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  جمموعة خدام. إعـــداد:
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 7455رقم اإليداع:
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ا مالحظة:  لإلســـــــتفادة الكاملة من هذه الســـــــلســـــــة الرجاء قرأ

برتتيب األجزاء كاملة فعدم الرتتيب ميكن أن يســـبب تشـــويش وعدم 
  االستمرار قد يسبب إحباط.

  

لنا رجاء فى المسیح ان تصل ھذه * 
السلسة إلى ید كل شاب مسیحى بأقل 

.تكلفة
یمكنك ان تشاركنا ھذا الرجاء بإھداءھا  *

.ألصدقاءك واحباءك
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  مقدمة
وما اليت أعطيت لنا حلياة األبدية او لنا غفران املسيح عندما ندرك 

إىل ملكوت ابن  أنقذ من سلطان الظلمة ونقلنا" هللا معنا فعله
ال نستطيع أن نسكت بل تكون كلمة الرب يف . )13: 1حمبته"(كو

اليت املهمة ). ومن بني الفئات العمرية 9: 20أر داخلنا كالنار (
مه لألطفال سيدوم هم األطفال. وما نعلّ  ة كلمة اإلجنيلعرفملتاج حت

لتايل م و   أبديتهم. ىف معهم طوال عمرهم وسيؤثر يف حيا
اليت قد تساعد يف خدمة هذه -وهذه بعض املبادئ املبسطة 

واحلقيقة هي خربات نتيجة خلدمة األطفال يف  الفئة العمرية املهمة.
فعة لألطفال يف أماكن كثرية. ،أفريقيا ا قد تكون    لكن أظن أ

نسأل املسيح إهلنا أن حيفظ أطفالنا يف اإلميان املستقيم وينميهم 
مسه. بشفاعة أمنا العذراء مرمي  يف النعمة ليصريوا شهود أمنا وكارزين 
د والكرامة من اآلن  وصلوات قداسة البا تواضروس الثاىن وإلهلنا ا

  بد أمني.وإىل األ
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مى للخدمة يف حقل الكرازة يف أفريقيا وجد يف -ت أىب أول أ

طفال، يف التعامل مع األكبرية لديه خربة   -لرغم من سنه املتقدم
لرغم من -ويتجمعون حوله ويستمعون له هفكل األطفال حيبون

حاجز اللغة فهو ال يعرف سوى القليل من لغتهم احمللية وىف خدمته 
هلدا والبسكوت معهم حيتاج ملرتجم، ففكرت إنه رمبا يكون بسبب ا

إنه حىت ولو مل يعطيهم شيء يظلون  اكتشفت، ولكن اليت يعطيهم إيه
ن جيتمعون  يوم كلوال ميلون  ليمهايسمعون له ويشتاقون إىل تع

ه تعليمهممنه حوله ويطلبون  ، بل يتذكرون وحيفظون كل ما يعلمهم إ
فيد من ن أساله حىت أستأ البد ،البد إنه يوجد سر يف ذلكقلت 
. وىف يوم ما سألته. أىب ما هو السر يف أن األطفال حيبونك خرباته

ً  أن تعلمهم كل يوم إىل هكذا، بل ويشتاقون بل  ،وال ميلون أبدا
لرغم من فارق السن الكبري وحاجز -ويتذكرون كل شيء تعلمهم إيه

  اللغة والثقافة؟
  توجد جمموعة مبادئ مهمة خلدمة األطفال  ابىن. قال:
  وقيمة خدمتهم. قيمتهم : إدراكأوالً 

هنا  ،فعندما ندرك القيمة احلقيقية لألطفال وندرك قيمة خدمتهم
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م، وأول إدراك لقيمة نبذل  نستطيع أن  تم  كل جهد لتعليمهم و
  األطفال هو:

 یساوون دم المسیح. -1
فكما كل شخص منا يساوى دم املسيح وغاىل على قلب الرب 

هكذا األطفال كل طفل مهما كان عمره هو يساوى دم  ،يسوع
ألطفال  املسيح واملسيح حيبه جدًا ويقدره، وعندما مل يهتم التالميذ 

بذلك  سيح مل يرضىكن املالذين أتوا للمسيح ليباركهم بل انتهروهم ل
 بل قال للتالميذ "

" ) لكبار أ ففي. )14: 19مت تم  وقات كثرية 
ننا ال نقدر قيمتهم ألطفال وذلك لأل االهتمامولكن ال نعطي نفس 

  .احلقيقية
نعطيه  الذي االهتماموقات كثرية ال نعطيهم نفس أىف فعال  :قلت

  .قل قيمةأطفال ألن األلكبار كما ولو 
ين أ :قال  :هو متهمدراك قيأل شيءما 

 .هم کنیسۀ المستقبل - 2
ألطفال اليوم لن  تم  فاألطفال هم كنيسة املستقبل، مبعىن إن مل 

إن مل  تكون هناك كنائس يف املستقبل بل ستصبح الكنائس خاوية،
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لك شعب املسيح،  ألطفال فهذا يعىن إننا خنرب كنيسة هللا و تم 
سم املسيح  تم بتعليم أطفالنا كيف لنا أن نفكر يف الكرازة  وإن مل 

تم   ورشليم كيف لنا أن نصل إىل أقصى األرض!!لآلخرين!! إن مل 
مكتوب "

")1 طفالنا )8: 5يت تم  . فإن مل 
  نصري أشر من غري املؤمنني. 

ومن إدراك كنيستنا القبطية األرثوذكسية ألمهية األطفال إهتمت 
أن عدم  وقد أثبتت اخلربة العملية ،أطفالبتعميدهم وهم مازالوا 

لغربةمعمودية األ عندما ف ،طفال أمر خطري جدًا جيعلهم يشعرون 
يذهبون للكنيسة وال يشرتكون يف التناول من جسد الرب ودمه 

م غري مسيحيني، بسهولة ميكن خداعهم وجعلهم ف ويتعاملون وكأ
الدول  إحدىينكرون املسيح. مرة تقابلت مع شخص مسلم يف 

ابل شخص مسيحي يسأله هل كلما قوجدت أنه  األفريقية 
اعتمدت؟! فإن قال له ال. يقول له إذن أنت مسلم، فكل شخص 

  . غري معتمد هم مسلم، وبسهولة يشكك الناس يف مسحيتهم
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منتهى اخلطورة ال يدرك  يف شيءطفال ألعدم معمودية ا :قلت
  !!املرتتبة عليه نتائجى أمن ر ال إمهيته أ

ور أ يفجعلت الكثريين  اليتمور ألفعال  ابىن فمن ا :قال
طفال وبعدم أل االهتمامحلاد هو عدم ينكرون املسيح ويتجهون لإل

ندرة وجود الشباب  يفاخلدام ما السبب  أحدراد أمرة  .معموديتهم
فوجد السبب هو عدم  -فريقيةاأل دحدى البالإ يف–الكنائس  يف

ن يبىن الدور الثالث أفكمثل شخص يريد  ،األطفالبتعليم  االهتمام
  .والً أول والثاين ساس وال يبىن الدور األألن يضع اأدون 
  :طفال هوألملعرفة قيمة ا ءلشيلث ما أ

 األطفال سهل تشکیلهم. -3
عليمهم األمور الروحية، فهم مازالوا األطفال يسهل تشكيلهم وتف

لرباءة والقداسة ولكن إ تم ونعلمهميتمتعون  حمبة املسيح وكيف  ن مل 
من  نسيجدو  ، للمسيحنييكونوا أبناء حقيقيكيف يصلون و 
تمع-يشكلهم ا نو كونوا على شبه أبناء العامل ويكو لي -من امليد وا

أبناء للشيطان، والشيطان ال يهدأ ليستخدم كل وسيلة وكل فرصة 
  وشرير ليهلكهم. ءرديليدمر األطفال ويغرس فيهم كل ما هو 
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ال يتعلمون يف صغرهم عن حمبة املسيح وحبه،  افاألطفال عندم
م ملرحعندما يصلون ف -خلطالة الشباب ويبدأ الشيطان حيار

عهم ويفقدون يكون من الصعب رجو ف -وخصوصا الشهوات الشبابية
فمن مل يتذوق حمبة  )pagan( الدينينيرجائهم ويصريون مثل ال

فرتة شبابه سيكون من الصعب ففي املسيح ويعرف اإلجنيل من صغره 
فالتعليم يف الطفولة  .الذهاب للكنيسة أو التوبة والرجوع للمسيح

، فمن مل يضع أساس لن يستطع أن يكمل أي بناءكمثل األساس 
أطفال سيكون من  فإن مل نقتنص فرصة تعليم أبناء وهم مازالوا

الصعب جدًا تعليمهم بعد ذلك كما هو مكتوب "

  ") تقول احلكمة وكما  .)6: 22ام
الكرب كالنقش على  يفالصغر كالنقش على احلجر والتعليم  يفالتعليم "

  ."املاء
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قلت: لكن كيف 
ما هي الطرق أعلمهم، 

والوسائل اليت أستخدمها 
  معهم؟

قال: توجد ثالثة أمور 
  مهمة لتعليم األطفال:

ول شيء حنتاجه أ
  لتعليم األطفال:

  (اهلتاف).العايلالصوت -1
فاألطفال بطبيعتهم مملوئني نشاطًا وحيوية، فلو تكلمت معهم 

مللل ويسرحون، ولكن عندما تتكلم بصوت بصوت  هادئ يشعرون 
علهم يركزون ويشاركون جت عايلوجتعلهم يرددون املعلومة بصوت  عايل

تافهم، والرب يفرح عندما يسمعهم يهتفون كما هو مكتوب  معك 
"") 16: 21مت( . 

مللل من قلت: فعال حىت الكبار يف بعض األوقات  يشعرون 
  الثاين لتعليم األطفال؟ لصوت املنخفض. ولكن ما هو املبدأا

  هو: ينالثاقال: املبدأ 

أهمیۀ خدمۀ األطفال

سهل 
متشكيله

كنيسة 
لاملستقب

يساوون 
دم 

املسيح
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  التمثيل.-2
من سري القديسني شرح أي قصة من الكتاب املقدس أو فعدما ن

نستخدم الدراما يف توصيل املعلومة. فعندما يشارك األطفال يف 
م.يقة شيقة التمثيل ينتبهون وتصل هلم املعلومة بطر    وتثبت يف أذها

  قلت: لكن كيف ميثلون بال حفظ سيناريو وال تدريب؟
قال: املوضوع ال حيتاج لسيناريو وال إىل تدريب لكن التمثيل 
البسيط. فمثالً عندما نشرح قصة آدم. نقول هللا خلق آدم يف اليوم 
السادس من الرتاب على صورته ومثاله. وخنتار طفل ونقول هذا آدم. 

  ونسأل من هذا؟
  آدم.(األطفال جييبون) -
ولكن آدم كان وحده فأراد هللا أن خيلق له معني. فجعل آدم -

عل الطفل ينام. مث أخذ ضلع من جنب آدم وخلق حواء. ينام. وجن
  وخنتار طفلة صغرية ونقول هذه حواء. مث نسأل من هذه؟

  حواء.-
علهم وكان يف اجلنة أشجار كثرية. وخنتار ثالثة أطفال وجن-

كل من كل األشجار سوى شجرة  كأشجار. وقال هللا آلدم أن 
واحدة. وخنتار طفل رابع. إن أكلوا من هذه الشجرة ميوتون. ونسأل 
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  ماذا سيحدث لو أكلوا من هذه الشجرة؟
  ن.سيمو-
وىف يوم ما جاءت احلية. وخنتار طفل ميثل احلية. وقالت حلواء -

كل من الشحرة لكن حواء قالت كل لو  أن  أكلنا سنموت. ال لن 
، ولكن لو أكلتم تصريان مثل هللا؟ ونسأل هل فقالت احلية لن متو

  احلية صادقة أم كاذبة؟
  كاذبة.-
  ؟" ثالث مراتاحلية كاذبة"م أن يكرروا ونقول هل-
  ).3احلية كاذبة(-
  كرروا الشيطان كاذب.-
  .الشيطان كاذب-
  هل ستسمعون صوت الشيطان؟-
  ال.-
  ستسمعون صوت الشيطان؟هل -
  ال.-
  ملاذا؟-
  الشيطان كذاب.-



12 

لكن حواء مسعت صوت الشيطان وأكلت. جنعل حواء متثل -
كل.  ا  يتإ آدم ويسأل ماذا تفعلني  حواء؟ تقول له خذ   و

آدم. خذ  آدم إن طعمها مجيل. فأكل آدم وحواء من الشجرة ومسعا 
صوت الشيطان ومل يسمعا لصوت هللا. مث نسأل مرة أخرى هل 

  عوا صوت الشيطان؟سمست
  ال.-
  ملاذا؟-
  الشيطان كذاب.-
تبأ بني وبعدما أكل آدم وحواء من الشجرة دخلهم اخلوف فإخ-

دى على آدم.  آدم آدم أين األشجار(جنعلهم خيتبئون) فجاء هللا و
ن " أنت؟ فأجاب آدم . "فاختبأتمسعت صوتك فخشيت ألىن عر

. فقال أعطيتين. فقال آدم حواء "هل أكلت من الشجرة"فقال هللا 
-للحية أغرتين. فقال هللا ثالثة أمور:هللا حلواء ملاذا أكلت؟ فقال احلية 

أوالً للحية. "على بطنك تزحفني وتراب األرض  آلدم.–حلواء 
  كلني". ماذا قال هللا للحية؟

كلني -   .على بطنك تزحفني وتراب األرض 
لوجع"مث قال هللا حلواء. -   ؟. ماذا قال  حلواء"تلدين 
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لوجع.-   تلدين 
كل خبزك". ماذا قال هللا - مث قال هللا آلدم "بعرق وجهك 
  آلدم؟
كل خبزك.-   بعرق وجهك 
مث خرجا آدم وحواء من اجلنة. خيرج الطفالن "آدم وحواء" وهم -

 يصرخان ويبكيان. وبدأ آدم وحواء يعانون من ثالثة أشياء. أوال:
  الذنب. 

  .الذنب-
  شيء من الفقر والتعب. ين-
  الفقر والتعب.-
  لث شيء: املرض واملوت.-
  املرض واملوت.-

يف القصة ائع ومبسط وجيعل األطفال يشاركون قلت: أسلوب ر 
يكونوا جمرد مستمعني. ولكن حنتاج كتاب خاص به كل قصص  وال

ذه الطريقة  أىب  -شيقة-طريقة (مبسطة فهيالكتاب املقدس 
تعلمهم الكثري من الدروس بطريقة غري مباشرة وبطريقة  فهيعملية). 
 نفسي أىب وعمق ليس روحي فقط لكن  عايلفلديك حس شيقة. 
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أيضا. فأرجوك  أيب أن تكتب لنا كل قصص الكتاب املقدس وسري 
ذه الطريقة   سمدار  ملعلميستكون مفيدة  فهيالقديسني أيضا 

  األحد وألطفال كثريين.
لث شيء لتعليم ابينقال: الرب يعطى الوقت واملعونة   . أما 

  األطفال هو:
  والصرب.التكرار -3

فحىت حيفظ األطفال 
شيء معني حيتاجون لتكراره 

ست مرات، على األقل 
ع يف ولكن عندما نسر 

تعليمهم فلن يتذكرون 
بسرعة.  وينسون ما نعلمهم

مرة أحد اخلدام أراد أن يعلم 
يف السموات..". وكل كل أسبوع يبدأ يف  األطفال "أ الذى

بدأ من البداية دقائق يكون قد  5تعليمهم ولكن بسرعة، ففي خالل 
فيظل طوال وقت  ،ال يتذكرون شيء محىت النهاية ولكن يكتشف أ

يت أن يعلمهم،اخلدمة حياول   ءالشيويفعل نفس  التايلاألسبوع  و

کیف نعلم األطفال

التكرار 
والصرب

لالتمثي
الصوت 

العاىل
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ن لك أل.... الذى "أمن تعليمهم  ينتهيدقائق  يف خالل مخس
د والقوة  قى الوقت يكرر  ".منيأبد ألىل اإا فال يتعلمون ويظل 

شهور واألطفال ال يتذكرون شيء،  ثالثةشيء. وظل على هذا احلايل 
دام وبدأ يستخدم التكرار والصرب. فكل مجلة حىت أتى واحد من اخل

ا  قبل أن ينتقل إىلمرات. مث كل طفل يقوهلا وحده  سبع يكررو
اجلملة األخرى. وبعد أن يفعل ذلك مع اجلملة الثانية جيعلهم يقولون 
من البداية حىت اجلملة الثانية. وهكذا وىف خالل أسبوعني كان كل 

  األطفال حيفظون "أ الذى..." بكل سهولة. 
فاألطفال حيتاجون إىل صرب يف تعليمهم وإىل تكرار حىت يستطيعوا 

  .أن حيفظوا ويتذكروا املعلومة


   



 

قلت: لكن األطفال بطبيعتهم حيدثون ضوضاء وليس من السهل 
  السيطرة عليهم. ما هي الطريقة جلعلهم يلتزمون اهلدوء والرتكيز؟

  طفال يركزون:توجد ثالثة أمور مهمة جلعل األقال: 
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  .السرعة-1
لسرعة  أىب؟ قلت: ما   تقصد 

سرعة ، فكما يقول علماء النفس أن الكالمالسرعة يف أوال قال: 
. فعندما نتكلم سرعة اللسانمن  أربع أضعاف للكالم مساع األذن

ولكن عندما هذا يعىن إننا نسمح ألطفال أن يفقدوا تركيزهم.  ءببطي
نتكلم بسرعة جيعل األطفال ينتبهون معنا، لكن البد أن تكون السرعة 
مناسبة وليست أكثر من الالزم. والذى جيعلنا نشرح بسرعة هو 

  حتضري اجليد للدرس كما سنوضح بعض قليل. 
أيضا السرعة يف التمثيل، فعندما نستخدم التمثيل لتوصيل 
املعلومة جيب أن يكون متثيل سريع، فاألطفال يقولون مجل قصرية 

ال يفقد األطفال تركيزهم.  حىتفقط وإن مل يستطيعوا يقوهلا املدرس 
مللل ويتشتت تركيزهم ءفالبط عن  يف األداء جيعل األطفال يشعرون 

  ر. شيء آخ أي إىل الدرس
يف أحد املرات أحب خادم أن يستخدم طريقة التمثيل يف توصيل 
املعلومة فاختار طفل ليمثل آدم ولكنه مل يستطع أن يقول اجلمل اليت 

 ل املدرس ليجعل الطفل حيفظ ما جيب أنفانشغ ،يقوهلا آدم بسهولة
حية وعندما انتهى  هيقول وهنا تشتت األطفال وذهب كل طفل إىل 
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  .مل جيد أحد سوى هو والطفل هظاملدرس من حتفي
ن فيجب أن يكون األداء سريع وعندما ال يستطيع األطفال أ

  يقولوا شيء معني يقوله املدرس ويكون كما أنه متثيل صامت. 
دما يقف املدرس وهو يشرح نأيضا السرعة تكون يف احلركة. فع

حية واحدة من الفصل يتشتت  الفصل، أو عندما  قيالدرس يف 
. لكن جيب الباقيانتباه ونظره على جمموعة معينة يتشتت انتباه يركز 

وينتبه إىل الكل  -لقدر املناسب-أن يكون املدرس سريع يف حركته
  ويتحرك من زاوية إىل أخرى حىت جيذب انتباه اجلميع.

لل حىت للكبار يسبب امل ءفالبطي ،قلت: فعال السرعة شيء مهم
  األطفال؟ الثاين جلذب انتباه ءلكن ما الشيو 

  الثاين جلذب انتباه األطفال هو  ءقال: الشي
   اإلنتباه لعيون األطفال.-2

مدى  ننظر لعيون األطفال لنعرف فعندما نشرح الدرس ينبغي أن
لتعب فن ختصر انتباههم وهل الدرس شيق هلم أم ال؟ وهل يشعرون 

و هل أحدهم سرح بفكره جيب أن الوقت أو نعطي فرتة للراحة أ
أو أن أحدهم يلعب مع رفيقه أو يتشاجر معه؟ فكل هذه  ،ههننب

  يف عيون األطفال.  األمور لن نعرفها إن مل نركز
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هذه نقطة  تكان- واحملبني خلدمة األطفال أحد اخلدام املباركني
قى موهبه غري مؤثرةجتاليت و ضعفه  شرح الدرس كان ي، فعندما عل 

فكان األطفال يسرحون  ينظر إىل أعلى كما لو أنه ينظر إىل السماء،
ويتشاجرون وخيرجون ويدخلون وهو ال ينتبه إىل شيء سوى إال أن 
يقول الدرس، فكان يفقد الكثري من األطفال وال ينتبه معه سوى قلة 

  .قليلة


      

 

ً قلت: مل  ، ففعال اهلذه النقطة وال مدرك ألمهيته أكن منتبه أبدا
ليس املهم أن نشرح الدرس فقط ولكن املهم هو مدى انتباه وتقبل 

  األطفال. لكن ما هي النقطة الثالثة  أىب؟
  قال: النقطة الثالثة حلفظ انتباه األطفال هو:

  .السريع اإلنذار-3
تركيزهم من مبعىن عندما يفعل األطفال أي شغب أو يتشتت 

الضروري أن نلفت نظرهم وننذرهم ولكن بسرعة حىت ال يتشتت 
قي األطفال.   تركيز 
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ن يلفت نظر األطفال   ألخطائهمأحد اخلدام مل يكن أبدًا يهتم 
وعدم انتباههم، وعند شرحه للدرس ال ينتبه معه سوى القليل وىف 

العدد  النهاية ال يستفيد األطفال من حضورهم ملدراس األحد فبدأ
وعندما انتبه لذلك بدأ يف إنذار األطفال يتناقص شيئا فشيئا. 

ي حركة ينفعل  ،وتنبيههم ولكن بطريقة مبالغ فيها فأي طفل يقوم 
 الذيويبدأ يف نصحه  ".....ملاذا فعلت ذلك"ويظل يتكلم معه 

قي األطفال  وقت طويلذ خ فالبعض وبذلك أيضا يفقد انتباه 
والبعض اآلخر يبدأ يف  وينسون الدرس، درسمع ما يفعله امل ونيركز 

  املدرس موضوعه مع هذا الطفل.  ينتهيفعل أي شيء آخر حىت 
ليستا صحيحة، فعدم إنذار األطفال  الطریقتینکلتا ف

م يفعلون شيء خطأ  ألخطائهم جيعلهم يتمادون فيها وال يشعرون إ
لتايل يفقدون  و
تركيزهم وجيعلون 
اآلخرون أيضا يتمثلون 

واإلنذار الزائد  م.
قى عن احلد جيعل 

األطفال يفقدون 

کیف نحافظ على انتباه األطفال

اإلنذار 
الرسيع

الرتكيز ىف 
أعينهم

الرسعة
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  تركزيهم يف الدرس ويركزون مع مشكلة الطفل واملدرس. 




    

 

م وليس جمرد قلت: لكن كيف  يكون الدرس عملي يؤثر يف حيا
رخيية أو قصص؟   معلومات 

س عملي وليس جمرد قال: فعال من املهم جدَا أن يكون الدر 
عملي  مبادئ لكى يكون الدرسثالث وجد ت .معلومات أو قصص

  يف حياة األطفال:
  .العمليالتطبيق -1

فمثال يف قصة يوسف الصديق ميكن تعليمهم كيف حيافظون على 
  أجسادهم من النجاسة وكيف حيمى األطفال أنفسهم من التحرش. 

  قلت: كيف  أىب؟
ألحد أن ون أطهار كيوسف وال يسمحون يكقال: نعلمهم أن 

فوطيفار أن  امرأة. كما رفض يوسف أن يلمسهم بطريقة غري طبيعية
تلمسه وصرخ وجرى خارجا. فنقول هلم ال تسمح ألحد غريب أن 
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وحناول أن يلمس جسدك بل اصرخ فيه وقل له "ال. أ قديس". 
  نلمسهم وجنعلهم يصرخون "ال. أ قديس".

ريته ورفض أهله وعشوعندما نشرح هلم قصة إبراهيم وكيف أنه ترك 
  أن يعبد األصنام نقول هلم:

  نام هل ستعبد؟عبد األصهل لو قال لك أبوك أُ -
  هل ستذهب؟ 1هل لو قالت لك أمك تعاىل نذهب للساحر-
  بوك أو أمك يشرب اخلمر هل ستشرب؟ألو رأيت -

تمع.ونعلمهم أن يكونوا كإبراهيم يطيعون هللا وليس التق   اليد أو ا
ا كانت أ وعندما نشرح هلم رملة قصة راعوث نعلمهم كيف إ

ن تزوجها و  جل ر حفظت نفسها طاهرة فنالت مكافأة من الرب 
 يح.صاحل(بوعز) وصارت جدة للملك داود ومن نسلها جاء املس

  ونسأهلم:
  ما سر قوة راعوث؟-
  (األطفال) الطهارة.-
  حتفظ نفسك طاهرا؟ هل ستكون كراعوث-
  نعم. -

                                                             
  .قد یذھب البعض إلى الساحر كطبیب ویطلب منھ العالج.  1
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  ملاذا؟-
  س. قديأ-

سقط و وعندما نشرح قصة مششون وكيف إنه تزوج من الوثنيات 
  م:هل. نقول يف خطية الز فقد قوته وصار هزأة للفلسطينيني

  وجنعله جييبون: ؟2هل تتزوج من غري املسحيني-
  .(األطفال) ال. أ مسيحي-
  ملاذا؟-
  املسيحي يتزوج مسيحية.-
؟-   هل ستفعل الز
  ال.-
  ملاذا؟-
  أ قديس.-
ٍ حتفظ نفسك طاهر هل -   ؟ا
  نعم.-
  ابن هللا. ألىن-

قلت: طريقة مجيلة  أىب وجتعل األطفال يستفيدون من الدرس 
                                                             

موجود في بعض البالد وال یشكل مشكلة عند البعض بسبب عدم درایتھم ھذا األمر  2
  لسر الزواج.
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م اليومية وال يكون جمرد معلومات. ولكن ما هي  ويطبقونه يف حيا
  النقطة الثانية  أىب؟

  :قال: النقطة الثانية هي
  .لألطفالوقدوة أن جنعل القديسني مثال -2

  قلت كيف؟
ا   كانت عذراء (راهبة) قال: عندما نتكلم عن القديسة دميانة وإ

  نقول لألطفال
  من تريد أن تكون راهبة كالقديسة دميانة؟-
- ْ   ريد أن تكون شهيدة كالقديسة دميانة؟ تمن

  عندما نتكلم عن القديس مرقس الرسول نقول هلم:
- ْ   كالقديس مرقس الرسول؟  إلجنيليريد أن يكرز  من
- ْ يف  إلجنيلع ان يرتك أهله وبلده ويذهب ليبشر يستطي من

  بالد كغريبة كالقديس مرقس؟
مفكما هو مكتوب " ميا م ومتثلوا  "(عب انظروا لنهاية سري

فعندما نوضح هلم كيف يسلكون حبسب إميان القديسني  ).7: 13
م. م سيكون تطبيق مهم جدا حليا   ويتمثلون 

  جلعل الدرس عملي؟قلت: وما هي النقطة الثالثة 
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  قال: النقطة الثالثة جلعل الدرس عملي لألطفال:
  جنيل.حفظ آية من اإل-3

فحفظ آية من 
اإلجنيل مناسبة للدرس 
مهم جدًا وتعليمهم أن 
ستمرار  يرددوها 

بوع طوال األس
وخصوصا عندما 

ت اإلجنيل من الصغر مهمة جدا وجتعلهم  يتعرضون لتجربة. فحفظ آ
وعندما يكربون يكون من السهلة تذكرها واستخدمها يعرفون اإلجنيل 

م ضد إبليس.   يف حرو
قلت: البداية قد تكون سهلة لكن كيف يتم االستمرار يف 

  اخلدمة؟
قال: فعال  ابىن ليس املهم البداية لكن املهم االستمرار كما هو 

"مكتوب      )" 16: 15يو.( 
. لكي 8: 7" جا وأيضا يف سفر اجلامعة "

  تستمر خدمتنا وتثمر حنتاج ثالثة أمور:

کیف نجعل الدرس عملی

حفظ آية 
من 

اإلنجيل

القديس̼ 
كقدوة

التطبيق 
العميل
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  الصالة:-1
ك يف خدمة الكورال فالشيطان حياربنا حىت ال نصلى وحىت ال نشرت 

األضعاف حىت ال وىف حضور القداس، لكنه سيحاربنا أضعاف 
  نستمر يف اخلدمة وخصوصا خدمة األطفال.

  قلت: ملاذا؟
سيحاربك يف اخلدمة عموما ألنك بذلك ال تقف موقف قال: 

لكن تنتقل إىل موقف املهاجم لتخلص نفوس من يد  فقط املدافع
  فكيف يكونون يف املستقبل؟ ال يعلمهم أحد أطفاليل فتخ .الشيطان

(وثنني). أو لو يف مصر جباينقلت: كما يقولون هنا يف أفريقيا 
واعتمدت  مسيحي إين، فما املعىن (كما امللحدين) السممسحيني 

ه.   ولكن ال أعرف شيء عن املسيح وال عن اإلجنيل وال أطيع وصا
ألطفال سيكون مسحيني ابينقال: فعال   تم   السم، إن مل 

تم  ولن يذهبوا للحياة األبدية وهذا غرض الشيطان ولكن عندما 
وحرب  خبدمة وتعليم األطفال سيحاربك الشيطان حماربة شديدة.

طفال سهل تشكيلهم وما ألن األ الشيطان تزداد ضد خدمة األطفال
م الروحية. م سيظل موجود ويثمر يف حيا   نزرعه اليوم يف أذها

رب يعطينا القوة لنكمل هذه اخلدمة لذلك حنتاج للصالة أن ال
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ونستمر فيها ونصلى من أجل األطفال أن الرب يعطيهم حفظ ومحاية 
  ونصلى من أجل األطفال الذين يتغيبون عن احلضور.

  :احلفاظ على الوقت -2
توا يف وقت معني لكن توا وال  عندما فعندما خنرب األطفال أن 

ويبدأون  اخلادمكالم جيدون اخلادم، فمع الوقت سيفقدون الثقة يف  
أن حيضر اخلادم قبل األطفال  الضروري، ولكن من يف احلضور متأخر

، تخدمهاسسي الذيجل اخلدمة وجيهز املكان والوسائل أويصلى من 
يت األطفال سيفرح ون بوجود اخلادم، وميكن جعل هدية ملن فعندما 

حلضور يف الوقت احملدد.يت    أوالً لتشجيع األطفال على االلتزام 
 واخلادم عري موجود، ولو حضروا ووجدوا أن اخلدمة قد ألغيت

ويفقدون الثقة يف اخلادم وىف اخلدمة. فاحرتام  فمع الوقت لن حيضروا
-الوقت شيء يف غاية األمهية حىت تستمر اخلدمة. يف أحد الكنائس

الشمامسة حضره  إلعدادأحد اخلدام يف اجتماع  بدأ -هنا يف أفريقيا
طفل ولكن ألن هذه اخلادم مسئول عن خدمات  50يف البداية 

كثرية فمع الوقت بدأ يتأخر وأوقات أخرى يكون مشغول يف خدمة 
يت األطفال وينتظرون وبعض وقت طويل عندما  يت، و أخرى فال 

يت اخلادم يرجعون خبيبة أمل إىل منازهلم و  مع الوقت حيضر اخلادم ال 
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يت قلة قليلة ال  و
اخلمس أطفال  تتعدى

. فبدأ  تون متأخرًا و
يت متأخر هو حيُ  بط و
حىت توقف  يتأو ال 

.   االجتماع متامًا


      

 

النقاط األساسية لتحضري  قلت: لكن كيف حنضر الدرس. ما هي
  درس مفيد ومؤثر؟

حيتاج الهتمام ولكن  ،حتضر درس لألطفال أن يطأمر بس قال:
. فبدون حتضري لن توصل شيء لألطفال ويكون قيمتهووقت وتقدير 

مللل وعدم  عشوائيالكالم  وغري مرتب وىف النهاية يشعرون 
   االستفادة وهذا جيعلهم ال يستمرون يف احلضور.

  مخس خطوات لتحضري درس مؤثر:توجد 
  أوالً: حتديد الشخصيات املوجودة يف الدرس.

ما الذى یجعل الخدمۀ تستمر

إعداد 
الدرس

احرتام 
الوقت

الصالة
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فتوجد شخصية رئيسية حنتاج أن نركز عليها ونتعلم منها 
عاىل الكاهن -يوسف...) أو من أخطائها(مششون-(إبراهيم

نوية.   وأوالده.....). وشخصيات 
  .وجتهيز التمثيل نيا: حتديد األحداث

فاألحداث مهم أن نرتبها حبسب حدوثها ونبدأ يف وضع تصور 
ب االحداث سنجد الدرس لتمثيلها. فعندما حندد األشخاص ونرت

  ه.% من90إكتمل 
  لثا: حتديد الدروس اليت ميكن تطبيقها يف حياتنا.

فقط  نظريسيكون جمرد درس  تطبيق عمليفدرس بدون 
رخيية جافة،  حتديد اهلدف من الدرس وإعداد  فضروريومعلومات 

  املناسبة اليت نسأهلا لألطفال وإجابتها مثل: التطبيقية األسئلة
  .هل تسمع صوت الشيطان(قصة آدم وحواء)-
  (األطفال) ال.-
  ملاذا؟-
  الشيطان كذاب.-
  هل ستتزوج بغري مسيحى(قصة مششمون)-
  األطفال(ال).-
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  ملاذا؟-
  الىن مسيحي-
  ستشرب اخلمر (قصة دانيال)هل -
  ال.-
  ملاذا؟-
  أ قديس.-
 –راهب او راهبة (كقصة انبا انطونيوس  ن يكونأريد من ي-

  القديسة دميانة)
الجنيل أمن يريد -   ...)قصة بولس ومرقس الرسول يف(ن يكرز 

يرسخ يف  عايلورد األطفال عليها بصوت التطبيقية  فاألسئلة
 ّ م تقودهم وتساعدهم يف  داخلهم مبادئ تبقى معهم على مر األ

  .طريق احلياة األبدية
  رابعا: حفظ آية من اإلجنيل:

طفال أمر مهم جدًا كما فاختيار آية مناسبة للدرس وحتفيظها لأل
أوضحنا، وضرورى أن اآلية تكون قصرية، وسهلة احلفظ، ومناسبة 
للدرس. وميكن حتفيظ اآلية مع الشاهد(اإلصحاح والعدد). وأيضا 
ميكنها بتحفيظها بطريقة ترنيمة وأيضا مع التمثيل فذلك جيعل األمر 
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 ولكي نفعل كل ذلك حيتاج منا سهل لألطفال ويتذكرونه بسهولة.
  ن نعده من قبل ألننا لن نستطيع أن نعمله بشكل عشوائي. أ

  أسئلة بعد الدرس:خامسا: 
أن يكون هناك أسئلة لتثبيت  الضروريفبعد انتهاء الدرس من 

املعلومة عند 
طفال األ

دا  وتشجيعهم 
صغرية. فاألسئلة 
جتعل األطفال 
يركزون يف الدرس 

أيضا وسيلة  وهي
مدى مهمة ملعرفة 

   األطفال ومدى انتباه وتركيز كل طفل.استيعاب 
لنس ، ما هي الطريقة املناسبة لتوزيعقلت: لكن   دااهل بة للهدا

   عليهم؟
سنتكلم  وأيضااملرة القادم سنكمل كالمنا بنعمة املسيح  :الق

وجد طبائع حتتاج فت ،طفالأليف نتعامل مع النوعيات املختلفة من اك

کیف نعد الدرس

أسئلة 
عىل 
الدرس

آية من 
اإلنجيل

قالتطبي تحديد 
األحداث

تحديد 
الشخصيات
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 الطفل اجلديد).-الطفل العنيد-لتعامل خاص. (الطفل احلساس
   .ما قلنا اليوم حىت ال ننسىنلخص 

  :وقيمة خدمتهم قيمتهم عرفنن أد طفال البألخندم اكى ل
  .يساوون دم املسيح-1
  .كنيسة املستقبل-2
  .سهل تشكيلهم-3

  :العملية خلدمتهموالطريقة 
  .)اهلتاف(الصوت العاىل -1
  .التمثيل-2
  .لصرب والتكرارا-3

  :حنفظ هدؤهمكيف 
  السرعة-1
م يفالرتكيز -2   .عيو
  .نذار السريعاإل-3

  :جنعل الدرس عمليكيف 
  .التطبيق العملي-1
  . قدوةنيالشخصيات الكتابية والقديس-2
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  .جنيلية من اإلآحفظ -3
  :تستمر اخلدمةكيف 

  .الصالة -1
  .احرتام الوقت-2
  .حتضري الدرس-3

  :حنضر الدرسكيف 
  .اختيار الشخصيات-1
  .حداثألا-2
  .التطبيق العملي-3
  جنيلية من اإلآ-4
   .سئلةاأل-5
 

موعة  قى ا  PDFللحصول على 
من خالل هذا املوقع  

mbade2.com         
  أو لسماع األجزاء مسجلة بشكل درامي
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Soundcloud.com/mbade2  
  أو من على صفحة الفيس بوك "مبادئ احلياة الروحية".

  أو التطبيق على املوبيل "مبادئ احلياة الروحية".
  


