ألجل من جاء يسوع؟
[الخطاة (مرقس ])١٧ :٢

طريقة تقديم الدرس

الفريسيّون هم الذين أُصيبوا بالصدمة في هذه
القصّة ،بالتالي من المفيد جداً فهم وجهة نظرهم .لذلك أنت
بحاجة إلى صرف بعض الوقت في تركيب المشهد وتقديم
الشخصيات بأسلو ٍ
ب فعّال .عامة الفريسيّون هم "األشرار"
في األناجيل ،لك ّنهم في المجتمع اليهودي هم "الصالحون"
وذوي األخالق العالية كما رجال القانون أو الرعاة في هذا
العصر.

اطلب من ولديْن أن يتقدّما إلى األمام ويختار ك ٌّل منهما ثالث
ضيوف من الصور العشر المعلّقة لكي يصرفا يوما كامال
معهم .يجب أن يختار كل واحد صورة واحدة بالتتالي .بعد
اختيار الصور اسألهم عن سبب اختيارهم بعض الشخصيات
واستبعادهم األخرى.
في القصة الكتابية لهذا اليوم اختار يسوع أن يتع ّ
شى مع
إنسان لم يتو ّقع أحد أن يختاره [استخدم أسئلة الربط أدناه
لتخلق رابطا ً مع الدرس].

اقسم األوالد إلى مجموعتيْن  -الفريسييّن والع ّ
شارين .اجعل
ِ
بينهم مسافة قليلة .وابدأ بوصف كل مجموعة مستخدما
شارون هم ّ
كلمات مناسبة ألعمار األوالد .الع ّ
كذابون،
وطمّاعون وخونة .الفريسيّون هم مستقيمون ،ويحفظون
الناموس.

الخيار  :٢صفحة بيضاء .حضّرْ ورقتيْن بيضاويْن .على
الورقة األولى اكتبْ كلمة "خطية" بأحرف عريضة على
كال الجهتيْن مستخدِما ً قلما ً من الشمع األبيض أو شمعة.
على الورقة الثانية اكتبْ كلمة "خطية" مستخدما قلما من
الشمع األحمر على جهة واحدة فقط .حضّرْ أيضا ً ألوانا ً مائيّة
وفراشي للتلوين ومراويل لحماية الثياب.

•أي مجموعة من المجموعتيْن يُفضّل مصادقتها؟ لماذا؟
•أي مجموعة من المجموعتيْن تدعوها إلى حفلتك؟ لماذا؟
العدد  ١٦هو الذروة في هذه القصة .لماذا صُعق الفريسيّون
لدى رؤية يسوع هناك؟ كيف كانوا يتو ّقعون أن يتصرّ ف
الملك اآلتي من هللا؟ مع من تو ّقعوا أن يترافق؟

اطلبْ من أحد األوالد أن يتنافس معك على رسم صورة
غروب الشمس .علّق الورقتيْن على اللوح بحيث تظهر كلمة
"الخطية" المكتوبة باألحمر.

صدَ ه
استخد ْم بعض الصور لتساعد األوالد على فهم ما َق َ
يسوع في العدد  .١٧ :٢بيّنْ لهم صورة إنسان مريض وآخر
صحيح وصورة طبيب .من يحتاج إلى طبيب؟

ق ْل إ ّنه لم َ
يبق في حوزتك سوى ورقتيْن ،وقد اس ُتخدِم جزء
صغير من إحدى الورقتيْن .أي واحدة سيختار الولد؟ على
األرجح سيختار الورقة البيضاء .إذا لم يفع ْل ذلك من المهم
أن تشجّ عه على ذلك بالقول إنّ المسابقة بغاية األهميّة.

لو تس ّنى للطبيب أن يسأل المريض عن مشكلته وقال
المريض" ،ال شيء .أنا بخير" ،فماذا يقدر أن يفعل له
الطبيب؟

ب الورقة
حد ّْد ثالث دقائق إلنهاء النشاط .قبل البدء اقل ِ
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أما الولد الذي يلحق باألول بينما ال يزال الملقط معلّقا ً على
ثيابه فيخرج من اللعبة.

ساعد األوالد ليفهموا أنّ الطبيب يقدر على مساعدته فقط
عندما يعترف بمشكلته .لم يكن صعبا ً معرفة أنّ الوي
وأصدقاءه خطاة ،في حين أ ّنه ليس من السهل معرفة أنّ
الفريسييّن خطاة أل ّنهم يبدون صالحين من الخارج .التزموا
بالقوانين دائما لذلك ظ ّنوا أ ّنهم صالحون وال يحتاجون إلى
الغفران .يقدر يسوع أن يساعد فقط الذين يعرفون أ ّنهم بحاجة
إلى مساعدته .جاء يسوع ليدعو الذين يعرفون أ ّنهم بحاجة
إلى ا ّتباع يسوع.

اشرحْ لألوالد أنّ اللعبة تطلّ ْ
بت من كل واحد أن يعرف هل
هو من يجب أن يركض وراء الولد بعد أن ُنزع عنه الملقط.
كيف يمكنهم أن يعرفوا ذلك؟ القصّة الكتابيّة لهذا اليوم هي
عن أناس يجب أن يعرفوا أ ّنهم خطاة وبحاجة إلى يسوع
ليساعدهم .البعض مثل الوي عرف أنّ لديه مشكلة .آخرون
مثل الفريسيّون لم يعرفوا أنّ لديهم مشكلة .ذ ّكر األوالد أ ّننا
جميعنا خطاة وجميعنا نحتاج إلى غفران يسوع.

لعبة

ناقش وط ّبق

الخيار  :١لألوالد األصغر س ّنا ً  -اكتبْ أسماء
بعض األمراض على أوراق صغيرة وضعْ ها في وعاء أو
قبّعة .بعض هذه األمراض :ألم في الحنجرةِ ،رجل مكسورة،
ذراع مكسورة ،ركبة مجروحة ،تشقق ،إلخ ...أضفْ أيضا
بعض الخطايا مثل" ،عدم التهذيب"" ،عدم المشاركة"،
"العصيان" ،إلخ ...احرصْ أن يفوق عدد األوراق عدد
األوالد .حضّر بعض األغراض الطبية مثل آلة لفحص
الحنجرةُ ،ربُط ،ضمّادات ،إلخ ...تناسب األمراض التي
اخترتها .أحضرْ أيضا ً تاجا ً أو صليبا ً ّ
لتمثل يسوع (لمعالجة
مشاكل الخطايا).

ف ّكر مل ّيا ً في كيفية مساعدة األوالد المعتادين
ُفاجئوا بنعمة
على الكنيسة وعلى السماع عن يسوع أن ي َ
يسوع وغفرانه الذي يقدّمه ح ّتى للخطاة المقيتين.
ٌ
فريق يظنّ أ ّنه
يُقسم األوالد على األرجح إلى فريقيْن -
"صحيح" وآخر يعرف أ ّنه مريض .قد يجد الصغار صعوبة
في استيعاب كلمتيْ "صحيح" و "مريض" أثناء تطبيق هذا
الدرس على حياتهم الشخصيّة .كما أ ّنهم لن يعترفوا بكل
سهولة بخطيّتهم (األمور السيّئة التي يفعلونها أو يف ّكرون بها
أو يقولونها) .وهم بحاجة إلى مساعدة كي يفهموا أ ّننا جميعنا
خطاة .وقد تضطرّ إلى مشاركتهم (بما يتناسب وأعمارهم)
بعض الصراعات التي تواجهها في حياتك يوم ّيا ً مع الخطية.

اطلب من األوالد أن يسحبوا ورقة من القبّعة ،ك ّل واحد
بدوره يقرأ المشكلة ويسأل اآلخرين عن افضل طريقة
لمعالجتها .ابدأ أوال بالمشاكل الجسدية وفي منتصف اللعبة
أضفْ الخطايا.

قد يتمسّك بعض األوالد الكبار ِب ِبرّ هم الذاتي ،بالتالي يجب أن
يفهموا حالة قلوبهم وحاجتهم إلى غفران يسوع.

الضمادات والربط على
إلضافة جو من المرح
استخدم ّ
ِ
أي دواء وال ح ّتى أن
األوالد
واحرص أن ال تعطي األوالد ّ
ْ
تدّ عي أ ّنك تعطيه دواء مستخدما نموذج دواء .احتفظ بعلبة
دواء لتظهرها أمام األوالد وتقول لهم إنّ الطبيب أو أحد
الراشدين فقط يمكنهم إعطاء الدواء لمعالجة المشكلة .يجب
على األوالد أن ال يتناولوا الدواء من تلقاء أنفسهم أبداً.

أما األوالد الذين يدركون خطيّتهم ،ربّما بسبب وقوعهم
ّ
تحطمهم الخطيّة .يحتاج هؤالء إلى
المستمر في المشاكل ،فقد
المساعدة ليفهموا أنّ غفران يسوع هو مجّ اني وكامل.
أنت تعرف األوالد خير معرفة .بالتالي ْ
خذ بعين اإلعتبار
الحاجات الفرديّة .يمكنك القيام بذلك عن طريق مراجعة
القصة والمقارنة بين المجموعتيْن األساسيّتيْن – الع ّ
شارين
والفريسيّين .ثم عد ِّل األفكار التالية لتتناسب مع أعمار األوالد
في مجموعتك:

كلّما سحب الولد خطيّة اسأل األوالد ما هو الدواء أو
الضمادات التي يجب استخدامها .ق ْل لهم إنّ يسوع الملك
وحده يقدر أن يعالج مشكلة الخطية (ارفعْ أمامهم الصليب أو
التاج).

•ال يمكننا التواصل مع هللا بسبب الخطية.
•ظنّ الفريسيّون أ ّنهم ليسوا خطاة ،كذلك معظم الناس.

الخيار :٢هل تعرف أ ّنك هو؟ يصطفّ األوالد ووجوههم إلى
الحائط ،أعينهم مغمضة وأيديهم على الحائط.

•عرف الوي وأصدقاؤه أ ّنهم يحتاجون إلى مساعدة من
يسوع.

علّ ْق على ظهر ك ّل ولد ملقط غسيل .اخ َترْ ولداً ليمشي وراء
األوالد وينزع الملقط عن أحدهم بسريّة وهدوء ثم يركض
إلى الحائط المقابل قبل أن يشعر بذلك الولد الذي نزع عنه
الملقط .على هذا األخير أن ينتبه إلى أنّ الملقط قد ُنزع عن
ثيابه فيلحق بالولد األول ويحاول اإلمساك به .إذا نجح األخير
في ذلك يأخذ مكان األول وينزع ملقطا عن ثياب أحد األوالد.

•جاء يسوع ليغفر لنا – حتى ألسوأ الناس.
•وحده يسوع له السلطان ليغفر خطايانا ويصالحنا مع هللا.
ألجل هذا جاء.
•الذين نالوا الغفران يُطيعون يسوع ويتبعونه وهو الملك
على حياتهم .وحده الروح القدس يساعدنا لنقوم بذلك.
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ال نقدر أن ندفع بأنفسنا على ا ّتباع يسوع ما لم يعمل هو
فينا .إ ّنه أمر عجيب.
يمكنك أن تناقش األفكار التالية مع األكبر س ّناً:

لألعمار  - ،١١ - ٧اطبع إما نشاط جيم (صفحة  ،)٦٩أو نشاط
حاء (صفحة  ،)٧٠نسخة لكل ولد .اخترْ ما يناسب األوالد في
مجموعتك واستخدمها لتعزيز الدرس أو لبدء المناقشة.

•هل تشعر بأ ّنك صحيح؟
َ
َ
فقدت
شعرت أ ّنك مريض جدا إلى حد أ ّنك
• هل سبق أن
األمل من نوال غفران يسوع؟

آية الحفظ
مرقس َ " .١٥ :١ق ْد َك َم َل َّ
ب
الز َمانُ َوا ْق َت َر َ
َم َل ُك ُ
يل".
وت ِ
هللاَ ،ف ُتوبُوا َوآ ِم ُنوا ِباإلِ ْن ِج ِ

•ماذا يمنحك غفران يسوع؟
َ
درست هذا المقطع الكتابي
•كيف سيكون موقفك بعد أن
نحو الخطاة الذين هم "أسوأ" منك؟ من هم هؤالء؟

فكرة للصالة
اكتبْ الئحة بالخطايا التي يُحتمل أن يرتكبها
األوالد في مجموعتك .مثال :الغيرة ،كالم بذيء ،أفكار
سيّئة ،عصيان ،ثرثرة ،إلخ ...اكتبها على اللوح أو أحضرْ
صورا ّ
َ
أحضرت صوراً عليك أن تشرح ما ترمز
تمثلها .إن
إليه كل صورة.
ذ ّكر األوالد أننا بحاجة إلى إدراك مشكلتنا لكي نطلب من
يسوع أن يساعدنا .اطلبْ من األوالد أن ينظروا إلى الالئحة
ويختاروا الخطيّة التي تزعجهم فوق الكل .وقد يضيفون
بعض الخطايا إلى الالئحة.
شجّ عهم على الصالة وشكر هللا ألجل الذين يغفر يسوع لهم
ويساعدهم خصوصا في معالجة هذه المشكلة .من المرجّ ح
أن يرفضوا الصالة عالنية.
اخت ْم بدعوة األوالد ليمحي كل واحد منهم خطية واحدة عن
اللوح وذ ّكرهم أنّ يسوع وحده يقدر أن يعطينا بداية جديدة
كما أعطى الوي.

نشاط
لألعمار  - ،٧ - ٣اخ َترْ إما النشاط ألف
(صفحة  ،)٦٧أو النشاط باء (صفحة .)٦٨
النشاط ألف  -اطبعْ صفحة  ٦٧على ورق ،نسخة لك ّل ولد.
يلوّ ن األوالد الرسمة .أحضرْ دوائر صغيرة صفراء وذهبيّة
وفضيّة ليلصقها األوالد على طاولة الوي ّ
لتمثل األموال التي
كان يجمعها بطمع.
النشاط باء  -اطبع الصفحة  ٦٨على ورق ،نسخة لكل ولد.
يلوّ ن األوالد الرسمة .ثم يثنون الورقة إلى الخارج على
الخط األفقي ثم يثنون صورة يسوع والوي على العشاء إلى
الداخل فيتش ّكل ُكتيّب تظهر على غالفه صورة ليسوع يدعو
الوي.
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الملك في ملكوت هللا (الجزء  - )١األسبوع السادس
النشاط ألف

دعا يسوع الوي الذي كان يسرق من
الجباية لكي يتبعه

اتبعني

تعجب رؤساء الكهنة من يسوع الذي يصادق األشرار كالوي.
مرقس ١٧ - ١٣ :٢
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الملك في ملكوت هللا (الجزء  - )١األسبوع السادس
النشاط باء

تع ّ
شى يسوع في بيت الوي مع بعض أصدقائه لكن رؤساء
اليهود لم يعجبهم األمر فسألوا التالميذ....
دعا يسوع الوي الذي يسرق
أموال الجباية

لماذا يأكل مع هؤالء
األشرار؟

اتبعني

مرقس
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أصدقاء الملك

نقرأ هذه القصة الواقعية في مرقس

اكتشف

ماذا كانت وظيفة الوي؟

الملك في ملكوت هللا (الجزء  - )١األسبوع السادس
النشاط جيم

١٧ - ١٣ :٢

( )١٥ - ١٤ :٢ارسم دائرة حول اإلجابة الصحيحة

فريسي

عشار
ماذا فعل عندما دعاه يسوع؟

جندي روماني

()١٤ :٢

قام وتب_______________ يس_________________.
مع من تناول يسوع العشاء في بيت الوي؟

( )١٥ :٢ضع عالمة صح قرب اإلجابات الصحيحة

خطاة

فريسيين

عشارين

تالميذ

أطباء

معلمي الناموس

لماذا لم يفرح الفريسيون لقضاء يسوع بعض الوقت مع هؤالء الناس؟
مع من تو ّقعوا أن يأكل يسوع؟ لماذا؟

للتأ ّمل

ألجل من جاء يسوع؟
"ال يحتاج األص_____________ إلى طب____________ المر_______________.
لم آت ألدعو أب________________ بل خط_____________ إلى التوبة".
( )١٧ :٢أكمل الجملة التالية

ناقش

من هم الخطاة في هذه الفقرة؟ كيف تجاوبوا مع يسوع؟ (راجع ماذا فعل الوي في )١٤ :٢

هل ثمة أناس ال يقدر أن يخلّصهم يسوع ألنهم "أشرا ٌر جدا"؟ من تختار لتمضي وقتا ً أكثر
معه كما فعل يسوع؟
لماذا دعا يسوع الفريسيين أبرار؟ كيف تجاوبوا مع يسوع؟
لماذا تختار أن تفعل الصواب؟ على ماذا تتكل لتتصالح مع هللا؟
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أصدقاء الملك

نقرأ هذه القصة الواقعية في مرقس

الملك في ملكوت هللا (الجزء  - )١األسبوع السادس
النشاط حاء

١٧ - ١٣ :٢

اكتشف

ما كانت وظيفة الوي قبل لقائه يسوع؟
ماذا فعل عندما دعاه يسوع؟

(____________________________ )١٥ - ١٤ :٢

(____________________________ )١٤ :٢

مع من تناول يسوع العشاء في بيت الوي؟
.١

()١٥ :٢

____________________________

____________________________ .٢
____________________________ .٣

لماذا لم يفرح الفريسيون لقضاء يسوع بعض الوقت مع هؤالء الناس؟
مع من تو ّقعوا أن يأكل يسوع؟ لماذا؟

للتأ ّمل

ألجل من جاء يسوع؟
"ال يحتاج ______________ إلى ______________ بل ______________.
لم آت ألدعو ______________ بل ______________ إلى التوبة".
( )١٧ :٢أكمل الجملة التالية

ناقش

من هم المرضى /الخطاة في هذه الفقرة؟ كيف يتفاعل "المرضى" مع يسوع؟ (راجع عمل
الوي في )١٤ :٢
هل ثمة أناس ال يقدر أن يخلّصهم يسوع ألنهم "أشرا ٌر جدا"؟ من تختار لتمضي وقتا ً أكثر
معه كما فعل يسوع؟
من هم "األصحاء /األبرار"؟ كيف يظن الفريسيون أنهم "أبرار"؟ كيف تفاعلوا مع يسوع؟
فكر باألسباب التي تدفعك إلى أن تختار القيام بما هو صواب؟ لماذا يكون موقفك أحيانا
مشابها لموقف الفريسيين؟ على ماذا تتكل لتتصالح مع هللا؟
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الملك في ملكوت هللا (الجزء  - )١األسبوع السابع

أعداء الملك
مرقس ٦ - ١ :٣

الفكرة الرئيس ّية  :يعمل يسوع الخير ويشفي في السبت ،لكنّ رجال الدين تآمروا عليه ليقتلوه أل ّنه
كسر إحدى تقاليدهم.
الهدف

 :تعليم األوالد أنّ يسوع جاء ليعطي الحياة وليقدّم لنا األفضل لكنّ البعض
أبغضه ألجل ذلك.

القصة إلى هذه النقطة
أحداث
ّ
األسبوع األول
•أخبر يوحنا المعمدان الناس أنّ الرب سيأتي.

دراسة للمع ّلم

•أخ َبرهم أنّ يسوع أعظم منه ألنّ يسوع سيعمّدهم بالروح
القدس وليس بالماء فقط.

إقرأ مرقس  ،٦ - ١ :٣لكن من المفيد قراءة
مرقس  .٦ :٣ - ١ :٢الحظ كيف استجوب رؤساء الدين
مرة.
يسوع وكيف جاوبهم في كل ّ

•قال للناس أنّ يهيّئوا قلوبهم لمجيء الرب بالرجوع إلى
هللا .وبإمكانهم برهان ذلك بالمعموديّة.

استخد ِِم المالحظات التالية لمساعدتك على التأ ّمل بالمقطع
بمزيد من التركيز.

األسبوع الثاني
•سمح يسوع ليوحنا أن يعمّده ليُظهر أ ّنه إلى جانب الناس
الذين جاء ليخلّصهم.

يروي مرقس  ٦ :٣ - ١ :٢سلسلة أحداث مترابطة ُتظهر
التصاعد السريع لمعارضة يسوع .في كل حالة يجيب يسوع
على سؤال طرحه معارضوه .وإذ تبيّن تساؤالت رؤساء
الدين أنّ يسوع م ّتهم إال أنّ إجابات يسوع تظهر أنّ فهم
رؤساء الدين للمسيح ولطبيعة ملكوت هللا وناموسه يحتاج إلى
تغيير جذري.
ٍ

•الروح القدس النازل كحمامة على يسوع هو برهان أنّ
يسوع سيعمّد بالروح.
•صوت هللا من السماء هو برهان أنّ يسوع هو ابن هللا.
•غلب يسوع تجربة الشيطان في البرية لكي يُثبت أ ّنه جاء
"ليسحق رأس الحيّة".

يمكن تلخيص األحداث األربعة األولى كالتالي.

األسبوع الثالث

الحدث األول  :مرقس ( ١٢ - ١ :٢األسبوع الخامس)

•أخبر يسوع الناس أنّ ملكوت هللا قريب.
•دخول الملكوت يتطلّب التوبة واإليمان – وهذا ما قام به

سؤال :من يقدر أن يغفر خطايا إال هللا وحده؟
جواب :لكي تعلموا أنّ البن اإلنسان سلطانا ً على األرض
أن يغفر الخطية...

وتبعوا يسوع حاالً.
الصيّادون الذين تركوا حياتهم القديمة ِ

األسبوع الرابع
• ْ
بشكل كبير
نمت شهرة يسوع الشافي
ٍ
ضالً الكرازة
•صلّى يسوع ث ّم قرّ ر أن ال يشفي البعض مف ّ

التعليم الجوهري :يسوع هو ابن اإلنسان ،وهو ديّان العالم
الذي يقدر أن يغفر الخطايا.

باإلنجيل لآلخرين.

الحدث الثاني :مرقس ( ١٧ - ١٣ :٢األسبوع السادس)

األسبوع الخامس

سؤال :لماذا يأكل مع العشارين والخطاة؟
ت ألدعو أبراراً بل خطاة.
جواب :لم آ ِ

َ
أثبت ذلك
•ادّعى يسوع أن له سلطان هللا لمغفرة الخطايا.
مشلول.
عن طريق شفا ِء رج ٍُل
ٍ

ت يسوع ألجل المتديّنين الذين
التعليم الجوهري :لم يأ ِ
يظ ّنون أ ّنهم صالحون ،بل هو يقدّم الغفران والمصالحة
للخطاة الذين يعترفون بحاجتهم إليه.

األسبوع السادس
•أظهر يسوع عمق غفرانه بدعوة ع ّ
ار فاس ٍد ليتبعه.
ش ٍ
وهذا ما أثار غضب رؤساء الدين.

الحدث الثالث :مرقس ٢٢ - ١٨ :٢
ِّين َوأَمَّا َتالَم ُ
سؤال :لِ َم َاذا َيصُو ُم َتالَم ُ
ِيذك
ُوح َّنا َو ْال َفرِّ يسِ ي َ
ِيذ ي َ
ُون؟
َفالَ َيصُوم َ
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س أَنْ َيصُومُوا َو ْال َع ِريسُ
جوابَ :ه ْل َيسْ َتطِ ي ُع َب ُنو ْالعُرْ ِ
َم َع ُه ْم؟
التعليم الجوهري :يقدّم يسوع عالقة شخصية رائعة وليس
دينا ً عامّا غير شخصي.
الحدث الرابع :مرقس ٢٨ - ٢٣ :٢
سؤال :ا ْن ُ
ت َما الَ َي ِحلُّ؟
ون فِي ال َّس ْب ِ
ظرْ  .لِ َم َاذا َي ْف َعلُ َ
ان ه َُو َربُّ ال َّس ْبتِ.
جواب :ابْنُ اإلِ ْن َس ِ

التعليم الجوهري :يسوع يحّ رر اإلنسان ،فيختار أن يعيش
له عوض العيش تحت نير الناموس.

الحدث األخير (مرقس  )٦ - ١ :٣هو خاتمة هذه السلسلة.
فهذا الحدث ّ
يلخص المعارضة التي بدأت في مرقس ٧ :٢
ويظهر ذروة تصاعدها .وهذه المرة يطرح يسوع السؤال،
أمّا إجابة رؤساء الدين فتفضح قلوبهم وطبيعة دينهم.
١ :٣
اليد اليابسة هي إعاقة دائمة وليست باإلعاقة التي تسوء
مع الوقت .بالتالي لم يضطرّ يسوع إلى شفائها في السبت،
لك ّنه أراد ذلك لكي يبيّن موقفه.
٢ :٣
أوصى هللا شعبه أن ال يعملوا في السبت (تثنية .)١٤ :٥
وقد قال معلّمو اليهود إ ّنه يح ّل العمل في السبت إذا كان
بهدف تخليص حياة من الموت ،خالف ذلك يعني كسر
الوصيّة.
٣ :٣
لم يرغب يسوع بالهرب من الفخ.
٤ :٣
يمكن فهم سؤال يسوع على مستوييْن:
ا .هنا يقول يسوع" :ماذا تظ ّنون أنّ هللا يريدكم أن تفعلوا
في السبت؟ الخير أم الشر؟ الحياة أم الموت؟ أتريدونني أن
أترك هذا الرجل ّ
يتعذب فقط أل ّنه سبت؟ سأعمل الخير في
كل حين ،حتى في السبت ،لذلك سأشفي إعاقته اآلن  -رغم
أ ّنها ليست مميتة".
ب .جاء يسوع ليعمل الخير وليعطي الحياة في حين أن
الرؤساء في تلك األيام عملوا الشر رغم ادّعائهم أ ّنهم
يعملون الخير .بينما أعاد يسوع الحياة إلى يد الرجل تآمر
الرؤساء على قتل يسوع (.)٦ :٣
٥ :٣
كيف بدا غضب يسوع؟ مخيف .رفض الشعب يسوع
الواهب الحياة لذلك غضب يسوع.
٦ :٣
الفريسيّون هم رؤساء الدين .والهيرودسيّون هم الذين
يدعمون سياسة هيرودس الروماني .وهذا ّ
يمثل اجتماع
الدين والسياسة ضد يسوع .لم ينت ِه الفصل الثالث بعد وها
هم يريدون قتله.
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مراجعة

الحصة
تصميم
ّ
مراجعة

راجع الدرس السابق مستخدما األسئلة التالية:
•مع من تع ّ
شى يسوع؟
[مع الوي وخطاة آخرين (مرقس ])١٥ :٢

راجع الدرس السابق مستخدما ً األسئلة المتو ّفرة ووسائل
اإليضاح المُستخدمة في الدرس السابق .من شأن هذا أن
يساعد األوالد الذين لم يتعلّموا الدرس السابق.

صعق لهذا؟
•من ُ
[الفريسيّون (مرقس ])١٦ :٢

فكرة تمهيدية

•ألجل من جاء يسوع؟
[الخطاة (مرقس ])١٧ :٢

قدّ م درس هذا األسبوع.
اطرح األسئلة في نهاية الفكرة التمهيدية .وهذا يح ّفز األوالد
ليتر ّقبوا شيئا ما في الدرس ويساعدهم على التركيز .وسيتم
اإلجابة عنها في وقت الحق من الحصة.

فكرة تمهيدية

طريقة تقديم الدرس

الخيار  :١يابسة .هل يمكنك إحضار مجموعة
رو منذ مدة ،تفاحة وُ ضعت
من األشياء اليابسة؟ ربما نبتة لم ُت َ
في الفرن الساخن لمدة  ٣٠دقيقة ،أو زهور يابسة.

صلب الدرس.
ّ
قصة الكتاب مقدّمة بأسلوب مالئم وجذا ٍ
ب لمختلف األعمار.

ما معنى يابسة؟

لعبة

كيف تبدو اليد اليابسة؟ ما الذي تعجز عن القيام به لو كانت
يدك يابسة؟

ليست أساسية.

في القصة الكتابية لهذا اليوم شفى يسوع رجال يده يابسة،
لكنّ البعض غضب من يسوع أل ّنه قام بذلك .على األوالد أن
يُصغوا إلى القصة ليجدوا اإلجابات عن األسئلة التالية:

ّ
تعزز هدف الدرس بطريقة ممتعة وتساعد على
تصريف طاقة األوالد.

راجع األسئلة المطروحة في الفكرة التمهيدية.

يوم شفى يسوع الرجل؟
•في أي ٍ
[في السبت (مرقس ])٢ :٣

ناقش وطبّق

•من غضب من يسوع؟
[الفريسيّون (مرقس ])٦ :٣

ال يجب تفويتها!
هنا يُمتحن األوالد حول مضمون قصة الكتاب المقدس
ومعناها .يجب طرح األسئلة والمناقشة لتطبيق قصة الكتاب
المقدس هذه على حياة األوالد اليومية .دع األوالد يستحوذون
على القسم األكبر من الكالم.

•ماذا أرادوا أن يفعلوا بيسوع؟
[أن يقتلوه (مرقس ])٦ :٣
الخيار  :٢عناد .يلبسُ أحد القادة لباس الطبيب ويتطوّ ع
أحد األوالد ليكون المريض .يستلقي المريض على طاولة
العمليات ويخبره الطبيب إنّ حالته خطيرة ويحتاج إلى عملية
جراحية مستعجلة .وهذه العملية الجراحية فريدة من نوعها -
عملية إلزالة العناد.
أرهم صوراً لمختلف أعضاء
أين موضع العناد في الجسد؟ ِ
الجسد مشيراً إلى جسد المريض – قلب ،كبد ،دماغ ،كلية،
اطرح السؤال التالي:
قدم ،يد ،رأس ،معدة ،وعند كل صورة
ِ
"هل نجد العناد هنا؟" أخبرهم أنّ العناد هو موقف (ما نشعر
به حيال شيء ما) .العناد هو أن نرفض تصديق الشيء رغم
دليل قاطع.
وجو ِد ٍ

فكرة للصالة
استعِن بفكرة الصالة أو شجّ ع كل ولد ليصلّي ألجل فكرة من
أفكار الدرس.

نشاط
فرصة لتعزيز الدرس .النشاط ألف أو باء يناسب األوالد
األصغر س ّناً .والنشاط جيم أو حاء يناسب األوالد األكبر سنا
ويُستخدمان لتسهيل فقرة التعليم أو المناقشة أو التطبيق –
يفضّل بعض األوالد مناقشة اإلجابات قبل كتابتها.

في القصة الكتابية لهذا اليوم التقى يسوع بعض الناس
المعانِدين عندما شفى رجال.

آية الحفظ
طريقة ممتعة لحفظ اآلية الرئيسية لهذه السلسلة.

يوم شفى يسوع الرجل؟
•في أي ٍ
[في السبت (مرقس ])٢ :٣
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•من كان معاندا؟
[الفريسيّون (مرقس ])٥ :٣

•تركيب برج من قطع (.)LEGO
•صنع طابة من معجون أو طين.

•ماذا أراد المعاندون أن يفعلوا بيسوع؟
[أن يقتلوه (مرقس ])٦ : ٣

•قص دائرة مرسومة على ورقة.
•لف جريدة.
•ثني ورقة إلى نصفيْن متساوييْن.

طريقة تقديم الدرس

•لف خيط حول بكرة.
ذكر اﻻوﻻد أن الرجل في القصة الكتابية لهذا اليوم لم يكن
باستطاعته استخدام سوى يد واحدة .لكن ما فعله يسوع كان
مذهﻻ  -غير حياة الرجل إلى اﻷبد

سيفهم الصغار فقط أنّ رؤساء اليهود أضافوا
وصايا إلى تلك التي أعطاها هللا لشعبه .وقد ّ
تعذر على
الشعب حفظ جميع هذه الوصايا .أما الوصية التي كسرها
يسوع فهي ليست وصية هللا بل هي واحدة من الوصايا التي
وضعها رؤساء الدين.
سيفهم األوالد األكبر س ّنا ً الفرق بين وصية حفظ يوم الرب
( يوم للراحة وعبادة هللا) وبين التقاليد الدينيّة التي أُضيفت
إليها.

وﻷجل ذلك شعر الفريسيون بالبغض تجاه يسوع.
الخيار  :٢لألكبر س ّنا ً  -اقسم األوالد إلى فريقيْن .يعيِّن كل
فريق ولداً ّ
ليمثل المريض الذي يحتاج إلى إنقاذ.
سيحتاج كل فريق إلى عصيْن خشبيّتيْن لتوضعا كجيرة
للساق ،ربط ،قطعة قماش لحمل الذراع ،ومنشفة كبيرة
للحمالة .ضعْ هذه األشياء في الجهة المقابلة من الغرفة مقابل
كل فريق.

استخدم يسوع الرجل الذي يده يابسة كوسيلة إيضاح ،لذلك
ر ّكز على هذه النقطة .من المستحسن إحضار نبتة خضراء
نضرة وأخرى يابسة لشرح كيف يكون الشيء يابس.

اخبرهم أنّ إصابة المريض خطيرة ويجب إ ّتباع الخطوات
التالية للتأكد من نقله بطريقة سليمة:

هذه القصة الكتابية قصيرة بعض الشيء بالتالي يجب قضاء
الوقت األكبر في شرح هذه الحادثة.

 .١تضميد جرح الرأس.

•كم كانت حياة هذا الرجل صعبة بسبب يده اليابسة؟

 .٢تجبير الرجل اليسرى باستخدام العُصي والربط.

•كيف تحسّنت حياة هذا الرجل بعد لقاء يسوع؟

 .٣صنع رباط للذراع اليمنى من قطعة القماش.

•ماذا يظهر عمل الشفاء عن يسوع؟

 .٤نقل المريض إلى الجهة األخرى من الغرفة باستخدام
المنشفة كحمّالة.

يرد رؤساء اليهود أن يشفي يسوع الرجل؟
•لماذا لم ِ

•هل كان بإمكان يسوع أن ينتظر إلى اليوم التالي ليشفي يد
الرجل؟ لماذا أراد أن يشفيه في تلك اللحظة؟

يمكن كتابة هذه التعليمات على اللوح أو إعطاء الئحة لكل
فريق .على كل فريق أن يرسل ولداً واحداً في كل مرة ليأتي
بغرض واحد فقط .ويحق لكل ولد أن يفعل ذلك مرة واحدة
فقط .كما عليهم أن يكونوا حذرين أثناء نقل المريض.

•ماذا أراد الفريسيّون أن يفعلوا في يوم الرب؟ هل كانوا
يحفظون وصيّة هللا بهذه الطريقة؟ هل كانوا يحفظون
الوصية التي وضعوها هم بأنفسهم؟

عندما يبدأ النشاط يقوم القائد بإعاقة عمل أحد الفريقيْن
بفرض قوانين تافهة .مثال :اإلصرار على لف الربط باإلتجاه
المعاكس ،الطلب من الذي أتى بالعصا أن يعيدها إلى مكانها
ويأتي بالعصا الثانية ،إلخ ...من شأن هذا أن يحبط األوالد
ويثير غضبهم .وسيربح الفريق اآلخر بسهولة.

لعبة
اقسم األوالد إلى
الخيار  :١سباق بيد واحدة.
ِ
مجموعات ،ولديْن على األقل في كل مجموعة .ولد واحد
من كل مجموعة يحاول القيام بعمل أوكل إليه .بعد وقت
محدّد يساعده ولد آخر من مجموعته .يسمح لألوالد استخدام
أيديهم اليسرى فقط .المجموعة الرابحة هي التي تنهي العمل
أوال.

ذ ّكر األوالد أنّ يسوع لن يسمح للقوانين التي وضعها
الفريسيّون أن تمنعه عن عمل الخير أو منح الحياة.

ناقش وط ّبق

أعمال مقترحة:

يتمحور هذا الدرس حول هويّة يسوع وحقيقة
أ ّنه جاء ليعمل الخير ويعطي الحياة .لكن المفاجئ هو مقاومة
المؤسّستيْن السياسية والدينيّة (الهيروديين والفريسيين) عمل
الخير الذي قام به يسوع ومقاومة قوّ ته المانحة الحياة .وهذا

•تقشير موزة.
ولبسها ثانية.
•خلع الحذاء والجوارب ِ
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ليس منطق ّيا ً أبداً ،لكن قلوبهم المعاندة تفسّر هذه المقاومة.
ت الخطية قلوبهم ولذلك رفضوا حق يسوع في السيادة
ق ّس ِ
على كل نواحي الحياة بما فيها دينهم وقوانينهم.

فكرة للصالة
هل يتذ ّكر األوالد أحداً يعرفون أ ّنه ال يحب
اإلستماع إلى الحديث عن يسوع؟ قد ترغب في إخبارهم عن
أحد تعرفه لكي يفهموا الفكرة .شجّ عهم على الصالة لكي يغيّر
هللا قلوب هؤالء األشخاص فتسكن محبة يسوع في قلوبهم
ويصيرون أتباع يسوع.

أثناء مناقشة الدرس مع األوالد ف ّكر في كيفيّة مساعدتهم
ليروا بشاعة المقاومة التي واجهها يسوع من رؤساء الدين
والسياسة .ساعد األوالد ليفهموا أن قلوب الرؤساء الخاطئة
والمعاندة هي التي دفعت بهم إلى بغض يسوع والرغبة في
قتله.

نشاط

لألوالد الصغار  -يكفي أن يعرفوا أنّ يسوع جاء ليعمل الخير
ويمنح الحياة وأنّ البعض أبغضه ألجل ذلك .يظنّ الصغار
أنّ الجميع يحبّون يسوع ،بالتالي يجب أن تف ّكر مل ّيا ً في كيفية
توجيه المناقشة .خصّص وقتا ً بالتذكير بإحسانات يسوع
وقوّ ته التي أعادت الحياة من خالل القصص التي سبق أن
أخبرتهم بها من إنجيل مرقس.

لألعمار  - ،٧ - ٣اخ َترْ إما النشاط ألف
(صفحة  ،)٧٦أو النشاط باء (صفحة .)٧٧
النشاط ألف  -اطبعْ صفحة  ٧٦على ورقة أو ورق مقوّ ى،
اثن كل ورق ٍة من الوسط وقصّ
واحدة لك ّل ولد .قبل الدرس ِ
ً
ً
اليديْن لربح الوقت .أعطِ كل ول ٍد عودا صغيرا (lollipop
.)stick

•إلى من أحسن يسوع ومن أحب بحسب القصص التي
سمعناها في الدروس السابقة؟ كيف ساعد كل إنسان على
حدة؟
•هل أحبّ معظم الناس ما فعله يسوع ألجلهم؟ ف ّكر
بالجموع التي كانت بحاجة ماسّة إلى اإلقتراب من يسوع.
•هل يسوع بالشخص الذي نختاره ليكون صديقا ً لنا؟

يلوّ ن األوالد اليديْن ويجعّدون اليد الفارغة ثم يملّسونها
بأيديهم .بعد ذلك يضعون العود بين اليديْن ويلصقونها معا.
عندما يحرك الولد العود إلى اليمين وإلى اليسار تظهر يد
الرجل ما قبل الشفاء وما بعد الشفاء.

فسّر لألوالد أنّ البعض لم يرغبوا بأن يكون يسوع صديقا ً
لهم .رغم أنّ يسوع عمل العجائب وساعد الناس لتكون لهم
حياة أفضل ،وجد البعض حجّ ة ليبغض يسوع .في القصّة
الكتابيّة لهذا اليوم غضب الفريسيّون ألنّ يسوع كسر إحدى
وصاياهم لكي يساعد الرجل الذي يده يابسة.

النشاط باء  -اطبع الصفحة  ٧٦على ورق ،نسخة لكل ولد.
والصق المربّع الفارغ
قبل الدرس قصّ الورقة كما هو مبيّن
ِ
الموجود على يسار الفريسيّين فوق المرّ بع الرمادي الذي إلى
يمين الرجل صاحب اليد اليابسة ،فيتش ّكل لديك شريط طويل.
اعطِ كل ول ٍد شريطيْن.

للكبار  -يمكن البدء بالمناقشة مستخدما األفكار أعاله .ال
بد أنّ الكبار قد سبق وواجهوا بعض العدائية ضد يسوع
وأعماله .إذا كان األمر صحيحا يجدر بنا أن نناقش مصدر
العدائية التي يواجهونها في حياتهم.

يلوّ ن األوالد الرسمة .ساعدهم على ثني الشريط كما هو
مبيّن .ضع الغراء لتلصق صورتيْ الفريسيين .كرّ ر األمر مع
صورتيْ الرجل.
ساعد األوالد ليلصقوا الشريطيْن كما هو مبيّن .عندما
يحرّ كون صورة الرجل إلى الجهة األخرى لتظهر اليد التي
ُ
شف َيت سترى أيضا صورة الفريسيّين تتغيّر لتظهر أفكار
القتل التي ف ّكروا بها.

•لماذا يشعر البعض بالبغض الشديد نحو يسوع؟
تظهر بغضهم
•ما هي بعض األعمال التي يفعلونها والتي ِ
ليسوع ولرسالته التي تعطي الحياة؟
عندما يكون مصدر العدائية األهل أو المعلّمين أو أي شخص

هل يقدر األوالد أن يخبروا القصة مستخدمين هذه الصور؟

له سلطة ،يجب أن ال نستخفّ بهذه السلطة ،في الوقت عينه
يجب أن يفهم األوالد أنّ العدائية مصدرها القلوب المعاندة
وهذه القلوب تحتاج إلى التوبة والوثوق بيسوع .وحده هللا
قاد ٌر أن يغيّر القلوب بعمل الروح القدس ،بالتالي نحن نحتاج
إلى الصالة ليتح ّقق هذا التغيير في حياة الذين يقاومون حقيقة
يسوع.

لألعمار  - ،١١ - ٧اطبع إما نشاط جيم (صفحة  ،)٧٨أو نشاط
حاء (صفحة  ،)٧٩نسخة لكل ولد .اخترْ ما يناسب األوالد في
مجموعتك واستخدمها لتعزيز الدرس أو لبدء المناقشة.

آية الحفظ
مرقس َ " .١٥ :١ق ْد َك َم َل َّ
ب
الز َمانُ َوا ْق َت َر َ
َم َل ُك ُ
يل".
وت ِ
هللاَ ،ف ُتوبُوا َوآ ِم ُنوا ِباإلِ ْن ِج ِ
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بيد يابسة في السبت

فغضب الفريسيون

جدا وأرادوا قتل يسوع.

مرقس

شفى يسوع رجال
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٦ - ١ :٣

الملك في ملكوت هللا (الجزء  - )١األسبوع السابع
النشاط ألف
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شفى يسوع رجال
بيد يابسة في السبت
فغضب الفريسيون
جدا وأرادوا قتل
يسوع.
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مرقس ٦ -١ :٣

الملك في ملكوت هللا (الجزء  - )١األسبوع السابع
النشاط باء
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الملك في ملكوت هللا (الجزء  - )١األسبوع السابع
النشاط جيم

أعداء الملك

نقرأ هذه القصة الواقعية في مرقس ٦ - ١ :٣

اكتشف

في أي يوم التقى يسوع الرجل صاحب اليد

اليابسة؟ ( )١ :٣الس_________

راقب الفريسيون يسوع عن قرب ألنهم....

( )٢ :٣ضع عالمة صح قرب اإلجابة الصحيحة

أرادوا أن يتعلموا من يسوع
أرادوا أن يعرفوا مصدر قوته
أرادوا أن يوقعوا يسوع بالمشاكل
يسوع؟ ( )٤ :٣أكمل الجمل التالية

ماذا سألهم
"هل يح_______ في الس________ فعل الخ________ أو فعل الش_______.
تخليص نف_______ أو قت_______؟"
بماذا أجاب الفريسيون؟

(___________________________ )٤ :٣

لماذا السبت؟ هل كان بإمكان يسوع أن ينتظر
ليشفي الرجل في اليوم التالي؟ لماذا لم ينتظر؟

للتأ ّمل

لماذا سكت الفريسيون؟

بعد أن شفى يسوع الرجل ،من بدأ يتآمر ليقتل يسوع؟

()٦ :٣

 ( _______________________ .١رؤساء الدين)
( _______________________ .٢رؤساء سياسيين)

ناقش

غضب الفريسيون ألن يسوع كسر الوصية .راجع خروج .١١ - ٨ :٢٠

هل كسر يسوع أي وصية من ناموس موسى؟

بماذا اهتم الفريسيون أكثر -ناموسهم أم حياة اإلنسان؟
لماذا غضب يسوع من الفريسيين؟ ()٥ :٣

من فعل خيرا في ذلك اليوم ومن فعل شراً؟ من هو المذنب بكسر ناموس هللا؟
هل ثمة أناس مثل هؤالء اليوم؟ من هم؟ لماذا يكرهون يسوع؟
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الملك في ملكوت هللا (الجزء  - )١األسبوع السابع
النشاط حاء

أعداء الملك

نقرأ هذه القصة الواقعية في مرقس

اكتشف

متى التقى يسوع الرجل صاحب اليد

٦ - ١ :٣

اليابسة؟ (________________ )١ :٣

لماذا راقب الفريسيون يسوع عن كثب؟

(______________________________ )٢ :٣

يسوع؟ ( )٤ :٣أكمل الجمل التالية

ماذا سألهم
"هل ________ في __________ فعل ___________ أو فعل ____________.
تخليص _____________ أو __________؟"
بماذا أجابه الفريسيون؟

(___________________________ )٤ :٣

ما الذي يميّز هذا اليوم؟ لماذا السبت؟
هل كان بإمكان يسوع أن ينتظر ليشفي الرجل في
اليوم التالي؟ لماذا لم ينتظر؟

للتأ ّمل

لماذا سكت الفريسيون؟

كيف شفى يسوع الرجل؟
بعد أن شفى يسوع الرجل ،من بدأ يتآمر ليقتل يسوع؟ ()٦ :٣

(_________________________________ )٥ :٣

 ( _______________________ .١رؤساء الدين)
( _______________________ .٢رؤساء سياسيين)

ناقش

غضب الفريسيون ألن يسوع كسر الوصية .راجع خروج .١١ - ٨ :٢٠

هل كسر يسوع أي وصية من ناموس موسى؟

بماذا اهتم الفريسيون أكثر -ناموسهم أم حياة اإلنسان؟
لماذا غضب يسوع من الفريسيين؟ ()٥ :٣

من فعل خيرا في ذلك اليوم ومن فعل شراً؟ من هو المذنب بكسر ناموس هللا؟
هل ثمة أناس مثل هؤالء اليوم؟ من هم؟ لماذا يكرهون يسوع؟
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