
الكتاب التاسع -العهد الجديد 

الفريسي والعشار -الدرس األول 

 (19-14: 44و  19: 4، أشعيا  14-9: 18، لوقا   30-1: 23الجزء الذي ينبغي أن يدرس: )متى 

( من يستطيع أن يصىي؟3( لمن يجب أن نصىي؟ )2( ما هي الصالة؟ )1ه األسئى  )ذاجاة  لىى هاإل هدف الدرس 

 تالميذك هو: اإلله الحقيقي والحي يسمع ويستجيب لىذين غفرت لهم خطاياهم. ما يجب أن يعرفه

 ما يجب أن يشعر ةه تالميذك هو: رغب  في الصالة هلل.

 ما يجب أن يفعىه تالميذك هو: االلتراف ةخطيتهم هلل وطىب الغفران منه.

 أهم النقاط في الدرس والستعمال كراس المدرس والتالميذ:

ن لألصنامأناس كثيرون يصىو -1

الفريسي تكىم ةكبرياء لن نفسه -2

العشار تكىم ةاتضاع أمام اهلل -3

اهلل يسمع الصالة لىذين يصىون معترفين ةخطاياهم طالبين الغفران -4

 آي  الحفظ

"ألن ليني الرب لىى األةرار وأذنيه إلى طىبتهم." 12: 3ةطرس  1

 مىحوظ  لىمعىم

ندرس وندّرس الحقائق المبارك  التي تخص الصالة، وضروري اجدا أن نمارس هذه  كىم  اهلل تقول الكثير لن الصالة. مهم اجدا أن

 الحقائق في الحياة اليومي . الصالة امتياز مجاني. إذا كانت قوة الصالة حقيق  ةالنسب  لك يا أستاذ، فهذه الدروس سوف تكون حي  لندما

 تدرسها لىتالميذ.

رةع  هي أن تسالد كل تىميذ لكي يتعىم كيف يصىي.الغرض األساسي من التعىيم في هذه الدروس األ

 الدرس

أن يقول لي اسم رئيس هذه البىد؟ كم واحد منكم رآه شخصيا؟ هل تكىمت إليه من قبل؟ فرضا أنك أردت أن تتكىم مع رئيس  من يستطيع

ان مشغول يجب أن يكون لندك سبب هذه البىد، هل تستطيع أن تذهب رأسا إلى ةيته في أي وقت وتقول له ما شئت؟ طبعا أل. فهو إنس

 قوي يمكنك أن تقاةىه. وحتى إذا كان لندك هذا السبب، فقد يمنعوك من الدخول إال ةإذن خاص.

هناك شخص ألىى وألظم ةكثير من أي حاكم أرضي. من هو؟ هو اإلله الحي، خالق السماء واألرص. هو لظيم، وحكيم و قوي. هل هو 

وحتى أحسن من أن يسمح لىناس أن يأتوا، هو يدلوهم لىمجيء.  –ه في أي وقت ويتكىموا معه؟ نعم يسمح لىناس أن يأتوا إلى حضرت

يريد أن الناس يتكىموا إليه. اهلل الذي يعرف  –األشجار، الحشائش، الزهور، الجبال، الحيوانات والناس  –الواحد الوحيد الذي خىق العالم 

دائما مستعد لىسماع لمن يتكىم إليه. الكالم إلى اهلل يبدو ةسيطا لىغاي ، ومع ذلك فهناك ألداد من  كل شيء. ويستطيع أن يعمل أي شيء

الناس في العالم يعرفون القىيل فقط أو ال شيء لن الصالة. وآخرون ال يعىمون أن اهلل وضع أمور محددة يجب أن تتبع إذا كان اإلنسان 

 يريد االستجاة  لصالته.

ون األصنامأناس كثيرون يعبد -1




